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Bestuur van de sektie:
Bas Drost (voorzitter) – Lingedijk 35, 4014 MP Wadenoijen (0344-661440),
mbpdrost*xs4all.nl
Barend van Maanen (secretaris, Everts Info, website) – Kasteel Annendaelstraat 31,
6043 XS Roermond, (0475-324648), barendvanmaanen*hetnet.nl
Oscar Vorst (penningmeester) – Poortstraat 55, 3572 HD Utrecht, (030-2722209),
vorst*xs4all.nl
Frank van Nunen – Amaliastein 113, 4133 HB Vianen, (0347-376545),
fvannunen*planet.nl
Ed Colijn – Hofstede 54, 8212 WD Lelystad, (0320-227509), colijn*sarvision.nl

Overige Info
Lidmaatschap

€ 7,50 per jaar, Giro 4058536, Sektie
Everts, Utrecht. Buitenlandse leden: IBAN:
NL95INGB0004058536, BIC: INGBNL2A

Website

www.nev.nl/everts

Nieuwe leden
R. Kohlsaat, Hongarenburg 166 B, 2591 XE Den Haag, 070-3909258,
rkbb.kohlsaat*ziggo.nl
J.H. Lambrechts, Bloemaertlaan 198, 1816 KG Alkmaar, 072-5126768,
j.h.lambrechts*online.nl

Adreswijziging
H. van Kleef, Hogestraat 42, 6953 AW Dieren, 06-42092383, Hvkleef*sci.kun.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
3 mrt 2012

Voorjaarsbijeenkomst te Schoonrewoerd

12 mei 2012

Voorjaarsexcursie Millingerwaard

16 jun 2012

Extra excursie Bloemkampen (Noord-Veluwe)

7-9 sept 2012

Excursieweekend Strabrechtse Heide

17 nov 2012

Najaarsbijeenkomst te Tilburg

Voorjaarsbijeenkomst Schoonrewoerd
zaterdag 3 maart 2012
De komende bijeenkomst wordt gehouden in het Natuurcentrum “De Schaapskooi”,
Overboeicop 15, 4145 NN Schoonrewoerd, tel. 0345-641201 (AC 135.4-438.8). De
Schaapskooi staat centraal in de Vijfheerenlanden aan de doorgaande weg Lexmond Hei en Boeicop – Schoonrewoerd. Op de website staat o.a. een overzichtskaart
(www.natuurcentrum.nl). Bij het centrum is een grote parkeerplaats. Met het openbaar
vervoer is het natuurcentrum op zaterdag niet bereikbaar (of op 1800 m loopafstand:
busdienst Utrecht-Leerdam). Probeer zoveel mogelijk met elkaar per auto te reizen!
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 aanvangstijd is 10.30 uur. Aankomst vanaf 10.00 uur met koffie.
Ochtend
- Verkiezing nieuw bestuurslid en herverdeling functies (zie p. 4)
- De vernieuwde Everts website – Ed Colijn
- Nomenclatuur en systematiek van kevers – Oscar Vorst
- Waterkeverlarven – Barend van Maanen
Middag
- Minicursus determinatie van loopkevers van het geslacht Amara (Carabidae)
door Ron Felix en Jan Muilwijk (zie pagina 5)
Deelname aan de minicursus is mogelijk voor alle belangstellenden. Er zijn ter plekke
12 eenvoudige (20x-40x) Euromex-stereomicroscopen beschikbaar. Indien mogelijk
graag een eigen stereomicroscoop meenemen!
Overigens is er natuurlijk voldoende ruimte voor informele contacten: bijpraten,
uitwisselen van kevers ter controle, etc, etc.
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Contributie 2012

◄◄◄

Verzoek aan iedereen: maak je contributie voor 2012 over (als je dat nog niet gedaan
hebt) naar Giro 4 0 5 8 5 3 6 , ten name van Sektie Everts, Utrecht, onder vermelding van
“contributie 2012”. De contributie bedraagt € 7,50 per jaar.
IBAN en BIC-gegevens voor buitenlandse leden:
NL95INGB0004058536, BIC: INGBNL2A.
Denk ook aan eventuele achterstallige contributie!
Tip: met een automatische overschrijving wordt het
betalen van de contributie een stuk eenvoudiger, ook voor
de penningmeester!

Financiën op 31 december 2011
Het totale bedrag op de rekeningen van de Sektie bedroeg op 31 december j.l.
€ 2185,48 iets minder dan een jaar geleden. Ruim € 1900 van dit bedrag stond op een
spaarrekening. Er staat nog een vrij fors bedrag aan achterstallige contributies open,
namelijk ruim € 200, voornamelijk over het jaar 2011. Ook dit jaar leverde de verkoop
van tweedehands boeken een bescheiden bijdrage aan het vermogen van de Sektie.
De penningmeester

Verkiezing nieuw bestuurslid, 3 maart in Schoonrewoerd
In de vorige Everts Info is een oproep geplaatst aan de leden om zich kandidaat te
stellen voor een bestuursfunctie binnen de Sektie Everts. De kandidaten zullen bekend
worden gemaakt op de bijeenkomst in Schoonrewoerd. Daarna vindt de verkiezing
plaats door de aanwezige leden, door stemming. Het bestuur zal een herverdeling van
de bestuursfuncties toelichten.

Inleveren soortenlijstjes Excursies 2011
De soortenlijsten van de excursies van afgelopen jaar kunnen weer worden ingeleverd
bij het bestuurslid dat de verslaglegging verzorgt. Lever je lijsten bij voorkeur aan als
Orde/Klasse-export, maar ook als Excel- of Word-bestand is mogelijk. Ook kleine
bijdragen van één of enkele soorten worden gewaardeerd! Zie voor de contactgegevens
p.2.
Excursies 2011
Excursieweekend Vlieland

Verslag
Barend van Maanen

Deadline
01-06-2012
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Minicursus Amara (loopkevers, Carabidae) op de
bijeenkomst in Schoonrewoerd, 3 maart 2012
Doe mee aan de minicursus Amara determineren op de komende bijeenkomst in
Schoonrewoerd. Onder leiding van Ron Felix en Jan Muilwijk kunnen alle
geïnteresseerden thuis raken of zich verder bekwamen in het determineren van deze
groep van loopkevers. Amara is een groot loopkevergenus, met deels lastig te
herkennen soorten. De cursus omvat niet alle Amara’s: Zezea en Amara s.str. doen niet
mee. Dat wil zeggen dat de beesten met een duidelijk kleurcontrast op de sprieten
(meestal eerste 3 sprietleden licht, rest donker) niet worden behandeld!
De cursusleiders geven een korte introductie, waarna het praktijkgedeelte begint.
Iedereen kan dan zelf meegebrachte kevers of elkaars kevers proberen op naam te
brengen onder de microscoop en daar hulp bij krijgen van de experts.
Iedereen mag meedoen, beginner en gevorderde!
Let op, zelf meenemen:
 Neem bij voorkeur je eigen stereomicroscoop mee! In het Natuurmuseum zijn
12 eenvoudige Euromex-stereomicroscopen beschikbaar (vergroting 20-40x).
 Neem je eigen (on)gedetermineerde kevers mee!
 Neem je eigen determinatieliteratuur mee, aanbevolen worden BOEKEN ET AL.
(2002) en MÜLLER-MOTZFELD (2006).
 Neem je eigen prepareermateriaal mee.
LITERATUUR

BOEKEN, M., K. DESENDER, B. DROST, T. VAN GIJZEN, B. KOESE, J. MUILWIJK, H. TURIN & R.
VERMEULEN, 2002. De loopkevers van Nederland en Vlaanderen (Coleoptera: Carabidae):
212p. Jeugdbondsuitgeverij, Utrecht. ISBN 90-5107-037-3.
MÜLLER-MOTZFELD, G. (ED.), 2006. Die Käfer Mitteleuropas, Band 2, Adephaga 1, Carabidae
(Laufkäfer), 2. (erweiterte) Auflage: 521p. Spektrum, Heidelberg/Berlin. ISBN 3-8274-1551-9.

Ledenlijst Sektie Everts
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1000-soortendag 2012 – De Meinweg
Dit jaar organiseert EIS in samenwerking met Staatsbosbeheer en waarneming.nl weer
de jaarlijkse 1000-soortendag. Deze zal plaats vinden op zaterdag 9 juni in Nationaal
Park de Meinweg. Noteer de datum vast in je agenda!
Vanuit het Nationaal Park worden gegevens over Coleoptera erg op prijs gesteld.
Afgezien van de waterkevers is er weinig structureel keveronderzoek gedaan in de
Meinweg. Zelfs over een relatief goed bestudeerde groep als de loopkevers is verre van
alles bekend. Voor leden van de Sektie Everts bestaat de mogelijkheid (via
ondergetekende) een jaarvergunning aan te vragen die het mogelijk maakt ook buiten
het betreffende weekend inventarisaties uit te voeren. Voor onderzoek tijdens het
weekend van de 9e juni is het aanvragen van een vergunning niet nodig.
Voor deelnemers die zouden willen overnachten is vanaf vrijdagmiddag 8 juni tot
zondagmorgen 10 juni de kampeerboerderij de Holsterhof te Roermond
(www.holsterhof.nl) gereserveerd. In dit onderkomen is plaats voor max. 26 personen
(7 slaapkamers van 3 tot 4 personen). Opgave is mogelijk bij ondergetekende.
In het voorjaar volgt uitgebreidere informatie, onder andere via de website van
de Sektie Everts, EIS Nederland (www.eis-nederland.nl) en de digitale EISnieuwsbrief "Tentakel". Voor wie niet kan wachten tot dat moment is meer informatie
over de Meinweg te vinden op de zeer verzorgde websites van Nationaal Park de
Meinweg en de Stichting Koekeloere. Door laatstgenoemde organisatie is reeds in
2007 een begin gemaakt met het verzamelen van gegevens over de biodiversiteit in het
gebied. Het rapport over deze activiteiten (Boeren & van Asseldonk, 2008) vermeldt al
bijna 3700 soorten zodat we verzekerd kunnen zijn van een soortenrijke 1000soortendag 2012.
LITERATUUR

BOEREN J. & E. VAN ASSELDONK, 2008. Niet alleen maar Adders en Zwijnen, een eerste aanzet tot een
soortenregister van Nationaal Park de Meinweg SK2008/02, Stichting Koekeloere, Wessem. Internet:
www.stichtingkoekeloere.nl/SK2008-2.0.php

Ed Colijn (contactinfo zie p. 2)

