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Door Werner Schlosser

aar aanleiding van de gunstige

ontwikkelingen in 2000 werd voor

het eerste kwartaal van dit jaar een ware groei-

explosie voorspeld. Volgens Robert Verhoef, ei-

genaar van Ro-Disc in Rotterdam, geeft dat

woord een accurate omschrijving van zijn erva-

ringen in de voorbije maanden. “De omzet is

verveelvoudigd vergeleken met het eerste kwar-

taal van 2000. Daarentegen zijn er ook meer aan-

bieders gekomen, waardoor er een versnippering

heeft plaatsgevonden. Daardoor is het moeilijk

te zeggen hoeveel beter de omzet dit jaar is.”

Volgens Verhoef is de bekendheid met het medi-

um dvd sterk vergroot dankzij mond-tot-mond-

reclame en de prijsstunts die eind vorig jaar her

en der gehouden zijn. Ook bij RAF Digital

Music is de dvd-verkoop ‘gigantisch toegeno-

men’. Ton Hoogenboom heeft zo geen cijfers

voorhanden, maar “het zou zo maar eens 50%

meer kunnen zijn.” De resultaten zijn volgens

hem onder meer te danken aan het feit, dat het

aantal uitgebrachte titels sterk is toegenomen.

“Bovendien hebben wij hier alle dvd-kennis in

huis, zowel inhoudelijk als technisch.” Klaas

Kielstra, directeur-eigenaar van Discovery, be-

aamt de door zijn collega’s gesignaleerde groei.

“Sowieso zijn wij gegroeid van twee naar vijf

winkels, maar los daarvan hebben wij het eerste

kwartaal een plus van 30% gekend ten opzichte

van dezelfde periode vorig jaar.” Die vergelij-

king kan Harry Schaap nog niet maken, omdat

hij in oktober 2000 pas zijn eerste DVDLand-

winkel opende in Lisse. “Maar”, zegt hij, “ver-

geleken met onze budgettering hebben wij een

goed kwartaal achter de rug.” De bestlopende

segmenten bij DVDLand zijn de grotere topti-

tels, de breedte en muziek-dvd’s. Verhoef noemt

muziek-dvd een stabieler product dan speel-

films. “Die zijn in andere kanalen vaak goedko-

per te krijgen, of worden al snel door de maat-

schappijen zelf in prijs verlaagd. Muziek-dvd’s

kunnen langer voor een verantwoorde prijs ver-

kocht worden.” Alhoewel het leeuwendeel van

de groei in de Discovery-winkels voor rekening

komt van speelfilms, ziet ook Kielstra muziek-

dvd als een groeimarkt. Deze constatering wordt

onderschreven door Jasper Post van Ear & Eye

DVD in Utrecht. “Ik pleit echter voor meer kwa-

litatief goed aanbod in muziek-dvd’s. Op de

Kastelruder Spatzen op dvd zit niemand te

wachten.”

Groeifactoren
Het positieve verloop van het eerste kwartaal

schrijft Post volledig toe aan de nieuwe titels.

“Vaak zie je dat, als er een nieuwe release uit is,

mensen voor die dvd naar de winkel komen en

dan ook een breedtetitel meenemen. In weken

dat er geen grote nieuwe titel verschijnt, nemen

mensen niet de moeite om voor die breedtetitel

naar de winkel te komen en verkoop je dus bijna

niets.” Als externe factoren noemt men onder an-

dere de toegenomen welvaart en het groeiend

besef bij de consument dat dvd de vervanger van

vhs wordt, en dus een blijvertje is. De voor de

hand liggende suggestie dat het uitrusten van de

PS2-spelcomputer met een dvd-speler aan de

groei heeft bijgedragen, wordt echter door ieder-

een van de hand gewezen. Verhoef noemt PS2

zelfs een flop. “Het werd met grote verhalen

aangekondigd, maar de hardware bleek uiteinde-

lijk duur, er is een tekort aan software en de in-

gebouwde dvd-speler is van slechte kwaliteit.

Hierdoor is de consument teleurgesteld geraakt.”

DVDLand en Discovery verkopen ook hardwa-

re. Schaap: “PS2 verkopen wij leuk, maar voor-

al aan gamesfreaks. Die nemen bij het apparaat

wel een paar games mee, maar geen dvd’s.” Kiel-

stra heeft betere ervaringen: “Bij elke tien spe-

lers verkopen we zo’n acht dvd’s.” Maar ook hij

zegt dat het de gamers zijn die een PS2 kopen.

“Het feit dat er een dvd-speler ingebouwd is, is

voor hen niet meer dan een leuk extraatje.” Be-

langrijker lijkt de beslissing van steeds meer

computerfabrikanten om hun apparaten uit te

rusten met een dvd-speler, al merkt Schaap op:

“De effecten daarvan zijn nog niet spectaculair.”

Ook Post plaatst een kanttekening: “Ik denk dat

computergebruikers geen specifieke dvd-kopers

zijn. Die hebben volgens mij een losse dvd-spe-

ler.” In die opmerking kan Hoogenboom zich

vinden. “Onze klanten zijn liefhebbers van kwa-

liteit en hebben stationaire spelers staan. En

laten we eerlijk zijn: ik zou ook niet naar een

computerscherm gaan zitten kijken.”

Verwachtingen
Op de vraag of de kwartaalcijfers aan de ver-

wachtingen voldeden wordt uiteenlopend gere-

ageerd. Waar Hoogenboom aangeeft dat de ont-

wikkelingen nog sneller gaan dan hij al verwacht

Niet eerder ontwikkelde een nieuwe drager zich zo snel als de dvd. Pas vier jaar
na de introductie namen de verkoopcijfers van dvd vorig jaar sneller toe dan die
van de cd in dezelfde fase. Muziek en Beeld vroeg enkele gespecialiseerde 
(dvd-)retailers naar hun bevindingen over het afgelopen kwartaal en moet 
concluderen dat dvd niet langer het medium van de toekomst is. De toekomst is
immers al begonnen. 

“Op de Kastelruder Spatzen op dvd zit
niemand te wachten”

Retailers zien spectaculaire dvd-ontwikkeling 
1ste kwartaal 2001, maar…

N

www.muziek-en-beeld.nl

s

s

Jasper Post…van mening dat de prijzen, vooral van oudere

titels, omlaag moeten… (Foto: Ralf Collaris)
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had, zegt Schaap: “De eerlijkheid gebiedt me te

zeggen, dat ik in mijn achterhoofd hoopte op een

sterkere groei dan we nu hebben gezien. Vooral

de maand februari viel tegen.” Eenzelfde geluid

klinkt vanuit Utrecht. Post: “Misschien laten we

ons hier teveel leiden door wat er in Amerika al-

lemaal geroepen wordt, maar in vergelijking met

de explosieve groei daar, blijft de groei hier wat

achter. En dat terwijl er in het eerste kwartaal

toch redelijk goede titels zijn uitgekomen. Als

Sony de PS2 ook als dvd-speler geprofileerd had,

waren de resultaten misschien beter geweest, al

dicht ik hen daarmee een wat al te grote invloed

toe. Wel denk ik dat er meer grotere titels hadden

moeten uitkomen, en ik ben van mening dat de

prijzen, vooral van oudere titels, omlaag moeten.

Het is belachelijk dat wij voor oude titels van Co-

lumbia TriStar nog steeds ƒ69,95 moeten vragen.

Ik vind de Best Buy-actie van Warner Home

Video erg goed, en pleit er dan ook voor dat er,

behalve fullprice-titels, snel ook midprice- en

budget-dvd’s komen.” Verhoef heeft op dat vlak

echter wel kritiek op Warner Home Video. “Met

hun stunts hebben zij veel nieuwe zieltjes gewon-

nen, maar nu moeten ze die acties gaan doseren.

Hun Best Buy-serie vind ik op zich al perfect;

goede titels voor een goede consumentenprijs:

ƒ35,-. Ze gaan daar echter nog eens een keer

overheen door een ‘4 voor de prijs van 3’-actie.

Dat vind ik overbodig.” Overigens heeft hij een

uitgesproken mening over de te voeren prijzen.

“Ik vind dat nieuwe dvd-titels uiteindelijk maxi-

maal ƒ40,- mogen kosten, en oudere titels maxi-

maal ƒ25,-. De extra

features zijn niet waar-

devol genoeg om een

hogere prijs te billij-

ken. Uiteindelijk is ‘t

het grote publiek na-

melijk helemaal niet

om de extra’s te doen.”

Voorspellingen
In de loop van het jaar

zal de groei van dvd

alleen maar toenemen,

voorspellen winke-

liers. Kielstra ver-

wacht ook in het twee-

de kwartaal 30% te

plussen, “maar tegen

het eind van 2001 zul-

len wij 50% boven

vorig jaar gedraaid

hebben.” Post verwacht voor het tweede kwartaal

eenzelfde groei als in het eerste, “maar ik heb

vooral vertrouwen in het laatste kwartaal. Want

dan zijn er niet alleen de Muziek 10-daagse en de

feestdagen, maar ook gaan Sony en Warner een

grote muziek-dvd-campagne doen.” Schaap zegt

dat april een gunstige

start kende. “Vergeleken

met het eerste kwartaal

verwacht ik in het twee-

de dan ook 30% tot 40%

te plussen.” Alleen

Hoogenboom stelt zich

terughoudend op: “De

resultaten in de komende

maanden zijn afhanke-

lijk van het aantal titels

dat wordt uitgebracht en

hoe de verkoop van

hardware zich ontwik-

kelt. Op dit moment vind

ik de Nederlandse maat-

schappijen nog niet actief genoeg en zit er een te

groot verschil tussen de Amerikaanse en Europe-

se releasedata. De releasedata van cd’s zijn te-

genwoordig overal gelijk, dus dat moet met dvd

dan toch ook kunnen?”

Collectieve campagne
De ondervraagde ‘dvd-taillisten’ zijn in meerder-

heid voorstander van een collectieve campagne

om dvd onder de aandacht van het grote publiek

te brengen. Post reageert met een volmondig

“Daar ga ik voor: Aange-

naam… dvd! Zo’n actie met

kortingsbonnen kan dvd een

enorme zet geven. Maar daar

moeten dan ook goede nieuwe

titels in meegenomen worden,

of recente grote titels die zich al

bewezen hebben.” Hoogen-

boom sluit zich bij hem aan.

“Een premie-dvd is natuurlijk

leuk, maar ik ben ook een voor-

stander van een goede kortings-

actie. Maar dan moet er ook

korting gegeven worden op

nieuwe titels.” Schaap bepleit

meer samenwerking tussen

hardware en software. “Een

consument die aan vervanging

van zijn cd-speler toe is, moet

in een elektronicawinkel voor-

gelicht worden over de moge-

lijkheden van dvd, en daar schort het nog wel

eens aan.” Verhoef vindt het vooral belangrijk dat

de juiste partijen meedoen. Zowel vanuit indu-

strie als retail. En dat is nu juist de reden dat Kiel-

stra een collectieve campagne niet ziet zitten. “In

mijn Free Record Shop-tijd heb ik ruime ervaring

opgedaan met de Muziek 10-

daagse, en naar aanleiding

daarvan zeg ik ‘nee, be-

dankt!’. Zo’n actie wordt

nooit door iedereen gedragen,

aan industrie- noch aan retail-

kant.”

Dvd-recorder
Het feit dat consumenten in

de toekomst ook zelf dvd’s

zullen kunnen opnemen,

wordt door niemand als een

bedreiging gezien. “Zowel de

hard- als de software zal duur

zijn”, zegt Kielstra,  “en Ne-

derlanders willen uiteindelijk toch het origineel

hebben.” Schaap noemt de opnamemogelijkheid

sowieso “een overschatte optie.” Hoogenboom

verwacht daarentegen dat de dvd-recorder de

mensen over de streep zal helpen die nu nog een

afwachtende houding aannemen. Ook Post ziet

de komst van dvd-r als een stimulans, “zolang de

branche maar laat zien iets van het verleden ge-

leerd te hebben en niet met twee verschillende

standaarden komt.” Datzelfde probleem voorziet

hij op muziekgebied. “Ik merk dat zowel de bran-

che als de consument nog twijfelt tussen dvd-

audio en de sacd. Ik denk echter dat dvd-bezitters

eerder voor dvd-audio zullen gaan, ook al omdat

de prijs van dvd-audio’s gunstiger is dan die van

sacd’s. Maar het eerstkomende jaar blijft dvd-

audio nog een bijproduct, naast muziek-dvd’s en

speelfilms. De meeste mensen kopen immers een

dvd-speler voor de films, niet voor de muziek.”

Kielstra sluit zich aan bij Post en spreekt zijn ver-

trouwen uit in dvd-audio. “Maar als niet alles wat

vanaf nu uitkomt op dvd-audio verschijnt, wordt

het nooit een standaard.” Hoogenboom zegt ech-

ter voorlopig meer vraag te hebben naar sacd’s

dan naar dvd-audio’s. Volgens Verhoef kampen

beide configuraties met hetzelfde probleem:

“Maar weinig consumenten hebben dusdanige

apparatuur in huis, dat zij de toegevoegde waarde

ten opzichte van cd, de betere geluidskwaliteit,

kunnen horen. Ik denk dan ook dat dit high-end

media zullen worden. Waar niks mis mee is, ove-

rigens.”

Harry Schaap: “In mijn achterhoofd hoopte ik op

een sterkere groei dan we nu hebben gezien”

Klaas Kielstra n.a.v. zijn ervaringen met de Muziek

10-daagse over een collectieve dvd-campagne:

“Nee, bedankt!”


