
“Van een hardcore-verhaal naar het 8 Uur Jour-
naal”, vat GfK-projectmanager Laurens van den
Oever de ontwikkeling van de gamemarkt
samen. Hij refereert daarbij aan het feit dat
marktleider Electronic Arts onlangs het NOS
Journaal haalde, nadat president Don Mattrick
verklaarde dat de penetratie van gameconsoles
binnen enkele jaren hoger zal liggen dan die van
tv’s, laat staan video- en muziekapparatuur. Ove-
rigens bedroeg deze penetratiegraad in januari
2004 volgens GfK 31%, waarmee Nederland -
samen met Frankrijk - een derde plaats innam
binnen (het ‘oude’) Europa. Alleen in Groot-
Brittannië (41%) en België (34%) stond in meer
huishoudens een gameconsole. Van die 31%
waren 12% ‘next generation’-consoles (PS2,
Xbox en GameCube), in 6,3% van de huishou-
dens was een portable speler als de Game Boy
Advance te vinden. Van den Oever typeert de
gamemarkt aan de hand van drie kenmerken:
snelheid, timing en innovatie. Daarbij is volgens
hem een parallel te trekken met ‘een andere tak
van sport waar dezelfde regels gelden’: de auto-
racerij.

Hardware vs. soft-
ware
De totale entertain-
mentmarkt kent een
hard- en een software-
component. Tot de 
hardware worden af-
speelapparatuur, blan-
co dragers, accessoires
en merchandise gere-
kend, tot de software
behoren muziek, film,
games en boeken. Een
voorbeeld van een pro-
duct dat in alle soft-
warecategorieën ver-
tegenwoordigd is, is
Harry Potter, waarvan
naast de films ook

soundtracks, games en (luister)boeken zijn ver-
schenen. Daardoor maakt deze ‘franchise’ aan-
spraak op een flink deel van de omzet die de
retail met entertainmentproducten genereert.
Deze totale omzet wordt door GfK voor 2003 op
¤1,5 miljard geschat. Het grootste deel hiervan
(¤457 miljoen) kwam voor rekening van video
(vhs+dvd), ¤358 miljoen ging naar muziek, ¤355
miljoen naar algemene boeken en ¤266 miljoen
naar games en non-games, blijkt uit cijfers
afkomstig van de Stichting Speurwerk, NVPI en
de GfK-panelmarkt. Kijkend naar de categorie
games valt op dat de verkoop van zowel de con-
sole- als pc-spellen zich gunstig ontwikkelt. Van
beide typen is in januari tot en met april 2004
het aantal verkochte games met zo’n 27% geste-
gen ten opzichte van dezelfde periode in 2003.
Tijdens de eerste vier maanden van dit jaar wer-
den naar schatting 735.000 consolegames ver-
kocht en ongeveer 1.235.000 pc-games. Het aan-
tal afgezette consoles steeg in deze periode met
17% tot circa 170.000. Door de diverse prijsver-
lagingen van de afgelopen tijd daalde de met

deze verkoop behaalde omzet echter met 0,1%
naar zo’n ¤29,4 miljoen. Op het gebied van pc-
games vindt helemaal een kaalslag plaats:
ondanks de forse stijging in het aantal verkochte
games, daalde de omzet tot rond de ¤20,4 mil-
joen, een negatief verschil van 13%. Consolega-
mes daarentegen zijn een groeimarkt, maar hoe-
wel de omzet met 10% steeg naar ongeveer
¤30,7 miljoen, blijft dat percentage eveneens
achter bij de groei in aantallen. Overigens is het
opvallend dat verkopen van soft- en hardware
gelijk opgaan. Uit een langere termijnanalyse
blijkt dat de seizoensinvloeden op de verkochte
aantallen consoles en games elkaar op de voet
volgen. Zozeer zelfs, dat nauwelijks kan worden
aangegeven welke productgroep in deze ont-
wikkeling het voortouw neemt. Uit deze analyse
komt ook naar voren dat januari tot en met april
elk jaar de zwakste periode is. Daarna volgt ech-
ter traditioneel een opleving.

Feestmaanden: kassa!
Veruit de bestverkochte prijscategorie op het
gebied van pc-games is budget, wat bevestigt dat
de pc-gamemarkt onder druk staat. In april
2004 had maar liefst 50% van alle binnen de
GfK-panelmarkt verkochte pc-spellen een ver-
koopprijs van ¤0,- tot ¤10,-. Overigens gold dat
in februari jl. nog voor tweederde van alle pc-
games. In die maand viel bijna een kwart van

alle verkochte producten
in het (zeer goedkope) 
genre ‘compilations/share-
ware’. De belangrijkste
prijsklasse na budget is het
segment ¤10,- tot ¤20,-,
gevolgd door de categorie
van ¤20,- tot ¤30,-. Spellen
van ¤40,- en hoger zijn
weer populairder dan
games van ¤30,- tot ¤40,-.
In november en december,
de maanden waarin de sin-
terklaas- en kerstaankopen
worden gedaan, stijgt het
belang van het duurste
prijssegment. Onder de pc-
gamers is ‘adventure acti-
on’ met 23% het populair-
ste genre, gevolgd door
‘combat/ fight/action’ en

50% van de verkochte pc-spellen kost minder dan ¤10,-

Budgettitels zetten pc-

gamemarkt onder druk

Ten behoeve van haar bijdrage aan de jongste editie van Muziek en Beeld Live
(zie pagina 8 tot en met 11 voor het complete verslag) bracht GfK de game-
markt in kaart. Het onderzoeksbureau constateert dat het gamesegment zich
in toenemende mate als een succesvolle groeimarkt binnen de home-enter-
tainmentbranche positioneert.
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‘simulations (racing & ral-
ly)’, die ieder zo’n 20% van
het totaal voor hun reke-
ning nemen.
Laatstgenoemde is, samen
met ‘war games & strate-
gy’, een typisch pc-game-
genre. Gedurende de eer-
ste 21 weken van 2004 waren con-
sumentenelektronicawinkels (inclusief compu-
tershops en telecomwinkels) en enter-
tainmentwinkels binnen het GfK-panel allebei
goed voor eenderde van de pc-gameverkopen.
Het impulskanaal roert zich op gezette tijden
echter flink en haalde in week 7 zelfs een (zij
het incidenteel) marktaandeel van bijna 40%!
Bij de consolegames zijn de duurdere spellen
juist het populairst. In deze productgroep was
in april 2004 ongeveer de helft van de in de
GfK-panelmarkt verkochte titels duurder dan
¤40,-. Ook hier geldt dat de duurdere prijscate-
gorieën, en dan vooral die van ¤50,- tot ¤60,-,
in de feestmaanden een grotere aantrekkings-
kracht hebben dan in de rest van het jaar. Con-
solegamers spelen het liefst ‘combat/fight/acti-
on’-spellen (31%), maar smullen ook van
‘adventure action’-games (29%). Het op twee na
populairste genre, ‘role play action’, blijft met
15% ver achter. Consumentenelektronica- en
entertainmentwinkels maken op het gebied van
consolegames de dienst uit. In elk van deze
kanalen vindt ruim 45% van de aankopen
plaats.

Adoptie van nieuwe ontwikkelingen
Technologische ontwikkelingen hebben een
grote invloed op de concurrentiepositie van
bedrijven, de marktomvang en -groei, product-
levenscycli en de toetreding van geheel nieuwe
concurrenten, aldus Van den Oever. Het tempo
waarin dergelijke ontwikkelingen zich voor-
doen en geaccepteerd worden door de consu-
ment, is moeilijk te voorspellen, maar het is een
feit dat de productintroducties van de afgelopen
paar jaar (digitale camera, dvd, lcd-tv) een niet
eerder vertoonde adoptiecurve laten zien. Ook
de mobiele telefoon is niet meer weg te denken.
Behalve voor de telecomsector is het ook voor
de gamebranche interessant te zien in welke
mate technologieën als mms, een kleuren-
scherm, java-ondersteuning, polyfoon belgeluid

en digitale camera’s in Europa geadopteerd
zijn. Er worden op dit moment al meer camera’s
via telefoons verkocht dan losse digitale came-
ra’s. Door deze innovaties liet de telecomsector
in 2003 een groei zien van 16% ten opzichte van
2002.

Gametoptitels hebben een langere levenscyclus
dan andere entertainmentproducten, maar
moeten in verkochte aantallen nog steeds
dvd/video en muziek voor laten gaan. Bij die
productgroepen zijn direct na de introductie
van nieuwe titels enorme pieken te zien. De
grote klappers vinden plaats in de eerste drie
weken, daarna stort de verkoop in. Een evene-
ment als het EK Voetbal heeft eenzelfde aan-
toonbaar effect als de release van een toptitel, in
dit geval op de verkoop van kleurentelevisies.
Die loopt dit jaar precies langs dezelfde lijn als
in 2000, toen Nederland ook aan het toernooi
deelnam. Dat maakt de voorspelbaarheid groot.
Elk jaar worden in Nederland circa een miljoen
toestellen verkocht. Of ons land wel of niet bij
het EK is vertegenwoordigd maakt een verschil
uit van 20.000 verkochte stuks. Overigens
wordt verwacht dat aan het eind van dit jaar 15%
van de aangeschafte tv-toestellen een lcd-toestel
zal zijn.

Koester de jongeren… en ouderen
GfK Panelservices verrichtte speciaal voor
Muziek en Beeld Live een onderzoek onder
5.000 huishoudens over hun aankoopgedrag.
Belangrijke randvoorwaarde hierbij is, dat de
consument uit het dal lijkt te klimmen, hetgeen

zich uit in onder meer een
hoger vertrouwen in het
economisch klimaat en
een verhoogde koopinten-
tie (ook van grote aan-
kopen). Dit zou erop kun-
nen duiden dat eco-
nomisch herstel in zicht

is. Hoewel men wellicht zou verwachten dat
games meestal door mannen gekocht worden,
blijkt uit het onderzoek dat dit niet zo is. In de
12 maanden voorafgaand aan april 2004 waren
mannen licht in de meerderheid, maar 49% van
de games (een langzaam stijgend percentage
vergeleken met dezelfde periode vorig jaar)
werd door vrouwen aangeschaft. Nog belangrij-
ker is echter de leeftijdsopbouw van de gameko-
pers. Wanneer de perioden april 2002-maart
2003 en april 2003-maart 2004 met elkaar ver-
geleken worden, blijven de dertigers de belang-
rijkste groep kopers, maar alleen aan de uitein-
den van de normaalverdeling (bij de tieners en
de 50-plussers) wordt groei gerealiseerd. Het
aandeel ‘kopende tieners’ steeg van 9,3 naar
12,5%, terwijl hun oudere tegenhangers nu 11%
van de aankopen voor hun rekening nemen
(was 8,1%). In maart 2004 identificeert GfK
ruim 1,5 miljoen gamekopers, verdeeld over de
categorieën ‘heavy’, ‘medium’ en ‘light’. Het aan-
tal ‘heavy’ kopers steeg de afgelopen twee jaar
met 15% naar 313.000. Hun bestedingen stegen
met 6% tot ¤197,33. Er kwamen 20% ‘medium’
kopers bij (dat zijn er nu 483.000), die 1% meer
uitgaven: ¤61,06. De hoeveelheid ‘light’ kopers
steeg met 12% (waarmee hun totaal op 764.000
komt), terwijl zij 7% meer omzet genereerden
(nu gemiddeld ¤15,83 per persoon). Dit alles
houdt in dat 20% van de kopers (de ‘heavy
users’) garant staan voor 60% van de omzet. De
31% ‘medium’ kopers realiseren samen 28% van
de omzet en de 49% kopers die in de categorie
‘light’ vallen brengen samen slechts 12% in het
laatje.
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In het op de GfK-cijfers gebaseerde gameartikel in de vorige Muziek en Beeld is een
storende fout geslopen: in de legenda bij de grafiek op pagina 70 zijn de consoles en
de consolegames omgedraaid. Daardoor werd de indruk gewekt dat de markt voor
consolegames in 2003 met 4% gedaald zou zijn in vergelijking met 2002, terwijl die
juist een stijging met 14% te zien gaf. Het is de omzet van consoles die vorig jaar 4%
lager uitkwam dan het jaar daarvoor, en dus niet met 14% steeg, zoals gemeld.
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