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Mede door de succesvolle
introductie van platte (plas-
ma- en vooral lcd-) schermen
is het aantal verkochte tv’s in
Nederland de laatste vijf jaar
gestegen van circa 1,2 naar
rond de 1,5 miljoen stuks per
jaar. Vooral dankzij het WK
Voetbal van afgelopen voor-
jaar hebben lcd-schermen
inmiddels een marktaandeel
van ruim 55%. Dat van de
conventionele beeldbuis-tv’s
is tot onder de 40% terugge-
drongen. Het aantal toestel-
len dat op HD-tv is voorbe-
reid, benadert nu de 75%.
Opvallend is ook de opmars
van de grotere schermen.
Van alle lcd-schermen die in
de eerste drie kwartalen van
2006 verkocht werden, heeft
ruim een derde een beeld-
buis met een diameter van
31-32 inch. Dat is tweemaal
zoveel als in dezelfde perio-
de van 2005, waarmee dit nu
veruit het populairste beeld-
formaat is. Het aantal ver-
kochte schermen van 40-49
inch verviervoudigde in
deze periode zelfs.
Het consumentenvertrou-
wen van de Nederlanders is
momenteel het hoogste van
heel Europa. Mede daardoor
speelt ons land, relatief
gezien, een duidelijke voor-
trekkersrol op het gebied
van HD-tv. GfK Benelux
Marketing Services verwacht dat in ons land
dit jaar, vergeleken met 2005, bijna zesmaal

zoveel HD-ready-televisies verkocht zullen
worden. Ter vergelijking: in Duitsland zal

deze factor 2,4 bedragen, in Frankrijk 3,3 en
in Groot-Brittannië 4,6.

Klaar voor de start?
Op het gebied van de content en van de dra-
gers heeft men ondertussen niet stilgezeten.
Diverse films en tv-programma’s worden vol-
gens de hogere kwaliteitsnorm opgenomen en

uitgezonden, en ook voor het vastleg-
gen en afspelen zijn nieuwe media
en apparaten ontwikkeld.
Zoals bekend zijn op het vlak van de
voorbespeelde en opneembare dra-
gers de afgelopen jaren twee poten-
tiële nieuwe standaards ontstaan:
Blu-ray en HD-DVD. GfK gaf begin
november tijdens de eerste Neder-
landse Blu-ray-persdag aan ervan uit
te gaan dat Blu-ray het formaat van
de toekomst wordt. Dit komt mede
doordat de PlayStation3, met zijn
geïntegreerde Blu-ray-speler, een
voortrekkersrol gaat spelen bij de
penetratie van dit nieuwe formaat.
De PS3, die in Amerika voor $499,-
verkocht wordt, is in feite een betrek-
kelijk goedkope Blu-ray-speler. De
vaste spelers die nu mondjesmaat op
de markt komen, hebben een consu-
mentenadviesprijs tussen ¤1000,- en
¤1500,-. Andere voordelen van Blu-
ray boven HD-DVD zijn volgens het
marktonderzoeksbureau het grotere
aantal geplande releases voor het
eerstgenoemde formaat en de grotere
ondersteuning door Hollywoodstu-
dio's. Zes van de zeven grote studio's
hebben gekozen voor het Blu-ray-
formaat.

Early adopters ingestapt
De eerste high definition-producten
verschenen dit najaar op de Neder-
landse markt. Het eerste apparaat dat
zichtbaar werd in de GfK-rapportage
was een dvd-speler van Panasonic
met Blu-ray-functionaliteit, in sep-
tember. Die kostte ¤1502,-. Samsung
kwam eind oktober met een Blu-ray-

speler voor ¤1159,- en Sony bracht kort daarna
voor ¤2999,- een laptop met Blu-ray op de

Wint Blu-ray of HD-DVD de HD-formatenoorlog?

GfK: ‘Eerste levencyclus 
Blu-ray kan zeven jaar worden’

In het constante streven bestaande producten te verbeteren, is de laatste
jaren hard gewerkt aan een optimalisatie van de beeldkwaliteit. De jongste
generatie beeldschermen is al stukken scherper dan voorheen en uiteraard
‘HD-ready’. Daardoor ontstond de noodzaak ook schijfjes, opname- en
afspeelapparatuur te ontwikkelen, die voldoen aan deze hogere standaard.
De eerste producten zijn dit najaar gelanceerd.
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markt. Deze producten zijn ech-
ter nog niet zichtbaar geworden
in de GfK-rapportage. Wel werd
in week 43 de verkoop geregis-
treerd van de eerste zeven Blu-
ray-titels. Daarmee was een
omzet gemoeid van ¤168,58.
Een aanzet voor een levenscur-
ve die waarschijnlijk vrij snel
zal pieken en daarna ook weer
vlot zal dalen. Zoals al eerder in
deze artikelen aangehaald, had-
den apparaten ‘vroeger’ een 
veel langere levenscyclus. Pro-
ductgroepen als videorecorders
en draagbare cd-spelers bereik-
ten pas jaren na de introductie
hun verkooppiek. Tegenwoordig
schiet de curve pijlsnel naar
veelal grote hoogte, om even
snel weer de daling in te zet-
ten. Stand-alone-videorecorders
worden nu al zo’n 22 jaar ver-
kocht, cd-spelers 20 jaar en dvd-
spelers 15 jaar. Volgens voorspel-
lingen van GFK kan de eerste
levensfase van Blu-ray zeven
jaar bedragen. Dan heeft het for-
maat zijn langste tijd gehad en
moet de industrie weer met iets
nieuws komen.

Drempelwaarde
Nieuwe innovatieve producten bereiken in de
21ste eeuw dus al binnen een paar jaar een
kritische massa, terwijl daar voorheen jaren
over gedaan werd. Dat heeft alles te maken
met de verkoopprijs. Wanneer eenmaal een
kritisch prijspunt is bereikt, vind een omslag-
punt plaats en gaat de consument ineens over
tot massale aankoop. GfK verwacht dat de
prijs van een normale Blu-ray-speler pas over
ongeveer drie jaar op een niveau ligt dat voor
de consument acceptabel is. Als de speler tus-
sen de ¤400,- en ¤450,- kost, stapt de consu-
ment naar verwachting massaal in.

Veel zal ook afhangen van de mate en snel-
heid waarin de industrie de boodschap op de
consument weet over te brengen. Uit recent
onderzoek blijkt, dat meer dan 75% van de

consumenten weet wat bijvoorbeeld digitale
tv, een usb-stick, mp3 of adsl is, maar minder
dan de helft kan uitleggen wat wordt bedoeld
met een mediacenter, HDTV, umts of WiFi.
Termen als settop-box en triple play scoren
zelfs minder dan 10%.Wetende dat de argeloze
consument in het kader van HD-DVD en Blu-
ray om de oren geslagen wordt met begrippen
als backward compatibility, robust content
protection en hybrid disc capability, is er op
communicatiegebied nog wel wat vooruitgang
te boeken…

Exploderen of imploderen?
Uitgaand van ervaringen uit het verleden,
heeft GfK een aantal observaties over de intro-
ductie van nieuwe hard- en software. Aller-
eerst worden, zoals reeds gemeld, de levenscy-
cli van formats steeds korter.Wat opvalt, is dat
gameconsoles een snellere adoptiecurve heb-
ben dan stand-alone-mediaspelers. Dit komt

doordat consoles bij de intro-
ductie relatief laaggeprijsd
zijn, zodat veel consumenten
direct instappen. In de beginja-
ren (de komende twee à drie
jaar) zullen de gameconsoles
dus sneller een hoge penetratie
bereiken dan de stand-alone-
spelers, omdat die in eerste
instantie duurder zijn. Na die
drie jaar (waarschijnlijk in
2009 of 2010) hebben de mees-
te huishoudens die een HD-
gameconsole wilden kopen,
deze aangeschaft en wordt het
stokje overgegeven aan de
stand-alone-spelers. Vanaf dit
punt gaan de stand-alone-spe-
lers door waar de consoles zijn
gestopt en kan de massa
bereikt worden. Zodra het kri-
tische prijspunt van stand-alo-
ne-spelers wordt bereikt (waar-
schijnlijk in 2009 of 2010),
slaat dit om. Dit betekent dat
de penetratieontwikkeling van
HD-spelers in twee fasen zal
verlopen: in eerste instantie via
de consoles (de PS3 is dan ook
standaard uitgerust met een

Blu-ray-speler, terwijl bij de Xbox 360 een bij-
passende HD-DVD-speler kan worden gekocht)
en na verloop van tijd (na 2010) ook via de Blu-
ray- en HD-DVD-spelers. GfK is er daarom van
overtuigd dat de bepaling van de ‘winnende’
technologie (Blu-ray of HD-DVD) zal geschie-
den aan het begin, gedurende de opmars, of
helemaal niet… Het komen tot één standaardfor-
maat is in elk geval een randvoorwaarde om de
nieuwe HD-markt explosief te laten groeien.

Het marktonderzoeksbureau heeft drie lijnen
uitgezet waarlangs de ontwikkelingen kunnen
verlopen:volgens het ‘best case scenario’ is al na
de consoleoorlog sprake van een duidelijke win-
naar.Het ‘normal case scenario’ voorspelt dat die
na de mediaspelersoorlog het geval zal zijn. Het
doemscenario gaat er echter vanuit dat er geen
winnaar komt en de twee formaten naast elkaar
blijven voortbestaan. In dat geval komt de HD-
markt niet tot wasdom, aldus GfK.
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