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Verslag weekendexcursie Zeeuws Vlaanderen 12-13 September 1992 

Op vrijdag 11 september arriveerden 14 deelnemers aan de 
eerste weekendexcursie van de sektie Everts in camping Den 
Hamer te Axel. Sommigen wat later dan anderen omdat de 
exploitanten van de veerdienst Kruiningen Perkpolder niet 
lichtvaardig omgaan met onbeheerd op het schip aangetroffen 
insektendozen. De vrijdagavond werd grotendeels gevuld door 
Edward Neve met een dia-lezing over Zeeuws Vlaanderen. 

Zaterdag werd verzameld in het verdronken land van Saeftinge. 
Het weer was prachtig en met enige moeite wist onze gids 
iedereen weer heelhuids aan wal te brengen. Veel modder, op de 
achtergrond de koeltorens van de kerncentrale in Doel en een 
schitterend landschap. Het gebied was niet opvallend rijk aan 
keversoorten, maar wellicht dat het met de keverzeef 
uitgezeefde veek (aanspoelsel) toch nog een aanzienlijke 
soortenlijst oplevert. 
Het diner werd gebruikt in Het Wapen van Zeeland, waar lokale 
vissoorten als leng en ijsvis op het menu stonden. 

's Zondags werd een bezoek gebracht aan het gebied de 
Braakman, waar o.a. brakke oever landen , kreken en voedselarme 
hooilanden met Parnassia, Drosera en Moeraswespenorchis te 
vinden waren. Ook viel hier het gigantische complex van Dow 
Chemicals te bewonderen, waardoor de Wes~erschelde helaas niet 
overal te bereiken was. 

Verslag excursie Kwintelooijen 12 mei 1990 

Op 12 mei namen 11 leden van de sectie Everts deel aan een 
excursie naar de zandgroeve Kwintelooijen bij Veenendaal. 
Tussen de hoosbuien door werden kevers verzameld, waarvan 136 
soorten door de heren Cuppen, Vondel en Vorst op naam werden 
gebracht en voor dit verslag werden doorgegeven. Deze vondsten 
zijn als aparte lijst opgenomen. 
De grote zandplas zag eruit alsof er pioniersoorten in grote 
dichtheden zouden voorkomen, wat echter niet het geval was. 
Voor waterkevers bleken kleinere begroeide poeltjes veel 
interessanter te zijn; hier werden o.a. Hydroporus rufifrons, 
Cercyon granarius en Hydrochara caraboides aangetroffen. 
Vooral H. rufifrons is een zeer zeldzame soort, waarvan weinig 
recente vondsten bekend zijn. 
Zowel op kale als op wat meer begroeide, kleiige of leemige, 
oevers werden vooral loop- en kortschildkevers gevangen. 
Interessante soorten waren o.a. Leistus fulvibarbis, Nebria 
livida, Chlaenius vestitus en Carpelimus obesus. Op bloeiende 
lijsterbes werden vier soorten spartelkevers verzameld, 
terwijl ook de aanwezige brem en wilg werden nog diverse 
soorten opleverden. 
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Soortenlijst excursie Kwintelooijen 12 Mei 1990 

CARABIDAE 
Leistus fulvibarbis Dejean 
Nebria livida Linne 
Nebria brevicollis Fabricius 
Notiophilus substriatus Waterhouse 
Notiophilus rufipes Curtis 
Omophron limbatum Fabricius 
Elaphrus cupreus Duftschmid 
Dyschirius thoracicus Rossi 
Dyschirius globosus Herbst 
Bembidion properans Stephens 
Bembidion dentellum Thunberg 
Bembidion semipunctatum Donovan 
Bembidion quadrimaculatum Linne 
Bembidion aeneum Germar 
Bembidion lunulatum Fourcroy 
Asaphidion pallipes Duftschmid 
Stenolophus mixtus Herbst 
Acupalpus flavicollis Sturm 
Acupalpus parvulus Sturm 
Acupalpus dubius Schilsky 
Pterostichus nigrita paykull 
Pterostichus minor Gyllenhal 
Agonum marginatum Linne 
Agonum viduum Panzer 
Agonum moestum Duftschmid 
Agonum micans Nicolai 
Agonum pelidnum Paykull 
Chlaenius vestitus Paykull 

HYGROBIIDAE 
Hygrobia hermanni Fabricius 

HALIPLIDAE 
Haliplus ruficollis Degeer 

NOTERIDAE 
Noterus clavicornis Degeer 

DYTISCIDAE 
Coelambus impressopunctatus Schal. 
Hygrotus versicolor Schaller 
Hygrotus inaequalis Fabricius 
Hydroporus angustatus Sturm 
Hydroporus tristis Paykull 
Hydroporus erythrocephalus Linne 
Hydroporus rufifrons Duftschmid 
Hydroporus planus Fabricius 
Hydroporus nigrita Fabricius 
Laccophilus minutus Linne 
Agabus bipustulatus Linne 
Agabus labiatus Brahm 
Ilybius fuliginosus Fabricius 
Colymbetes fuscus Linne 

HYDRAENIDAE 
Hydraena palustris Erichson 
Ochthebius minimus Fabricius 

HYDROPHILIDAE 
Helophorus grandis Illiger 
Helophorus aequalis Thomson 
Helophorus brevipalpis Bedel 
Helophorus obscurus Mulsant 
Helophorus minutus Fabricius 
Helophorus griseus Herbst 
Coelostoma orbiculare Fabricius 
Cercyon ustulatus Preyssler 
Cercyon granarius Erichson 
Cercyon convexiusculus Stephens 
Hydrobius fuscipes Linne 
Anacaena limbata Fabricius 
Anacaena lutescens Stephens 
Laccobius bipunctatu3 Fabricius 
Laccobius minutus Linne 
Helochares lividus Forster 
Helochares punctatus Sharp 
Enochrus testaceus Fabricius 
Chaetarthria seminulum Herbst 
Hydrochara caraboides Linne 
Berosus signaticollis Charpentier 

CHOLEVIDAE 
Nargus velox Spence 

SCAPHIDIIDAE 
Scaphisoma agaricinum Linne 

STAPHYLINIDAE 
Omalium rivulare Paykull 
Lesteva sicula heeri Fauvel 
Lesteva longelytrata Goeze 
Carpelimus rivularis Motschoulsky 
Carpelimus obesus Kiesenwetter 
Anotylus rugosus Fabricius 
Platystethus cornutus Gravenhorst 
Platystethus alutaceus Thomson 
Bledius opacus Block 
Stenus comma LeConte 
Stenus juno Paykull 
Stenus boops Ljungh 
Stenus latifrons Erichson 
Stenus cicindeloides Schaller 
Stenus binotatus Ljungh 
Stenus impressus Germar 
Lathrobium quadratum Paykull 
Xantholinus longiventris Heer 
Othius punctulatus Goeze 
Erichsonius cinerascens Gravenhor. 
Philonthus quisquiliarius Gyllenh. 
Gabrius pennatus Sharp 
Gabrius subnigritulus Reitter 
Quedius tristis Gravenhorst 
Tachinus lignorum Linne 
Myllaena minuta Gravenhorst 
Gnypeta carbonaria Mannerheim 
Gnypeta rubrior Tottenham 
Brachyusa concolor Erichson 
Amischa analis Gravenhorst 
Geostiba circellaris Gravenhorst 
Atheta elongatula Gravenhorst 
Parocyusa longitarsis Erichson 
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CANTHARIDAE 
Cantharis livida Linne 

ELATERIDAE 
Agriotes aterrimus Linne 
Melanotus rufipes Herbst 

DRYOPIDAE 
Dryops luridus Erichson 

HETEROCERIDAE 
Heterocerus fenestratus Thunberg 

DERMESTIDAE 
Anthrenus pimpinellae Fabricius 

BYRRHIDAE 
Morychus aeneus Fabricius 

BYTURIDAE 
Byturus tomentosus Degeer 

CRYPTOPHAGIDAE 
Telmatophilus typhae Fallen 
Cryptophagus villosus Heer 

COCCINELLIDAE 
Coccidula scutellata Herbst 
Coccinella septempunctata Linne 
Coccinella undecimpunctata Linne 

MORDELLIDAE 
Anaspis frontalis Linne 
Anaspis maculata Fourcroy 
Anaspis regimbarti Schilsky 
Anaspis flava Linne 

CHRYSOMELIDAE 
Phaedon cochleariae Fabricius 
Phyllodecta vulgatissima Linne 
Galerucella lineola Fabricius 
Chalcoides fulvicornis Fabricius 
Chalcoides aurata Marsham 

BRUCHIDAE 
Bruchidius fasciatus Olivier 

CURCULIONIDAE 
Apion marchicum Herbst 
Apion fuscirostre Fabricius 
Phyllobius maculicornis Germar 
Phyllobius pyri Linne 
Polydrusus cervinus Linne 
Sitona griseus Fabricius 
Sitona regensteinensis Herbst 
Sitona tibialis Herbst 
Bagous limosus Gyllenhal 
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VRAAG & AANBOD 

Nieuwste mode op het gebied van watemetten 

Op de jaarlijkse bijeenkomst van de Balfour Browne club, 
ditmaal in de buurt van Bordeaux, bleek dat een aantal leden 
voorzien waren van een nieuw type waternet. Tot 1991 was het 
z.g. Davisnet in de mode, een stevig gelast aluminiumframe dat 
zonder steel geleverd werd. Ook de netten van "GB nets" 
bestaan uit een zeer stevig aluminium buitenframe, waarin een 
messing ring bevestigd is om het eigenlijke net aan te 
bevestigen. Hierdoor wordt de slijtage sterk verminderd. Naar 
keuze wordt een houten steel uit een of meerdere delen 
geleverd. De eventuele delen kunnen met een zeer stevige 
messing schroefbevestiging aan elkaar worden gezet. Het 
eigenlijke net is naar keuze te leveren in polyester en nylon 
en in diverse modellen en maaswijdten. Alles aan deze netten 
is zeer solide, ook de prijs (vanaf 30 pound sterling). 

GB Nets, Linden Mill, Hebden Bridge, West Yorkshire, HX7 7DP, 
England, Telephone/Fax: 44 422 845365 

Gratis af te halen glazen flesjes 

Henk Vallenduuk heeft voor de liefhebber enkele honderden 
glazen flesjes van circa 25 mI. S.v.p. snel reageren, anders 
verdwijnen ze in de glasbak. 

Manipuleren van kevers 

Dhr. Blommaart vertoonde op de workshop in Tilburg een handige 
manier om kevers te manipuleren. Hij gebruikt hiervoor een 
zichzelf dichtklemmend pincet waarin een stukje tochtband is 
geklemd. De lijm aan het tochtband is zodanig dat de kever 
makkelijk vastkleeft en ook makkelijk weer losgaat. Een stukje 
tochtband blijft geruime bruikba.ar. Een dergelijk pincet is te 
verkrijgen in de goed gesorteerde gereedschapshandel. De 
veldwinkel van de KNNV te Utrecht verkoopt ze als onderdeel 
van een set van 4 roestvrijstalen pincetten voor f 13,55 (030-
314797). 
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