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Sexy Polling?
Op 18 februari lanceerde de website Oisterwijk Nieuws een verkiezingspeiling. Dat is op zich te waarderen als een
poging om meer inwoners te betrekken bij de raadsverkiezingen. Al snel was echter duidelijk dat de peiling niet
voldeed aan de wetenschappelijke regels die daarvoor gelden. Wie ooit statistiek heeft gevolgd weet dat er sprake
moet zijn van een aselecte steekproef van minimaal 1000 kiezers. Bij Oisterwijk Nieuws kan iedereen stemmen, dat
is op zich mooi. Maar als je een mobieltje, een laptop én een pc hebt kan je al drie stemmen uitbrengen. Vervolgens
bleek dat als je daarop van browser verandert, je telkens weer opnieuw kunt stemmen. Dus een individuele stemmer
kan met gemak een 20-tal stemmen uitbrengen, waardoor het daadwerkelijke aantal stemmers wel eens vele malen
kleiner kan zijn dan de peiling van Oisterwijk Nieuws suggereert.
De gebruikte software van de peiling (Sexy Polling, gratis te downloaden) geeft ook eerlijk aan dat mensen meerdere
malen kunnen stemmen en dat (in tegenstelling tot de betaalde versie) fraude bij de gratis versie niet is uitgesloten.
De redactie van de RRT heeft de webmaster van Oisterwijk Nieuws, Joris van der Pijll, afgelopen zaterdag op de
hoogte gesteld van het feit dat één persoon meerdere stemmen kan uitbrengen. De reactie was: iedere peiling is te
manipuleren en de webmaster plaatste boven de ‘peiling’ slechts de tekst: ‘Geef een indruk, dit is geen officiële
stemmachine!’. Dank je de koekoek. Nee, het is veel erger: het is ook geen gedegen peiling. Dit bleek het afgelopen
weekend maar weer eens. Je kunt de stemmen per dag laten totaliseren. De stemmen die in het weekend
binnenkwamen (tot en met maandagochtend 10.00 uur) weken opvallend af van de stemmen in de dagen daaraan
voorafgaand. PGB daalde dramatisch (van 32.7 naar 17.6%) en AB steeg van 19.3% naar 42,4%! Nu kan het zijn dat er
in het weekend dramatische politieke verschuivingen plaatsvonden, maar wij hebben de nieuwsberichten daarover
gemist, ook op de website van Oisterwijk Nieuws.
De stemmen van dit weekend (rechts) en die van de dagen daarvoor (links)

Onze redactie is daarom in het weekend maar eens te rade gegaan bij een aantal studenten van de TU Delft en we
hebben hun de peiling van Oisterwijk Nieuws voorgelegd met de vraag hoe betrouwbaar deze was. Reeds na een
enkele minuut de website te hebben bekeken, was hun conclusie duidelijk: de betrouwbaarheid was nul. Wat bleek
het geval. Het cookie dat moet voorkomen dat mensen met dezelfde pc en browser meerdere keren kunnen
stemmen is gemakkelijk te verwijderen of te omzeilen. Daarvoor hoef je geen wizzkid te zijn. De meest eenvoudige
oplossing die de studenten aanreikten, willen wij onze lezers niet onthouden: je start de browser google chrome op.
Dan ga je rechtsboven op het scherm naar de drie horizontale streepjes en klik je aan ‘nieuw incognitovenster’,
daarin open je de site van Oisterwijk Nieuws, je stemt, sluit de site en de browser en herhaal deze zet zo vaak je wilt.
Dus vooral mensen die weinig of niks te doen hebben kunnen eindeloos stemmen uitbrengen.
Joris van der Pijll, de webmaster van Oisterwijk Nieuws wil zo graag als journalist serieus genomen worden. Wij
adviseren hem dan om deze weinig sexy en vooral manipuleerbare peiling onmiddellijk van zijn website te halen.

Volg de RRT en Burrie ook op Twitter:
http://twitter.com/rooieroeptoeter
http://twitter.com/_Burrie_

