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Bestuur van de sektie:
Jan Cuppen (voorzitter)

Buurtmeesterweg 16, 6711 HM Ede
(0318-652039), jan.cuppen*aqec.wkao.wau.nl

Oscar Vorst (secretaris)

Poortstraat 55, 3572 HD Utrecht
(030-2722209), vorst*xs4all.nl

Bas Drost (coördinator
vergaderingen)

Lingedijk 35, 4014 MP Wadenoijen
(0344-661440), mbpdrost*knoware.nl

Henk Pijpers (penningmeester)

Pasteurstraat 234, 2522 RS Den Haag
(070-3905964)
Giro: 4058536, Sektie Everts, Den Haag

Barend van Maanen

Weefsterstraat 29, 6043 RG Roermond
(0475-324648), maanen.engels*hetnet.nl

Nieuw lid
David Vos, Roterweg 1, 6102 TM Peij

Verhuisd
Rob Stronkhorst, Doornenburg 19, 2261 XA, Leidschendam, 070-3179505
(per 1 maart)

De Sektie Everts van de Nederlandse Ent
omologische 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
2 maart 2002

Bijeenkomst te Amsterdam

4 mei

Excursie naar het Schuitwater (L.)

31 mei - 2 juni

Zomerbijeenkomst NEV te Herkenbosch

15 juni

Extra excursie! Beerzedal

30 aug - 1 sep

Weekendexcursie naar Cadzand

23 november

Bijeenkomst

Bijeenkomst in Amsterdam
De komende bijeenkomst op 2 maart in Amsterdam zal plaatsvinden in het gebouw van
het Zoologisch Museum (UvA). Het adres van het museum is Plantage Middenlaan 64. De aanvangstijd is 10.30 uur. Het museum zal open zijn om 10.00 uur. Voor
het ochtend hebben we het volgende programma samengesteld:
Jan de Oude

- Nederlandse Carpophilus-soorten

Barend van Maanen

- Natuurontwikkeling langs de grensmaas en kevers

Oscar Vorst

- De nieuwe kevercatalogus, stand van zaken

De middag is gereserveerd voor informele contacten. Ook bestaat er natuurlijk de
mogelijkheid om de collectie van het museum te raadplegen. Tot ziens in Amsterdam.

Contributie
De contributie voor 2002 bedraagt € 5 per jaar. Graag spontaan overmaken op giro
4058536, Sektie Everts, Den Haag. Bedankt!
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Oktoberwaarneming van Donacia semicuprea
Op 22 oktober 2001 vond ik in een kwelslootje bij Langerak (Gemeente Doetinchem)
zes exemplaren van Donacia semicuprea Panz. op liesgras. Oktoberwaarnemingen van
deze soort zijn zeer ongewoon, aangezien bij Donacia de in de zomer ontpopte kevers
in de popkamer overwinteren en pas in april of mei tevoorschijn komen. Nog
opmerkelijker was dat onder de kevers zich een paartje in copula bevond! De kranten
meldden dat dit jaar de warmste oktobermaand sinds 300 jaar heeft gehad. Het is
aannemelijk, dat de dieren door de relatief hoge temperaturen geactiveerd werden. Dat
zou betekenen dat de soort geen obligate winterrust kent. Voor meer Donaciawaarnemingen van dit najaar houd ik me aanbevolen!
Bas Drost

Strepsiptera, een vergeten groep kevers(?) – Oproep
Strepsiptera of waaiervleugeligen zijn een kleine groep van parasitaire insecten. In het
(recente) verleden werden zij regelmatig tot de Coleoptera gerekend tegenwoordig
vormen zij een zelfstandige orde. John Smit is op zoek naar andere enthousiastelingen
die zich wel eens in deze groep verdiept hebben. Hij bereidt een faunistisch overzicht
van de Nederlandse soorten voor en alle informatie is welkom! Zijn adres:
John Smit, Pres. Kennedylaan 279, 6883 AK Velp, jtsmit@planet.nl

Inventarisatie Cleridae & Drilidae – bedankt!
In Info 38 deed ik een oproep aan jullie, omdat ik graag de verspreiding en het
voorkomen van de familie der Cleridae – in heden en verleden – in kaart wilde
brengen. In Info 45 herhaalde ik deze oproep nogmaals. De Drilidae nam ik er
gelijktijdig bij. Nog steeds krijg ik vondsten door! Prachtig deze vorm van
samenwerking. Ik wil daarom ieder die mij gegevens aanleverde op deze plek
nogmaals hartelijk bedanken. Dat er wat mee gedaan wordt mag duidelijk zijn. De
gegevens zijn in Orde opgeslagen en worden gebruikt voor een eerste versie van de
nieuwe Nederlandse kevercatalogus, waaraan door velen wordt gewerkt. (Het is
mogelijk dat je door mij benaderd wordt om exemplaren te verifiëren).
Dré Teunissen

