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olgens de langverwachte

NVPI-cijfers steeg de totale consu-

mentenomzet van ‘films in de

thuissituatie’het afgelopen jaar met

24% tot ƒ595 miljoen. In totaal werden er 20%

meer films verkocht. Alhoewel zowel dvd als

video aan dit resultaat bijdroeg, kwam de groot-

ste stijging voor rekening van het digitale medi-

um: de verkoop van dvd steeg het afgelopen jaar

met maar liefst 280% tot een totaal van 1,9 mil-

joen stuks. Maar hoe sluiten deze cijfers aan bij

de beleving van retailers en maat-

schappijen?

Reacties uit de branche
Directeur inkoop Juan da Silva van

Free Record Shop kijkt met tevre-

denheid terug op het afgelopen jaar.

“Onze cijfers waren zelfs nog beter

dan die van de NVPI. Ik denk dat wij

momenteel een marktaandeel van

40% hebben op dvd.” René de Wit,

directeur van Hermans Retail, dat de

inkoop van onder meer beeld- en ge-

luidsdragers verzorgt voor Vroom &

Dreesmann, plaatst een kanttekening

bij de NVPI-rapportage: “De ge-

noemde consumentenomzet lijkt me

erg hoog”, zegt hij. “In 1999 bedroeg

de beelddragersmarkt ƒ240 miljoen.

Ik kan mij niet voorstellen dat die nu

verdubbeld is, en dat dat helemaal

toe te schrijven is aan de stijging van

dvd. Volgens ons is het aandeel van

koopvideo het afgelopen jaar dramatisch ge-

daald. Vooral in de traditionele cd-winkels is die

omzet gehalveerd. Alhoewel er vanaf jongstle-

den december duidelijk een versnelling plaats-

vindt, gaat het bij dvd nog vooral om vervangen-

de omzet. Zowel video’s als cd’s lijden hieronder.

Mensen maken nu eenmaal keuzen.” 

Ook aan industriekant wordt voorzichtig gere-

ageerd. Marketingdirector Ad Eijkemans van

Fox Home Entertainment onderscheidt twee

bronnen voor verkoopgegevens. “De eerste is

bekend als de branchestatistieken. Die zijn rede-

lijk betrouwbaar. Deze cijfers worden aangele-

verd door de bij de NVPI aangesloten compa-

nies en geven dus de grootte van de verscheping

aan de handel aan. Daar komt ook het door de

NVPI genoemde percentage van 280 vandaan.

Dat vind ik een herkenbaar getal. De tweede

bron zijn de consumentenaankopen, maar die

vallen nauwelijks accuraat weer te geven. Niet

elke retailer wil die gegevens openbaar maken,

dus daar bestaat geen betrouwbaar beeld van.”

Rob Rüpp, marketingmanager RCV, kan zich

wel in de marktcijfers vinden, “met als opmer-

king dat wij verwacht hadden dat dvd meer zou

groeien en koopvideo op niveau zou blijven.”

Accuratesse
Rüpp noemt de nauwkeurigheid van de cijfers

“lastig in te schatten, omdat het natuurlijk geen

open markt is, waarin iedereen zijn informatie

prijsgeeft. Maar de verschillen in groei en ont-

wikkeling verhouden zich in elk geval tot die in

het buitenland.” Harry Schaap, commercieel di-

recteur bij DVDLand, denkt dat de NVPI-cijfers

een juist beeld schetsen. “Voor zover dat te con-

troleren is. In deze snelle markt zijn

cijfers natuurlijk al direct bij publica-

tie verouderd, maar het gaat er voor-

al om hoe dingen geïnterpreteerd

worden. De tendensen uit de cijfers

zien wij echter ook in onze winkel

terug.”

Groeiverwachtingen
Bij V&D zorgde dvd vorig jaar voor

ongeveer 30% van de totale beeld-

dragersomzet. De Wit verwacht dit

jaar een verdubbeling van de omzet

in dvd. “Wij richten ons echter niet

alleen op dvd, maar houden ook vhs

in stand. Er zullen nog jaren video’s

en videorecorders verkocht worden.

Hooguit krijgen de spelers een ande-

re plaats in huis. Ze verhuizen bij-

voorbeeld naar de kinderkamer. Pas

in de loop van dit jaar zal dvd op vhs

gaan kannibaliseren. Wij wedden

dus op beide paarden, maar ver-

wachten dat de groei in dvd zit.” Ook Da Silva

gaat ervan uit dat het aandeel van dvd zich dit

jaar bij Free Record Shop opnieuw zal verdub-

belen en zal uitkomen op ongeveer 20% van de

omzet. “Volgens mij staat de dvd-ontwikkeling

nog maar in de kinderschoenen. Als merkspe-

lers straks rond de ƒ500,- gaan kosten, kun je

nog wat verwachten…” Het valt hem vooral op

dat de consument, in vergelijking tot hoe dat

was bij cd’s, snel een groter aantal dvd’s in de

kast wil hebben. “Men kocht destijds in het eer-

Eind februari kwam de NVPI voor het eerst met cijfers over de Nederlandse dvd-
markt. Tot die tijd moesten winkeliers de potentie van de nieuwe drager inschat-
ten aan de hand van buitenlandse cijfers en het enthousiasme van de maat-
schappijen die de dvd’s verkochten. Wie deze positieve voorstelling van zaken
afdeed als ‘verkooppraatjes’ en op het NVPI-rapport wachtte alvorens in te stap-
pen, loopt inmiddels echter het risico de boot al gemist te hebben. 

“De echte hype moet nog komen”

Branche plaatst kanttekeningen bij dvd-cijfers NVPI
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René de Wit: “De genoemde consumentenomzet van ƒ595 miljoen lijkt me erg hoog”
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ste jaar zes cd’s, bij dvd’s ligt dat aantal op 12.

Acties als ‘4 halen, 3 betalen’ lopen bij ons dan

ook erg goed.” Eijkemans nuanceert deze con-

statering echter: “Je ziet dat de early adapters

in het eerste jaar meer software kochten dan de

mensen die nu een dvd-speler aanschaffen.”

Desondanks heeft DVDLand ambitieuze targets

voor dit jaar. “Wij streven naar een verdrie- tot

viervoudiging van de omzet”, zegt Schaap.

“Daartoe willen we aan het eind van het jaar

vijf of zes winkels hebben. Ook openen we eind

maart uiteindelijk onze internetsite. De echte

hype in dvd moet ons inziens nog komen. Er is

echter nog veel voorlichting nodig.” De leve-

ranciers van de software zijn een stuk terug-

houdender in hun voorspelling. Ernest Beneder,

director of communications bij Warner Home

Video, verwacht weliswaar dat het

aantal dvd’s dit jaar zal verviervou-

digen, maar “de mate waarin de stu-

dio’s ons van releases voorzien is

bepalend”, aldus Eijkemans.

Exit vhs?
Schaap geeft aan dat 80% van zijn

omzet gerealiseerd wordt met dvd,

de rest met games en hardware.

“Koopvideo zien wij er helemaal

uitlopen. Ik koop dan ook, buiten

de AA-films, geen nieuwe video-

titels meer in.” Beneder noemt geen

cijfers. “Het hangt af van de kwali-

teit en de commercialiteit van de ti-

tels.” En waar Rüpp de voorspelling

aandurft dat dvd rond de volgende

jaarwisseling verantwoordelijk zal

zijn voor circa 50% van de RCV-

omzet, wil Eijkemans slechts kwijt

dat “een stijgend percentage” van

de omzet van Fox voor rekening

komt van dvd. “De opbrengst uit

verkoop is voor ons altijd al groter

geweest dan die uit verhuur, en dvd

is een extreem ‘koopgeoriënteerde’

drager.”

Da Silva denkt echter niet dat de

groei van dvd ten koste zal gaan

van koopvideo. “Wel zie je een verschuiving in

prijs, maar onder de ƒ20,- zijn video’s nog

prima te verkopen.” Ook volgens Beneder blijft

vhs belangrijk, “want de videorecorder schuift

door naar de kinderkamer. Je ziet dan ook dat

de omzet in kinderproduct op vhs op peil blijft.”

Rüpp vreest niet voor video, zolang haar digita-

le opvolger nog slechts gekocht wordt door in-

novators en early adapters. “Dvd wordt welis-

waar al meer gemeengoed, maar er zijn nog

steeds maar 300.000 dvd-spelers, tegenover 3,5

miljoen videorecorders.”

Definitieve doorbraak
In 2001 zal de dvd definitief naar ‘de massa’

doorbreken, daarover is men het eens. Dat heeft

met een aantal factoren te maken: de prijs van

de spelers zal dalen, steeds meer computers

worden met een dvd-speler uitgerust, de intro-

ductie van de dvd-recorder (“maar die is voor

de massamarkt pas interessant bij een verkoop-

prijs van maximaal ƒ500,- tot ƒ1000,-”, aldus

Beneder) en lagere prijzen voor de software.

Beneder is van mening dat toptitels uiteindelijk

ƒ39,95 moeten gaan kosten, maar Da Silva is

dat niet met hem eens. “Ik denk dat voor top-

product, mits voorzien van extra features, ƒ65,-

een goede prijs is. Ook vind ik het een goede

zet van Warner Home Video dat ze oudere top-

films aanbieden voor ƒ35,-. Columbia TriStar

zegt wel steeds met de prijs te zullen zakken,

maar daar merk ik niets van. Die duurdere dvd’s

verkoop je wel, maar ze staan ook sneller stil.”

Een echte groeimarkt is volgens Schaap de mu-

ziek-dvd. “Dat maakt nu al 30% van onze

omzet uit. Meer nog dan bij speelfilms zie je,

dat als je een muziek-dvd in de winkel opzet,

hij ook verkocht wordt. Mensen ervaren dan de

geluidskwaliteit en extra’s aan den lijve.” Da

Silva is dat met hem eens. “Topfilms zijn zo’n

twee maanden ‘hot’, maar muziek-dvd’s blijven

doorlopen. Het aanbod is tot nu toe echter veel

te klein. Daar springen de platenmaatschappij-

en, zoals altijd, weer veel te traag op in.”

Hardware
De definitieve doorbraak van dvd valt of staat

met de verkoop van de spelers. De verkochte

aantallen zullen dit jaar in verhou-

ding spectaculair groeien, menen

alle ondervraagden. Beneder waar-

schuwt echter dat dit relatief is.

“Met een beetje geluk behalen vi-

deorecorders dit jaar een penetratie-

graad van 80%. De penetratiegraad

van dvd-spelers is, met rond de

300.000 verkochte exemplaren,

slechts 3 à 4%. Ik denk dat dat aan

het eind van het jaar 10% is, maar

zelfs dan stelt het nog niet veel

voor.” Schaap verwacht echter dat

de penetratiegraad van hardware na

de feestdagen gestegen zal zijn naar

zo’n 20%.

Op de vraag of de komst van de

dvd-recorder, later dit jaar, een be-

dreiging of een stimulans voor de

markt zal worden, spreekt Eijke-

mans de verwachting uit “dat de

dvd-r de doorbraak voor de dvd-

markt zal betekenen.” Hij verwacht

echter niet dat er al dit jaar een be-

taalbare dvd-recorder op de markt

zal komen. Rüpp herinnert zich: “In

de muziekmarkt zag je dat de intro-

ductie van cd-r leidde tot een dip in

de verkoop van ‘originelen’. De pe-

netratie van cd-spelers was op dat

moment echter veel groter dan het aantal dvd-

spelers nu is. Daarom verwacht ik zo’n bewe-

ging in de dvd-markt niet.” In elk geval niet dit

jaar, want de komst van een betaalbare dvd-re-

corder zal volgens hem nog anderhalf tot twee

jaar op zich laten wachten.

Ernest Beneder: “Toptitels moeten uiteindelijk ƒ39,95 gaan kosten” (Foto: Ton Kastermans)


