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Voor de derde keer alweer werd op de NVL-dag 
een nieuwe serie met Mystery Libellen Pictures 
getoond. Er werden 20 dia’s vertoond en iedereen 
moest op een formulier invullen welke soort libel 
er op de dia stond. Elke dia werd maar ongeveer 
20 tot 30 seconden getoond en overleg en 
gebruik van boekjes was ook dit jaar niet 
toegestaan. Vorig jaar had de beste inzender 18 
goed en dat was ook ditmaal het geval. 
 

Prijzen 

Voor velen was de procedure min of 
meer bekend: de dia’s werden voor de 
pauze zonder verder commentaar 
getoond en iedere deelnemer moest 
aan het eind het ingevulde formulier 
weer inleveren. In de pauze werden de     
formulieren nagekeken en werd ge-

keken wie de meeste antwoorden goed 
had. Inleveren kon overigens gewoon 
anoniem, want de formulieren waren 
individueel genummerd en dit nummer 
kon je als  bewijs van jouw persoonlijke 
formulier afscheuren en bewaren tot de 
bekendmaking na de pauze. Na de   
pauze werden alle dia’s opnieuw 
getoond en werd de determinatie van 
elke soort be-sproken. Ook dit keer waren er prijzen 
voor de winnaars. De hoofdprijs was een prachtige 
ingelijste foto van een berijpte Noordse winterjuffer 
beschikbaar gesteld door de NVL; de overige prijzen 
waren boeken beschikbaar gesteld door De 
Vlinderstichting en de NVL. 

Resultaten 

Opnieuw vonden veel mensen het weer erg lastig. 
Uiteindelijk is van 40 deelnemers een ingevuld 

formulier ontvangen en dat is vergelijkbaar met beide 
eerdere versies. Het aantal goede antwoorden 
schommelde tussen nul goede antwoorden 
(eenmaal) en 18 goed (eenmaal). Het gemiddeld 
aantal goede antwoorden bedroeg (ruim) zeven. In 
tabel 1 is een overzicht van de 20 dia’s te zien en 
van de meest gegeven foutieve antwoorden. 
Gemeenheden die dit jaar op de deelnemers werden 
uitgeprobeerd waren de twee dia’s van de 
Kanaaljuffer die direct na elkaar geplaatst waren 
(eerst een vrouwtje en dan een mannetje) en een 

achter een rietstengel verscholen   Vroege 
glazenmaker waarvan eigenlijk alleen maar twee 
ogen en de vleugels zichtbaar waren. Een   andere 
handicap was ditmaal dat de nummering van de 
formulieren wat door elkaar stond, maar daar sloegen 
alle deelnemers zich met glans doorheen, mede door 
de oplettendheid van een deelnemer uit de 
kuststreek. 
De gemakkelijkst te determineren dia’s waren die van 
een hoog in de boom zittende Platbuik (33 keer 
goed). Ook detailopnames van een Zuidelijke 
Oeverlibel (kop) en van de Geelvlekheidelibel 
(vleugels) werden gemakkelijk gevonden (beide 23 
keer goed). Het moeilijkst waren de dia’s van een 
mannetje   Gaffelwaterjuffer (4 keer goed) en een 
close up van een vrouwtje Dwergjuffer (slechts twee 
keer goed). Hopelijk zegt dat niets over de kansen 
om  deze soorten (weer) te vinden in Nederland! In 
alle drie de jaren is het duo Vuurjuffer – Koraaljuffer 
aan bod gekomen. Dit keer ging het om een vrouwtje 
Koraaljuffer, en ook dit keer waren er mensen die er 
in stonken (47% fout). 
 

Winnaars 

Uiteindelijk waren er drie mensen met 15 goed en 
een met 18 goed, die samen de prijzen moesten 
verdelen. De mensen met 15 goed waren Tim 
Faasen (die door een nakijkfoutje niet bij de winnaars 
op de dag zelf is genoemd, waarvoor excuus!), Roy 
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van Grunsven en Antoine van der Heijden. Onbetwist 
winnaar was Tim Termaat die natuurlijk koos voor de 
prachtige foto van de Noordse winterjuffer van René 
Manger.  
 

Dankjewel 
Het spelletje met de Mystery Libellen Pictures bleek 
opnieuw een leuk en leerzaam onderdeel te zijn op 
de NVL-dag waar weer lang over werd nagepraat. De 
dia’s die ik gebruikt heb waren van Arie de Knijf 
(vanuit zijn nalatenschap aangeleverd door Peter de 
Knijf), Kars Veling, Robert Ketelaar, Harm Niesen, 
Jaap Bouwman en Daniëlle Winter, waarvoor 
allemaal hartelijk dank. 
 

 

Dick Groenendijk 

 

 

Eerste prijswinnaar Tim Termaat 

Dianr. Oplossing %  goed Meest gegeven alternatieve antwoorden 

1 Geelvlekheidelibel 58% Zwervende & Zuidelijke heidelibel 

2 Gaffelwaterjuffer 8% Allerlei andere soorten blauwe waterjuffers 

3 Dwergjuffer 5% Tengere grasjuffer, pantserjuffers en winterjuffers 

4 Tweevlek 45% Viervlek, Platbuik 

5 Grote roodoogjuffer 40% Donkere waterjuffer 

6 Vroege glazenmaker 23% Andere soorten glazenmakers 

7 Kleine tanglibel 28% Rivier- en Beekrombout 

8 Venglazenmaker 35% Blauwe glazenmaker, Paardenbijter 

9 Platbuik 83%  

10 Zuidelijke oeverlibel 58% Diverse witsnuitlibellen 

11 Kanaaljuffer 28% Diverse andere soorten juffers 

12 Kanaaljuffer 40% Diverse andere soorten juffers 

13 Vuurlibel 15% Diverse soorten heidelibellen 

14 Oostelijke witsnuitlibel 23% Veel blanco 

15 Mercuurwaterjuffer 43% Variabele waterjuffer, Speerwaterjuffer 

16 Zwervende pantserjuffer 28% Houtpantserjuffer 

17 Koraaljuffer 53% Vuurjuffer 

18 Plasrombout 23% 
Smaragdlibel, Metaalglanslibel, Beek- en 
Rivierrombout 

19 Zuidelijke glazenmaker 45% Paardenbijter, Blauwe glazenmaker 

20 Bruinrode heidelibel 48% Groene glazenmaker (!) 

Tabel 1: Oplossing en meest gegeven foutieve antwoorden van derde Mystery Libellen Quiz op de 
NVL-dag van 12 maart 2005. 
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