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Een belangrijke oorzaak voor de dip in januari, 
februari en maart is het verbazingwekkende 
gebrek aan releasespreiding in onze branche, 
die overigens grotendeels voor rekening komt 
van de internationale hoofdkantoren. Daar-
naast drukt de neergang van de betaalde mu-
ziekconsumptie een stempel op de totale enter-
tainmentcijfers. De waarde van de video- en 
gametak liet wel een stijgende lijn zien, waarbij 
de invloed van de nieuwe gameconsoles evident 
is.

Markt als geheel
Het totaalaantal verkochte entertainmentpro-
ducten daalde in Q1, vergeleken met het eerste 
kwartaal van 2006, met 3,7% tot 17,4 miljoen 
stuks. Vorig jaar zorgde een explosieve stijging 
van het aantal betaalde downloads er nog voor 
dat de muziekmarkt met 31% in volume steeg. 
Die stijging is echter nagenoeg tot stilstand ge-
komen, waardoor het totaalaantal verkochte 
muziekproducten in de eerste drie maanden van 
2007 met 9,5% terugliep. Doordat de verkoop 
van pc-games afnam, daalde 
ook het aantal gameproduc-
ten in het eerste kwartaal, 
en wel met 3,1%. En dat is 
precies het percentage 
waarmee de videomarkt 
pluste. De introductie van 
de twee (duurdere) high de-
finition-formaten heeft 
hierin slechts een kleine rol 
gespeeld, aangezien de 
waardestijging van de vi-
deomarkt (met 2,3%) kleiner 
was dan die van de ver-
koopaantallen. Op de game-
markt is dat geheel anders: 
daar was sprake van een 
omzetplus met 24,5%, die 
grotendeels op het conto 
komt van de gestegen ver-
koop van gameconsoles, 

met hun hoge kassa-aanslag. Mede door het re-
latief hoge aantal laaggeprijsde legale downloads 
daalde de muziekomzet in het eerste kwart van 
2007 met 12,7%. Alle segmenten bij elkaar opge-

teld steeg de omzet uit entertainmentproduct be-
gin dit jaar ten opzichte van de eerste drie maan-
den van 2006 met 4,3%.

Video
Er werden in Q1 7 miljoen videoproducten ver-
kocht. Zo’n 20.000 daarvan (vorig jaar nog 

130.000) waren vhs-cassettes. Daarmee is het aan-
tal UMD’s (slechts 30.000) nu voor het eerst hoger 
dan het aantal videobanden. Dit jaar werden ruim 
300.000 dvd’s meer verkocht dan begin vorig jaar. 

Hierin zijn ook HD-DVD’s en Blu-
ray-disks meegenomen, al werden 
daarvan bij elkaar nog maar 7200 
stuks verkocht. Deze nieuwe forma-
ten zijn echter net op de markt, dus 
het is nog veel te vroeg hier iets over 
te zeggen. Ook de verhouding (mede 
door de introductie van de PlaySta-
tion3-console was 86% van de ver-
kochte hd-schijfjes een Blu-ray Disc) 
kan in de toekomst nog makkelijk 
veranderen.

In de videobranche betreft het leeu-
wendeel van de verkochte aantallen 
(goedkoper) catalogusproduct. In 
Q1 van 2007 was 70% van de ver-
kochte dvd’s goedkoper dan ¤10,-. 
In deze periode nam het aandeel 
van nieuwe releases echter iets toe 
(van ruim 19% in 2006 naar meer 

Het eerste kwartaal is traditiegetrouw een mindere periode voor de 
entertainmentbranche. Niet alleen afgezet tegen het kwartaal ervoor, maar in 
toenemende mate ook vergeleken met dezelfde periode in het voorgaande 
jaar. Dat blijkt uit een analyse van de eerste drie maanden van 2007 op basis 
van GfK-cijfers, die Muziek en Beeld exclusief publiceert.

Door Werner Schlosser

Waarde entertainmentmarkt stijgt in Q1 met 4,3%

Nieuwe gameconsoles zorgen 
voor plus in entertainmentomzet 
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dan 22% in 2007), door een aantal succesvolle 
nieuwe titels. Door de hogere verkoopprijs van 
toptitels levert dit extra omzet op. Hier wordt het 
effect van releasespreiding dus mooi zichtbaar.
Toch blijft de gemiddelde prijs van een film-dvd, 
ondanks de introductie van de hd-formaten en 
het succes van een aantal fullpricetitels, dalen. 
In week 7 daalde die voor het eerst onder de ¤10,-. 
In week 8 was dit ook nog zo, maar daarna 
kwam die er weer bovenuit. Over het hele kwar-
taal gemeten, ligt de gemiddelde verkoopprijs nu 
op ¤10,47.
Veruit het populairste genre is momenteel dra-
ma/romance, gevolgd door action/adventure. 
Muziek-dvd zakt in populariteit weg van 11,2% 
in maart vorig jaar naar 8,5% in maart 2007. In 
de top 10, die bestaat uit achtereenvolgens Casi-
no Royale, Afblijven, Marco Borsato - Sympho-
nica in Rosso, Step Up, Garfield 2, E.T. Special 
Edition, Open Season, Gladiator, Cars en World 
Trade Center.

Interactief
Ondanks de introductie van de nieuwe consoles 
liep het aantal verkochte gameproducten in het 
eerste kwartaal met 3,1% terug ten opzichte van 
vorig jaar. Oorzaken kunnen zijn, dat consu-
menten in afwachting van de aanschaf van een 
nieuwe console even geen spellen kopen, of dat 
men juist door de aanschaf van een nieuwe spel-
computer geen geld heeft voor software. Hoe dan 
ook, het aantal verkochte apparaten steeg met 
40.000, er werden nog ongeveer evenveel conso-
legames verkocht en de hoeveelheid aangeschafte 
pc-games daalde met een tiende tot 900.000 
stuks.
Daar stond tegenover dat de gemiddelde verkoop-
prijzen stegen. Door de introductie van de Wii, 
Xbox 360 en PlayStation3 moest in Q1 voor een 

gemiddelde consolegame ¤31,16 worden neerge-
teld (een jaar eerder nog ¤29,95). Ondanks het 
feit dat meer dan 50% van de pc-games voor 
maximaal $10,- verkocht werden, ging de gemid-
delde prijs van een pc-game door de release van 
World Of Warcraft: The Burning Crusade om-
hoog van ¤13,- naar ¤16,-. Dit maakte de daling 
in aantallen goed en zorgde ervoor dat bij beide 

speltypen sprake was van een groeiende omzet. 
Er werd bijna ¤1 miljoen meer uitgegeven aan 
pc-games (bestverkochte titels: World Of War-
craft: The Burning Crusade, World Of Warcraft, 
Command & Conquer 3: Tiberium Wars, The 
Sims 2: Seasons en Rollercoaster Tycoon 2) en 
¤2 miljoen meer aan consolegames (met name 
aan Brain Training (DS), Final Fantasy XII 
(PS2), New Super Mario Bros (DS), Grand Theft 
Auto: San Andreas (PS2) en Lost Planet 
(Xbox360)). Hieruit blijkt dat adventure/action 

onder consolegamers het po-
pulairste genre is, gevolgd door 
simulaties. De inkomsten uit 
hardwareverkopen stegen met 
liefst ¤¤14 miljoen naar ¤35 
miljoen.

Audio
Op de muziekmarkt zijn de 
zwarte cijfers helaas ver te 
zoeken. Het aantal verkochte 
muziek-dvd’s daalde tot 
700.000 (vorig jaar 100.000 

meer), er gingen vier miljoen fysieke albums 
over de toonbank (was 4,6 miljoen) en het aan-
tal verkochte singles bedroeg 300.000, een 
kwart minder dan Q1 in 2006. Alleen de hoe-
veelheid betaalde downloads groeide lichtjes 
(maar nog altijd veel te weinig), tot 2,8 miljoen. 
Hun lage verkoopprijs kan bij lange na niet 
goedmaken wat op de andere productgroepen 

aan omzet wordt ingeleverd. Daardoor daalden 
de muziekinkomsten in het eerste kwartjaar 
van 2007 met 12,7%. Om toch positief te beslui-
ten, is het jaar goed begonnen voor Nederland-
se muziek. Van de tien bestverkochte singles 
(for what it’s worth, dat dan weer wel...) zijn er 
maar liefst negen een nationaal product. Ook 
op muziek-dvd- (zeven van de tien) en album-
gebied (drie Nederlandse artiesten en twee hier 
samengestelde compilaties) scoort nationaal 
product goed.

Q1 2007 vs Q1 2006

 Q1 2006 units Q1 2006 value Q1 2007units Q1 2007 value % units %value
Pc-games 1,01 13,22 0,88 14,12 -13,3   6,8
Consolegames 1,12 33,54 1,14 35,63 2   6,2
Hardware 0,11 21,38 0,15 35,07 37,1 64
 2,24 68,13 2,17 84,82 -3,1 24,5
    
Singles 0,4   1,7 0,3   1,1 -40,1 -36
Albums 4,6 56,0 4,0 49,0 -13 -12,4
Muziek-dvd 0,83 11,5 0,67   9,7 -18,8 -15
Downloads 2,7   2,7 2,8   2,8 4,4    4,4
 8,59 71,78 7,78 62,63 -9,5 -12,7
    
Film-dvd 7,07 76,22 7,38 78,22 4,4    2,6
Film-vhs 0,13   0,39 0,02   0,08 -84,3 -80,1
Film-UMD 0,01   0,20 0,03   0,26 164,8   29,8
 7,21 76,80 7,43 78,55 3,0    2,3
    
Overall incl. downloads 18,0 216,7 17,4 226,0 -3,7    4,3
Overall excl. downloads 15,4 214,0 14,6 223,2 -5,1    4,3
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