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De top tien:

1. Michiel 163

2. Erik 149

3. Robert 126

4. Bart 121

5. Johan 112

6. Marcel 111

7. Irene 107

8. Niels 100

9. Vincent 94

10. 74

De middengroep is "drastisch" gewijzigd. Bart is de grootste stijger maar dat komt mede doordat

ik een foutje had gemaakt bij de vorige top tien. Gelukkig zijn er nog maar twee subtoppers met

minder dan honderd formulieren. Wel ben ik benieuwd wanneer Marcel zijn geheime wapen gaat

inzetten en daardoor een positie naar stand gaat bezetten. En ja, waar blijft Arjan? In totaal zijn

er nu 2128 formulieren ingeleverd door 95 personen. Zo’n 55% van de formulieren is dus

afkomstig van de top tien.

Er hebben mij wat geluiden bereikt van mensen die vonden dat het aantal ingeleverde formulieren

niet de goede maat was voor de top tien. Het aantal waarnemingen per persoon zou een betere

maat zijn. Deze maat heeft echter als belangrijk nadeel dat mensen die in een minder libellenrijk

deel van Nederland wonen veel kunnen inventariseren maar weinig zien. Maar goed, hieronder

volgt dan de alternatieve top tien waarbij de tweede rij cijfers het gemiddeld aantal waarnemingen

per formulier aangeeft:

(NB gebaseerd op het oktoberbestand met 10.000 waarnemingen en dit overzicht moet dan ook

niet vergeleken worden met bovenstaande top tien maar die van de vorige nieuwsbrief)

1. Weide, van der 1011 6,2

2. Ketelaar 893 7,4

3. Lam 663 4,5

4. Wasscher 614 6,0

5. Tieleman 495 4,8

6. Kalkman 464 4,9

7. Achterkamp 454 7,1

8. Groot, de 417 9,4
9. Dingemanse 400 4,0

lO.Sieben 381 8,1

En wat blijkt, geen spectaculaire veranderingen in het bovenste deel. Onderaan kunnen we twee

oude bekende begroeten, De Groot en Sieben. Als iemand nog eens een top tien wil maken op

grond van het aantal geïnventariseerde uurhokken dan hoor ik dat graag want anders is de top

tien hard toe aan een winterslaapje.^

Michiel van der Weide


