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Door Werner Schlosser

itus Kroon, productmanager

new media/multimedia bij Rigu

Rotonde: “De dvd-markt is in volle groei en

vormt voor ons een zeer belangrijk deel van de

omzet. Een van de voordelen van dvd is dat het

zeer moeilijk tot niet te kopiëren valt en mede

daardoor ontwikkelen de verkopen zich zeer

gunstig. Dit product vormt in mijn ogen dan ook

een bedreiging voor die ontwikkeling. Ik neem

aan dat DaViDeo een legaal product is, maar het

zet natuurlijk wel aan tot kopiëren. Ik ageer dan

ook niet tegen het product zelf, maar wel tegen

de onnozelheid waarmee het gepromoot wordt.

Gaan ze binnenkort ook een programma uitbren-

gen waarmee je de cd-rom’s van Denda kunt ko-

piëren?”

Rekken
“Ik ga DaViDeo niet in ons assortiment opne-

men”, vervolgt Kroon, “al realiseer ik me dat ik

deze ontwikkeling niet kan tegenhouden. Eerst

had je de cassette, toen de cd-r en straks de

dvd-r. Dit product zal de markt absoluut niet di-

rect om zeep helpen, maar ik ben van mening

dat we de consumenten niet nu al moeten con-

fronteren met de mogelijkheid om dvd’s te kun-

nen kopiëren. Wat onze winkels betreft zal ik

dat zolang mogelijk rekken. Ik heb Denda ver-

zocht de release van dit product te heroverwe-

gen. Als het toch wordt uitgebracht, vrees ik dat

Rigu voor lange tijd niets meer met Denda te

maken wil hebben. Ik heb mijn contactpersoon

bij Denda hiervan op de hoogte gesteld en heb

nog geen reactie teruggehad. Ik neem dan ook

aan dat ze mijn verzoek in beraad hebben.

Denda werpt tegen dat de Music Stores ook cd-

recordables verkopen en dat die ook niet alleen

gebruikt worden voor het maken van back-ups.

Toen bleek dat de vraag naar cd-r’s een gegeven

was, zijn wij hier inderdaad toe overgegaan.

Wij verkochten immers ook al cassettes. Op die

manier verdienen wij er tenminste nog iets aan,

in plaats van deze omzet volledig aan de com-

puterbranche te laten. Het is echter slechts een

serviceproduct, ik voer er geen grote acties

mee.” 

Niels Menko, managing-director van Denda

Multimedia, neemt die hoop echter weg: “Bij de

introductie van een nieuw medium gaat het altijd

zo dat het eerst stof doet opwaaien, maar later

gemeengoed wordt. Wij overwegen dan ook niet

het product terug te trekken.”

Stimulerende werking
Menko zegt uiteenlopende reacties te krijgen op

DaViDeo. “De een zegt dat het de markt om

zeep zal helpen, maar anderen verwachten dat

het een stimulerende werking zal hebben en de

verkoop juist zal bevorderen. Philips is er bij-

voorbeeld bij gebaat zoveel mogelijk dvd-spe-

lers te verkopen, en als mensen via ons product

met het medium dvd in aanraking komen, zullen

zij ook spelers gaan kopen. Een hele andere

groep gebruikers wil juist geen dure dvd-speler

aanschaffen en zal om die reden door middel van

Rigu Rotonde heeft furieus gereageerd op een cd-rom van Denda Multimedia,
die het mogelijk maakt dvd’s te kopiëren. Met behulp van deze software,
DaViDeo genaamd, kunnen consumenten de content van een dvd via de harde
schijf van de computer op een cd-r branden. Het programma komt 30 oktober
op de markt met een adviesverkoopprijs van ƒ79,95.

“Ik ga DaViDeo niet in ons 
assortiment opnemen”

Dvd-brandsoftware wekt woede retail en industrie

T

www.muziek-en-beeld.nl

s

s

bij de voorpagina

THE MEXICAN
Julia Roberts en Brad Pitt, de grootste supersterren van het moment,
zijn nu voor het éérst samen te zien in de geweldige actiekomedie
The Mexican! De doldwaze rit dwars door Mexico, vol actie, humor
en romantiek zal vanaf 24 januari te koop zijn op video en dvd.
DreamWorks levert met deze film de komedie van het jaar!
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DaViDeo via hun pc naar dvd’s kijken. Ik  be-

strijd dan ook dat alleen Denda wijzer wordt van

dit product. Ook de gebruikers hebben er baat

bij.”

Als softwareleverancier heeft Denda zelf even-

eens last van illegale kopieën. Een veelgehoorde

vraag is dan ook, waarom het bedrijf nu zelf een

product op de markt brengt waarmee consumen-

ten naar hartelust kunnen branden. Menko: “In-

derdaad zijn ook onze eigen producten duizen-

den keren gekopieerd. Toch moet je als bedrijf

voldoende cd-rom’s zien te verkopen om het

rendabel te laten zijn. Dat is een paradox, maar

het is de wereld waarin wij leven. Wij zijn een

uitgeverij en wij brengen de producten uit waar

vraag naar is. Als ik het niet doe, doet een con-

current het wel. Overigens is het product na-

tuurlijk 100% legaal. Iedereen mag een thuisko-

pie maken, en wij vermelden op de doos dan

ook heel duidelijk dat er uitsluitend voor eigen

gebruik een kopie van een dvd gemaakt mag

worden. Je moet het zo zien: als Gamma zwarte

stickers verkoopt, is daar niets mis mee, maar

wanneer je die zwarte sticker over je nummer-

plaat heen plakt, ben je in overtreding.”

‘Industrieaangelegenheid’
Ernest Beneder, director of communications

Warner Home Video, zegt het minder luchtig, al

erkent hij dat elke consument legaal een thuisko-

pie mag branden: “Je zult ons nooit horen propa-

geren dat dvd’s ook gekopieerd kunnen worden,

al is dat een feit. Het maken van een kopie voor

eigen gebruik is immers toegestaan; het wordt

pas illegaal als die kopieën verkocht worden.

Niettemin ben ik bang dat deze ontwikkeling

geen halt toe te roepen is.” Refererend aan het

gewraakte programma van Denda zegt Beneder:

“Ik ken dit specifieke product niet, maar bij

soortgelijke producten zijn voor het kopiëren van

een enkele dvd meerdere schijfjes nodig.”

Ook Marcel van Berkel, managing-director Uni-

versal Pictures Benelux, brengt die nuance aan:

“De impact van DaViDeo hangt echter af van de

mogelijkheden van het systeem. Een van de

grote voordelen van dvd is de grote opslagcapa-

citeit, en het is maar de vraag of één dvd met dit

product ook op één cd-r gekopieerd kan worden.

Niettemin volgen wij dit soort ontwikkelingen -

niet alleen het kopiëren, maar ook bijvoorbeeld

internet - actief. Dat doen wij niet alleen als Uni-

versal Pictures, maar ook in collectief verband,

bijvoorbeeld via de NVPI. Al dit soort fenome-

nen zien wij als een bedreiging. Niet alleen voor

ons eigen product, maar voor de hele branche.”

Beneder verwijst eveneens naar de brancheorga-

nisatie: “Vanzelfsprekend ben ik niet gelukkig

met dit soort ontwikkelingen. Het ondernemen

van stappen hiertegen is echter een industrieaan-

gelegenheid. Voor uitspraken daarover verwijs ik

dan ook naar de NVPI.”

Kopieerbeveiliging
NVGD-voorzitter Martin de Wilde pleit als ge-

volg van deze ontwikkeling voor actie van de

zijde van de industriepartners: “De industrie

moet nu niet de kop in het zand steken maar met

de vuist op tafel slaan en snel met een adequate

kopieerbeveiliging komen.” De Wilde is tevens

verbaasd over het gemak waarmee DaViDeo op

de markt wordt geïntroduceerd: “Het is een ty-

pisch voorbeeld van Nederlands koopmanschap,

maar dan in verkeerde vorm. Vanuit het perspec-

tief van Denda begrijp ik het wel. Voor Denda is

het simpelweg handel. En als Denda het niet

doet, dan doet een andere distributeur het wel.

Maar redenerend vanuit retail is dit natuurlijk

een slechte ontwikkeling. Daarom moet er nu ac-

tief een kopieerbeveiliging aangebracht worden

op dvd’s.” 

Martin de Wilde (NVGD): “De

industrie moet nu niet de kop in

het zand steken maar met de

vuist op tafel slaan en snel met

een adequate kopieerbeveiliging

komen.” 

(Ton Kastermans Fotografie )


