
Nieuws: Sinterklaas deelde dit jaar meer entertainmentsoftware 

uit 

 

In de week voorafgaand aan sinterklaasavond heeft de 

Nederlandse consument dit jaar meer geld aan (fysieke) 

entertainmentdragers uitgegeven dan in dezelfde periode in 

2005. De stijging bedroeg 2,9% in aantallen, waarmee de omzet 

met 5,5% steeg tot €37,8 miljoen. Alle productgroepen (games, 

video en muziek) profiteerden van de groei. Dit blijkt uit de 

crosscounter-verkopen binnen de GfK-panelmarkt, die het 

onderzoeksbureau op verzoek van Muziek en Beeld heeft 

bekendgemaakt. Daarbij moet worden aangetekend dat downloads 

niet in deze rapportage zijn meegeteld. 

 

In lijn met de ontwikkeling in het hele afgelopen jaar was de 

gamesector spekkoper in de sinterklaasperiode. Het aantal 

verkochte units steeg met 10,3% en daarmee werd 5,4% meer geld 

verdiend. Games zijn de enige productgroep waar 

traditiegetrouw ook de hardwareverkopen worden meegeteld. 

Juist aan consoles werd in 2006 meer besteed dan het jaar 

ervoor. In aantallen bedroeg de plus 23,9%. Dat de omzet 

‘slechts' 16,5% hoger was, duidt op een daling van de 

verkoopprijzen. Overigens tekent deze trend zich over de hele 

gamelinie af: er gingen 16,4% meer pc-games over de toonbank 

(+4,1% in waarde) en 4,8% meer consolegames (waarbij de 

opbrengst met 2,7% daalde). 

 

De bestverkochte pc-games waren: 

1. The Sims 2/Pets 
2. Lord Of The Rings/Battle For Middle Earth 2/Rise Of The 

Witch 

3. Brain Trainer 
4. The Sims 2/Kerst Accessoires 
5. Lord Of The Rings/Battle For Middle Earth 2 
 

De bestverkochte consolegames waren: 

1. Brain Training 
2. Gears Of War 
3. Tom Clancy Rainbow Six Vegas 
4. FIFA 2007 
5. Need For Speed Carbon/Own The City 
 

In de videosector als geheel lijkt minder sprake van 

ontwaarding gedurende de sinterklaasperiode. Er werden 4,0% 

meer films verkocht, wat bij elkaar een omzetplus van 4,1% 

opleverde. De verkoop van films op dvd steeg met 4,8% en 

genereerde 4,3% meer geld, maar vooral film-UMD's stegen flink 

in aantallen (+28,2) en waarde (+19,4%). Het gaat hierbij nog 

altijd slechts om enkele duizenden verkochte stuks, maar dat 

zijn er tegenwoordig al meer dan videobanden, die hun vrije 

val voortzetten. 



 

De bestverkochte film-dvd's waren: 

1. Pirates Of The Caribbean 2/Dead Man's Chest 
2. Da Vinci Code 
3. Ice Age 2/The Meltdown 
4. X-Men 3/Last Stand 
5. Pirates Of The Caribbean 
 

Ook de audiomarkt was in de aanloop naar 5 december iets 

gunstiger dan vorig jaar. Er werden 0,1% meer geluidsdragers 

verkocht, waardoor de omzet met 6,7% steeg. Dit is vooral te 

danken aan een hoger aantal verhandelde muziek-dvd's (+56,8%), 

wat bij elkaar 69,98% meer geld in het laatje bracht. Op 

single- en albumgebied bleef de daling zichtbaar die al het 

hele jaar aan de gang is. 

 

De bestverkochte albums waren: 

1. Marco Borsato – Symphonica In Rosso 
2. Trijntje Oosterhuis – The Look Of Love/Burt Bacharach 
3. Various – Hitzone/Best Of 2006 
4. Jan Smit – Op Weg Naar Geluk 
5. Il Divo – Siempre 


