
‘ANTIEKE’
SPORTBOEKEN

Boekenwinkelketen Polare werd eind februari failliet ver
klaard. En het lijkt erop dat lezers steeds meer boeken illegaal 
downloaden. Toch denkt Ton Alofs (1960, Den Helder) dat zijn 
nieuw opgerichte sportboekenwebsite www.antiquesports- 
books.com een succes zal worden. Remco van Dam sprak met 
hem.

Remco van Dam

Sinds kort is er voor de liefhebbers van historische sport
boeken -  naast www.sportboek.nl en www.sportboekge- 
zocht.nl - nog een site waar ze terecht kunnen: www.anti- 
quesportsbooks.com. De man achter de website is Ton 
Alofs, van origine ICT'er. Maar Alofs droomde al van een 
boekenshop toen hij jong was.
Wie is Ton Alofs en waarom start hij -  in deze voor de 
boekenbranche toch moeilijke tijden - met deze site?

'We proberen vooral mooiere boeken
aan te bieden, en als het even kan gesigneerd/

Liefde voor de sport
Voor Ton Alofs vormden sporten en verzamelen de 
belangrijkste activiteiten in zijn jeugd. Schaatsen, tennis, 
honkbal en softbal zijn enkele van de sporten die Alofs op 
amateurniveau beoefende. Alofs: 'Ik heb zelfs bijna de 
Elfstedentocht in 1985 geschaatst. Helaas had mijn 
schoonvader zijn lidmaatschap van de 
Elfstedenvereniging twee maanden eerder omgezet van 
actief naar passief lid, waardoor ik zijn pas niet meer kon

gebruiken. Zonde, want ik had al weken getraind!' 
Daarnaast zit Alofs elk weekend op de tribune in de 
Alkmaarderhout bij AZ, en verzamelt hij o.a. boeken over 
de Elfstedentocht. Inmiddels is hij vanwege de leeftijd 
wat minder sportief, maar ondersteunt hij zijn dochters 
bij hun activiteiten (zwemmen en dansen) en draagt hij 
via een stichting bij aan sponsoring van sporttalenten in 
Alkmaar en omgeving.

Waarom www.antiquesportsbooks.com?
Er zijn in Nederland al diverse websites die sportboeken 
aanbieden. Toch verwacht Alofs dat zijn website een suc
ces wordt: 'We, mijn gezin en ik, proberen vooral mooie
re boeken aan te bieden, en als het even kan gesigneerd. 
Dat betekent dat we geen boeken onder de 5 euro verko
pen en dat we vooral boeken van voor 1970 zoeken en 
verkopen. Op dit laatste punt doen we nog wel eens con
cessies, omdat mooie sportboeken natuurlijk van alle tij
den zijn. Maar als je kijkt naar de biografieën die nu ver
schijnen, zoals die van Andy van der Meijde of René van 
der Gijp, dan komen die eigenlijk niet in aanmerking voor 
verkoop via onze website. Een ander aspect waarin we 
onderscheidend zijn, is dat we ons, zo blijkt ook uit de 
naam van de website, nadrukkelijk richten op het buiten
land. De markt voor sportboeken is in Nederland wat 
beperkt, terwijl met name in Engeland, Zuid-Afrika en de
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Verenigde Staten veel belangstelling is voor alles wat met 
sport te maken heeft.'
Het aanbod op antiquesportsbooks.com bestaat nu uit 
zo'n 600 boeken. Dat aantal zal de komende maanden 
doorgroeien naar ruim 1.000 boeken. Alofs onderhoudt 
daarvoor contacten met meerdere antiquariaten en 
speurt verder beurzen en andere boekensites af.

'Ik vind het belangrijk dat sportboeken voor 
iedereen beschikbaar zijn. Als andere mensen 
er lol aan beleven, beleef ik er ook lol aan'

Holland Heineken House
Het gaat bij Alofs niet alleen om verkopen. Als hij boeken 
uit kan lenen voor een expositie zal hij daar graag aan 
meewerken. Zo krijgt hij vlak voor de Olympische Spelen 
in Sotsji het verzoek of hij zijn collectie boeken over de 
Olympische Spelen wil uitlenen aan het Holland 
Heineken House. Daar zullen ze in de leeskamer komen te 
staan. Alofs: 'Dat is toch hartstikke leuk! En het is niet 
alleen reclame voor mijn website, ik vind het ook belang
rijk dat sportboeken voor iedereen beschikbaar zijn. Als 
andere mensen er lol aan beleven, beleef ik er ook lol 
aan.' Bij verzoeken van musea of andere instellingen zal 
hij (delen van) zijn collectie dan ook zeker weer uitlenen.

Wie zijn sportboeken kwijt wil o f  juist een speciaal sport
boek zoekt surft naar www.antiquesportsbooks.com.

Antiquesportsbooks.com De. webshop voor sportboekenverzamelaars
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Welkom op Antiquesportsbooks.com
Dé website voor de echte sportboekenverzamelaar.
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