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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,  (020-

6694523), 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) 

 
 

Verhuisd 
 

Koen Verhoogt, Van Brienenstraat 7-06, 6721 VW  Bennekom, 06-13067459, 
k.verhoogt*live.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
25 nov 2017 Najaarsbijeenkomst Tilburg 

3 mrt 2018 Jubileumbijeenkomst Schoonrewoerd – Sektie Everts 30 jaar 

12 mei 2018 Voorjaarsexcursie Hoek van Holland 

16 juni 2018 Extra excursie Den Treek Amersfoort 

7-9 sep 2018 Excursieweekend Overijssel 

17 nov 2018 Najaarsbijeenkomst Tilburg 

 
 

Najaarsbijeenkomst Tilburg 
zaterdag 25 november  
 
De komende najaarsbijeenkomst wordt weer gehouden in het Natuurmuseum Brabant 
te Tilburg. Het adres is Spoorlaan 434; dit is schuin tegenover het NS-station Tilburg. De 
bijeenkomst start om 10.30 uur. Aankomst vanaf 10.00 uur met koffie.  
Let op: de deur gaat niet eerder dan 10.00 uur open! 
 
Ochtend 
 

- Dode karpers in de Kaaistoep – Paul van Wielink 

- Uitbreiding van Cucujus in Nederland – Ed Colijn 

- Ecologisch onderzoek naar kevers in de Zuidernollen (NH-Duinreservaat) – Henk 
de Bruijn 

- Inleiding minicursus: Het genus Harpalus, met film over genitaal prepareren – Jan 
Muilwijk & Ron Felix 

 
Middag 
 

- Minicursus over het loopkevergeslacht Harpalus – Jan Muilwijk & Ron Felix (zie 
pagina 4) 

 
Deelname aan de minicursus 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. 5), etc. 
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Minicursus Harpalus (Carabidae, loopkevers) 
Gegeven door Jan Muilwijk en Ron Felix 

 
Het loopkevergeslacht Harpalus telt maar liefst 30 soorten in Nederland. De determinatie 
is niet altijd eenvoudig. Bovendien is een flink aantal soorten zeldzaam, zodat het nog 
niet gemakkelijk is om de groep goed te leren kennen. Daar kan deze minicursus 
verandering in brengen. Jan Muilwijk en Ron Felix zorgen bij deze cursus voor 
referentiemateriaal van de Nederlandse soorten, zodat je ook vertrouwd kunt raken met 
de kenmerken van zeldzamere soorten. Daarnaast is het natuurlijk mogelijk om je eigen 
(ongedetermineerde) materiaal van Harpalus te determineren en te laten controleren.  
Jan en Ron geven aan het eind van de ochtend een inleiding op de cursus, met een film 
over het uitprepareren van het mannelijk genitaal. Bij sommige soorten is dit nodig voor 
het onderscheid. Na de lunch start het praktijkgedeelte van de cursus.  
 
Let op, zelf meenemen: 

 Neem bij voorkeur je eigen stereomicroscoop mee! In het museum zijn slechts 
eenvoudige stereomicroscopen beschikbaar.  

 Graag zelf beesten meenemen uit Nederland om te oefenen! Daarnaast is van de 
Nederlandse soorten droog collectiemateriaal aanwezig om te bekijken als 
referentie. 

 Neem je eigen determinatieliteratuur mee: bij voorkeur de nieuwe 
loopkevertabel van MUILWIJK et al. (2015). 

 Neem je eigen prepareermateriaal mee (ook voor het uitprepareren van 
genitaliën). 

 
Iedereen mag meedoen, beginner en gevorderde! 
  
Literatuur 
MUILWIJK, J., R. FELIX, W. DEKONINCK & O. BLEICH, 2015. De loopkevers van Nederland en België 

(Carabidae). – Entomologische Tabellen 9: 1-215. 
 

 
Harpalus anxius (foto: Tim Faasen) 
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Bestuurswisseling 2018 
 
Ruud Jansen zal tijdens de voorjaarsbijeenkomst op 3 maart volgend jaar na de 
reglementaire 5 jaar zijn bestuursfunctie neerleggen.  
Het bestuur meent in de persoon van Anton Threels een geschikte opvolger gevonden te 
hebben. Eventuele andere kandidaten kunnen zich 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 2018 worden gekozen. 
 
 

Verkoop kevermaterialen 
 

Tijdens de komende bijeenkomst te Tilburg hebben we onderstaande artikelen in de 
verkoop: 
 

- Kleine (5,5 ml) buisjes van 53 x 14 mm, van stevig half-doorzichtig plastic en 
voorzien van een schroefdop. Bestand tegen alcohol en ethylacetaat. Ledenprijs: € 
10,- per 100 stuks.  

- Grotere (25 ml) buisjes van 60 x 27 mm, van stevig half-doorzichtig plastic en 
voorzien van een witte schroefdop. Bestand tegen alcohol en ethylacetaat. 
Ledenprijs: € 10,- per 40 stuks.  

- Gebruikte kleine buisjes (3 ml) van 45 x ca 10 mm , € 5,- per 100 stuks. maximaal 
100 per persoon. 

- Gebruikte grotere (25 ml) buisjes Ledenprijs: € 10,- per 50 stuks. 
- Druppelflesjes voor ethylacetaat in 2 maten. € 2,- per stuk.  
- PVP-oplossing (voor het prepareren van genitaaltjes) € 5,- (~5 ml).  
- Herkules houtlijm 30 gr in plastic potje met een zeer handig tuutje, ideaal voor 

het opplakken van kevers. € 2,- per stuk. 
 
Boeken te koop o.a.: 

- ‘De waterkevers van Nederland’ (1992)   € 35,-  (als nieuw) 
- ‘Insecten waarnemen en kweken’ (1958)  € 2,-  

 
Voor alle materialen kun je terecht bij Ruud Jansen (contact p.2). Buisjes graag van te 
voren opgeven. 
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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. 
 
Reesa vespulae  (Dermestidae) Bas Drost (mbpdrost*xs4all.nl) 
 
Wie weet vindplaatsen van deze adventieve soort of 
heeft materiaal hiervan in zijn collectie? 
 
Op 10 augustus 2017 vond ik op het Centraal Station 
van Amsterdam een vrouwtje van Reesa vespulae 
(Milliron), zie foto. Reesa vespulae werd door VAN 

ROSSUM et al. (1980) gemeld voor Nederland uit 
Bleiswijk in 1979. De kevers en de larven werden 
daar door een zaadhandelaar aangetroffen in partijen 
zaad. VORST (2010) beschouwt R. vespulae als niet-
ingeburgerd. TROUKENS et al. (2017) geeft voor 
België vier vindplaatsen op uit het Hoofdstedelijk 
Gewest Brussel en van de Provincie Antwerpen.  
De soort plant zich parthenogenetisch voort. In de 
publicatie van Troukens wordt vermeld dat de dieren 
in Noord-Amerika in wespennesten leven. In Europa 
voeden de larven zich met droog plantaardig en 
dierlijk materiaal. In musea kunnen ze schade 
toebrengen aan zoölogische, botanische en 
entomologische collecties. 
 
Literatuur: 
ROSSUM, G. VAN, C.F. VAN DE BUND, H.C. BURGER & L.J.W. DE GOFFAU, 1980. Bijzondere aantastingen 

door insekten in 1979. – Entomologische Berichten 40: 60-62. 
TROUKENS W., H. RAEMSDONK, L. DAHAN & A. DRUMONT, 2017. Reesa vespulae (Milliron, 1939), een 

ongewenste exoot in de Benelux (Coleoptera: Dermestidae) - Bulletin van de Koninklijke 
Belgische Vereniging voor Entomologie 153: 123-126. 

VORST, O. (ed.), 2010. Catalogus van de Nederlandse kevers (Coleoptera). Monografieën van de 
Nederlandse Entomologische Vereniging No. 11: 204. 

 
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. Meer info: Everts Info 115. 

Reesa vespulae, 2,8-3,8 mm (foto: Bas 
Drost) 
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Keverboeken in 2015 
Oscar Vorst 

 
De hier gegeven opsomming van in het jaar 2015 verschenen keverboeken is verre van 
compleet. Boeken die alleen tropische Coleoptera behandelen of een zeer beperkte 
soortengroep (een enkel genus) vallen buiten het kader van deze rubriek. De vermelde 
prijzen zijn slechts indicaties!  
 
EIZAGUIRRE, S., 2015. – Coleoptera. Coccinellidae. Fauna 

Iberica 40: 1-514. Museo Nacional de Ciencias Naturales, 
Madrid. €49  ISBN 978 84 00 09948 0 

 
  Dit deel uit de reeks geeft een compleet overzicht van de 

Spaanse lieveheersbeestjesfauna. Na een algemene 
inleiding van ruim 50 pagina’s volgen de determinatie-
tabellen en uitgebreide soortbesprekingen. Bij deze laatste 
ligt de nadruk op de morfologie en herkenning van de 
soorten. Bij de groepen waar dat van belang is, o.a. 
Scymninae, zijn er voor de meeste soorten gedetailleerde 
tekeningen van de genitaalorganen van mannetjes en 
vrouwtjes opgenomen. Met ruim 120 soorten is de fauna 
dubbel zo rijk als de Nederlandse. De overlap is ook 
aanzienlijk, alleen enkele (zeer) zeldzame Nederlandse 
soorten ontbreken: Scymnus ferrugatus, Nephus limonii, 
Hyperaspis reppensis, Hippodamia septemmaculata en 
Oenopia impustulata. Overigens is onze Scymnus schmidti 
Fürsch, 1958 opgenomen onder de naam S. mimulus Capra 
& Fürsch, 1967.  

 Zoals gebruikelijk in deze reeks is achterin een zeer 
uitgebreide catalogus met synoniemen opgenomen. Door 
de vele kleurvormen binnen deze groep, die in het verleden alle een naam kregen, is 
dit een zeer omvangrijk hoofdstuk dat 130 bladzijden beslaat. Afgesloten wordt met 
veertien gekleurde platen met habitusafbeelding van een groot aantal soorten. Aan 
enkele variabele soorten wordt een gehele plaat met 16 kleurvormen gewijd: Adalia 
bipunctata, A. decempunctata, Hippodamia variegata en Propylea 
quatuordecimpunctata. 

 Het boek is fraai uitgegeven: gedrukt op zwaar papier en gebonden in harde kaft met 
stofomslag. De prijs is in dat licht bescheiden te noemen. Let op: dit werk is volledig 
Spaanstalig! 

 
FACCOLI, M., 2015. – Scolitidi d'Europa: tipi, caratteristiche e riconoscimento dei sistemi 

riproduttivi - European bark and ambrosia beetles: types, characteristics and 
identification of mating systems: 1-156. World Biodiversity Association, Verona. 
€29  ISBN 978 88 903323 4 0 

 
  Een geheel tweetalige gids, waarbij de pagina’s in twee kolommen zijn ingedeeld, 

met telkens links de Italiaanse en rechts de Engelse tekst. De Engelse titel is nogal 
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verwarrend, want het boek gaat niet over ‘types’ in de 
taxonomische zin en ook niet over ‘mating systems’ in een 
van de gebruikelijke betekenissen. Met deze laatste term 
wordt hier het vraatbeeld van de schorskevers en hun larven 
bedoeld! 

 Het boek is bedoeld als determinatiewerk voor deze 
vraatbeelden. Per behandelde soort, soortgroepje of genus, 
is er doorgaans een pagina met een aantal foto’s van 
vraatbeelden en een pagina met begeleidende tekst, waarin 
waardboom, opbouw van het vraatbeeld, areaal, 
ecologische karakteristiek en eventuele gelijkende soorten 
worden besproken. Om de determinatie te vereenvoudigen 
zijn de vraatbeelden ingedeeld in een aantal hoofdvormen. Een echte sleutel 
ontbreekt. Afgesloten wordt met een overzicht van de bijna veertig behandelde taxa 
per hoofdvorm en per waardboom. 

 Het geheel maakt een verzorgde en informatieve indruk. Ik heb, afgezien van 
Scolytus ratzeburgii, weinig ervaring met het herkennen van vraatbeelden van 
Scolytinae, maar vermoedelijk zal het in de praktijk niet meevallen om ze op naam 
te brengen. Niet voor niets is in nogal wat gevallen determinatie slechts mogelijk tot 
op het niveau van genus. Actuele literatuur over dit onderwerp is schaars en de enige 
vergelijkbare publicatie die voor de Nederlandse fauna van belang is, is 
‘Insektsgnag i bark och ved’ (Ehnström & Axelsson 2002) over de Zweedse hout-
bewonende fauna, dat besproken werd in Everts Info 66. 

    
HÁVA, J., 2015. – World catalogue of the Dermestidae (Coleoptera). 

World Catalogue of Insects 13: i-xxvi, 1-419. Brill, Leiden. 
€144  ISBN 978 90 04 28660 3 

 
 Deze wereldcatalogus somt alle 62 bekende genera en 1498 

(onder)soorten van spektorren op en is een herziene versie van 
de in 2003, bij een andere uitgever, verschenen catalogus van 
dezelfde auteur.  

 Bij elke soort volgt na een regel met de correcte huidige naam 
(citatie incl. pagina) onder ‘Syn.:’ een chronologisch lijstje 
met namen. Dit zijn echter niet alleen werkelijke synoniemen, 
maar ook latere combinaties, spelvarianten en mis-
interpretaties. Zelfs de originele beschrijving van de soort, indien in een ander dan 
het huidige genus beschreven, figureert in dit lijstje van wat feitelijk citaties zijn.  

  Er is wel een index tot de namen van genera en subgenera, maar een index tot de 
familiegroep- en soortgroepnamen ontbreekt. Vooral dat laatste is natuurlijk 
tamelijk absurd voor een catalogus als deze.  

 Een vreemde eend in de bijt is het hoofstuk ‘dermestid beetle traces on dinosaur 
bones’. Als toegift figureren vijf pagina’s met reproducties van oude publicaties 
over dermestiden. De gekleurde afbeeldingen van platen uit Reitter (1911) en 
Panzers Faunae zijn van zulk een lage resolutie dat ze niets toevoegen. 

 Het is het eerste keverdeel in de reeks World Catalogue of Insects dat bij de uitgever 
Brill is verschenen, eerdere delen verschenen bij het Deense Apollo Books. Aan de 
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buitenkant lijkt er weinig veranderd, maar binnenin is de veel ruimere opzet met een 
grotere letter en veel witregels opvallend. Helaas resulteert dit niet in een 
overzichtelijker geheel. Integendeel, doordat er veel minder tekst op een pagina staat 
en duidelijke kopjes ontbreken is navigatie lastig. Aangepast is ook de bindwijze, 
waarbij het boek weliswaar in harde kaft verschijnt, maar wel gelijmd in plaats van 
genaaid. Al met al lijkt het wel een degelijke oplossing, echter, het boek valt niet 
goed meer open en in combinatie met de smalle binnenmarge is dat storend.  

  
        
LÖBL, I. & D. LÖBL (EDS), 2015. – Catalogue of Palaearctic 

Coleoptera. Volume 2/1 & 2/2. Hydrophiloidea - 
Staphylinoidea. Revised and updated edition: i-xxv, 1-900 
& [i-vii], 901-1702. Brill, Leiden. €200  
ISBN 978 90 04 28992 5 

 
  Nadat in 2013 het achtste en laatste deel van dit 

standaardwerk verscheen, is er nu al een eerste deel in een 
tweede, verbeterde druk verschenen. Het betreft deel 2, dat 
eerder in 2004 verscheen. De omvang nam hierbij toe van 
942 tot 1702 bladzijden, waardoor de huidige editie in twee 
banden moest worden uitgegeven. Dat wil niet zeggen dat 
de informatie-inhoud ook werkelijk bijna verdubbeld is. Het 
aantal behandelde namen (niet taxa) bedraagt 41.800. Dat zijn er zo’n 6.500 meer 
dan in de vorige editie. De belangrijkste reden voor de toegenomen omvang is de 
gewijzigde opmaak, met name de grotere regelafstand, het geen de leesbaarheid ten 
goede komt. Een andere reden is dat in het literatuuroverzicht, dat nu 530 pagina’s 
omvat, naast de zuiver taxonomische literatuur ook allerlei referenties van 
faunistische aard zijn opgenomen, die gebruikt werden bij de verspreidings-
overzichten op landenniveau die bij elke (onder)soort te vinden zijn. Naar deze 
laatste categorie publicaties wordt in de catalogus zelf echter niet verwezen, in het 
literatuuroverzicht zijn ze van een asterisk voorzien. Het werk wordt afgesloten met 
indexen tot de familiegroep- en genusgroepnamen. Een index tot de soortgroep-
namen is online beschikbaar op figshare.com. 

 
NEDVĚD, O., 2015. – Brouci čeledi slunéčkovití (Coccinellidae) 

střední Evropy - Ladybird beetles (Coccinellidae) of 
Central Europe. Zool. Klíče 4: 1-303, i-ii, pls 3-79. €25  
ISBN 978 80 200 2495 4 

  
 Net als Faccoli (vide supra) een voorbeeld van een geheel 

tweetalig uitgave, hier echter niet in kolommen, maar in 
twee afzonderlijke segmenten, die gescheiden worden door 
de pagina’s met de afbeeldingen. Naast de meer formele 
tabellen tot de subfamilies, tribus, genera en soorten zijn er 
twee ‘praktische’ tabellen opgenomen: één voor de kleine, 
behaarde soorten, en één voor alle soorten op grond van voornamelijk de tekening 
van de dekschilden. Dat is een goed idee, want op deze manier zijn lastige 
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kenmerken als bijv. de tanding van de kaak, nodig om sommige tribus te 
onderscheiden, te omzeilen. Ook bij de larven is gekozen voor een praktische, op 
kleurkenmerken gebaseerde, sleutel naast een formele tabel die de systematische 
indeling weerspiegelt. Na al deze tabellen volgen 60 bladzijden met 
soortbesprekingen, die voornamelijk de morfologie betreffen, niet alleen van de 
imagines maar ook van larven en poppen. De ecologie en biologie van de soorten 
komt slechts summier aan de orde. 

 De platen tonen onder meer habitusfoto’s, telkens vier per plaat, van een flink aantal 
van de behandelde soorten, daarnaast ook een ruime selectie aan veldfoto’s van 
adulten, larven en poppen. De afbeelding van de aedeagi, deels als tekening, deels 
als foto, zijn helaas aan de erg kleine kant. 

 
MUILWIJK, J., R. FELIX, W. DEKONINCK & O. BLEICH, 2015. – De 

loopkevers van Nederland en België. Entomologische 
Tabellen 9: 1-214. €17,50  ISSN 1875 760X 

 
 De publicatie van dit langverwachte deel zal geen 

Nederlandse keverliefhebber ontgaan zijn. Met deze uitgave 
kunnen alle loopkevers van Nederland en geheel België op 
naam worden gebracht. De voor de determinatie belangrijke 
kenmerken zijn deels met foto’s, deels met tekeningen 
geïllustreerd. Anders dan eerdere delen in deze reeks, zijn er 
naast de eigenlijke sleutel geen aparte soortbesprekingen 
opgenomen. De informatie over fenologie, voorkomen en 
biologie is slechts zeer beknopt en in de determinatietabel zelf opgenomen. Achterin 
zijn 19 platen met habitusfoto’s van alle behandelde soorten te vinden. Hier is ook 
een beknopt overzicht van de verspreiding te vinden in de vorm van kaartjes op 
provincieniveau, waarbij twee perioden onderscheiden worden. Helaas ligt de grens 
voor Nederland op een ander jaar dan voor België, namelijk op respectievelijk 1966 
en 1950.  

 
STEJSKAL, R. & F. TRNKA, 2015. – Icones insectorum europae centralis. Coleoptera: 

Nemonychidae, Attelabidae. Folia Heyrovskyana B 22: 1-16. €9 ISSN 1801 7150  
LACKNER, T., 2015. – Icones insectorum europae centralis. Coleoptera: Sphaeritidae, 

Histeridae. Folia Heyrovskyana B 23: 1-33. €16 
 
  In 2015 verschenen twee deeltjes in 

deze welbekende serie. Foto’s en 
drukwerk zijn van de gebruikelijke 
hoge kwaliteit. Bij de Histeridae 
ogen de meeste soorten echter wel 
erg dof, voor een groep die in het 
Nederlands heten te spiegelen... 
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Inleveren soortenlijstjes excursies 2017 
 
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 2017 Verslag Deadline 
Boezem van Brakel Bas Drost 15-12-2017 
Het Groene Woud Tim Faasen 15-02-2018 
Schouwen en Goeree Cor van de Sande 01-07-2018 
 
*) Het programma Klasse is voor NEV-leden te verkrijgen voor € 45, zie www.nev.nl/pages/publicaties/klasse/ 
 

 
Recent opgeschoonde duinpoel op Schouwen, waar de zeldzame waterkever Berosus affinis werd 
gevonden tijden het excursieweekend (foto: B. van Maanen) 

 
 

Jubileum 2018: Sektie Everts 30 jaar! 
 
In 2018 bestaat de Sektie Everts 30 jaar. De sektie is opgericht op 13 februari 1988. De 
bijeenkomst in Schoonrewoerd op 3 maart 2018 zal daarom een feestelijk tintje krijgen. 
Meer informatie komt in de volgende Everts Info van februari. Reserveer de datum alvast 
in je agenda!  
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Sektie Everts op Facebook!  
 
Voor de sektie is het belangrijk dat keverliefhebbers de sektie weten te vinden en lid 
worden. De website vervult daarin een duidelijke rol en is de meest voor de hand liggende 
toegangspoort voor potentiële leden. De laatste jaren krijgen social media natuurlijk 
steeds meer belangstelling. Alhoewel de indruk bestaat dat coleopterologen gemiddeld 
genomen weinig interesse voor dit medium lijken te hebben, kunnen hiermee wél veel 
nieuwe mensen worden bereikt. Dat was voor het bestuur aanleiding om een Facebook-
pagina op te richten voor de Sektie Everts. Met enige regelmaat zullen hier berichtjes 
worden geplaatst, bijvoorbeeld over activiteiten (voor externen aanmelden verplicht), 
excursieverslagen, kevernieuwtjes of zomaar mooie keverfoto’s. 
 
De leden van de Sektie Everts die op Facebook zitten, kunnen de pagina bezoeken en 
“leuk vinden”, volgen en opslaan (bij twijfel alle drie aanklikken …). Het “leuk vinden” 
(liken) van berichten zorgt ervoor dat véél meer mensen de berichten zien en vergroot de 
effectiviteit aanzienlijk. Graag 
liken dus! Suggesties voor 
nieuwe berichten op de sektie-
pagina zijn ook welkom! 
 
Het eerste bericht is begin 
oktober verschenen en we 
willen dat de niet-Facebook-
leden niet onthouden. Zie 
hiernaast: de verspreiding van 
coleopterologen, aangesloten 
bij de sektie, vertoont een 
opmerkelijk patroon. Er lijkt 
sprake te zijn van een beetle 
belt! 
 


