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De Sektie Everts van de Nederlandse Entomologische Vereniging werd opgericht in 1988 en richt
zich op de studie van de (Nederlandse) kevers. Zij is vernoemd naar de grondlegger van de
vaderlandse coleopterologie jonkheer Edouard Everts (1849-1932).
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Agenda
4 mrt 2017

Voorjaarsbijeenkomst Schoonrewoerd

13 mei 2017

Voorjaarsexcursie Boezem van Brakel (Ge)

17 jun 2017

Extra excursie Het Groene Woud (NB)

15-17 sep 2017 Excursieweekend Schouwen (Ze) – Let op: datum en locatie gewijzigd!
25 nov 2017

Najaarbijeenkomst Tilburg

Voorjaarsbijeenkomst Schoonrewoerd
zaterdag 4 maart 2017
De komende voorjaarsbijeenkomst wordt weer gehouden in het Natuurcentrum “De
Schaapskooi”, Overboeicop 15, 4145 NN te Schoonrewoerd, tel. 0345-641201 (AC
135.4-438.8). De Schaapskooi staat aan de doorgaande weg Lexmond - Hei en Boeicop
- Schoonrewoerd (zie www.natuurcentrum.nl). Met het openbaar vervoer is het
natuurcentrum op zaterdag niet bereikbaar (of op 1800 m loopafstand: busdienst UtrechtLeerdam). Probeer zoveel mogelijk met elkaar per auto te reizen! In het centrum is koffie
en thee (en allerlei andere drankjes) te koop, maar geen lunch. Neem dus zelf een lunch
mee. Er kan wel soep worden besteld voor bij de lunch.
De bijeenkomst start om 10.30 uur. Aankomst vanaf 10.00 uur met koffie.
Ochtend
- Verkiezing nieuw bestuurslid (kandidaat: Tim Faasen)
- Kevers op kreeftenkadavers – Paul van Wielink
- Ecologie van de Brede geelgerande waterroofkever - een zwaar bedreigde maar
slecht gekende soort – Julian Brouwer
Middag
- Workshop determinatieproblemen (zie pagina 4)
Deelname aan de workshop is mogelijk voor alle belangstellenden. Er zijn ter plekke
eenvoudige stereomicroscopen beschikbaar. Indien mogelijk graag een eigen
stereomicroscoop meenemen!
Naast bovengenoemd programma is er natuurlijk voldoende ruimte voor informele
contacten: bijpraten, uitwisselen van kevers ter controle, het Everts-winkeltje (p. 11), etc.
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Workshop Schoonrewoerd 2017: lastig te determineren
kevers
Dit keer geen determinatiecursus van een bepaalde groep kevers,
maar gelegenheid om je lastig te determineren kevers mee te brengen.
Iedereen die kevers verzamelt heeft wel soorten waar hij of zij
moeilijk uitkomt. Soms is het zelfs moeilijk de juiste familie te
vinden. Hoewel er mogelijkheden zijn om collega kevermensen te
vragen om hulp, blijft er toch een aantal lastige keversoorten staan.
Deze middag in Schoonrewoerd is bedoeld om dergelijke kevers mee
te brengen en met anderen te kijken of er een goede naam kan worden
gevonden. Er is dan veel kennis bijeen met mensen die erg goed thuis
zijn in bepaalde groepen. Deze mensen kunnen hulp bieden en
aanwijzingen geven waar de problemen bij de ene en de andere soort
zitten. Ook als je niet zeer ervaren bent, is dit de kans om in een
middag veel op te steken!

?

Wat neem je mee?
- Kevers die determinatieproblemen opleveren, droog geprepareerd, of misschien
nog in ongeprepareerde toestand (alcohol). In principe gaat het om Nederlands
materiaal, alhoewel voor een aantal populaire groepen ook wel kennis van
buitenlandse beesten aanwezig zal zijn.
- Een microscoop en lamp indien mogelijk (eenvoudige stereomicroscopen
aanwezig in het centrum)
- Boeken en artikelen waarmee je denkt verder te komen. We zullen proberen
voldoende literatuur mee te nemen, maar je eigen boeken graag ook meebrengen
- Prepareermateriaal: pincet, naalden, glaasjes, pipet, etc.
Wat levert het op?
Doel van deze “lastige soorten”-middag is om samen met de aanwezige leden zoveel
mogelijk van je probleemgevallen benoemd te krijgen. We hopen op een leerzame en
gezellige bijeenkomst, waarbij er mogelijk ook intensiever contact ontstaat tussen de
leden.
Het bestuur

Bestuurswisseling 2017
Gert van Ee zal tijdens de voorjaarsbijeenkomst op 4 maart 2017 in Schoonrewoerd na
de reglementaire 5 jaar zijn functie neerleggen.
Het bestuur meent in de persoon van Tim Faasen een geschikte opvolger gevonden te
hebben. Eventuele tegenkandidaten kunnen zich nog bij de voorzitter aanmelden. Bij
hem kun je ook terecht als je vragen hebt over wat een bestuursfunctie bij de Sektie nu
precies inhoudt. Het nieuwe bestuurslid zal op de voorjaarsbijeenkomst worden gekozen.
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Verslag voorjaarsexcursie Bergherbos
zaterdag 14 mei 2016
Bas Drost, Ruud Jansen, Oscar Vorst, Jan Cuppen, Ad Littel,
Ton de Goeij, Cor Borghouts, Thijmen Breeschoten
Het Bergherbos (gemeente Montferland) is eigendom van Natuurmonumenten. Het is
een interessant gebied, gelegen op heuvelachtig terrein. Het grootste deel is bebost met
zomereik, wintereik en beuk. Ook liggen er percelen fijnspar, Corsicaanse den en
douglasspar. Bovendien zijn er twee hakhoutbosjes, Zonderbos en Rittbroek, die als
zodanig in onderhoud zijn. Verder maken een paar kleine akkerpercelen en
heideterreintjes deel uit van het gebied. Het grootste heideterrein ligt bij De Hulzenberg,
dichtbij het dorp Stokkum. Van grote waarde zijn de drie bronnen: De Sprung, Het
Peeske en De Ban. De Sprung loopt uit in een bronbeekje, die na een paar honderd meter
op Duits grondgebied verder stroomt. Ook het water van de bron Het Peeske vervolgt
zijn loop in een klein beekje. Bij Braamt, op de noordelijke grens van het gebied ligt De
Ban: een beschaduwde, wat modderige bron in een broekbosje.
De waarnemingen
In De Ban is uitvoerig gezocht naar de waterroofkever Hydroporus longulus. Na lang
zoeken werd één exemplaar gevonden. Mogelijk is hij hier talrijker in het vroege
voorjaar. De soort is karakteristiek voor broekbossen met bronnetjes en bronbeken, en
komt slechts op enkele plaatsen in Nederland voor. Langs de beekjes bij Het Peeske en
bij De Sprung werden veel exemplaren van de moerasweekschild Elodes minuta
verzameld. De larve van deze soort leeft onder water in bronbeekjes. De kevers zijn te

Figuur 1. Bron van De Sprung, waar Quedius suturalis werd gevonden (foto: Bas Drost)
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vinden tussen varens en graspollen langs de oever en op de bladeren en bloesems van
boven de beek hangende takken. Het zijn levendige dieren die snel opvliegen. Na een
kort leven (april, mei) zijn ze weer verdwenen. In de bron De Sprung (figuur 1) werden
in het natte mos zes exemplaren van de kortschildkever Quedius suturalis gevonden.
Deze soort is in België en Duitsland in bronbossen heel gewoon, maar zijn verspreiding
reikt net over de Nederlandse grens, zoals hier in het Bergherbos. Dit is de eerste
waarneming van na 1966 voor de provincie Gelderland en bovendien voor heel
Nederland. De laatst bekende waarneming stamt uit 1963, toen Q. suturalis bij Epen
(Zuid-Limburg) werd verzameld (VORST, 2010).
Op mest werden de bijzondere kortschildkevers Platydracus chalcocephalus en Quedius
scintillans aangetroffen. Het opvallende blauw vliegend hert Platycerus caraboides werd
door meerdere excursiegangers in het terrein waargenomen, vooral op vermolmd hout.
Opmerkelijk was de vondst van een vrouwtje van de klopkever Dryophilus pusillus
afkomstig van een heischraal graslandje met zandverstuiving. Deze soort leeft vooral op
dood hout van de spar, maar is soms te vinden op bloeiende dennen. Het is de eerste
vondst van na 1966 uit Gelderland. Van een staande dode eik met veel elfenbankjes
werden de slijmzwamkever Aspidiphorus orbiculatus, de houtzwamkever Cis fusciclavis
en de snuitkever Ernoporicus fagi onder de schors en op de paddenstoelen verzameld.
De eerste soort leeft van slijm- en stuifzwammen; de tweede op houtzwammen van
loofhout, terwijl E. fagi gewoonlijk op dode beukentakken wordt gevonden. Ernoporicus
fagi geldt in Nederland als zeldzaam. In Zonderbos, ter hoogte van Beek, werd in een
oude groeve een bloeiende eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna) afgeklopt,
waarbij de snuitkever Thryogenes fiorii te voorschijn kwam. Deze in Nederland
spaarzaam voorkomende kever leeft echter gewoonlijk op pluimzegge (Carex
paniculata) en mattenbies (Schoenoplectus lacustris). Tenslotte noemen we het
lieveheersbeestje Hyperaspis campestris dat gesleept werd van blauwe bosbes
(Vaccinium myrtillus). In VORST (2010) wordt de soort opgegeven voor de provincies
Overijssel, Gelderland en Limburg. Er zijn sindsdien diverse nieuwe waarnemingen van
de Veluwe en de Achterhoek, zie bijvoorbeeld FRANKEN & BERG (2016). Mogelijk zal
H. campestris minder zeldzaam blijken als in terreinen met veel bosbes de struikjes
gericht worden afgesleept.
Samenvatting
Vanuit coleopterologisch gezichtspunt is het Bergerbos belangwekkend vanwege de
sterk geaccidenteerde ligging met de drie bronnen en twee bronbeekjes, vanwege de
bossen met een aanzienlijke hoeveelheid dood hout en vanwege de - vooral in het zuiden
liggende - heischrale graslandjes en heideterreintjes. Er werden door ons in het
Bergherbos 187 soorten kevers verzameld, waaronder de bijzondere Dryophilus pusillus
en Quedius suturalis die na lange tijd weer in Gelderland zijn aangetroffen. Tenslotte
zijn wij Natuurmonumenten erkentelijk voor het verlenen van de onderzoeksvergunning
en voor verkrijgen van veel nuttige informatie over het Bergherbos.
Literatuur
FRANKEN O. & BERG M.P., 2016. Entomofauna in de Gemeente Ede, verslag van de 170e NEVZomerbijeenkomst. Entomologische Berichten 76: 174-195.
VORST, O., 2010. Catalogus van de Nederlandse kevers (Coleoptera). Monografieën NEV 11: 1-317.
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Lijst van aangetroffen keversoorten Bergherbos 14 mei 2016
De gebruikte afkortingen voor de waarnemers: AL = Ad Littel, BD = Bas Drost, CB = Cor Borghouts
, JC = Jan Cuppen, OV = Oscar Vorst, RJ = Ruud Jansen, TB = Thijmen Breeschoten, TG = Ton de
Goeij, Div = meer dan drie waarnemers.
Taxon
Waarnemers
DYTISCIDAE - waterroofkevers
Hydroporus planus (F.)
JC OV RJ
Hydroporus memnonius Nicol.
JC OV
Hydroporus longulus Muls. & Rey
JC
Agabus bipustulatus (L.)
JC OV
Agabus paludosus (F.)
JC OV
CARABIDAE - loopkevers
Calosoma inquisitor (L.)
RJ
Carabus problematicus Hbst.
CB
Leistus rufomarginatus (Duft.)
AL TB
Leistus terminatus (Panz.)
BD
Nebria brevicollis (F.)
AL TG
Notiophilus rufipes Curt.
AL
Cicindela campestris L.
AL
Bembidion lampros (Hbst.)
AL
Abax parallelepipedus (Pill. & Mitterp.)
AL
Amara communis (Panz.)
AL
Amara aenea (Deg.)
AL
HYDROPHILIDAE - spinnende waterkevers
Helophorus grandis Ill.
BD JC
Helophorus brevipalpis Bed.
JC
Helophorus obscurus Muls.
BD OV
Anacaena globulus (Payk.)
BD RJ
Megasternum concinnum (Marsh.)
RJ
HISTERIDAE - spiegelkevers
Margarinotus neglectus (Germ.)
AL
Margarinotus carbonarius (Hoffm.)
RJ
HYDRAENIDAE - waterkruipers
Limnebius truncatellus (Thunb.)
JC OV
LEIODIDAE - truffelkevers
Anisotoma humeralis (Hbst.)
OV RJ
SILPHIDAE - aaskevers
Phosphuga atrata (L.)
AL
STAPHYLINIDAE - kortschildkevers
Omalium rivulare (Payk.)
BD RJ
Lesteva sicula heeri Fauv.
BD JC OV
Lesteva longoelytrata (Goeze)
Div
Sepedophilus testaceus (F.)
RJ
Tachyporus chrysomelinus (L.)
CB
Tachyporus dispar (Payk.)
RJ
Oxypoda acuminata (Steph.)
OV
Ocalea rivularis Mill.
BD
Acrotona fungi (Grav.)
RJ
Leptusa ruficollis (Er.)
OV
Placusa pumilio (Grav.)
RJ
Myllaena minuta (Grav.)
BD
Scaphidium quadrimaculatum Ol.
AL RJ
Stenus nitidiusculus Steph.
BD
Stenus impressus Germ.
OV
Medon piceus (Kr.)
RJ
Philonthus intermedius (Lac. in Boisd. & Lac.)
AL
Platydracus chalcocephalus (F.)
RJ
Quedius molochinus (Grav.)
AL
Quedius suturalis Kiesw.
BD
Quedius scintillans (Grav.)
RJ

Gyrohypnus punctulatus (Payk.)
Xantholinus linearis (Ol.)
LUCANIDAE - vliegende herten
Platycerus caraboides (L.)
GEOTRUPIDAE - mesttorren
Typhaeus typhoeus (L.)
Geotrupes stercorosus (Scriba)
SCARABAEIDAE - bladsprietkevers
Aphodius distinctus (Müll.)
Aphodius sphacelatus (Panz.)
Aphodius prodromus (Brahm)
Aphodius granarius (L.)
Onthophagus coenobita (Hbst.)
Melolontha melolontha (L.)
SCIRTIDAE - moerasweekschilden
Elodes minuta (L.)
Cyphon palustris Thoms.
EUCNEMIDAE - schijnkniptorren
Melasis buprestoides (L.)
ELATERIDAE - kniptorren
Ampedus balteatus (L.)
Ampedus sanguineus (L.)
Ampedus pomorum (Hbst.)
Melanotus villosus (Geoffr. in Fourcr.)
Ectinus aterrimus (L.)
Dalopius marginatus (L.)
Cardiophorus ruficollis (L.)
Dicronychus cinereus (Hbst.)
Dicronychus equisetioides Lohse
Athous haemorrhoidalis (F.)
Athous vittatus (F.)
Athous subfuscus (Müll.)
Denticollis linearis (L.)
Limonius minutus (L.)
Prosternon tessellatum (L.)
CANTHARIDAE - soldaatjes
Cantharis pellucida F.
Cantharis obscura L.
Cantharis decipiens Baudi
Rhagonycha nigriventris Motsch.
Rhagonycha lignosa (Müll.)
Malthodes marginatus (Latr.)
ANOBIIDAE - klopkevers
Dryophilus pusillus (Gyll.)
Ochina ptinoides (Marsh.)
Xestobium plumbeum (Ill.)
MELYRIDAE - bloemweekschilden
Dasytes caeruleus (Deg.)
Dasytes plumbeus (Müll.)
Dasytes aeratus Steph.
Malachius bipustulatus (L.)
SPHINDIDAE - slijmzwamkevers
Aspidiphorus orbiculatus (Gyll.)
KATERETIDAE - bastaardglanskevers
Kateretes pedicularius (L.)
Brachypterus urticae (F.)

AL
RJ
AL RJ TG
TB
RJ TB TG
TB TG
TB
TB
JC TB
AL
AL
Div
OV
RJ
Div
AL BD
OV RJ
JC RJ
AL CB
Div
RJ
Div
OV
Div
AL RJ
Div
JC
TG
Div
RJ
RJ TG
JC RJ TG
RJ TG
Div
OV RJ
OV
JC
CB OV
TG
AL
JC RJ TG
Div
OV
JC OV RJ
JC
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Brachypterus glaber (Newm.)
JC
NITIDULIDAE - glanskevers
Epuraea aestiva (L.)
OV RJ
Epuraea melina Er.
OV
Meligethes denticulatus (Heer)
BD RJ
Meligethes flavimanus Steph.
JC
Meligethes aeneus (F.)
CB JC RJ
Meligethes viridescens (F.)
OV
Meligethes morosus Er.
OV
Cychramus luteus (F.)
RJ
MONOTOMIDAE - kerkhofkevers
Monotoma conicicollis Guér.
RJ
Monotoma angusticollis (Gyll.)
RJ
SILVANIDAE - spitshalskevers
Uleiota planata (L.)
CB
Silvanus unidentatus (Ol.)
BD
PHALACRIDAE - glanzende bloemkevers
Olibrus affinis (Sturm)
JC OV
CRYPTOPHAGIDAE - harige schimmelkevers
Cryptophagus dentatus (Hbst.)
RJ
EROTYLIDAE - prachtzwamkevers
Dacne bipustulata (Thunb.)
OV
BYTURIDAE - frambozenkevers
Byturus tomentosus (Deg.)
Div
Byturus ochraceus (Scriba)
JC
COCCINELLIDAE - lieveheersbeestjes
Rhyzobius chrysomeloides (Hbst.)
JC OV RJ
Scymnus nigrinus Kug.
JC
Scymnus haemorrhoidalis Hbst.
RJ
Hyperaspis campestris (Hbst.)
BD
Exochomus quadripustulatus (L.)
TG
Aphidecta obliterata (L.)
JC
Adalia decempunctata (L.)
RJ TG
Harmonia quadripunctata (Pont.)
AL
Harmonia axyridis (Pall.)
AL RJ TG
Calvia decemguttata (L.)
AL
Propylea quatuordecimpunctata (L.)
Div
Halyzia sedecimguttata (L.)
RJ
Tytthaspis sedecimpunctata (L.)
OV
CORYLOPHIDAE - molmkogeltjes
Orthoperus corticalis (Redt.)
OV
LATRIDIIDAE - schimmelkevers
Cortinicara gibbosa (Hbst.)
JC OV RJ
Corticarina similata (Gyll.)
OV
MYCETOPHAGIDAE - boomzwamkevers
Litargus connexus (Geoffr. in Fourcr.)
RJ
CIIDAE - houtzwamkevers
Cis micans (F.)
OV
Cis boleti (Scop.)
OV RJ
Cis fusciclavis Nyholm
OV
Sulcacis nitidus (F.)
RJ
Sulcacis fronticornis (Panz.)
OV
Ennearthron cornutum (Gyll.)
RJ
MELANDRYIDAE - zwamspartelkevers
Melandrya caraboides (L.)
OV
ZOPHERIDAE - somberkevers
Bitoma crenata (F.)
RJ
TENEBRIONIDAE - zwartlijven
Bolitophagus reticulatus (L.)
AL RJ
Nalassus laevioctostriatus (Goeze)
Div

Diaperis boleti (L.)
OEDEMERIDAE - schijnboktorren
Oedemera lurida (Marsh.)
PYROCHROIDAE - vuurkevers
Pyrochroa coccinea (L.)
SCRAPTIIDAE - bloemspartelkevers
Anaspis fasciata (Forst.)
Anaspis frontalis (L.)
Anaspis maculata Geoffr. in Fourcr.
Anaspis thoracica (L.)
Anaspis regimbarti Schilsky
Anaspis rufilabris (Gyll.)
Anaspis flava (L.)
CERAMBYCIDAE - boktorren
Rhagium mordax (Deg.)
Grammoptera ruficornis (F.)
Leptura quadrifasciata L.
Obrium brunneum (F.)
Clytus arietis (L.)
CHRYSOMELIDAE - haantjes
Bruchidius villosus (F.)
Hispa atra L.
Leptinotarsa decemlineata (Say)
Gonioctena olivacea (Forst.)
Agelastica alni (L.)
Mantura chrysanthemi (Koch)
ANTHRIBIDAE - boksnuitkevers
Anthribus nebulosus Forst.
ATTELABIDAE - bladrolkevers
Involvulus cupreus (L.)
BRENTIDAE - spitsmuisjes
Taeniapion urticarium (Hbst.)
Exapion fuscirostre (F.)
Perapion marchicum (Hbst.)
Perapion curtirostre (Germ.)
Oxystoma cerdo (Gerst.)
Oxystoma pomonae (F.)
CURCULIONIDAE - snuitkevers
Phyllobius pomaceus Gyll.
Phyllobius glaucus (Scop.)
Phyllobius argentatus (L.)
Phyllobius vespertinus (F.)
Polydrusus cervinus (L.)
Strophosoma melanogrammum (Forst.)
Strophosoma capitatum (Deg.)
Philopedon plagiatus (Schall.)
Sitona regensteinensis (Hbst.)
Micrelus ericae (Gyll.)
Ceutorhynchus alliariae Bris.
Ceutorhynchus typhae (Hbst.)
Ceutorhynchus pumilio (Gyll.)
Parethelcus pollinarius (Forst.)
Nedyus quadrimaculatus (L.)
Curculio glandium Marsh.
Archarius pyrrhoceras (Marsh.)
Orchestes quercus (L.)
Orchestes fagi (L.)
Thryogenes fiorii Zumpt
Ernoporicus fagi (F.)

JC RJ
RJ
RJ TG
Div
Div
Div
BD OV RJ
Div
BD
Div
RJ
Div
RJ
TG
TG
AL JC
JC
TG
JC OV
OV RJ
OV
JC
RJ
RJ
RJ
OV
OV RJ
RJ
JC
OV RJ
BD
CB OV
RJ
Div
CB
JC OV RJ
OV
RJ
OV
JC
JC
JC OV
JC
JC OV RJ
RJ TG
CB OV RJ
TG
CB
JC
OV
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Financieel verslag 2016
Het totale bedrag op de rekeningen van de Sektie Everts bedroeg op 31 december 2016
€ 3.052,-. Het geld op de rekeningen is bijna € 600,- hoger dan een jaar eerder. Dit komt
door in- en verkoop van boeken, een kostendekkend Everts weekend en 24
vooruitbetalingen van de contributie 2017. Drie leden hebben de contributie 2016 nog
niet betaald. De reserve staat deels op de betaalrekening en deels op een laagrentende
spaarrekening. Buiten deze rekeningen is er geen kas.
De inkomsten uit contributies dekken de kosten van het blad Everts Info. Met overige
inkomsten kunnen de bijeenkomsten en overige kosten worden betaald.
Contributie 2017: € 7,50
Heb je de contributie 2017 nog niet betaald? Maak dan dit bedrag voor 1 april 2017 over
op rekeningnummer NL95 INGB 0004 0585 36 t.n.v. Sektie Everts.
Betaal je aan het begin van het jaar dan is het duidelijk dat je dat jaar lid wilt blijven. Met
een automatische jaarlijkse overschrijving wordt het betalen van de contributie een stuk
eenvoudiger.
De penningmeester

Basiscursus Entomologie
Het bestuur van de NEV heeft in 2016 voorgesteld om een basiscursus Entomologie op
te zetten. Het voorstel is 2 tot 4 keer per jaar een dag aan een taxonomische groep te
wijden. Deze dagen zijn gericht op mensen die de betreffende groep willen leren kennen;
met name gericht op jonge leden. De cursus dient om zowel mensen wegwijs te maken
binnen de vereniging, als mensen van buiten aan te trekken naar de vereniging. Ook de
Sekties profiteren ervan, omdat via de cursus nieuwe leden zich wellicht melden voor
lidmaatschap van een Sektie. Voor werving van geïnteresseerden kunnen Facebook en
Waarneming.nl ingezet worden.
De eerste cursus werd gehouden door Peter Koomen, met als onderwerp “spinnen”. Deze
vond plaats op de Vrije Universiteit Amsterdam op 19 november 2016 en duurde van
10.00 – 16.00 uur. Er kwamen 27 deelnemers op af, het ging heel snel: binnen vier dagen
zat de cursus al vol. Vier deelnemerswaren nog geen lid waren van de NEV. De cursus
werd door iedereen als zeer positief ervaren. Voor 22 april staat een cursus macronachtvlinders op het programma; in mei een cursus mieren.
Basiscursus kevers!
Wie heeft interesse om mee te helpen een basiscursus Kevers op te zetten en/of te geven?
Ook het Sektiebestuur helpt en ondersteunt de cursus. Er is nog voldoende
voorbereidingstijd omdat de cursus gegeven zan worden in dit najaar of volgend voorjaar.
De NEV heeft een regeling voor onkostenvergoeding.
Interesse? Stuur een mailtje naar de voorzitter Bas Drost.
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Platform Publicaties
Een nieuw initiatief van het bestuur
Een rubriek in de Everts Info met vragen en oproepen van leden, die een publicatie aan
het schrijven zijn of aan het voorbereiden zijn.
Dat kan een artikel of een “Korte Mededeling” zijn in Nederlandstalige tijdschriften,
zoals Entomologische Berichten, Faunistische Mededelingen, Sektie Everts Info, of in
internationale tijdschriften. Overigens: de Sektie Everts Info is niet bestemd voor het
publiceren van nieuwe soorten voor onze fauna.
Waarnemingen en literatuur vergaren
Voor een faunistische publicatie is het doorgaans niet zo moeilijk om oude
waarnemingen te raadplegen in collecties van natuurmusea, zoals Naturalis. Oudere
publicaties kunnen via Internet gevonden worden, denk aan Google Scholar of Google
Books, of aangevraagd worden via de Bibliotheek NEV of via Zoological Records.
Lastiger wordt het bij het raadplegen van echt recente waarnemingen en literatuur. Soms
kan men gebruik maken van Waarneming.nl.
Het platform faciliteert
Het Platform Publicaties wil faciliteren door middel van het contact met de mede-leden:
- als bron van meest recente waarnemingen;
- voor recente literatuur (ook “grijze” literatuur);
- voor de expertise van mede-leden.
Het platform wil ook drempels verlagen voor leden die wel over interessante informatie
beschikken, maar zich niet kundig genoeg achten om een verantwoorde publicatie te
schrijven.
Vraagstelling
De rubriek kan de vorm krijgen van korte, compacte vraagstellingen, bijvoorbeeld:
- Wie heeft Nederlandse / Europese waarnemingen van de soort / genus …………..?
- Wie heeft waarnemingen over (bijv.) mierkevers uit de Noord-Hollandse duinen?
- Wie kent recente publicaties ( van de afgelopen 5 jaar) over de soort ………..?
- Wie heeft ecologische / biologische informatie over de soort …………….?
- Ik wil een artikel schrijven over de soort …………. en zoek een mede-auteur.
De vraagstelling kan gevolgd worden door een korte uitleg.
De Spelregels
1.
De oproep verschijnt maximaal 4 keer in Everts Info. In overleg met de redactie
(Barend van Maanen) kan de oproep met nogmaals 4 keer verlengd worden. Het
is niet de bedoeling dat door middel van het Platform de leden een nog langere tijd
een publicatie “claimen”.

Sektie Everts Info 114
2.
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Geen oproep mogelijk met een expliciete melding van een nieuwe soort voor de
Nederlandse fauna. Wel mogelijk impliciet: Wie heeft of kent Nederlands
materiaal van soort X ?

Opgave
De rubriek Platform publicaties start in de volgende Everts Info van april 2017.
Stuur je oproep uiterlijk 10 april naar barendvanmaanen*hetnet.nl

Verkoop kevermaterialen en boeken
Tijdens de komende bijeenkomst te Schoonrewoerd heeft de Sektie Everts onderstaande
artikelen in de verkoop. Buisjes graag vooraf bij Ruud bestellen (contact zie p. 2):
-

Kleine (5,5 ml) buisjes HDPE, van 53 x 14 mm. Per 100 stuks € 10.

-

Scintillatieflesjes (25 ml) HDPE, 26,5x28,5 mm, schroefdop. Per 45 stuks € 10

-

Druppelflesjes voor ethylacetaat klein of groot. Per stuk € 2

-

PVP-oplossing (voor het prepareren van genitaaltjes). Ca. 5 ml € 5

-

Herkules houtlijm. Plastic potje (30 gr) met handig tuutje. € 2

Boeken:
-

Freude Harde Lohse, Käfer Mitteleuropas Band 1-11. € 500

-

Drost et al, 1992. De waterkevers van Nederland. € 35

-

Koomen et al, 1995. Insekten onderzoeken jubileumboek NEV. € 5

-

Turin et al., 1977. Atlas of the carabid beetles of the Netherlands. € 5

-

Illies, 1958. Insecten waarnemen en kweken. € 2

-

Boeken, 1987. De loopkevers van Nederland. € 3

-

Brechtel & Kostenbader, 2002. Die Pracht- und Hirschkaefer Baden-Würtenbergs. € 15

-

Morris, 2002. True Weevils (Part 1). Subfam. Raymondionyminae to Smicronychinae. € 15

-

Levey, 2009. British Scraptiidae. € 5

Op de bijeenkomst kunnen er meer boeken bijkomen. Heb je een keverboek over of
dubbel? We kunnen het verkopen of veilen. De opbrengst komt ten goede aan de sektie.

Piet den Boer overleden
Op 3 januari 2017 overleed de bekende populatie-ecoloog Piet den Boer. Zijn onderzoek
had voor een belangrijk deel betrekking op populatiedynamica van loopkevers. Hij was
overigens geen lid van de sektie.
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Nieuwe ledenlijst! – herhaalde oproep.
In het februarinummer van Info 98 (2013) verscheen de oproep:
Kees Kever (30.ix.1964)
Mijn interesse voor torren gaat terug tot mijn vroegste jeugd toen ik vaak uren
gefascineerd doorbracht aan de waterkant in mijn geboortedorp Maassluis. Hoewel
ik een bloeiende zaak van elektronische apparaturen te Den Haag heb, mag ik er in
het weekend graag opuit trekken; vooral schrijvertjes hebben dan mijn aandacht.
Uit mijn tweede huwelijk heb ik drie dochters; de oudste is duidelijk een
entomoloog in de dop. Voorts heb ik een uitgebreide collectie pre-hellinistische
vruchtbaarheidsbeeldjes.
Burgemeester Mulderstraat 1a, Den Haag

“In april 1999 verscheen de Lijst van Nederlandse Coleopterologen als bijlage bij Sektie
Everts Info 43. Deze lijst was opgebouwd uit twee delen. Hoofdmoot vormde de
geïllustreerde Ledenlijst van de Sektie Everts, jarenlang bij menig Sektielid onder
handbereik bij wijze van veldgids voor de Nederlandse coleopterologen. (…) Het tweede
deel behandelde de overleden Nederlandse keverkundigen. Aanleiding vormde destijds
het 10-jarig jubileum van de Sektie.
De lijst is al vele jaren op, verouderd en incompleet. Het bestuur heeft daarom het plan
opgevat om een nieuwe editie van de Ledenlijst van de Sektie Everts uit te brengen, ter
gelegenheid van het 25-jarig jubileum. (…)”
De oproep in 2013 leverde veel respons op, waarvoor onze dank. Er zijn van ruim 30
leden pasfoto’s en teksten met autobiografische wetenswaardigheden ontvangen. In
afwachting van nog meer reacties zijn deze bijdragen echter nog niet verwerkt. Voor een
uitgebreidere en betere uitgave is iedere nieuwe bijdrage meer dan welkom! We
verwachten dit jaar de nieuwe lijst uit te geven.
Herhaalde oproep:
- Heb je nog geen foto en/of tekst ingestuurd, doe het dan zo spoedig mogelijk.
- Heb je in 2013 wel een tekst en foto ingestuurd, maar wil je die tekst aanpassen of met
een betere foto in de lijst staan, dan kan dat gelukkig nog.
Stuur een pasfoto en een korte autobiografische schets (met daarin opgenomen
geboortedatum, beroep, opleiding, hobby’s, specialisatie en dergelijke) naar de voorzitter
Bas Drost mbpdrost*xs4all.nl. Je kunt hier ook je bijdrage uit 2013 opvragen om je
tekst/foto aan te passen.

Oproep Nederlands materiaal Ocys harpaloides
Omdat onder Ocys harpaloides een tweede soort schuil gaat, willen we graag recent
Nederlands materiaal zien. Wil iedereen 'Ocys harpaloides' uit zijn collectie meenemen
naar de bijeenkomst in Schoonrewoerd? We zullen zoveel mogelijk materiaal ter plekke
bekijken.
Ron Felix & Jan Muilwijk

