Dexter populairste serie onder ‘seriefanaten’
De serie Dexter, over de gelijknamige ‘goede’ seriemoordenaar, is de meeste populaire serie
onder Nederlandse seriefanaten. Dit blijkt uit onderzoek van de website MijnSerie.nl onder
bijna 4000 leden.
De Amerikaanse serie volgt het leven van de forensisch onderzoeker Dexter Morgan (gespeeld
door Michael C. Hall), werkzaam bij de politie in Miami op de afdeling moordzaken. Dexter is
daarnaast een seriemoordenaar en hij heeft van zijn adoptievader Harry geleerd om enkel degenen te
vermoorden die het ‘verdienen’. In Nederland wordt Dexter uitgezonden door de VPRO en lopen we
inmiddels twee seizoenen. In Amerika is deze week de laatste aflevering van seizoen zes uitgezonden
op betaalzender Showtime.
In de ranglijst wordt Dexter op gevolgd door de fantasyserie Game of Thrones met Sean Bean in de
hoofdrol. Op de derde en vierde plek staan twee series waarvan geen nieuw seizoen meer verschijnt:
Prison Break en Lost. De top vijf wordt afgesloten met de serie The Vampire Diaries en is daarmee
populairder dan de andere ‘vampierserie’ True Blood.
Ranglijst van de 50 beste series
MijnSerie heeft een lijst samen gesteld waarop de 50 beste series staan van MijnSerie.nl. De lijst is
gebaseerd op wat de bijna 4.000 leden hebben aangegeven op de site. Zo is niet alleen het cijfer
meegenomen, maar ook hoeveel afleveringen er van zijn bekeken en hoeveel mensen gebruik maken
van de ‘hou me op de hoogte’-functie, waarmee zij per mail updates krijgen over hun favoriete series.
Er zijn verschillende lijsten gemaakt – in de categorieën algemeen, drama, comedy, crime en
animatie - die elke maand wordt bijgewerkt.
Kijk voor de complete lijst op http://www.mijnserie.nl/toplijst/
Over MijnSerie.nl
MijnSerie.nl is de snelst groeiende Nederlandse website over series en heeft rond de 40.000 unieke
bezoekers per maand. Op MijnSerie.nl kunnen bezoekers het laatste nieuws volgen over series,
deelnemen aan prijsvragen, recensies lezen en informatie vinden over ruim 900 series in de vorm van
kijkcijfers, uitzenddata, informatie over de acteurs, nieuw trailers en de beoordeling van bezoekers.
Inmiddels hebben bijna 4000 bezoekers een profiel op MijnSerie.nl.
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