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Bestuur van de sektie:
Bas Drost (voorzitter) – Lingedijk 35, 4014 MB Wadenoijen, (0344-661440),
mbpdrost*xs4all.nl
Tim Faasen (secretaris) – Achilleslaan 35, 5631 BS Eindhoven, (040-2938126),
everts*nev.nl
Ruud Jansen (penningmeester) – Blankenbergestraat 6, 1066 TK Amsterdam, (0206694523), ruudbertine*kpnplanet.nl
Barend van Maanen (nieuwsbrief) – Kasteel Annendaelstraat 31, 6043 XS Roermond,
(0475-324648), barendvanmaanen*hetnet.nl
Cor van de Sande (coördinator vergaderingen) – Levantkade 241, 1019 MG
Amsterdam, (020-4184649), corvdsande*hetnet.nl

Overige Info
Lidmaatschap

€ 7,50 per jaar, NL95INGB0004058536,
Sektie Everts, Amsterdam.

Website

www.nev.nl/everts (beheerder: Ed Colijn,
(0320-227509), colijn*sarvision.nl)

Adreswijzigingen
Thijmen Breeschoten, Nobelweg 12 II, 6706 GA Wageningen, 06-47429465,
Thijmen.Breeschoten*gmail.com

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).

Sektie Everts Info 115

3

Agenda
13 mei 2017

Voorjaarsexcursie Boezem van Brakel (Ge)

17 jun 2017

Extra excursie Het Groene Woud (NB)

15-17 sep 2017 Excursieweekend Schouwen (Ze)
25 nov 2017

Najaarbijeenkomst Tilburg

Voorjaarsexcursie Boezem van Brakel
zaterdag 13 mei
Deze keer gaan we naar het westelijk Rivierengebied in de gemeente Zaltbommel. De
terreinen waarvoor wij van Staatsbosbeheer een vergunning kregen, zijn:
De boezem van Brakel
Dit is een voormalig inundatiegebied van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, gelegen
tussen de forten Poederoijen en Brakel. Het gebied kon zich ontwikkelen na de aanleg
van de Nieuwe Dijk in 1478. Met haar aaneenschakeling van wielen en kwelsloten biedt
de Boezem plaats aan bijzondere flora en fauna. Uit dit gebied zijn veel bijzondere
waterkevers bekend.
De Gamerense Waard
In deze uiterwaard stond vroeger een steenfabriek, waarvan nu alleen de fundamenten te
zien zijn. In de jaren ’90 van de vorige eeuw zijn nevengeulen aangebracht. Op de
zomerkaden groeien typische stroomdalplanten, zoals wilde marjolein en veldsalie.
Langs de Waal zijn mooie zandstranden aanwezig.
Uiterwaarden rond Slot Loevenstein (Munnikenland)
Op de grens met Noord-Brabant ligt een fraaie uiterwaard die door Konikpaarden
begraasd wordt. Ook zijn er rivierbegeleidende wilgenbossen. De in de Waal liggende
kribben zijn enkele jaren geleden vervangen door strekdammen, met daarlangs
zandstranden met stenen en een mooie zandige zomerdijk. Hier wordt de oliekever Meloe
violaceus geregeld aangetroffen . Recent is Dryops viennensis hier gevonden.
We verzamelen om 10.00 uur op de parkeerplaats van Slot Loevestein.
Opgeven
Iedereen wordt verzocht zich vooraf bij Bas Drost op te geven (mbpdrost*xs4all.nl).
Dit in verband met de vergunning en de hierin opgenomen beperkingen. Ook voor vragen
kun je bij Bas terecht.
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Extra excursie De Geelders
zaterdag 17 juni 2017
De extra excursie van dit jaar gaat naar het gebied De Geelders in Noord-Brabant, ten
oosten van Boxtel. De Geelders is een oud bosgebied. Sinds de 17e eeuw werd het gebied
door Kartuizermonniken gebruikt als eikenhakhout. Ook toen al betrof het een relatief
nat terrein. Dit werd veroorzaakt door de leemlaag in de ondergrond die wegzijging van
water naar de ondergrond vertraagt. Net als de meeste andere bossen op vochtige bodem
is ook dit bos aangelegd op rabatten. In perioden met een neerslagoverschot en hoge
kweldruk lopen de rabatsloten vol met water. In perioden met een verdampingsoverschot
lopen deze weer langzaam leeg.
Tegenwoordig betreft De Geelders een van de belangrijkste overgebleven vochtige
bossen van het land. Het valt onder het subtype ‘stagnatiebos’. Water en bodem in deze
bossen hebben een betere basenverzadiging dan vochtige bossen op de dekzanden. Als
gevolg hiervan is plaatselijk ook een voorjaarsflora aanwezig met soorten als
bosanemoon en eenbes.
De Geelders bestaat vooral uit bos, maar er zijn ook graslandjes aanwezig en een kleine
natte heide met een vennetje. Het belangrijkste droge element wordt gevormd door een
in onbruik geraakte spoordijk aan de zuidrand van het gebied. In het noordoosten van het
terrein stroomt de Beekse Waterloop.
Het terrein is overwegend in beheer bij 2 partijen: Staatsbosbeheer beheert het westelijk
deel en de Marggraffstichting het oostelijk deel. Met name in het oostelijk deel bevinden

De Geelders (foto: Tim Faasen)
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zich bossen die al zeer lang (ca. 100 jaar) helemaal niet meer zijn beheerd en waar veel
dood hout aanwezig is. In het westen is een deel dat de status heeft van bosreservaat.
We verzamelen om 10.00 uur bij de parkeerplaats bij Café Het Groene Woud aan de
Savendonksestraat in Liempde, ter hoogte van de spoorovergang (coördinaten
parkeerplaats: 154.544-399.862). Iedereen wordt verzocht zich vooraf op te geven bij
Cor van de Sande (corvdsande*hetnet.nl).

Vergeet de contributie 2017 niet: € 7,50
Op 1 april had 70% van de leden de contributie 2017 betaald en zijn er geen achterstanden
meer van vorige jaren. Check of jij het niet bent vergeten. Daarmee voorkom je dat we
later dit jaar een herinnering moeten sturen.
Dus alleen als je nog niet hebt betaald: Maak € 7,50 over op rekeningnummer NL 95
INGB 0004 0585 36 van Sektie Everts, Amsterdam, met als mededeling ‘contributie’.
Voor overboeking uit het buitenland is de BIC INGBNL2A.
De penningmeester

Inleveren soortenlijstjes excursies 2016
Draag bij aan het verslag van de excursies van afgelopen jaar, door je soortenlijsten aan
te leveren als Orde- of Klasse-export. Aanleveren in een andere vorm is alleen nog
mogelijk indien van tevoren contact wordt opgenomen met het bestuurslid dat vermeld
staat voor het verslag van de betreffende excursie. Kleine bijdragen van één of enkele
soorten worden uiteraard nog steeds gewaardeerd! Zie de contactgegevens op pagina 2.
Excursies 2016
Excursieweekend Bakkeveen

Verslag
Ruud Jansen

Deadline
01-06-2017

Gebruik onze website www.nev.nl/everts!
De Sektie Everts heeft een eigen website www.nev.nl/everts, die al jaren wordt verzorgd
door Ed Colijn. Op de website staat ook veel handige informatie voor alle leden; maak
er gebruik van!
- Alle Everts Info’s digitaal! Met een index van de excursieverslagen. Te vinden
via Nieuwsbrief of via Activiteiten.
- Bibliografie van de Nederlandse kevers (te vinden onder Literatuur)
- Links naar interessante kever-websites. Scheelt een hoop zoekwerk. Alle links
overzichtelijk gerubriceerd: algemene websites, keververenigingen, foto-sites
over kevers, websites voor specifieke kevergroepen, kevercatalogi en naamlijsten,
keverliteratuur en links naar winkels voor keverboeken en materialen.
- Uitgebreid fotoarchief van sektieactiviteiten.
Neem weer eens een kijkje op de website!
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Everts weekend op Schouwen
vrijdag 15 tot zondag 17 september
Dit jaar wordt het excursieweekend op 15-17 september gehouden te Burgh-Haamstede,
Zeeland. We verblijven in groepsaccommodatie De Koebel (www.groepsaccommodatiedekoebel.nl).
Er worden vergunningen aangevraagd voor terreinen aan de westkant van Schouwen en
op Goeree. Op Schouwen is het hele duingebied interessant vanwege de rijkdom aan
plantensoorten. Het is landschappelijk fraai met zowel kalkrijke als ontkalkte
duinvalleien, stuifduinen, afgewisseld met droge schrale graslanden, bosjes en poeltjes.
Een deel van het terrein wordt begraasd.
De inlagen aan de zuidkant van Schouwen zijn interessant vanwege de zoute kwel onder
de dijk door. Verder vind je oude bossen en kun je altijd kevers op het strand zoeken.
Op Goeree is de Kwade Hoek een zeer afwisselend natuurgebied met zowel zoete, brakke
als zoute vegetatie en poeltjes. De vroongronden van de Westduinen worden al
eeuwenlang begraasd.
Samenvattend is er erg veel te doen, terwijl sommige gebieden bovendien nog behoorlijk
uitgestrekt zijn.
Kosten en opgave
De kosten bedragen € 45,- (voor 1 nacht € 25,-). Later dit jaar volgt een convocatie met
alle details. Wil je zeker zijn van een plek (maximaal 25 personen) dan kun je je nu al
opgeven bij Ruud Jansen (ruudbertine*kpnplanet.nl) en € 45,- overmaken naar
bankrekening NL95 INGB 0004 0585 36 van de Sektie Everts.
Ruud Jansen & Cor van de Sande

Duingebied bij Nieuw-Haamstede (foto: Barend van Maanen)
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Dringende oproep voor nieuwe ledenlijst!
Laatste kans om een foto en een kort tekstje aan te leveren ten behoeve van de ledenlijst!
Zie onderstaande oproep, die ook al in de vorige Everts Info is opgenomen. Van leden
die niet reageren zullen de gegevens uit de ledenlijst van de NEV worden overgenomen;
de informatie in die ledenlijst is overigens zelf bij te werken op de ledenpagina van
www.nev.nl, door in te loggen.
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.
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Platform Publicaties
In deze rubriek vind je vragen en oproepen van leden, die een publicatie aan het schrijven
zijn of aan het voorbereiden zijn. Neem contact op als je een bijdrage denkt te kunnen
leveren. Of stuur zelf een (korte!) bijdrage voor een oproep voor de volgende Everts Info
naar barendvanmaanen*hetnet.nl.
Lymantor (Curculionidae)

Bas Drost (mbpdrost*xs4all.nl)

Wie heeft informatie over Nederlandse of Europese waarnemingen van de snuitkevers
van het genus Lymantor (syn. Triotemnus) en in het bijzonder van Lymantor aceris
Lindeman?
Rhantus bistriatus (Dytiscidae)

Gert van Ee (gvane45*kpnmail.nl)

Vindplaatsen van Rhantus bistriatus (Bergstrasser) gevraagd.
Rhantus bistriatus is een zeer zeldzame waterroofkever in ons land. In het bekende
Nederlandse waterkeverboek staat: “Zeer zeldzaam, enkele vondsten van vóór 1940,
vermoedelijk uit ons land verdwenen” (VAN NIEUKERKEN, 1992). André van
Nieuwenhuijzen gaf in 1999 een overzicht van vondsten voor 1950 en na 1950 (VAN
NIEUWENHUIJZEN, 1999). Tussen 1900 en 1950 werd deze soort zes keer gevonden. Na
1950 tot 1999 nog slechts vier keer.
Recent zijn drie vondsten gedaan waarvan de laatste vorig jaar in de duinen bij
Noordwijk. Hier vond Casper Zuyderduyn twee mannetjes in een duinplasje dat ’s
zomers droogvalt op 7 juli. Zelf vond ik tijdens excursies van de Sektie Everts een
mannetje in het Agelerbroek op 13 juni 2003 en een vrouwtje in het Junner Koeland op
10 mei 2014.
Voor de determinatiekenmerken kun je het beste kijken in het Nederlandse
waterkeverboek. Als je uitkomt op Rhantus suturellus (Harris), die vooral in vennen
voorkomt, kijk dan nog eens goed. Of onder de oude naam R. aberratus Gemminger &
Von Harold zit er misschien eentje in je collectie?
Ik ben geïnteresseerd in meldingen van deze soort; dan kunnen we mogelijk een beter
beeld krijgen van de verspreiding en biologie van deze geheimzinnige waterroofkever,
die ook in het buitenland heel weinig wordt gevonden.
Met dank aan Casper Zuyderduyn voor het doorgeven van de vondsten in Noordwijk.
Bronnen:
Nieukerken, E. J. van, 1992. Dytiscidae. In: De waterkevers van Nederland (M.B.P. Drost, H.P.J.J.
Cuppen, E.J. van Nieukerken & M. Schreijer, eds.): 90-160. Uitg. KNNV, Utrecht.
Nieuwenhuijzen, A. van, 1999. Recente vondsten van Rhantus bistriatus (Coleoptera: Dytiscidae) in
Nederland. Ent. Ber., Amst. 59: 126.

