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SiteAdmin - Statistieken 
 

 
 

 

 
2009 (28-12-2009)  
Dagelijks gemiddelde: 516  
Totaal van bezoeken: 188.437  
Bezochte pagina’s: 1.150.264  

2010 (31-12-2010)  
Dagelijks gemiddelde: 652  
Totaal van bezoeken: 238.135  
Bezochte pagina’s: 1.222.014  

2011 (29-12-2011) 
Dagelijks gemiddelde: 634  
Totaal van bezoeken: 231.021 
Bezochte pagina’s: 1.628.898 
 

2012 (30-12-2012)  
Dagelijks gemiddelde: 790  
Totaal van bezoeken: 287.672  
Bezochte pagina’s: 2.304.018  
 

2013 (31-12-2013)  
Dagelijks gemiddelde: 850  
Totaal van bezoeken: 310.664  
Bezochte pagina’s: 3.655.206  

2014 (30-12-2014)  
Dagelijks gemiddelde: 1015  
Totaal van bezoeken: 369.836  
Bezochte pagina’s: 2.449.108  

2015 (30-12-2015)  
Dagelijks gemiddelde: 849 
Totaal van bezoeken: 307.709  
Bezochte pagina’s: 2.346.554 
 

2016 (29-12-2016)  
Dagelijks gemiddelde: 1725 
Totaal van bezoeken: 629.818  
Bezochte pagina’s: 3.829.380 

 

2017 (29-12-2016 - zie tabel)  
Dagelijks gemiddelde: 5749 
Totaal van bezoeken: 2.098.572  
Bezochte pagina’s: 9.977.815 

 
 

 

Commentaar: 
Het hier boven staande screenshot en de getallen zijn ontleend aan de bij het website 
hostingpakket geleverde statistiek software. 
 
De getoonde getallen zijn inclusief gemeten web-robot bezoeken. Web-robots van o.a. 
Google, Microsoft en anderen bezoeken dagelijks de website om bijvoorbeeld zoekmachines 
van relevante informatie te voorzien. 
 

http://www.oudhoorn.nl/
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Google Analytics 
 

 
 

 
 
Uitleg paginanamen: 
/…/   betreffende rubriek 
/results.php  resultaten pagina van de ‘alles’ zoek optie 
/index.php  home pagina 
/…/contact.php contactpagina met adres en contactformulier 
 

http://www.oudhoorn.nl/
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Commentaar: 
De screenshots van statistiek software ‘Google Analytics’ voor www.oudhoorn.nl laten zien 
dat Google tot lagere aantallen komt. Waarschijnlijk is Google goed in staat alle eigen en 
andere robotbezoeken weg te filteren. 
 
Google meet over het afgelopen jaar 68.000 sessies, gemiddeld is dat 186 per dag. Een groot 
aantal daarvan is van telkens terugkerende bezoekers. Een bezoek duurt gemiddeld 3 
minuten. 
 
De apparatuur waarmee www.oudhoorn.nl wordt bezocht lijkt een algemene trend te 
volgen: toename van mobiel gebruik en afname van desktop machine (pc) bezoek. 
 
 
 
29 december 2017 
Hillebrand Peerdeman 
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