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GfK meet vele aan entertainment gerelateerde 
productgroepen. Deze lieten in het eerste half-
jaar van 2007 een gemiddelde stijging met 6% 
zien ten opzichte van dezelfde periode vorig 
jaar. De heel grote groeipercentages die in 
2006 bij plasma/lcd-tv te zien waren, bleven 
dit jaar uit, maar het blijft met +27,9% een van 
de producten met de hoogste groei. Ook auto-
navigatiesystemen en settopboxen boeken nog 
altijd rond de 30% omzetgroei.
De inkomsten uit entertainmentdragers stegen 
in de eerste zes maanden van 2007 met 0,6% 
tot €377,3 miljoen. Worden ook downloads en 
gamehardware meegeteld, dan werd 9,1% meer 
aan entertainmentproducten uitgegeven. In 
units daalde de totale markt echter met 1,9%. 
Een verkocht product had dit jaar dus gemid-
deld een hogere kassa-aanslag dan in 2006. 
Een goed verhaal, ogenschijnlijk, maar slechts 
in een deel van de branche gaat de vlag uit.

Gamesoftware
De gamesector groeide in units met 9,8% tot 
4,8 miljoen stuks. Met een marktwaarde van 
€187,5 miljoen (+37,1% ten opzichte van vorig 
jaar) is het nu voor het eerst het grootste enter-
tainmentsegment. Daar past de 
gebruikelijke opmerking bij, dat 
de gamecijfers het totaal vormen 
van de hard- en softwareverko-
pen. Wordt de verkoop van con-
soles, die het afgelopen jaar met 
88,3% steeg tot €76,4 miljoen, 
hiervan afgetrokken, dan blijven 
games het kleinste segment van 
de dragersmarkt.

Ondanks dat de groei van soft-
ware wat lager ligt dan die van 
hardware, zijn dit jaar - al 18% - 
meer consolegames verkocht dan 
in 2006. Wel zit er verschil tus-
sen de verkoopontwikkeling van 
games voor thuisconsoles en por-
table consoles. Opvallend is dat, 
ondanks de introductie van de 

Wii, PlayStation3 en Xbox 360, 2% minder 
homeconsolegames verkocht werden (1,67 mil-
joen stuks). Dat is voornamelijk te wijten aan 
een minder eerste kwartaal. Doordat software 
voor nieuwe consoles op fullpriceniveau ligt, 
steeg de omzet wel met 8% tot €53,6 miljoen. 
Het adventure/action-genre is het populairst 
onder gamers, gevolgd door simulatiespellen. 
Ook het sportgenre blijft scoren, met maar 
liefst twee (PS2-)sportgames in de top 3 van 
bestverkochte titels.
De verkopen van portable games stegen met 
bijna 75% tot net boven een miljoen stuks. In 
tegenstelling tot games voor de homeconsoles 
daalde de gemiddelde prijs van een portable 
game naar €29,80 waardoor de omzetteller op 
ruim €31 miljoen bleef steken. Gamers lijken 
massaal aan de hersengymnastiek te gaan, 
want veruit de bestverkochte game in dit seg-
ment was Brain Training voor de Nintendo 
DS. En Nederland is nog niet uitgeleerd, want 
op dit moment is More Brain Training een van 
de populairste portable games.

Nog altijd bijna een kwart van de totale game-
omzet wordt gerealiseerd uit de verkopen van 

pc-games. Het betreft voornamelijk budgetpro-
duct: meer dan 50% van de verkochte compu-
terspellen valt in de categorie onder €10,-. 
Toch steeg de gemiddelde prijs van een pc-
game met ruim €1,- naar €15,50. Dit kwam 
mede door een aantal sterke releases, waaron-
der World Of Warcraft: The Burning Crusade 
en Command & Conquer 3: The Tiberian Wars. 
De totaalomzet van deze productgroep kwam 
in de eerste zes maanden van 2007 uit op 
€26,2 miljoen, een lichte stijging (1%) ten op-
zichte van dezelfde periode vorig jaar.

Gamehardware
Consoleverkopen kenden in de eerste zes 
maanden van 2007 een omzetgroei van circa 
60%. In de Nederlandse markt werden 150.000 
homeconsoles verkocht en door de relatief hoge 
prijs van nieuw geïntroduceerde modellen ver-
dubbelde de omzet zelfs tot ruim €45 miljoen. 
Binnen dit segment valt ook de PS3, waarmee 
de consument niet alleen een spelcomputer in 
huis haalt, maar tegelijkertijd een aantrekke-
lijk geprijsde Blu-ray-speler. Gezien de geringe 
hoeveelheid filmverkopen in HD-kwaliteit tot 
dusver (zie verderop) lijkt dit echter niet de 
voornaamste reden om deze console aan te 
schaffen. Consumenten lijken overigens wel 
zeer gevoelig voor nieuwe innovaties aan de 
kant van de consoles op het gebied van de ge-
bruikersinterface. De toegepaste technologie 
van ‘motion-control’ is de populairste van de 

next generation-apparaten, Wii 
en PS3 zorgen voor een natuur-
lijke controle van de gebeurte-
nissen op het scherm en daar-
mee een volledig nieuwe 
spelbeleving.
De afzet van draagbare game-
consoles laat al geruime tijd een 
sterke groei zien en de verko-
pen van onder andere de Nin-
tendo DS en PlayStation Por-
table stegen in de eerste helft 
van dit jaar tot boven de 
200.000 stuks. Dit represen-
teert een waarde van zo’n €31 
miljoen. De gemiddelde ver-
koopprijs van portable spel-
computers bedraagt ongeveer 
€151,-, tegenover €289,- voor 
een gemiddelde thuisconsole.

Begin september maakte de NVPI de halfjaarcijfers van de entertainmentbranche 
bekend. In onderstaande analyse worden die, aan de hand van aanvullende 
informatie van GfK Benelux Marketing Services, uitgediept en in een breder 
perspectief geplaatst.

Door Werner Schlosser

Bestedingen aan entertainmentdragers stabiel

Games nu belangrijkste 
entertainmentsegment
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Video
De op een na grootste entertainmentmarkt in 
Nederland is video. De verkopen van vhs, dvd 
en UMD stegen het eerste halfjaar van 2007 
met 2,6% tot €150,2 miljoen. In aantallen was 
de groei bescheidener: +0,8% tot 13,8 miljoen 
stuks. Het aantal verkochte HD-DVD’s was 
nog niet in een percentage uit te drukken (de 
omzet bedroeg circa €100.000,-); voor Blu-ray 
lag het volume rond de 10.000 (omzet 
€400.000,-).
De dvd-markt is te verdelen in ‘cinema’ (bios-
coopfilms op dvd), ‘made for dvd’ (speciaal 
voor de dvd-release gemaakte content) en ‘tv’ 
(tv-series op dvd). De middelste categorie 
maakte de eerste helft van dit jaar de grootste 
groei in verkochte units door (+6%), gevolgd 
door tv (+4%). Cinema moest 2% terrein prijsge-
ven. In waarde was er echter maar één win-
naar: tv-product behaalde een omzetgroei van 
17%. Made for dvd zakte door een dalende prijs 
met 2% en bioscoopfilms op dvd zelfs met 3%. 
Tv-series zijn nu goed voor 30% van de totale 
dvd-omzet. Het bestverkochte tv-product was 
ook dit jaar van De Lama’s, nu met de titel Ver-
boden Te Lachen, gevolgd door Grey’s Anato-
my Seizoen 2, Episode 1-8. Op nummer 3 een 
eerdere titel van De Lama’s: Spugen Erop Los. 
Ondanks dit succes was van alle verkochte 
producten ruim 23% als drama/romance te ca-

tegoriseren. Op ruime afstand volgden action/
adventure (18%) en humor/cabaret (15,3%).
Hoopgevend is, dat de entertainmentspecialis-
ten weer terrein terugwinnen van de mass 
markets als primaire aankoopkanaal. 77% van 
alle videoproducten werd gekocht bij speciaal-
zaken, die 78% van de totale omzet in hun kas-
saladen zagen stromen.

Audio
Muziek kwam met de laagste rapportcijfers 
thuis. De omzet uit fysieke en digitale dragers 
daalde met 11,6% tot €121,4 miljoen. Hiermee 
waren 14,9 miljoen stuks gemoeid, overigens 
het hoogste verkochte aantal van alle drie de 
productgroepen. Er werden 15,2% minder al-
bums, singles en muziek-dvd’s verkocht dan in 
2006. Door de aanhoudende scherpe terugval 
in de verkoop van de relatief goedkope fysieke 
singles daalde de omzet met 12,2%. De verkoop 
van hun digitale tegenhangers, downloads, 
groeide in aantallen en omzet met 6,8%. Wordt 
dat in de cijfers betrokken, dan komt de daling 
van de muziekmarkt uit op 11,6%. Door het re-
latief hoge volume van de downloads bedraagt 
de daling in stuks dan 7,5%.
Overigens is de stijging in de verkoop van 
onlinetracks teleurstellend voor een formaat 
dat door velen gezien wordt als potentiële red-
der van de muziekindustrie. Evenals in 2006 

werden in het tweede kwartaal van dit jaar 
minder downloads verkocht dan in Q1. De tel-
ler staat nu op 5,4 miljoen. Weliswaar stegen 
de verkopen vorig jaar in het derde en vierde 
kwartaal weer, maar een groeispurt, zoals be-
gin vorig jaar, is daarna niet meer voorgeko-
men. De voorspelling van GfK voor de audio-
markt, bij ongewijzigd beleid met betrekking 
tot downloads (dus het uitblijven van abonnee-
diensten bijvoorbeeld), is dan ook somber. Als 
de komende jaren elk jaar een miljoen meer 
aan downloads omgezet wordt, zal dat de da-
ling van fysieke productgroepen nog zeker drie 
jaar niet kunnen opvangen. De totale audio-
markt zal in dat scenario nog zeker tot en met 
2010 blijven dalen, om pas daarna te stabilise-
ren rond €245 miljoen. Vorig jaar werd nog 
€327 miljoen omgezet.

De terugloop in verkopen van fysiek product 
was het eerste halfjaar over de hele linie stevig 
voelbaar. De singleomzet ging met een derde 
achteruit naar €2,2 miljoen, Er werd €11 mil-
joen minder aan albums verkocht (nu €97 mil-
joen) en muziek-dvd liep terug tot €17 miljoen. 
In deze cijfers zit niet de opleving die de al-
bummarkt in juli door het slechte weer beleef-
de, maar augustus was alweer als vanouds:  
-9%.
Nationaal repertoire moest op albumniveau 
iets aan aandeel inboeten ten gunste van inter-
nationaal product. Het bestverkochte nationale 
album was Look Of Love/Burt Bacharach van 
Trijntje Oosterhuis, gevolgd door Maak Me 
Gek van Gerard Joling en Lage Landen van 
Boudewijn De Groot. Door succesvolle titels 
van Marco Borsato, Guus Meeuwis en De Top-
pers! neemt het aandeel nationaal binnen mu-
ziek-dvd juist toe.
De gemiddelde prijs van een cd-album is vrij 
stabiel. Tussen de verschillende prijsbanden 
onderling vinden slechts lichte verschuivingen 
plaats. Voor 51% van alle verkochte cd’s wordt 
minder dan €10,- betaald.

Een lichtpuntje voor de muziekbranche, dat 
niet in de GfK-cijfers zichtbaar wordt omdat 
het geen ‘crosscounterverkopen’ betreft: de 
NVPI meldt een toenemend belang van inkom-
sten uit onder meer muziekgebruik op radio, 
televisie en andere openbaarmakingen, zoals 
in Nederland geëxploiteerd door SENA.

x miljoenen euro’s x miljoenen stuks

2007 2006 % 2007 2006 %

Albums 96,8 107,7 -10,1 7,8 8,8 -10,8

Singles 2,2 3,3 -34,6 0,5 0,9 - 37,5

Muziekvideo (dvd/vhs) 17,0 21,2 -20,5 1,2 1,5 - 18,4

Totaal audiodragers 115,9 132,2 -12,2 9,5 11,2 -15,2

Downloads 5,4 5 6,8 5,4 5 6,8

Totaal audio 121,4 137,2 -11,6  14,9  16,1  -7,5 

VHS verkoop 0,1 0,5 -73,6 0,03 0,2 - 79,9

dvd verkoop 149,1 145,6  2,4 13,7 13,5 1,5

umd 0,4 0,4 12,8 0,05 0,02 109,2

Hd-dvd 0,1 - - 0 - -

Blu-ray 0,4 - - 0,01 - -

Totaal video 150,2 146,4  2,6 13,8 13,7 0,8

PC games 26,2 26 0,8 1,7 1,8 -7,1

Console games 85,0 70,3 20,9 2,7 2,3 18

Totaal gamesdragers 111,2 96,3 15,5 4,4 4,1 6,2

Games hardware 76,4 40,5 88,3 0,4 0,2 62,6

Totaal games 187,5 136,8 37,1 4,8  4,4  9,8

Totaal entertainmentdragers 377,3 375 0,6 27,8 28,9 - 3,9

Totaal entertainmentmarkt 459 420,5 9,1 33,5  34,2  -1,9

(bron: NVPI/GfK Benelux Marketing Services)
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