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Omzet (miljoenen euro's)
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Gemiddelde verkoopprijs (euro's)

Gameaccessoires GfK-panelmarkt▶  In 2008 €23,2 miljoen aan accessoires 
uitgegeven

▶  Geheugenkaartje vormde leeuwendeel verkopen
▶  Overgrote deel aanschaf gaming devices voor 

Wii-console

G fK Retail and Technology (RandT) maakt in 
haar IT-panel onderscheid tussen gameac-
cessoires en gaming devices. Accessoires zijn 

bijvoorbeeld los aangeschafte adapters, memorycards, 
kabels, et cetera. Deze zorgen voor meer gebruiksge-
mak van de console of zijn nodig om de console te kun-
nen gebruiken. Aan deze productgroep werd binnen 
de GfK-panelmarkt in 2008 zo’n €23,2 miljoen uitgege-
ven, tegenover €6,3 miljoen in het jaar daarvoor. Met 
gaming devices worden bijvoorbeeld de tennisrackets, 
racestuurtjes, honkbalknuppels, gitaren, camera's, etc. 
bedoeld, die de speler de game intenser laten beleven. 
Hieraan werd afgelopen jaar maar liefst €30,2 miljoen 
verdiend, bijna vijf keer zoveel als in 2007.

Twee verkooppieken
De verkoop van gameaccessoires is het afgelopen jaar 
ruimschoots verviervoudigd, zowel in aantallen als 
omzet. Werden in december 2007 nog 56.000 stuks 
verkocht, in de laatste maand van 2008 waren dat er 
234.000. In geld uitgedrukt steeg de verkoop in die pe-
riode van €1,2 miljoen naar €5,1 miljoen. Pieken zijn 
waarneembaar in de laatste maanden van het jaar (om 
evidente redenen), maar ook gedurende de zomerva-
kantie. In deze ‘back 2 school’-periode, en dan vooral 
de maand juli, wordt fl ink met de prijzen gestunt. 
Talloze scholieren en studenten kopen in die periode 
nieuwe pc’s en/of gameconsoles, waar tegen aantrek-
kelijke prijzen allerlei toebehoren bij worden aange-
schaft. Zo leidde een daling van de gemiddelde 
verkoopprijs naar €19,- in de maand juli 2008 tot een 
stijging van de afzet met bijna 250% vergeleken met 
de maand ervoor. Dit zorgde voor een ruime verdub-
beling van omzet. De gemiddelde verkoopprijzen la-
gen eind vorig jaar met €22,- op nagenoeg hetzelfde 
niveau als tijdens de cadeau-periode van 2007. De ver-
viervoudiging van de  omzet is dus volledig te danken 
aan het hogere aantal verkochte exemplaren. Van alle 
verkopen binnen het GfK RandT-panel gebeurt 11% in-
middels online (via sites als Dixons.nl en bol.com). Via 
dit verkoopkanaal wordt 14% van de totale omzet 
gerealiseerd.

Thuisconsole vs. portable
De verhouding tussen accessoires voor thuis- en porta-

ble consoles draaide in de tweede helft van 2008 volle-
dig om. Betrof in juli van dat jaar 59% van de verkochte 
units een accessoire voor een portable apparaat (in 
omzet was die verhouding toen al omgekeerd), in de-
cember was twee derde van alle verkochte accessoires 
voor een thuisconsole bedoeld. Het bijbehorende om-
zetaandeel was toen gestegen naar ruim 83%, doordat 
toebehoren voor homeconsoles veel duurder zijn dan 
die voor draagbare. In december waren de gemiddelde 
prijzen respectievelijk €27,- en €11,-. 
In 2008 was het leeuwendeel van de verkochte 
gameaccessoires (bijna 40% in afzet én omzet) een 
geheugenkaartje. Het jaar daarvoor was dit nog niet 
een kwart van het totaalaantal. In geld is dit zelfs 
250% boven 2007. Opladers (16,5% in aantallen 
en 14,7% in omzet) en speciale accessoirepacks 
(16,4% een 11,8%) zijn de nummers twee en drie.

Wii-console
Van de gaming devices die vorig jaar verkocht wer-
den was het overgrote deel (twee derde in aantallen 
én geld) bedoeld voor een Wii-console. De omzet uit 
Wii-toebehoren verdubbelde hiermee ten opzichte 

van 2007. Het aandeel van de PS3-devices steeg 
weliswaar van 11 naar 12%, maar in geld uitgedrukt 
daalde dit percentage van 17 naar 15. Randapparatuur 
voor de PS3 is het afgelopen jaar gemiddeld dus 
goedkoper geworden. Xbox 360- en PS2-devices 
houden elkaar in aantallen redelijk in evenwicht 
(10% vs. 9%), maar liggen omzetmatig ver uit elkaar. 
Het omzetaandeel van Xbox 360-devices halveerde 
in 2008 naar 11%, terwijl die van de PS2 terugliep van 
22 naar 6%. Alle ander consoles spelen in dit opzicht 
geen rol van betekenis (meer).
Was in 2007 nog 93% van alle verkochte devices een 
gamepad, in 2008 liep dit aandeel naar 61% terug. 
In omzet was zelfs van een halvering sprake naar 
43% in 2008. Grote ‘boosdoener’ waren de sportac-
cessoires, die van 3% naar 37% stegen in stuks, en 
maar liefst van 3% naar 56% in geld. Deze accessoires 
kunnen allemaal bijgeschreven worden op het conto 
van de Wii. Hoewel GfK RandT geen uitspraken doet 
over de prestaties van individuele partijen, is het 
daardoor een ‘safe bet’ te veronderstellen dat 
Nintendo een fl inke stempel drukt op de markt voor 
gaming devices. ◾

Verkoop gameaccessoires 
vorig jaar verviervoudigd
Gameaccessoires en -devices zijn ‘booming business’. Wie aan die info genoeg heeft, kan nu stoppen met lezen. 
Voor de dieper geïnteresseerden volgt een analyse op basis van de recentste marktgegevens.
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Aantallen (duizenden units)
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