
Volgens becijferingen van Media Control GfK
was afgelopen januari 31% van de Nederlandse
huishoudens in het bezit van een stand alone- of
draagbaar gameconsole. Daarmee staat de con-
solepenetratie in ons land op gelijke hoogte met
die in Frankrijk en zijn er binnen (het toenmali-
ge) Europa alleen in het Verenigd Koninkrijk
(41%) en België (34%) meer apparaten. Het
onderzoeksbureau schat dat er vorig jaar in
Nederland ongeveer 488.000 consoles verkocht
zijn, 14% meer dan in 2002. Vergeleken met het
jaar dáárvoor werden in 2003 bijna een miljoen
stuks meer gamehardware verkocht. Vanzelf-
sprekend vertoont ook de verkoop van de soft-
ware een stijgende lijn. Volgens GfK noteerde
het aantal consolegames in 2003 een plus van

19% tot een totaal van ruim 2,2 miljoen, maar
verreweg de meeste verkochte games (iets meer
dan 3 miljoen, een stijging met 11%) zijn bedoeld
om op de pc te spelen. Wel dient te worden
opgemerkt dat 2002 een beduidend beter jaar
was voor de game-industrie. In dat jaar stegen de
verkopen van de hardware met bijna 28%, van
de consolegames met 46% en van de pc-games
met een kleine 15%, mede door de komst van de
‘next generation’-consoles PS2, Xbox en Game-
Cube, maar ook portable spelers als de Game
Boy Advance. Om een beeld te geven van de plek
die games vorig jaar innamen in de totale Neder-
landse entertainmentmarkt: van de naar schat-
ting ruim ¤1,4 miljard die de retail aan omzet
uit entertainmentproducten behaalde, werd

ruim 18% (¤266 miljoen) aan interactieve soft-
ware uitgegeven. Bijna 32% van de aankopen
(¤457 miljoen) betrof video, 25% (¤358 miljoen)
muziek en een krappe 25% (¤355 miljoen) ‘alge-
mene’ boeken. Binnen de categorie interactieve
software hadden consolegames het afgelopen
halfjaar naar schatting een aandeel van grofweg
60% in de omzet, pc-games van 30% en non-
games (exclusief antivirussoftware en applica-
tiesoftware) circa 10%.

Aantal x prijs = omzet
Overigens bestaat er een duidelijke samenhang
tussen de verkochte aantallen consoles en
games. Uitgezet over een langere periode blijken
die ontwikkelingen elkaar naadloos te volgen.
Zo naadloos zelfs, dat moeilijk te duiden valt
welke van de twee productgroepen ‘leading’ is.
Ook het effect van een prijsverlaging van conso-
les op de verkoop daarvan is evident.Terwijl het
aantal verkochte apparaten in 2003 steeg, daal-
de de gemiddelde verkoopprijs flink: van ¤216,-
in januari naar ¤172,- in december (een prijs die
overigens van november 2003 tot en met februa-
ri 2004 redelijk stabiel was). Daardoor kwam

echter wel de omzet onder druk te
staan. Per saldo werd vorig jaar 4%
minder aan hardware verdiend
dan in 2002, toen de totale waarde
van alle verkochte consoles nog
ongeveer ¤89 miljoen bedroeg.
Ook de gemiddelde verkoopprijs
van de software werd steeds lager.
In januari 2003 gingen spellen
voor een next generation-console
(PS2, Xbox of GameCube) nog
voor gemiddeld ¤56,- over de toon-
bank, in december lag dat bedrag
rond de ¤44,-. Toch werd deze
daling nog wel door de hogere ver-
kochte aantallen gecompenseerd:
pc-games brachten 4% meer in het
laatje (¤67 miljoen, een opleving
ten opzichte van 2002, toen de
omzet met 2% daalde) en console-
games 14% (bijna ¤100 miljoen).

Wie is de gamer?
Uit een onderzoek dat Desan Re-
search Solutions in maart 2004
uitvoerde in opdracht van Bel-

Topgames allesbepalend in gamemarkt

Minder dan 10% van de games
bepaalt 80% van de omzet

2003 was een goed gamejaar. Belangrijke aanjagers in deze markt zijn de
introductie van nieuwe hardwaremodellen en prijsverlagingen aan de hard-
warekant. Verdere verlenging van het productassortiment ‘game’ wordt
gegenereerd door mobiele telefonie en de grote stijging van het aantal
breedband internetverbindingen. Ook de introductie van een nieuwe genera-
tie consoles, in 2005, moet de gamemarkt een nieuwe impuls kunnen geven.
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Company, blijkt dat jongeren tussen de 12 en 16
jaar hun geld vooral uitgeven aan hun mobiele
telefoon. Daar gaat 20% (¤15,- à ¤16,-) van hun
maandbudget naartoe. Het succesvol dooront-
wikkelen van mobile gaming zou het mogelijk
moeten maken hiervan de vruchten te plukken.
Op de tweede plaats komen cd’s en dvd’s. Jonge-
ren geven volgens Desan het minst uit aan
games, sigaretten en computers (alhoewel de
breedbanddichtheid onder jongeren volgens
jeugdsite Kaboem inmiddels 90% is, hetgeen
weer veel mogelijkheden biedt voor online
gaming). Uiteraard moeten deze bevindingen
bekeken worden met het belang van deze leef-
tijdsgroep binnen de totale populatie van
gamers in het achterhoofd. Vanuit dat perspec-
tief bieden recente cijfers van GfK Panelservices
enige nuancering. Het onderzoeksbureau
schetst een aankopersprofiel dat er op sommige
punten verrassend uitziet. De penetratie van
thuisconsoles (PS2,Xbox en GameCube) was op
1 januari jl. ongeveer 12%, oftewel ruwweg
800.000 personen. De draagbare toestellen
(GBA, GBA SP en N-Gage) hadden een dekking
van 6,3%, zo’n 440.000 gebruikers. Nederland
kent dus een gebruikersmarkt van 1.240.000
consolegamers. De meeste gameaankopen wer-
den het afgelopen jaar volgens metingen van
GfK verricht door vrouwen. Zij waren verant-
woordelijk voor de aanschaf van 53,4% van de
gamehardware en 53% van de software. Verre-
weg de grootste groep kopers bevond zich in de

leeftijdsklasse 30- tot 39-jarigen. Maar liefst
42,6% van de hardwarekopers en 39,1% van de
softwarekopers was tussen de 30 en 40 jaar
oud. Een kwart (25,1%) van al degenen die vorig
jaar tot aankoop van een console overgingen,
bevond zich zelfs in de categorie 40- tot 49-jari-
gen. Deze groep kocht 21,4% van de games. De
jongste categorie, in dit onderzoek de 12- tot 19-
jarigen, trok de buidel in 7,5% van de hardware-
aankopen en bij 10,3% van alle verkochte spel-
len.

Deze gegevens stellen de resultaten van het
Desan-onderzoek in een iets ander daglicht, al
zou de game-industrie uiteraard graag zien dat
op haar product het adagio ‘jong geleerd, oud
gedaan’ van toepassing was. Die conclusie valt
uit bovenstaande echter niet te trekken.
Immers: deze cijfers geven slechts een indicatie,
en geen uitsluitsel, over het daadwerkelijke
gebruik.Wie weinig koopt, kan toch veel spelen
en andersom. Concreter: het is zeer wel moge-
lijk (en zelfs waarschijnlijk) dat een relatief
dure aanschaf als een gameconsole zelden door
kinderen zelf wordt verricht. Die worden door
ouders gekocht, ten behoeve van hun kinderen.
Want uit de GfK-cijfers blijkt dat de meeste con-
soles en spellen in gezinnen terechtkomen.
37,7% van de verkochte hardware en 34,5% van
de games belandt in huishoudens van vier per-
sonen. 21,7% van de consoles en 21% van de
spellen wordt zelfs gedeeld door vijf personen

of meer. Singles hebben blijkbaar
andere behoeften dan gamen om
de eenzaamheid te verdrijven: zij
scoren in beide categorieën het
laagst.

Verkoopkanalen
Twee van oudsher belangrijke
verkoopkanalen voor gamepro-
ducten zijn elektro- en entertain-
mentwinkels. Beide kanalen heb-
ben harde klappen te verduren
gekregen. Binnen de elektroretail
halveerde het aantal winkeldeu-
ren, van 4698 in 1980 tot 2136 in
2002. Achter enkele van die deu-
ren gaan echter enorme winkels
schuil en mede daardoor verdub-
belde de omzet in dit kanaal in de

afgelopen 20 jaar. Gemiddeld genomen werd
de omzet per winkel dus verviervoudigd. Der-
gelijke gegevens zijn voor de entertainment-
winkels niet bekendgemaakt, maar uit de
recentste NVGD-cijfers blijkt dat er van de
1384 winkeldeuren in 1999, eind 2003 nog
slechts 1171 over zijn. Het aantal filialen van
hoofdzaken heeft in die periode steeds rond de
575 geschommeld, maar het aantal hoofdzaken
(waaronder veel zelfstandige winkeliers)
bedroeg in november vorig jaar nog slechts
594. Beide kanalen hebben geleden onder een
verscherpte concurrentieslag, deels met geheel
nieuwe concurrenten die zich veelal tot de top-
titels beperkten. Tot die 20% van de releases
dus, waarmee 80% van de omzet behaald
wordt. Overigens ligt die verhouding bij games
nog veel scherper. GfK heeft becijferd dat in de
topmaand december 2003 nog geen 11% (204
stuks) van de beschikbare pc-games verant-
woordelijk was voor 80% van de omzet. De top
10 alleen al was goed voor 29%, waarbij de
bestverkochte titel 9% voor zijn rekening nam.
Bij de consolegames is de lat nog hoger gelegd:
met slechts 8% (156 stuks) van de beschikbare
titels werd 80% van de omzet gemaakt. Ook
hier had de nummer-1-game een marktaandeel
van 9%; de top 10 was samen goed voor 30%.
Of uit deze cijfers blijkt dat het inkopen moei-
lijker of makkelijker is geworden, is afhanke-
lijk van het verkoopkanaal waar vanuit gerede-
neerd wordt…
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