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Bestuur van de sektie: 

 

Bas Drost (voorzitter)  

 

Tim Faasen (secretaris) −  everts@nev.nl 

 

Anton Threels (penningmeester)  

 

Barend van Maanen (nieuwsbrief)  

 

Cor van de Sande (coördinator vergaderingen)  

 

 

Overige Info 

 

Lidmaatschap € 7,50 per jaar, NL95INGB0004058536, 

Sektie Everts. 
 

Website www.nev.nl/everts (beheerder: Ed Colijn) 

 

 

 

Nieuwe leden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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).  

http://www.nev.nl/everts
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Agenda 

 

2 mrt 2019 Voorjaarsbijeenkomst Schoonrewoerd 

11 mei 2019 Voorjaarsexcursie Overlangbroek & Kasteel Broekhuizen (Ut) 

15 jun 2019 Extra excursie De Plateaux (NB) 

6-8 sept 2019 Weekendexcursie Borger/Hunzedal (Dr) 

16 nov 2019 Najaarsbijeenkomst 

 

Voorjaarsbijeenkomst Schoonrewoerd 

zaterdag 2 maart 

 

De komende bijeenkomst wordt weer gehouden in het Natuurcentrum “De 

Schaapskooi”, Overboeicop 15, 4145 NN te Schoonrewoerd, tel. 0345-641201 (AC 

135.4-438.8). Meer info over de locatie op www.natuurcentrum.nl. 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 
 

- Opening bijeenkomst door de voorzitter Bas Drost 

- Verkiezing nieuw bestuurslid (kandidaat: Albert Dees) 

- Keverbanken in agrarisch gebied – Dennis Maas en Iris van der Arend 

- Kevers op Waarneming.nl, mogelijkheden en nieuwe ontwikkelingen – David 

Tempelman 

- De keverkamer van Oscar Vorst – Oscar Vorst 

 

Middag 
 

- Workshop keverfotografie (zie pagina 4 voor meer info), deelname mogelijk 

voor alle belangstellenden. Aan bod komen: 

o Binnenhuis macrofotografie – Jan Muilwijk. 

o Fotografie met de smartphone door de binok – David Tempelman 

Neem te controleren kevers mee van de excursies van afgelopen jaar (Hoek van 

Holland, Den Treek en Lutterzand) ten behoeve van de excursieverslagen. 

 

Naast bovengenoemd programma is er natuurlijk voldoende ruimte voor informele 

contacten: bijpraten, uitwisselen van kevers ter controle, het Everts-winkeltje, etc. 
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Workshops keverfotografie in Schoonrewoerd 

 

Gedurende de middag op de voorjaarsbijeenkomst in Schoonrewoerd is er gelegenheid 

om mee te doen aan een fotografie-workshop kevers fotograferen. Jan Muilwijk en David 

Tempelman illustreren twee methoden om kevers vast te leggen en helpen bij het zelf in 

de praktijk brengen. Als je mee wilt doen neem dan kevers mee om te fotograferen, 

een smartphone en eventueel je fotoapparatuur. Uiteraard is er ook de gelegenheid 

om te experimenteren en elkaar te helpen bij diverse aspecten van keverfotografie. 

 

Binnenhuis macro-fotografie (met een vergroting > 1x) – Jan Muilwijk 

 

Voor het maken van een foto die je kan publiceren, 

moet je van alles doen (helaas). Het belangrijkste is 

het verzamelen van de kever. Vervolgens pak je je 

camera met macrolens, je zet de belichting aan en je 

neemt een  paar foto's. Die foto's combineer je met 

behulp van software zodat de kever overal scherp is. 

Hiervoor zijn veel fototoestellen, lenzen, opstellin-

gen enz. te koop. In deze presentatie komt naar 

voren hoe ik dat doe en wat daarvan het resultaat is 

(zie foto hiernaast). 

Tijdens het practicum ('s middags) een foto-shoot 

(met mijn opstelling). Hiervoor kan je je favoriete 

kever aanmelden bij het modellenbureau (1 kever per persoon). Uit praktische 

overwegingen moet de grootte van de kever tussen de 4 en 15 mm vallen. Bij voorkeur 

een opgeplakte kever, in ieder geval geen speld er door heen. Maak de kever van te voren 

schoon (bijvoorbeeld met lenzenreiniger) en verbaas je hoe je ogen je voor de gek 

houden. Neem een memory stick mee voor het resultaat. 

 

Fotografie met de smartphone door de binok – David Tempelman 

 

Het fotograferen van kevers of onderdelen van kevers door de stereomicroscoop is heel 

laagdrempelig: met de smartphone. David deelt tips en trucs hoe dit werkt. Dergelijke 

foto’s zijn handig om de habitus of bepaalde kenmerken (genitalen) vast te leggen. Je 

kunt de foto’s natuurlijk ook gebruiken om determinaties te laten controleren of de 

waarneming gedocumenteerd te ontsluiten op Waarneming.nl.  

 

 

Bestuurswisseling 2019 

 

Cor van de Sande zal tijdens de voorjaarsbijeenkomst in Schoonrewoerd op 2 maart na 

de reglementaire 5 jaar zijn bestuursfunctie neerleggen.  

Het bestuur meent in de persoon van Albert Dees een geschikte opvolger gevonden te 

hebben. Eventuele andere kandidaten kunnen zich nog bij de voorzitter aanmelden. Het 

nieuwe bestuurslid zal op de voorjaarsbijeenkomst worden gekozen. 
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Financieel verslag 2018 

 

Het totale bedrag op de rekeningen van de Sektie Everts bedroeg op 31 december 2018  

€ 2.436,38. Het saldo op de rekeningen is € 423,05 lager dan een jaar geleden. Dit is voor 

een deel veroorzaakt door onvoorziene uitgaven voor het Everts weekend, en nog niet 

ontvangen contributie 2019. De reserve staat deels op de betaalrekening en deels op een 

zeer laagrentende spaarrekening. Buiten deze rekeningen is er geen kas. 

 

Inkomsten 

De inkomsten uit contributies dekken de kosten van het blad Everts Info niet, daardoor 

loopt het saldo langzaam terug. 

 

Kosten  Everts Info nr. 118 (februari) € 416,65 

 Everts Info nr. 119 (april) € 317,20 

 Everts Info nr. 120 (september) € 291,90 

 Everts Info nr. 121 (november) € 270,40 

  _ ________ 

  € 1.296,15 

Aantal leden 113 x € 7,5  =  € 847,50 

 

Contributie 2019: € 7,50 

Heb je de contributie 2019 nog niet (automatisch) betaald? Maak dan dit bedrag vóór 1 

april over op rekeningnummer NL95 INGB 0004 0585 36  t.n.v. Sektie Everts. Met een 

automatische jaarlijkse overschrijving wordt het betalen van de contributie een stuk 

eenvoudiger en het scheelt de penningmeester een boel werk. Betaal je aan het begin van 

het jaar dan is het duidelijk dat je dat jaar lid wilt blijven.  

 

De penningmeester 

 

 

Inleveren soortenlijstjes excursies 2018 

 

Draag bij aan het verslag van de excursies van dit 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 2018 Verslag Deadline 

Den Treek Anton Threels 15-01-2019 

Lutterzand Cor van de Sande 01-05-2019 
 

*) Het programma Klasse is voor NEV-leden te verkrijgen voor € 45, zie www.nev.nl/pages/publicaties/klasse/ 
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Keverboeken in 2016 & 2017 

Oscar Vorst 

 

Ditmaal een kleine inhaalslag met de relevante keverboeken verschenen in de jaren 2016 

en 2017. Ook nu is dit overzicht niet 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!  
 

 
BOHÁČ, J., 2016. – Icones insectorum europae centralis. Coleoptera: Staphylinidae: 

Omaliinae. Folia Heyrovskyana B 24: 1-24. €14 ISSN 1801 7150 
KONVIČKA, O., 2016. – Icones insectorum europae centralis. Coleoptera: Tetratomidae, 

Melandryidae. Folia Heyrovskyana B 25: 1-20. €12 
RUZICKA J. & P. JAKUBEC, 2016. – Icones insectorum europae centralis. Coleoptera: 

Agyrtidae, Silphidae. Folia Heyrovskyana B 26: 1-17. €7 
BEZDEK J. & R. MLEJNEK, 2016. – Icones insectorum europae centralis. Coleoptera: 

Megalopodidae, Orsodacnidae, Chrysomelidae: Donaciinae, Criocerinae. Folia 
Heyrovskyana B 27: i-iv, 1-63. €25 

SCHÖN K., 2016. – Icones insectorum europae centralis. Coleoptera: Brentidae: 
Nanophyinae. Folia Heyrovskyana B 28: 1-21. €9 

KLAUSNITZER B., 2017. – Icones insectorum europae centralis. Coleoptera: Scirtidae. 
Folia Heyrovskyana B 29: 1-17. €9 

STEJSKAL R. & F. TRNKA, 2017. – Icones insectorum europae centralis. Coleoptera: 
Brachyceridae, Dryophthoridae, Erirhinidae. Folia Heyrovskyana B 30: 1-20. €12 
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 Er verscheen een flink aantal deeltjes in de bekende serie met hoogwaardige habitus 

foto’s. Alle in Nederland voorkomende soorten worden behandeld met uitzondering 
van Plateumaris affinis (Kunze, 1818) en P. discolor (Panzer, 1795) die hier - zoals 
wel vaker - als synoniem van respectievelijk P. rustica (Kunze, 1818) en P. sericea 
(Linnaeus, 1760) worden beschouwd. Sommige soorten zijn opgenomen in een 
ander (afgesplitst) genus. Zo wordt Phyllodrepa subgenus Dropephylla Mulsant & 
Rey als zelfstandig genus opgevat en wordt Abdera triguttata (Gyllenhal, 1810)  in 
het genus Wanachia Schulze geplaatst. Het genus Cyphon Paykull blijkt eigenlijk 
een onvermijdelijk synoniem van Elodes Latreille. Contacyphon Gozis is de oude 
nieuwe naam voor wat vroeger Cyphon heette. 

 Deel 27, dat de Megalopodidae, Orsodacnidae en een deel van de Chrysomelidae 
behandelt, is meer dan gemiddeld dik en is bij uitzondering voorzien van een harde 
kaft. Ook zijn er determinatiesleutels opgenomen, net als overigens in alle volgende 
delen. De bij de sleutel afgebeelde figuren 168 en 169 lijken me verwisseld. Als 
bonus zijn in deel 27 ook enkele kleurenplaten uit de historische werken van Panzer, 
Olivier en Hoppe gereproduceerd. Van deze laatste is een plaat met donacinen uit 
diens Enumeratio insectorum elytratorum circa Erlangam indigenarum uit 1795 
overgenomen, helaas echter in ongekleurde staat. 

 
BOUKAL, M., 2017. – Brouci čeledi Haliplidae (plavčíkovití) 

střední Evropy,  Brouci čeledi Byrrhidae (vyklenulcovití) 
střední Evropy - Beetles of the family Haliplidae of Central 
Europe, Beetles of the family Byrrhidae of Central Europe. 
Zoologické. Klíče 5-6: 1-251, 1-175, 253-387. €20  
ISBN 978 80 200 2659 0 

 
 Een dubbel deel in deze serie dat wel twee heel verschillende 

families behandelt: watertreders en pilkevers. Veel 
geïnteresseerden zullen bij aanschaf ongevraagd een extra 
familie cadeau krijgen. Het was toch beter geweest om beide 
als los deel uit te geven. Niet zozeer om de kosten, die 
opvallend laag zijn, maar vooral om ruimte op de boekenplank te sparen. Deze 
geheel tweetalige uitgave beslaat ruim 3 cm, en dat voor een zeer bescheiden aantal 
soorten. Alle soorten uit onze fauna worden behandeld. Voorzien van 
verspreidingskaarten met het voorkomen in Tsjechië en Slowakije alsmede van veel 
duidelijke tekeningen van de belangrijkste determinatiekenmerken en fraaie 
habitusfoto’s van alle behandelde soorten. 

 
CALMONT, B., 2016. – Gibbinae et Ptininae de France. Arvernsis, Hors série 2: 1-202. 

Société d'Histoire Naturelle Alcide-d'Orbigny, Aubière. €28 ISSN 2267 330X  
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 Eenvoudig uitgegeven gidsje dat de diefkevers van 
Frankrijk behandelt. Na een korte inleiding en een 
systematisch overzicht volgen de sleutels tot de soorten en 
de soortbesprekingen. De eerste zijn telkens ook in het 
Engels gegeven en voorzien van duidelijke tekeningen en 
foto’s die de betreffende kenmerken toelichten. De soort-
besprekingen beslaan telkens ongeveer een bladzijde tekst 
met op de tegenoverliggende pagina een relatief goede 
habitusfoto, vaak van beide geslachten als er sprake is van 
seksuele dimorfie, eventuele afbeelding van de aedeagus en 
een verspreidingskaart op departementaal niveau, waarbij 
onderscheid gemaakt wordt tussen het voorkomen vóór dan 
wel na het jaar 2000. Het behandelt alle 53 Franse soorten, waaronder op één na alle 
twaalf Nederlandse soorten. Alleen de verdwenen Ptinus villiger (Reitter, 1884) 
ontbreekt. Het geheel oogt zeer bruikbaar, waarbij het grootste nadeel wellicht het 
bindwerk is, dat op efficiënte wijze verhindert dat het boekje open op tafel blijft 
liggen. 

 
DUFF, A.G., 2016. – Beetles of Britain and Ireland. Volume 4. 

Cerambycidae to Curculionidae: 1-623. A.G. Duff, West 
Runton. €115 ISBN  978 0 9573347 3 1  

 
 Dit vierde en laatste deel in deze reeks determinatiewerken 

tot de kevers van de Britse Eilanden verscheen als tweede 
na deel één, de delen twee en drie zijn nog niet gepubliceerd. 
Het behandelt de fytofage keverfamilies: boktorren, 
haantjes, snuitkevers en een aantal kleinere families. De 
reeks vormt het eerste complete overzicht van de Britse 
keverfauna sinds Fowlers zesdelige Coleoptera of the 
British Islands (1887-1913) en het wel zeer compacte Practical Handbook van Joy 
(1932). Een degelijk en zorgvuldig vormgegeven standaardwerk dat in eigen beheer 
werd uitgegeven door de auteur. 

 De talrijke illustraties die de tabellen ondersteunen zijn voor een aanzienlijk deel 
overgenomen uit vele losse publicaties. Het werk sluit af met 59 platen met 
habitusfoto’s van 348 kevers. De (kleur)kwaliteit van de platen is aanzienlijk beter 
dan in het eerdere deel (zie de bespreking in Everts Info 105). Bij gebruik voor de 
Nederlandse fauna vormt het aanzienlijk aantal ontbrekende soorten een serieus 
nadeel. 

     
JÄCH, M.A., J. KODADA, M. BROJER, W.D. SHEPARD & F. ČIAMPOR, 2016. – Coleoptera: 

Elmidae and Protelmidae. World Catalogue of Insects 14: i-xxi, 1-318. Brill, 
Leiden. €99 ISBN 978 90 04 29176 8 

 
 Met deze catalogus van de beekkevers van de wereld worden nu bijna alle belang-

rijke waterkeverfamilies in deze reeks behandeld. Alleen Gyrinidae en Dryopidae 
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ontbreken nog. Een, zoals uit de uitgebreide discussie van 
nomenclatorische problemen in de inleiding moge blijken, 
kritisch samengestelde catalogus. De Elmidae kennen 147 
recente genera met 1498 soorten, de Protelmidae, die in hun 
voorkomen beperkt zijn tot het Afrotropisch gebied, hebben 
zes beschreven soorten in vier genera. Nieuw is de 
synonymisering van Normandia Pic met Riolus Mulsant & 
Rey, waardoor onze enige Normandia-soort voortaan Riolus 
nitens (Müller, 1817) heet. 

 De familiegroepnamen worden apart van de genus- en 
soortgroepnamen behandeld. Genera en soorten zijn dan ook 
geheel alfabetisch georganiseerd. Van alle soorten worden 
achtereenvolgens de originele combinatie en publicatie, de typelocatie, de 
verspreiding op landenniveau, en eventuele synoniemen met hun typelocatie 
vermeld. Opvallend genoeg ontbreekt bij Limnius muelleri (Erichson, 1847) het 
voorkomen in Nederland.  

 Een in een leesbare letter en op goed papier gedrukt boek met harde kaft. Onhandig 
is wel dat de binnenmarge te smal gedacht is, wat de leesbaarheid niet ten goede 
komt. Zou het een wapen in de strijd tegen het fotokopieerapparaat wezen? 

 
KREDIET, A. & K. VERHOOGT, 2017. Determinatietabel voor 

Nederlandse kniptorren: 3-25. Jeugdbondsuitgeverij, ʼs 
Graveland. €5 

 
 Een laagdrempelige tabel voor de Nederlandse kniptorren. 

De formele tabellen voor deze groep in de standaardwerken 
zijn vaak lastig, omdat eerst onderfamilie en genus bepaald 
moeten worden, waarbij vaak lastige kenmerken gebruikt 
worden. Deze tabel bepaalt direct de soort, zodat nogal wat 
van dergelijke moeilijke kenmerken vermeden kunnen 
worden. Deze aanpak zal voor een onervaren kniptor-
enthousiasteling tot een aanzienlijke toename van het 
percentage geslaagde determinaties leiden, echter voor de lastige soorten blijft het 
zaak een meer uitgebreide sleutel te raadplegen voor een betrouwbare determinatie. 
Van een flink aantal soorten zijn ook accurate kleurenfoto’s opgenomen. 

 
LÖBL, I. & D. LÖBL (EDS), 2016. Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 3. 

Scarabaeoidea - Scirtoidea - Dascilloidea - Buprestoidea - Byrrhoidea. Revised and 
updated edition: i-xxviii, 1-983. Brill, Leiden. €278 ISBN 978 90 04 30913 5 

 
LÖBL, I. & D. LÖBL (EDS), 2017. Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 1. 

Archostemata - Myxophaga - Adephaga. Revised and updated edition: i-xxxiv, 
1-1443. Brill, Leiden. €240 ISBN 978 90 04 33028 3 

 
 Na het afronden van de complete catalogus met de publicatie van deel 8 in 2013 is 

men met frisse moed aan een tweede, verbeterde druk begonnen, waarvan in 2015 
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eerder deel twee verscheen (zie Everts Info 117 voor een 
bespreking). Inhoudelijk verschillen beide delen van de 
eerste druk, nu respectievelijk 10 en 14 jaar geleden, 
natuurlijk door de opname van de sedertdien beschreven 
taxa. Ook werden er tal van nieuwe systematische inzichten 
verwerkt. Voor de Nederlandse fauna het opvallendst is de 
opsplitsing van het megagenus Aphodius, met bijna 1000 
soorten, in bijna 100 genera, die voorheen als subgenus 
werden opgevat.  

 Veel lastiger is het gebleken eenmaal ingeslopen fouten te 
verbeteren. Zo werden opnieuw nogal wat historische namen 
een tweede maal opgenomen: niet alleen de eerste 
beschrijving, maar ook de eerste plaatsing in een ander genus 
is vermeld, met bijbehorende auteur en jaar. Zo wordt onder 
Onthophagus medius (Kugelann, 1792), beschreven als 
Copris medius, ten onrechte Scarabaeus medius Panzer, 
1796 (moet trouwens 1797 zijn) als synoniem opgevoerd. 
Echter, Panzer citeert slechts Kugelann’s soort en plaatst 
deze in een ander genus: het betreft dus geen nieuwe naam 
en verdient derhalve geen opname in de catalogus. Idem 
voor bijvoorbeeld Scarabaeus prodromus Brahm, 1790 & 
Aphodius prodromus Duftschmid, 1805 en Scarabaeus 
coenosus Panzer, 1798 & Aphodius coenosus Ahrens, 1812. 

 De prijsstelling is nog extremer dan het eerst deel uit de nieuwe reeks. Daar staat 
tegenover dat de delen zeer verzorgd zijn uitgegeven, zowel wat betreft de opmaak 
als de fysieke verschijningsvorm. Opvallend is dat het laatste deel, hoewel bedui-
dend dikker, enigszins in prijs gedaald is. Beide delen zijn ook als e-boek versche-
nen en voor leden van de NEV toegankelijk via de verenigingsbibliotheek. 

 
MILLER, K.B. & J. BERGSTEN, 2016. – Diving beetles of the world. 

Systematics and biology of the Dytiscidae: i-xi, 1-320. Johns 
Hopkins University Press, Baltimore. €104 ISBN 978 1 
4214 2054 7 

 
 Een waardige opvolger voor Pederzani’s sleutel tot de 

waterroofkevergenera van de wereld uit 1995. En veel meer 
dan een sleutel, want van alle 188 genera wordt naast een 
uitgebreide diagnose, ook informatie gegeven over 
classificatie, diversiteit, biologie en verspreiding. Daarnaast 
zijn van alle genera habitusfoto’s en areaalkaartjes 
opgenomen. Inleidende hoofdstukken behandelen beknopt 
biologie, gedrag, biotopen, fossielen, verzameltechnieken en -uitgebreider- de mor-
fologie van de waterroofkevers. Het grootste deel van het boek wordt in beslag 
genomen door de met lijntekeningetjes geïllustreerde sleutels tot de onderfamilies, 
tribus en genera, en de bespreking van de genera. Voor de tientallen subterrane 
genera, die door convergentie vaak lastig op naam te brengen zijn, is een aparte 
sleutel opgenomen. Een mooi verzorgde uitgave in een harde band. 
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OTERO, J.C. & M.J. LÓPEZ, 2016. Coleoptera Latridiidae. Fauna 

Iberica 42: 1-282. Museo Nacional de Ciencias Naturales, 
Madrid. €36 ISBN 978 84 00 10106 0 

 
 Dit deel uit de bekende reeks behandelt de Spaanse 

schimmelkevers. Net als in de eerdere delen is het boek 
voorzien van vele zwart-wit tekeningen. Van alle soorten 
zijn naast een habitustekening ook veel details afgebeeld, 
zoals aedeagi of sprieten. De habitustekeningen zijn niet 
altijd even goed getroffen. Het werk is volledig Spaanstalig. 
Het is jammer dat de sleutels niet ook in het Engels zijn 
opgenomen. Veel dikker zou het op zwaar papier gedrukte 
boek hierdoor niet geworden zijn. Zes Nederlandse soorten worden niet behandeld, 
waarvan er twee algemeen zijn, te weten Enicmus fungicola Thomson, 1868 en 
Melanophthalma transversalis (Gyllenhal, 1827), twee zeldzaam, Latridius 
consimilis (Mannerheim, 1844) en Corticaria rubripes Mannerheim, 1844, en twee 
schaarse exoten: Lithostygnus serripennis Broun, 1914 en Corticarina cavicollis 
(Mannerheim, 1844). In ruil daarvoor zijn er een boel soorten opgenomen die niet 
tot onze fauna behoren. 

 
TRAUTNER, J. (ED.), 2017. – Die Laufkäfer Baden-Württembergs. Band 1 & 2: 1-416, 417-

848. Ulmer, Stuttgart. €120 ISBN 978 3 8001 0380 5 
 
 Deze twee kloeke delen behandelen de 

loopkeverfauna van de zuidwest-Duitse deelstaat. 
Dit is geen determinatiewerk maar beoogt een 
samenvattend overzicht te geven van voorkomen, 
biologie en ecologie van de loopkevers van de 
deelstaat. De soortbesprekingen vormen met 600 
pagina’s het leeuwendeel van het boek. Voor 
iedere soort worden telkens de volgende zaken 
besproken: globale verspreiding, voorkomen in 
Baden-Württemberg, levenswijze en habitat, 
bedreiging en bescherming, alsmede een 
stippenkaart met de verspreiding en een habitus-
foto, doorgaans van een levend exemplaar. Daarnaast zijn 
er veel fraaie foto’s van karakteristieke biotopen. Dan volgt 
een omvangrijke synthese waarin veranderingen in de fauna, loopkeverbiotopen, 
bedreiging en beschermingsmaatregelen de revue passeren. Afgesloten wordt met 
een checklist en een uitgebreide literatuurlijst. 
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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 Barend van Maanen. 

 

Anthonomus undulatus en Bradybatus kellneri (Curculionidae) 

 Cor Vendrig () 

 

Tijdens een onderzoek naar kevers in het defensieterrein te Budel (Limburg, Weerter-

bosch) heb ik een tweetal bijzondere soorten ontdekt. Het betreft de snuitkevers 

Anthonomus undulatus en Bradybatus kellneri. De eerste soort zou nieuw voor 

Nederland zijn; de tweede soort is nieuw voor Noord-Brabant en werd eerder 

aangetroffen in 1994 op de St. Pietersberg. Van A.undulatus werden vier exemplaren van 

een grauwe els geklopt op 8-5-2018. Van B.kellneri  werden drie exemplaren van die els 

geklopt op 13-9-2018. Betreffende els, zie foto. Naast deze els staat op een paar meter 

afstand een grote lindeboom (zie foto), waar beide soorten mogelijk vandaan komen. 

Echter van de linde werden geen beide soorten geklopt. Beide soorten werden door Dré 

Teunissen gecontroleerd en in orde bevonden. 

Oproep: wie weet meer over deze soorten of heeft belangstelling om nader onderzoek te 

doen of mee te helpen een eventuele publicatie voor te bereiden? 

 

  
Links de grauwe els waarvan de snuitkevers zijn geklopt. Rechts de linde die geen van beide soorten 

opleverde.  
 

Atheta subterranea (Staphylinidae) Bas Drost () 

 

Wie kent of heeft Nederlands materiaal van de kortschildkever Atheta subterranea? Meer 

info: Everts Info 121. 
 


