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VIDEOMARKT VOOR HET EERST IN HET ROOD

Boeken en gamehardware 
redden halfjaarcijfers
Evenals vorig jaar besteedde de consument in de eerste helft van 2008 meer geld aan entertainmentproducten 
dan het jaar ervoor. Die globale constatering behoeft natuurlijk wel enige nuance. Een analyse van een 
groeiende markt.

DOOR WERNER SCHLOSSER

▶ Entertainmentomzet stijgt met 10%
▶ Nintendo domineert gamemarkt
▶ Beelddragers dalen in aantal; muziek stijgt

O nderstaande beschouwing wijkt op één 
wezenlijk punt af van de door de NVPI ge-
presenteerde jaarcijfers. In dit verhaal zijn 

boeken meegenomen als onderdeel van de enter-
tainmentmarkt. Omdat deze productcategorie zijn 
eigen marktaandeel opeist, laat dat minder ruimte 
voor games, video en muziek. De gevolgen zijn ui-
teraard slechts relatief. In absolute cijfers behouden 
deze drie hun omvang en waarde. Omdat de hal� aar-
cijfers van de boekenbranche al eerder beschikbaar 
waren, stond een uitgebreide analyse hiervan al in 
de vorige editie van Entertainment Business.

Overzicht
Op basis van haar retailpanel schat GfK Benelux 
Marketing Services het volume van de totale enter-
tainmentmarkt in de eerste helft van dit jaar op 59,76 
miljoen stuks, een verbetering met 3,9% ten opzichte 
van het eerste hal� aar van 2007. Daarmee is een 
waarde gemoeid van €821,83 miljoen; 10% meer dan 
vorig jaar. 

Een blik op het grotere geheel biedt interessante in-
zichten. De totale consumentenelektronicamarkt 
groeide met 7% in waarde, waarbij lcd-/plasmascher-

men en mobiele videospelers nog altijd uitschieters 
zijn. Maar ondanks de malaise op de muziekmarkt 
gaat het ook de verkopers van audioapparatuur voor 
de wind. Dat de verkoop van bijna alle beschrijfbare 
media inzakt, is overigens niet per se goed nieuws: 
de consument zet (illegale en legale) content ge-
woon niet meer op een schij� e of stick, maar bewaart 
die op de pc, of gooit alles na verloop van tijd weg in 
ruil voor nieuwe aanwas. Ook de IT-markt plust: met 
6,4%. Smartphones lopen prima, evenals (vooral de 
kleinere modellen) laptops. Dit is mede het gevolg 
van de scherpe prijsdaling van die apparaten.

Games
Na de gunstige marktontwikkelingen van de afgelo-
pen jaren rekenen retail en industrie ook nu weer op 
juichende cijfers, en de gamemarkt lijkt geen enkel 
probleem te hebben met het inlossen van deze ver-
wachting. De afzet steeg met 9,5% naar 5,15 miljoen 
stuks, waarbinnen het verkochte aantal consoles 
steeg naar 550.000. Door de hoge kassa-aanslag die 
hiermee gemoeid is, drukt hardware een forse stem-
pel op de omzet. Van de gerealiseerde €253 miljoen 
kwam maar liefst €118 miljoen binnen door de ver-
koop van gameapparatuur. De verkoop van bijbeho-
rende software steeg dan ook naar €115 miljoen. Aan 
pc-games werd juist minder uitgegeven dan vorig 
jaar: de resterende €20 miljoen.NVPI/GfK Benelux Marketing Services

Units and Value entertainment NL (Estimation Total Market: HY 2007 vs. HY 2008)

HY 2008 vs HY 2007
 HY 07 units HY 08 units HY 07 value HY 08 value % units %value

Pc-games 1,70 1,35 26,24 19,70 -20,4 -24,9
Consolegames 2,67 3,25 82,88 115,24 21,6 39,0
Hardware 0,34 0,55 72,89 118,04 64,0 61,9
 4,71 5,16 182,02 252,97 9,5 39,0
       
Singles 0,54 0,36 2,18 1,33 -33,3 -38,9
Albums 7,81 7,54 96,79 91,73 -3,5 -5,2
Dvd-muziek 1,24 1,18 17,12 15,46 -4,2 -9,7
Downloads 5,35 6,28 5,30 6,22 17,4 17,4
 14,94 15,36 121,39 114,74 2,9 -5,5
       
Dvd-� lm 14,27 13,84 149,08 143,02 -3,1 -4,1
Vhs-� lm 0,03 0,01 0,13 0,03 -79,9 -75,4
UMD-� lm 0,05 0,02 0,44 0,15 -61,8 -65,2
Blu-ray 0,01 0,10 0,43 2,56 564,4 498,7
HD-DVD 0,00 0,02 0,09 0,30 483,6 236,7
 14,37 13,98 150,16 146,08 -2,7 -2,7
      
Overall incl. downloads 34,02 34,50 453,57 513,78 1,4 13,3
Overall excl. downloads 28,68 28,23 448,28 507,57 -1,6 13,2
      
Boeken (algemeen) 23,48 25,25 293,43 308,05 7,6 5,0
       
Totaal 57,50 59,76 747,00 821,83 3,9 10,0
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Vooral Nintendo deed het afgelopen hal� aar weer 
prima zaken. De Nintendo-platforms Wii en DS domi-
neren de top (console)games). Er staan nog altijd 
twee Brain Training-titels in deze rangorde en van 
Mario & Sonic And The Olympic Games staan de ver-
sies voor beide platforms genoteerd.
De consolegames zijn uit te splitsen in spellen voor 
thuisconsoles en voor draagbare apparaten. Die eer-
ste categorie groeit momenteel het snelst: met 31%. 
Doordat het juist de hogere prijssegmenten zijn die 
steeds beter verkocht worden, is dat e� ect extra 
groot aan de omzetkant. De stijging van het aantal 
verkochte spellen voor een portable console is ech-
ter ook aanzienlijk: 24%. Maar doordat het hier juist 
in toenemende mate lagergeprijsde games zijn, le-
vert dat minder klinkende munt op. De markt voor 
pc-games staat nog altijd onder druk. Het verkochte 
aantal daalde de eerste zes maanden van dit jaar met 
20% tot 1,35 miljoen.

Video
De videobranche kreeg de eerste twee kwartalen 
van 2008 met rode cijfers te maken: zowel in aantal 
als omzet daalde de markt met 2,7%. Er werden 13,98 
miljoen beelddragers verkocht, met een gezamenlij-
ke waarde van €146,08 miljoen. Analoog aan de mu-
ziekmarkt gold, dat de verbeterde positie van een 
nieuwe drager (in dit geval Blu-ray) de terugval van 
de oude drager (dvd) niet kon compenseren.
Vergeleken met 2007 werden dit jaar in het gemeten 
tijdvak iets meer beelddragers verkocht door mass 
merchandisers. Vooral in maart en april is een stijging 
van dit kanaal te zien. Dit is mede toe te schrijven aan 
het rond die tijd door V&D georganiseerde 
Prijzencircus. Ook voor de verdere populariteitsstij-
ging van het genre drama/romance is in dit geval 
een duidelijke verantwoordelijke aan te wijzen: dat 
genre was in februari van dit jaar allesoverheersend 
door de dvd-release van Alles Is Liefde. De verkopen 
van Blu-ray geven een heel ander beeld: bijna de 
helft van alle verkopen op het winnende high de� ni-
tion-formaat betreft actie-/avonturen� lms.

Muziek
Halverwege 2008 kan geconstateerd worden dat dit 
jaar tot nu toe 2,9% meer muziekproducten zijn ge-
consumeerd (of in elk geval aangeschaft) dan vorig 
jaar in dezelfde periode. Die stijging kwam geheel 
voor rekening van downloads. Daarvan werden er dit 
hal� aar 6,3 miljoen verkocht tegenover 5,4 miljoen in 
2007. De muziek-dvd-verkoop stabiliseerde rond de 
1,2 miljoen stuks, maar wel op een lager prijsniveau. 
Voor 50% van alle aangeschafte exemplaren werd 
tussen de €5,- en €10,- betaald, terwijl dat vorig jaar 
nog bij minder dan een derde van de aankopen het 
geval was. Van zowel albums (in volume nog altijd 
goed voor 83% van de totale fysieke muziekmarkt) 
als singles werden er minder verkocht. Duurdere 
(tastbare) producten dalen dus, terwijl op de stijgen-
de digitale markt vooral zeer laaggeprijsde produc-
ten verkocht worden. Daardoor liep de muziekomzet 
met 7,3% terug tot €114,74 miljoen.
Op het gebied van nationaal product valt echter een 
lichtpuntje te noteren. Dat heeft het in eerste zes 
maanden van dit jaar heel goed gedaan. Het markt-
aandeel groeide naar een kwart en uitgedrukt in 
geld werd, vergeleken met vorig jaar, bijna 10% ge-

plust. De bestverkochte albums waren van Alain 
Clark, Nick & Simon en Anouk. Internationaal product 
ontwikkelt zich in tegenovergestelde richting en 
moest 9,5% inleveren.

Boeken
Het eerste hal� aar van 2008 werden binnen het GfK-
panel 8,9% meer boeken verkocht dan in de zes vroeg-
ste maanden van vorig jaar. Ook de omzet die 
daarmee gepaard ging, steeg. Er werd ruim €230 mil-
joen aan ‘leesvoer’ uitgegeven, en dat is 6,2% meer 
dan in 2007. Gemiddeld werd de aanschafprijs dus iets 
lager.
Ruim driekwart van de boekverkopen vindt via het ‘ei-
gen’ kanaal (bijvoorbeeld Bruna, AKO, ECI en bol.com) 

plaats en al bijna 20% via mass merchandisers als 
Albert Heijn, V&D, Kruidvat en Kwantum. Het aandeel 
van entertainmentwinkels als Free Record Shop 
Holding, Music Store, Media Markt, Bart Smit en 
Dixons blijft rond de 2% hangen (in omzet zelfs slechts 
1%) en biedt dan ook nog volop groeipotentieel.
Bijna de helft van alle verkochte boeken gaat voor 
minder dan een tientje over de toonbank, maar dit 
segment vertegenwoordigt slechts 20% van de omzet. 
De verschillende prijsklassen boven de €20,- laten op 
dit punt een stijging zien. Er worden dus meer goed-
kope boeken verkocht, maar in geld uitgedrukt stijgen 
juist de duurdere boeken in populariteit. Zozeer zelfs, 
dat de gemiddelde prijs per verkocht boek in de eerste 
helft van dit jaar hoger lag dan in 2007.  ◼

Top 10 bestverkochte cd's (1e hal� aar 2008) binnen GfK-panelmarkt
Pos. Titel Product Company (Units) index

1 Amy Winehouse - Back To Black CD Universal Music 100
2 Alain Clark - Live It Out CD SONY BMG 57
3 Various Artists - Hitzone 44 CD Emi Music 45
4 Nick & Simon - Vandaag CD Artist & Company 45
5 Amy Macdonald - This Is The Life CD Universal Music 45
6 Anouk - Who's Your Momma CD EMI Music 39
7 Various Artists - Hitzone 45 CD SONY BMG 36
8 Madonna - Hard Candy CD Warner Music 31
9 Du� y - Rockferry CD Universal Music 31
10 Coldplay - Viva La Vida Or Death And All His Friends CD EMI Music 29

Top 10 bestverkochte dvd's (1e hal� aar 2008) binnen GfK-panelmarkt
Pos. Titel Product Company (Units) index

1 Alles Is Liefde  Film-dvd A-Film 100
2 Earth  Film-dvd Dutch Film Works 37
3 Kite Runner  Film-dvd Paramount Home Entertainment 32
4 Bourne Ultimatum  Film-dvd UPB 25
5 Die Hard 4.0  Film-dvd Fox 22
6 Ratatouille  Film-dvd WDSHE 22
7 300 Film-dvd WHV 21
8 Blood Diamond  Film-dvd WHV 20
9 Zwartboek  Film-dvd A-Film 20
10 Bee Movie  Film-dvd Paramount Home Entertainment 19

Top 10 bestverkochte consolegames (1e hal� aar 2008) binnen GfK-panelmarkt
Pos. Titel Product Company (Units) index

1 Grand Theft Auto 4 PS3 Rockstar Games 100
2 Grand Theft Auto 4 Xbox 360 Rockstar Games 99
3 Wii Play + Remote Controller Nint. Wii Nintendo 85
4 Mario Kart + Wheel Nint. Wii Nintendo 66
5 Brain Training Nint. DS Nintendo 62
6 Mario & Sonic At The Olympic Games Nint. Wii Sega 59
7 Mario & Sonic At The Olympic Games Nint. DS Sega 57
8 Wii Fit Nint. Wii Nintendo 52
9 More Brain Training Nint. DS Nintendo 49
10 Grand Theft Auto San Andreas PS2 Rockstar Games 40

Top 10 bestverkochte pc-games (1e hal� aar 2008) binnen GfK-panelmarkt
Pos. Titel Product Company (Units) index

1 Call Of Duty 4/Modern Warfare Cd-rom Activision 100
2 Grand Theft Auto San Andreas Cd-rom Rockstar Games 83
3 The Sims 2/Free Time Cd-rom Electronic Arts 81
4 The Sims Deluxe Cd-rom Electronic Arts 77
5 Command & Conquer 3 Kane's Wrath Cd-rom Electronic Arts 67
6 World Of Warcraft/The Burning Crusade Cd-rom Vivendi Games 63
7 Best Of Rollercoaster Tycoon 3 Cd-rom Atari 63
8 World Of Warcraft Cd-rom Vivendi Games 62
9 Cars Radiator Springs Adventures Cd-rom THQ 58
10 Age Of Conan Hyborian Adventures Cd-rom Eidos Interactive 53 
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