Weet woensdagavond als eerste de einduitslag van TK2017!
Kijk 15 maart live mee hoe Maurice de Hond (Peil.nl) en politiek geograaf Josse de
Voogd de binnenkomende uitslagen analyseren. Zij weten als eerste wie de grootste
partij wordt en welke partijen een meerderheidscoalitie kunnen vormen.
Aanstaande woensdag 15 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen in Nederland.
Het beloven uitermate spannende verkiezingen te worden met zeer kleine verschillen tussen veel
partijen.
Opiniepeiler Maurice de Hond (http://www.Peil.nl) en politiek geograaf Josse de Voogd
(https://www.linkedin.com/in/jossedevoogd) hebben parate kennis van eerdere
verkiezingsuitslagen en weten hoe gemeenten qua bevolkingssamenstelling van elkaar verschillen.
Daardoor kunnen zij de binnenkomende uitslagen naar waarde schatten en aangeven welke
betekenis deze hebben en welke verwachtingen er zijn voor de uiteindelijke uitslag.
Samen zullen ze 15 maart vanaf 21:00 live tot de einduitslag binnen is de binnenkomende uitslagen
analyseren en bepalen wat hiervan de invloed is op de einduitslag. Ook zullen zij aangeven op
welke gemeenten, die nog binnen moeten komen, vooral gelet moet worden.
Voor iedereen die de uitslagen goed wil volgen en als eerste wil weten wat de echte einduitslag
wordt is dit het ideale tweede scherm op de verkiezingsavond en -nacht.
Meekijken kan vanaf 21:00 op de volgende manieren:
Internet:
Televisie (in Amsterdam):
Facebook:
Twitter hashtag:

www.fastmovingtargets.nl
Salto1
https://www.facebook.com/fastmovingtargets/
#dehonddevoogd

Maurice de Hond: “Tot diep in de nacht in 2010 was het op tv nog lang onduidelijk of VVD of PvdA
zou winnen. Maar na binnenkomst van 30% van de gemeenten was het voor mij al zeker dat de VVD
de winnaar was. Mark Rutte vertelde me later dat pas nadat ik het in een tweet had gezet hij naar
beneden wilde komen om de overwinning te claimen.”
Josse de Voogd: “Bij de Provinciale Statenverkiezingen in 2015 werd Buma op tv nog gefeliciteerd
met zijn waarschijnlijke overwinning, maar na de gemeente Bronckhorst wist ik dat het de VVD zou
worden. En in 2012 dacht ik bij de gemeente Renswoude al dat de PvdA de VVD niet meer in ging
halen.”
Meer informatie? Neem contact op met Johan Schaap: johan.schaap@gmail.com

Over Josse de Voogd (https://twitter.com/Jossedevoogd):
Als een van de weinigen in Nederland heeft Josse zich gespecialiseerd in de geografie van
het stemgedrag. Van zijn hand verscheen een reeks publicaties voor verschillende
opdrachtgevers, waaronder het boek “Bakfietsen en Rolluiken”. Verder heeft hij vrijwel elke
uithoek van het land bezocht.
Over Fast Moving Targets (https://twitter.com/fastmoving):
Fast Moving Targets is de media specialist op het gebied van innovatie in Nederland. Vanuit
Amsterdam maakt FMT blogs, (live) video, event verslagen, podcasts, boeken, series, ebooks, cursussen, websites, formats, concepten en nieuwsbrieven over innovatie. Voor
eigen rekening en voor klanten. Daarnaast adviseert FMT over innovatie en helpt het
bedrijven innoveren.
Op basis van de peiling van Peil.nl van zondag 12 maart 2017 heeft Josse de onderstaande kaart
gemaakt van de verdeling over het land van de grootste partij per gemeente bij die mogelijke
uitslag.

