
‘Transitiejaar’ 2006 maakt goede start 

 

Weer meer games en consoles verkocht 

 

Game is momenteel hét succesproduct van de 

entertainmentbranche. In 2005 lieten afzet en omzet gezonde 

groei zien en die trend zet zich de eerste maanden van dit 

jaar voort. De consument laat zich er vooralsnog niets aan 

gelegen liggen dat 2006 een transitiejaar zou zijn. 

 

Door Werner Schlosser 

 

De gamebranche bokst nog altijd kranig op tegen de 

bedreigingen die audio en video in hun greep houden. Van maart 

2005 tot en met februari 2006 bedroeg het aantal verkochte 

consoles 213.000, terwijl dat aantal het jaar daarvoor in 

dezelfde periode nog 196.000 bedroeg. Een stijging met ruim 

8%. De bijbehorende omzet steeg zelfs met 23% van €29 miljoen 

tot €35,8 miljoen (zie grafiek 1). Deze cijfers zijn van 

toepassing op de panelmarkt interactief van GfK Marketing 

Services, en dus niet naar de totale markt geëxtrapoleerd. 

Deze panelmarkt van het marktonderzoekbureau bestaat uit circa 

4000 winkelvloeren, waaronder de filialen van Dixons, Media 

Markt, Free Record Shop, Kruidvat en Trekpleister. Daarmee 

wordt voor hardware ongeveer 40% van de Nederlandse markt 

gedekt en voor software 50%. 

Aangezien gaming vooral een binnenactiviteit is, worden in de 

wintermaanden meer spelcomputers verkocht dan in de rest van 

het jaar. De feestmaand legt hierbij veel gewicht in de 

schaal. December is ook in de consolemarkt de absolute 

topmaand. In december 2005 werden binnen de GfK-panelmarkt 

40.000 consoles verkocht, tweemaal zoveel als de omliggende 

maanden. Met dit aantal ging een omzet van €8 miljoen gepaard, 

bijna tweeënhalf keer zoveel als in november en januari.  

 

Sterke start 2006 

De positieve trend heeft zich begin 2006 voortgezet. Worden de 

eerste twee maanden van dit jaar vergeleken met die van 2005, 

dan is op het gebied van verkochte aantallen apparaten een 

winst geboekt van 29%. Januari was traditioneel sterker dan 

februari (dit jaar binnen de panelmarkt respectievelijk bijna 

17.000 en ruim 14.000 units), maar februari deed het relatief 

beter, vergeleken met vorig jaar. Hiervoor zijn twee oorzaken 

aan te wijzen: vorig jaar was (vooral) februari een slechte 

maand voor de entertainmentbranche, ook bij audio en video, en 

bovendien zorgde de introductie van de Xbox 360, PlayStation 

Portable en Nintendo DS in 2005 voor grote groeicijfers in de 

eerste maanden van 2006. Door de komst van deze nieuwe 

consoles steeg de gemiddelde prijs voor een spelcomputer van 

€135,- naar €195,-. Voor een handheld moest in februari 2006 

gemiddeld €175,- worden neergelegd (tegenover €98,- in januari 



2005), terwijl de prijs voor een thuisconsole in die periode 

steeg van €144,- naar €217,- (zie grafiek 2). Als gevolg van 

deze prijsstijging werd in de eerste twee maanden van dit jaar 

88% meer omzet geboekt dan in januari en februari 2005. 

 

Transitiejaar? 

In grafiek 2 is het effect van de diverse introducties 

duidelijk afleesbaar. Zo bracht het op de markt komen van de 

Nintendo DS (op 11 maart 2005) de gemiddelde prijs van 

handhelds en thuisconsoles in april even op gelijk niveau. Na 

de komst van de PSP (op 1 september vorig jaar) werden 

draagbare consoles zelfs even duurder dan ‘vaste’. Nadat de 

Xbox 360 (op 2 december 2005) werd gelanceerd, steeg de 

verkoopprijs van thuisconsoles onmiddellijk weer boven die van 

mobiele spelcomputers uit.  

Hoewel 2006 door de gamebranche als transitiejaar gekenschetst 

wordt, verwacht GfK dat de omzet uit consoles dit jaar ruim de 

grens van €100 miljoen zal overschrijden. De transitie (en de 

daarmee gepaard gaande lagere uitgaven) lijkt zich vooral 

binnen de branche zelf af te spelen en in mindere mate bij de 

consument. Integendeel: GfK voorspelt dat de introductie van 

alle nieuwe consoles in 2005, en de nog komende nieuwe 

thuisconsoles Nintendo Revolution en PS3, ervoor zal zorgen 

dat eind 2006 in bijna de helft (48%) van alle Nederlandse 

huishoudens een console aanwezig is. Ook het aantal pc’s en de 

hoeveelheid huishoudens met een (breedband)internetverbinding 

zal dit jaar naar verwachting verder stijgen. 

 

Forse groei 

GfK huldigt het principe ‘hardware drijft software’. Dit houdt 

in, dat de positieve ontwikkelingen op consolegebied ook hun 

weerslag krijgen op het vlak van de games. De recentste 

cijfers tonen aan dat dit inderdaad het geval is. Het effect 

is vooral bij de consolegames duidelijk. Van maart 2005 tot en 

met februari 2006 groeide het aantal verkochte spellen van 

ruim 1,4 naar bijna 1,8 miljoen stuks. Worden de maanden 

februari van beide jaren met elkaar vergeleken, dan is de 

groei nog forser. Dit jaar werden binnen de panelmarkt 138.000 

consolespellen verkocht, tegenover 83.000 in februari 2005. 

Een stijging dus met tweederde. Dit resultaat vertaalt zich 

ook, zij het in mindere mate, naar een hogere omzet (zie 

grafiek 3). Tussen maart vorig jaar en februari 2006 stegen de 

inkomsten uit de verkoop van games met 17% tot €62,1 miljoen. 

De omzet lag in de afgelopen februarimaand ruim 40% hoger dan 

een jaar eerder, namelijk op €4,1 miljoen. 

 

Het verschil in stijging tussen aantallen en inkomsten duidt 

uiteraard op prijsdruk. Dit komt ook naar voren uit de 

zogenaamde prijsbandanalyse. Uiteraard laten de laatste 

maanden van het jaar (en overigens ook januari 2006) vanwege 

het grote aantal nieuwe releases een hoger aandeel zien voor 



games in de hoogste prijsklassen (€50,- tot €60,- en boven de 

€60,-). Daarna steeg echter het verkoopaandeel van spellen in 

de laagste prijscategorie (tot €30,-) tot maar liefst boven de 

60%. Het populairste genre onder de consolegamers is momenteel 

adventure action. Bijna de helft van alle verkochte spellen 

behoort tot die groep. Daarna volgen, op respectabele afstand, 

simulations, combat/fight/action en sports.  

 

Budget domineert 

De gemiddelde verkoopprijs van consolegames daalde tussen 

januari 2005 en afgelopen februari – met pieken en dalen - van 

€35,- naar €29,- (zie grafiek 4). De prijs van pc-games volgde 

precies dezelfde lijn en zakte in dezelfde periode van €16,- 

naar €13,-. Niet eerder lag de prijs zo laag. Het feit dat 

computerspelletjes minder dan de helft zo duur zijn als 

consolegames zorgt echter niet voor evenredige stijgingen in 

de verkoop. Integendeel: in de periode maart 2005-februari 

2006 zakten de verkochte aantallen met 14% in tot 1,6 miljoen 

stuks. Ook bij de onderlinge prijsverhoudingen tussen de 

verkochte pc-games zijn de seizoensinvloeden aanwijsbaar. Het 

vierde kwartaal kenmerkt zich door een hoger percentage 

duurdere games (boven de €40,-) maar direct daarna neemt juist 

de laagste prijsklasse (tot €10,-) weer de overhand. In 

februari van dit jaar was niet minder dan 64% van alle 

verkochte pc-spellen goedkoper dan €10,-. Door deze prijsdruk 

daalde de omzet in de productgroep pc-games in 2005 met 17% 

tot €28,8 miljoen (zie grafiek 5). Deze neergaande tendens zet 

zich de eerste maanden van dit jaar voort en het dieptepunt 

lijkt nog niet bereikt. 

 

Evenals onder de consolegamers is adventure action ook het 

favoriete genre onder de mensen die spelletjes spelen via de 

computer. In dit genre zijn games als GTA San Andreas, Diablo 

2 en Morrowind de bestverkopende titels. Na adventure action 

zijn wargames & strategy en thinking en classic games het 

populairst. Deze genres worden bijna alleen in de vorm van pc-

games verkocht. 


