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. Gameontwikkelaars
hebben moeite hun ei-
gen videospellen in de
markt te zetten. De roep om een nieuw
investeringsfonds klinkt
luider vanuit de sector,
terwijl die zelfstandig
blijft groeien. Op Gamecom-beurs
profileert Nederland zich
als land met bijzondere
‘indie-games’. Landen als Finland,
Duitsland en Polen in-
vesteren actief in game-
sector

‘M
eetUs!’ schreeuwt een
spandoek vanhetHolland
Pavilion inhet beurscom-
plexKoelnmesse inKeulen.
Het paviljoen—een soort
HollandHeinekenHouse

2.0met oranje tinten eneen logomet leeuw—
staat opdeGamescom,de grootste gamebeurs
vanEuropa.Met 350.000bezoekers steekt de
vakbeurs inmiddels de toonaangevendeElec-
tronicEntertainmentExpo (E3) inLosAngeles,
naar dekroon.

Terwijl gamefanaten inde andere tienhallen
vrij spel hebben, hoor je inhal vier vanhet pavil-
joengeengegalmvan videospelletjes. Evenmin
ridders inmaliënkolder of andere ‘geeks’ die
luidruchtig eengamespelen.Nee, hierwisselen
gamemakers enbedrijven aande lopendeband
visitekaartjes uit. Enhet is hier dat deNeder-
landsegameondernemershunslagwillen slaan.

Dewereldwijde industrie van videospellen is
eenmiljardenbusiness, depotentie volgensken-
ners enorm. In2018ging er zo’n $137,9mrd in
om, een stijging van10,9% tenopzichte van een
jaar eerder, zobecijferdemarktanalistNewzoo.

Uiteraardpikt big tech eengraantjemee in
deze sector. Zo lanceerdeMicrosoft, demaker
vandeXBox, dit jaar ‘eenNetflix voor games’.
ConcurrentGoogle kwamopdeproppenmet
Stadia: eeneigenplatformomvideogames te
streamen.

Degamesector overvleugelt zelfs inmiddels
defilmbusiness vanHollywood. Tegelijk ver-
sterkende twee sectoren elkaar, en vormenze
eengezamenlijke entertainmentindustrie. ‘Als
je ziet hoefilm,muziek éngaming steedsmeer
samenkomen’, zegt game-ondernemerReinout
teBrake. ‘kun je concluderendat dewereldwijde
industrie echt volwassen is gewordenen steeds
groterwordt.’

BEETJE LUI
Met zes indiegames—videospelletjes, gemaakt
zonder steun vaneengrote geldschieter—pro-
fileertNederland zichopdeGamescom-beurs
graag als onafhankelijk gameland.Maarnaast
optimisme is er ook scepsis.Game-ontwikke-
laars, businessdevelopers enpr-mensenuit
Nederland lijkenhet er unaniemover eens: de
eigengamesector staat nog indekinderschoe-
nen. Als er geenactiewordt ondernomen, dreigt
de sector verder terrein te verliezen.

‘Weinigdevelopers kunnenhuneigengame
écht goed indemarkt zetten’, legtHorst Streck,
voorzitter vanbrancheorganisatieDutchGames
Association (DGA), de vinger opde zereplek.
‘Het gaat omdemassa,meerdan100.000down-
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loads.Dan tel je pasmee.Dezemindset ont-
breekt vaakbij ontwikkelaars.’

Ookgame-ontwikkelaarKoenDeetmanmist
vaak zakelijke instinctbij sectorgenoten. ‘Jemoet
niet alleenbezig zijnmetdeontwikkeling van je
eigengame,maarookmetde verkoopervan.’

VolgensDeetman isde tijd voorbij dat video-
spelletjesopSteam—de iTunes voorgames—
zichzelf verkopen. ‘Datdenken is eenbeetje lui’,
zegthij. Anderzijdsbegrijpthij hetwel. Eenvi-
deospel ontwikkelengaat gepaardmet vallenen
opstaan. ‘Eengamemoethonderdduizendkeer
aangepastworden’, zegtDeetman,die zelf vier
jaar langwerkteaanhet apocalyptische videospel
Deliverus toMoon,eenvandie indiegames. ‘Het
is somszozwaardat jeniet echt aandevolgende
stapdenkt.’

Eind2018 jaar boektedeNederlandse game-
sector eenomzet van€225mln tot €300mln,
ruim11,5%meerdan in2015.Dat blijkt uit de
GameMonitor 2018, die iederedrie jaarmet
cijfers komt.Dat geldwerd verdienddoor 575
gamestudio’s,waarvandemeesteminderdan
10medewerkers indienst hadden.

Hoewel het de sector op veel fronten voorde
windgaat, ziet directeur JanPieter vanSeventer
vanacceleratorDutchGameGardeneen tekort
aangroeigeld. ‘Qua innovatie, talent enkwaliteit
vangames gaat het goed,maar investeringen
blijven ver achter.’ Dat heeft volgensVanSeven-
ter temakenmethet type investeerders. ‘We
misseneen investeringsklimaat zoals inFinland
of Zweden,waardeoverheid actiefmeedoet’,
beweert hij. Alle subsidiediedeNederlandse ga-
mewereldontvangt, gaat volgensbetrokkenen
direct opaanhet paviljoen.

Doordedaverende successen vanondermeer
AngryBirds (vanontwikkelaarRovio) enClash
ofClans (Supercell) is Finlandhetmekka voor
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Nederlandse
game-industrie
snakt naar eigen
Angry Birds
Ze hebben genoeg talent en kwaliteit, maar
gamemakers in Nederland missen zakelijk
instinct om hun spellen goed te verkopen.
Moet de overheid met een fonds komen, net als
andere landen, om de sector een lift te geven?
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DeGamecom-beurs in
Keulen trok afgelopen
week 350.000 bezoe-
kers. Zij konden daar
nieuwe spellen en appa-
ratuur uitproberen.
Nederland profileert
zich in Keulenmet
verschillende indie-
games, waaronder
‘Deliver us theMoon’
FOTO’S: GAMECOM, BLOOM-

BERG, REUTERSENKEOKEN

gamers. Eengrote rol hierin speeldehet agent-
schapBusiness Finland, voorheenTekes, dat
eerst veel geld stak inNokia. Later steldehet
bijna €1mlnbeschikbaar aandemarketing van
games. ‘Deels opkosten vandeoverheid konde
Finse gamesectorhard groeien’, zegt VanSeven-
ter.Daardoor vloeiden inleg én rendement terug
indeFinse staatskas. Rovio ginguiteindelijk in
2017naardebeurs, voor €1mrd.

SUCCESVERHAAL
Volgens Streck lopenookandere landen voor op
Nederlanddankzij overheidssteun. ‘DeDuitse
overheid investeert jaarlijks €50mln indega-
me-industrie’, zegt hij.Niet alleen vers kapitaal
speelt volgensdeDGA-voorzitter een rol, ook
kennis en speciale programma’shelpende
Duitse sector vooruit. ‘Die routemoetenwij ook
volgen’, zegt Streck.

OverigenskentNederlandweldegelijk een

succesverhaal.GuerrillaGameswordt vaak
aangehaaldopGamescom.HetAmsterdamse
bedrijf, dat voortkwamuitmediabedrijf Lost
Boys, behaaldegrotehitsmet schietspellenals
Killzoneen, recenter,HorizonZeroDawn.Het
kreegeenkapitaalkrachtigepartner: vijftien jaar
geledenwerdGuerrilla als studio ingelijfddoor
elektronicareusSony.

MaarGuerrilla is eenuitzondering. Endat
zal zoblijven, vrezenkenners.Wéérwijzen zij
naarhet uitblijven vanoverheidssteun.Ge-
vraagdwaaromde sector zichzelf niet kanbe-
druipen, countert TeBrake: ‘Er is tochookeen
filmfonds?Waaromdanookgeengamefonds?’
Zo’n fonds, verdedigt deondernemer, verdient
zichzelf dubbel endwars terug. ‘Een studio kan
met extra investeringen zijnpersoneelsbestand
sneller uitbreiden endeomzet latengroeien’,
zegt hij. Tussen2015 en2018 liet de sector een
banengroei zien van10%, tot 3850werknemers.

Eengamefondskwamer vijf jaar geledenove-
rigensbijna.Methet projectGameOnzoude
Rijksoverheid €10mln inde industrie steken. Te
Brake, een vande initiatiefnemers, zaghet plan
mislukken. ‘Misschienwarenwij te vroeg’, zegt
hij. Intussenkomenallerlei andere landenmet
investeringsfondsen. ‘Qua timingwashetnube-
ter geweest, kijknaar andereEuropese landen.’
ZopompteookPolenafgelopen jaren zeker
€26,5mln in zijn gamesector.

Als eengamestudioeenoverheidsinvestering
wil krijgen,moetdie voldoenaanvoorwaarden,
weetTeBrake. ‘Vindeerst eenprivate investeer-
der, dieminimaal eenhalfmiljoenerin steekt’,
zegthij. ‘In ruil krijgthij aandelen,deoverheid
verstrekt vervolgenseenachtergestelde lening
enalswinstwordtbehaald, los jede leningaf.’

PAMPEREN
Tochmagde sector best vaker inde spiegel kij-
ken. ‘Je kunt ook te veel pamperen’, zegtDeet-
man.Volgensdeontwikkelaarmoeten jonge ga-
mersbeterwordenopgeleid voorhet grotewerk.
‘Als je faalt op school is het niet erg,maar later
kost het je veel geld’, spreekt hij uit ervaring.

Degame-opleidingenophbo-niveau inBre-
da enUtrechtwordenalomgeprezen, enVan
Seventer vindt het vreemddat deuniversiteiten
achterblijven. ‘Ikmis eenNyenrodeofEras-
mus’, zegt dedirecteur vanDutchGameGarden.
‘Aande entertainmentkant valt ophet gebied
vanbusiness to consumer veel te halen.’

Streck steekt tot slot dehand in eigenboe-
zem. ‘Wij kunnennogbeter samenwerken’,
concludeert hij. Een voetbalmetafoor is ook in
degameswereldnooit verweg. ‘Ajaxheeft aange-
toonddat jemetminder geldmetde grote jon-
gensmeekankomen.’DeNederlandseAngry
Birds lijkt ook eenkwestie van tijd.

De opkomst van e-sports

Electronic sports,
oftewel e-sports,
geldt als een van

deparadepaardjes
vandewereldwijde
game-industrie.Het
bekendste voorbeeld
is Fortnite, een soort
cartoonachtig schiet-
spel, waar jongeren en

masseopactief zijn
omelkaar virtueel te
ontmoeten.
Degame, ontwikkeld
doorhet Amerikaanse
EpicGames enPeop-
leCanFly uit Polen,
is pas sinds ruim
twee jaar uit,maar is
razendpopulair. Zó

populair dat er zelfs
wereldkampioen-
schappenFortnite
wordengeorganiseerd.
Daar spelen jongeren
voorduizelingwek-
kendebedragen tegen
elkaar.
Zo eindigdede21-jari-
geNederlanderDave

Jong, onlinebekend
alsRojo, vorigemaand
ophetwkals tweede.
Eenplekdie goed is
voor €1mlnprijsgeld.
Dat geldmoethij ove-
rigensdelenmet zijn
Britse teamgenoot, de
zes jaar jongere Jaden
Ashman.
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