
Nieuws: Mega Charts komt met gamehitlijsten 

 

Mega Charts start per 1 april met de samenstelling van de Mega 

Games Charts. Elk gameplatform krijgt zijn eigen wekelijkse 

lijst: de Xbox Top 10, GameCube Top 10 en PlayStation 2 Top 

10. Een hitlijst voor pc-games komt er ‘voorlopig niet’, meldt 

Michel Admiraal, manager Mega Charts. “Ik zie zo 1, 2, 3 geen 

hele interessante afwijkende ontwikkelingen op dat vlak.” Op 

korte termijn wordt beslist of de lijsten op maandag of vóór 

het weekend gaan verschijnen. De Mega Games Charts zullen ook 

worden gepubliceerd op www.megacharts.nl. 

 

De samenstelling geschiedt op basis van het ‘crosscounter 

sales’-systeem, waarop ook de andere Mega Charts-lijsten 

gebaseerd zijn. Op dit systeem zijn inmiddels ruim 900 

platenzaken en warenhuizen aangesloten, die hun verkopen aan 

consumenten aan de hitlijstenorganisatie doorgeven. “Dat is 

volgens EDH (Entertainment Datacentre Holland, dat de gegevens 

verzamelt, red.) 25% van de markt”, aldus Admiraal. “Daarbij 

wordt gewerkt aan een gestage uitbreiding, ook branchevreemd.” 

Hij ziet de Games Charts als ‘een leuke uitbreiding van het 

dienstenpakket’ van zijn organisatie. “Games zijn 

entertainment en er kunnen lijstjes van gemaakt worden, dus 

hoort dat bij Mega Charts. Bovendien is het een nieuwe markt, 

waaruit hopelijk ook advertentie-inkomsten zullen 

voortvloeien.” 

 

De Mega Games Charts worden de tweede onafhankelijke 

gamehitlijsten in Nederland. IMediate, uitgever van o.a. 

Muziek en Beeld, geeft al sinds 1997 de Dutch Interactive 

Charts (DIC) uit, een tweewekelijkse chart die de populariteit 

van pc-titels meet evenals de verkopen van alle titels op de 

drie consoles. De DIC wordt sinds eind negentigerjaren elke 

twee weken gepubliceerd in o.a. de Telegraaf en het 

Veronicablad en vormt de basis voor de chartanalyses op 

www.muziek-en-beeld.nl. Momenteel is iMediate in gesprek met 

marktonderzoeksbureau GfK voor het aanleveren van relevante 

data om de DIC een nog steviger basis te geven. Een en ander 

moet binnen twee maanden zijn beslag krijgen. 


