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Bestuur van de sektie:
Barend van Maanen (voorzitter) – Kasteel Annendaelstraat 31, 6043 XS Roermond,
(0475-324648), barendvanmaanen*hetnet.nl
Oscar Vorst (secretaris-penningmeester) – Poortstraat 55, 3572 HD Utrecht, (0302722209), everts*nev.nl
Frank van Nunen (excursies en bijeenkomsten) – Amaliastein 113, 4133 HB Vianen,
(0347-376545), fvannunen*planet.nl
Ed Colijn (website en nieuwsbrief) – Hofstede 54, 8212 WD Lelystad, (0320227509), colijn*sarvision.nl
Gert van Ee – Voorhelmstraat 5, 2012 ZM Haarlem, (023-5315742),
coleoptera*kpnmail.nl

Overige Info
Lidmaatschap

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

Website

www.nev.nl/everts

Nieuw lid
Nick Schafstall, Schepenmakerssteeg 2, 3515 GW Utrecht, nick.schafstall*gmail.com

Adreswijzigingen
Bram Koese, Swadenburgerdam 25, 2471 AR Zwammerdam.
Rik Lievers, Sint Willibrordusstraat 63-I, 1074 XK Amsterdam.
Jan Muilwijk, Korhoenlaan 41, 3721 EB Bilthoven, 030-2684516.
Gerrit Withaar, Meidoornstraat 20, 9501 VZ Stadskanaal, 0599-614255.

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
17 nov 2012

Najaarsbijeenkomst te Tilburg

23 feb 2013

Voorjaarsbijeenkomst te Schoonrewoerd

17-20 mei 2013 Jubelexcursieweekend
22 jun 2013

Extra excursie Mastbos, Breda

7 sep 2012

Najaarsexcursie Amsterdamse Waterleidingduinen

16 nov 2013

Jubelbijeenkomst te Tilburg

Contributie 2013
Een ieder wordt verzocht dezer dagen de contributie voor het komende keverjaar te
voldoen. Graag € 7,50 overmaken op rekening 40 58 53 6 ten name van Sektie Everts,
Utrecht, onder vermelding van ‘contributie 2013’. Voor de buitenlandse leden: IBAN
NL95INGB0004058536, BIC INGBNL2A.
Het innen van achterstallige contributie kost de penningmeester erg veel tijd. Omdat
veel coleopterologen niet in staat blijken een deugdelijke administratie te voeren biedt
de penningmeester een eenmalige service: mocht u achterlopen met uw contributie,
dan treft u bij deze Everts Info en gekleurd inlegvel. Als u geen inlegvel aantreft, dan
bent u dus bij!
Tip: met een automatische jaarlijkse overschrijving wordt het betalen van de
contributie een stuk eenvoudiger, ook voor de penningmeester!

Inleveren soortenlijstjes Excursies 2012
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- of Klasse-export. Ook kleine bijdragen van één of enkele soorten worden
gewaardeerd! Zie voor de contactgegevens p.2.
Excursies 2012
Voorjaarsexcursie Millingerwaard
Extra excursie Bloemkampen
Excursieweekend Strabrecht

Verslag
Oscar Vorst
Gert van Ee
Frank van Nunen

Deadline
15-12-2012
15-02-2013
01-06-2013

4

november 2012

Najaarsbijeenkomst Tilburg 17 november 2012
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.
Ochtend
- Opening
- Kevers van de Oeverlanden Nieuwe Meer te Amsterdam,
inventarisatie 2005-2012 - Ruud Jansen
- De vermiljoenkever in Nederland - Dré Teunissen en Ed Colijn
Middag
- Minicursus determinatie terrestrische Hydrophilidae - Oscar Vorst
Let op: deelname aan de minicursus is mogelijk voor alle belangstellenden, maar we
vragen deelnemers dringend zoveel mogelijk een eigen microscoop mee te nemen!
Het aantal ter plekke aanwezige microscopen is zeer beperkt.
Naast bovengenoemd programma is er natuurlijk voldoende ruimte voor informele
contacten: bijpraten, uitwisselen van kevers ter controle, etc., etc.

Bestuurswisseling 2013
Onze voorzitter Barend van Maanen zal tijdens de voorjaarsbijeenkomst op 23 februari
volgend jaar zijn functie neerleggen. Barend heeft zich sinds 1997 voor het bestuur
ingezet en is gedurende deze periode onder andere tien jaar verantwoordelijk geweest
voor de website en de Sektie Everts Info. Het laatste jaar trad hij naar buiten als onze
voorzitter.
Het bestuur heeft inmiddels in de persoon van Ruud Jansen een nieuwe kandidaat
gevonden. Eventuele tegenkandidaten voor de komende bestuursverkiezing 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 2013 worden gekozen.
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Minicursus terrestrische Hydrophilidae
Tijdens de komende bijeenkomst in
Tilburg zal Oscar Vorst een determinatiecursus verzorgen over de nietaquatische soorten van de familie der
spinnende waterkevers. Er zullen een 30tal soorten behandeld worden. Naast de
soorten van de genera Dactylosternum,
Cercyon, Megasternum, Cryptopleurum
en Sphaeridium, allen behorend tot de
subfamilie Sphaeridiinae, zal er ook
aandacht zijn voor de drie Nederlandse
Chaetarthria-soorten: de enige soorten
uit de subfamilie Hydrophylinae die er
een min of meer terrestrische leefwijze op
na houden. We hopen dat deze minicursus
zowel voor beginner als gevorderde
coleopteroloog wat te bieden zal hebben.
Doe dus vooral mee!
Cercyon castaneipennis, foto Th. Heijerman

Als je mee wilt doen neem dan indien mogelijk de volgende zaken mee:
• je eigen stereomicroscoop! Er is in het natuurmuseum weliswaar een aantal
binocs aanwezig, maar deze zijn eenvoudig en voor de kleinere soorten minder
geschikt;
• lastig te determineren materiaal uit bovengenoemde genera;
• determinatieliteratuur:
o Die Käfer Mitteleuropas Band 3, 12, 15;
o Hansen, 1987. The Hydrophiloidea of Fennoscandia and Denmark;
o Huijbregts, 1982. De Nederlandse soorten van het genus Cercyon.
• prepareergerei.

Nieuwe ledenlijst! – een oproep
In april 1999 verscheen de Lijst van Nederlandse coleopterologen als bijlage bij Sektie
Everts Info 43. Deze lijst was opgebouwd uit twee delen. Hoofdmoot vormde de
geïllustreerde Ledenlijst van de Sektie Everts, jarenlang bij menig sektielid onder
handbereik bij wijze van veldgids voor de Nederlandse coleopterologen (zie ook
onderstaand voorbeeld van de heer Kever). Het tweede deel behandelde de overleden
Nederlandse keverkundigen. Aanleiding vormde destijds het 10-jarig jubileum van de
Sektie.
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De lijst is al vele jaren op, verouderd en incompleet. Het bestuur heeft daarom het plan
opgevat om een nieuwe editie van de Ledenlijst van de Sektie Everts uit te brengen, ter
gelegenheid van het 25-jarig jubileum. Een dergelijke lijst zou kunnen worden
uitgebreid met een korte fotografische schets van de sektiehistorie. Van een nieuwe
editie van de lijst van overleden coleopterologen wordt afgezien omdat deze inmiddels
als Overzicht van Nederlandse coleopterologen werd opgenomen in de nieuwe
kevercatalogus.
Iedereen wordt daarom verzocht een pasfoto en een korte autobiografische schets
(met daarin opgenomen geboortedatum, beroep, opleiding, hobby’s, specialisatie en
dergelijke) op te sturen naar de secretaris (everts*nev.nl).
Voor wie de ledenlijst niet kent: hij is goeddeels terug te vinden op de elektronische
ledenlijst van de NEV: www.nev.nl/leden. Ook degenen die al in de vorige editie zijn
opgenomen dienen een recente pasfoto en een vernieuwde dan wel geheel nieuwe tekst
aan te leveren.
We hopen op veel respons zodat we een mooie tweede editie kunnen samenstellen.
Ook bijdragen voor de historische schets van de sektie, in de vorm van foto’s van
voorbije sektieaktiviteiten en dergelijke worden op prijs gesteld.

Kees Kever (30.ix.1964)
Mijn interesse voor torren gaat terug tot mijn vroegste jeugd toen ik vaak uren
gefascineerd doorbracht aan de waterkant in mijn geboortedorp Maassluis.
Hoewel ik een bloeiende zaak van elektronische apparaturen te Den Haag heb
mag ik er in het weekend graag opuit trekken; vooral de schrijvertjes hebben
dan mijn aandacht. Uit mijn tweede huwelijk heb ik drie dochters; de oudste is
duidelijk een entomoloog in de dop. Voorts heb ik een uitgebreide collectie
pre-hellenistische vruchtbaarheidsbeeldjes.
Burgemeester Mulderstraat 1a, Den Haag

Nederlandse namen goudhaantjes – een oproep
Als voorbereiding op een Entomologische Tabel over de Nederlandse goudhaantjes
(Chrysomelidae: Chrysomelinae) heeft de auteur, Jaap Winkelman, een lijst van
Nederlandse namen voor de soorten van deze subfamilie opgesteld.
Deze voorlopige lijst is inmiddels op de website van de Sektie ter inzage geplaatst.
Een ieder met interesse in Nederlandse kevernamen wordt uitgenodigd om deze lijst de
komende weken eens door te nemen. Op- en aanmerkingen zijn welkom bij de auteur
(winkelman114*zonnet.nl) en/of secretaris (everts*nev.nl).
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Oscar Vorst

De hier gegeven opsomming van in het jaar 2010 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!
DEBREUIL, M., 2010. – Les Clytrinae de France (Coleoptera, Chrysomelidae). Rutilans,
Supplément 2010: 1-115. Association des Coléoptéristes de France, Villelongedels-Monts. €35 ISSN 1292 7821
Een fraai uitgegeven sleutel tot de Franse soorten van deze
subfamilie van de haantjes. Na een korte inleiding volgen de
determinatietabellen welke van veel afbeeldingen in de vorm
van zwart-wit foto’s en lijntekeningen zijn voorzien. De
soortbesprekingen zijn beknopt. Van alle soorten zijn Franse
verspreidingskaartjes op departementsniveau opgenomen.
Fotoplaten van goede kwaliteit besluiten deze uitgave.
Behandelt alle negen Nederlandse soorten van de genera
Lachnaia, Labidostomis, Clytra en Smaragdina, die in de
nieuwe Nederlandse kevercatalogus overigens onder de
Cryptocephalinae zijn gerangschikt.
LESCHEN, R.A.B., R.G. BEUTEL & J.F. LAWRENCE (RED.), 2010. – Coleoptera, beetles.
Volume 2: Morphology and systematics (Elateroidea, Bostrichiformia,
Cucujiformia partim). Handbook of Zoology 4(39): i-xiii, 1-786. Walter de
Gruyter, Berlin. €248 ISBN 978 3 11 019075 5
Tweede deel van drie voorziene delen over de kevers in
Kükenthals Handbuch der Zoologie. Geopend wordt met een
update van het in deel 1 gepresenteerde systematisch overzicht
van families en subfamilies. Ook worden twee, sinds de
publicatie van het vorige deel beschreven adephage families
besproken: Aspidytidae en Meruidae. Dit deel behandelt de
Elateroidea (de resterende superfamilie van de Elateriformia),
Bostrichiformia en de
superfamilies Lymexyloidea,
Cleroidea, Cucujoidea en Tenebrionoidea (Cucujiformia),
alles bij elkaar zo’n 100 families, waaronder de in ons land meer omvangrijke
Elateridae, Cantharidae, Ptinidae (incl. Anobiinae), Cryptophagidae,
Coccinellidae, Latridiidae en Tenebrionidae. Vreemd is dat de in de titel niet
vermelde Derodontiformia, met de families Derodontidae, Nosodendridae en
Jacobsoniidae, wel in dit deel staan.
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Net als in het eerste deel verschilt de opzet en diepgang tussen de hoofdstukken
nogal. In elk hoofdstuk wordt getracht voor de betreffende familie een
samenvatting te geven van de huidige kennis van systematiek, fylogenie, biologie,
ecologie, morfologie (larven zowel als adulten), en wordt afgesloten met een
uitgebreide literatuurlijst.
Het uiterlijk van dit deel wijkt behoorlijk af van het eerste deel. De kaft is nu
blauw in plaats van groen, het Handbuch is een handbook geworden en het papier
is een tikje dikker. De prijs van dit belangwekkende standaardwerk is onveranderd
stevig.

LÖBL, I. & A. SMETANA (RED.), 2010. – Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 6.
Chrysomeloidea: 1-924. Apollo Books, Stenstrup. €155 ISBN 978 87 88757 84 2
De in dit zesde deel van de Palaearctische catalogus
behandelde families komen ook alle in Nederland voor:
Cerambycidae (boktorren), Megalopodidae (halstandhaantjes),
Orsodacnidae (schijnhaantjes) en Chrysomelidae (haantjes).
Van de bijna 14.000 in dit deel opgesomde soorten komen er
slechts zo’n 400 in ons land voor.

PESARINI, C. & V. MONZINI, 2010. – Insetti della fauna italiana. Coleotteri Carabidi I.
Natura, Rivista di Scienze Naturali 100(2): 1-152. Società Italiana di Scienze
Naturali, Milano. €25 ISSN 0369 6243
PESARINI, C. & V. MONZINI, 2011. – Insetti della fauna italiana. Coleotteri Carabidi II.
Natura, Rivista di Scienze Naturali 101(2): 1-144. €25
Twee eenvoudige gidsjes die de complete loopkeverfauna van
Italië behandelen! Dat lijkt te mooi om waar te zijn. Het valt
dan ook te betwijfelen of met de soms zeer beknopte tabellen
alle ongeveer 1300 Italiaanse soorten werkelijk betrouwbaar
op naam te brengen zijn. Gedetailleerde illustraties van de
determinatiekenmerken ontbreken geheel. Sterke troef zijn de
37 platen waarop in totaal bijna 1000 soorten in kleur worden
afgebeeld. Helaas zijn deze afbeeldingen, vooral voor de
kleinere soorten, tamelijk schetsmatig. De deeltjes worden
afgesloten met een catalogus waarin door middel van een aantal afkortingen een
ruwe Italiaanse verspreiding wordt geschetst. Hierbij worden meer deelgebieden
onderscheiden dan in de bekende Checklist delle specie della fauna d’Italia uit
1993.
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RHEINHEIMER, J. & M. HASSLER, 2010. – Die Rüsselkäfer Baden-Württembergs: 1-944.
Verlag Regionalkultur, Heidelberg. €50 ISBN 978 3 89735 608 5
Een lijvig, rijk geïllustreerd boek over de snuitkevers van
Baden-Württemberg dat alle Curculionoidea bespreekt,
uitgezonderd Scolytinae en Platypodinae. De ruim 160
pagina’s tellende inleiding behandelt achtereenvolgens
Biologie und Ökologie, Lebensräume in Baden- Württemberg,
Gefährdung und Schutz en Datengrundlagen und Statistik. De
hoofdmaaltijd wordt gevormd door ruim 600 bladzijden met
de besprekingen van de 770 behandelde soorten: bijna
1 pagina per soort. De soortteksten zijn volgens een vast
stramien opgebouwd en behandelen eventuele synoniemen, levenswijze,
verspreiding, voorkomen in Baden-Württemberg en bedreigingen. Van zeldzamere
soorten worden ook de bekende vindplaatsen opgesomd. Verspreid in de tekst zijn
tabellen tot de genera en tot de soorten opgenomen. Deze zijn, zoals in de
inleiding vermeld, goeddeels gebaseerd op de tabellen in de vijftien delen van Die
Käfer Mitteleuropas. Afbeeldingen van determinatiekenmerken ontbreken hier,
waardoor het bovengenoemd werk zeker niet kan vervangen. De tekst wordt
opgevrolijkt met veldfoto’s van de meeste behandelde soorten. Achterin bevindt
zich een uitgebreide literatuurlijst en 82 platen met fraaie foto’s van collectieexemplaren van alle behandelde soorten.
Slordig lijkt de omgang met auteursnamen, die soms voluit, soms afgekort zijn.
Het ware beter geweest deze consequent voluit te schrijven. Deze bijna voorbeeldige uitgave is mede gezien de prijs een aanrader.
SEKERKA, L., 2010. – Icones insectorum europae centralis. Coleoptera: Chrysomelidae:
Cassidinae. Folia Heyrovskyana B 13: 1-24. €15 ISSN 1210 4108
In 2010 verscheen één deeltje in deze serie met fotoplaten van
de Midden-Europese keverfauna. De kwaliteit is van foto’s is
van het gebruikelijke hoge niveau. Hoewel, schildpadtorren
verkleuren dikwijls sterk als ze eenmaal geprepareerd zijn,
waardoor deze aflevering toch een wat minder natuurgetrouwe
blik op deze groep biedt.

SILFVERBERG, H., 2010. – Enumeratio renovata Coleopterorum Fennoscandiae, Daniae
et Baltiae. Sahlbergia 16(2): 1-144. €20 ISSN 1237 3273
Alweer de vierde editie van deze kevercatalogus die sinds 1979 telkens met een
iets gewijzigde Latijnse titel verschijnt. Faunistisch voor ons van minder belang,
maar interessant door de nomenclatorische vooruitstrevendheid in combinatie met
de systematische terughoudendheid die de auteur ten toon spreidt.
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VORST, O. (RED.), 2010. – Catalogus van de Nederlandse kevers (Coleoptera).
Monografieën van de Nederlandse Entomologische Vereniging 11: 1-317, CDROM. €35 (€25 voor NEV-leden) ISBN 978 90 71912 32 0
Zie de website van de Sektie www.nev.nl/everts/archief.html#catalogus
WARCHAŁOWSKI, A., 2010. – The Palaearctic Chrysomelidae. Identification keys.
Volume 1: [i-iv], 1-629 & Volume 2: [i-v], 630-1212, pl. 1-102. Natura Optima
Dux Foundation, Warszawa. €240 ISBN 978 83 918040 9 4
Niet te verwarren met het eendelige werk van dezelfde auteur
over de Chrysomelidae van Europa en het MiddellandseZeegebied uit 2003 (besproken in Everts Info 72). Nu wordt
dus het gehele Palaearctische gebied bestreken, waarbij de
grens halverwege China wordt getrokken. De opzet is echter
identiek: een zuiver determinatiewerk, geheel gevuld met van
veel (5505!) lijntekeningetjes voorziene sleutels, dat
afgesloten wordt met 102 platen waarop 918 habitusfoto’s.
Sommige foto’s uit de uitgave van 2003 werden overgenomen,
andere niet. Daarnaast zijn er ook talrijke ‘nieuwe’ soorten
afgebeeld. Foto’s die werden hergebruikt zijn nu duidelijk minder scherp
afgedrukt, maar gelukkig ook minder hard. Het blijft jammer dat in een uitgave
van dit prijsniveau de kwaliteit van de foto’s mager is.
Een bewonderenswaardige poging om voor een zo soortenrijke groep als de
haantjes een sleutel tot alle Palaearctische soorten samen te stellen. Natuurlijk is
de kennis van veel soorten nog beperkt en zijn niet alle soorten uit het behandelde
gebied beschreven, waardoor de determinaties niet altijd vlekkeloos zullen kunnen
verlopen.
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Chrysomela saliceti, een plaagoptreden in Flevoland
Gert van Ee
Op 26 juli 2012 bracht ik een bezoek aan de woonwijk Golfresidentie in het zuidelijke
gedeelte van de gemeente Dronten in de provincie Flevoland. Aanleiding was een
bericht van een goede kennis die hier woont en mij enkele foto’s stuurde van massale
vraat aan struiken door een kever. De woonwijk is eind twintigste eeuw aangelegd en
verweven met een golfterrein. Op het golfterrein is beplanting aangebracht, waaronder
een cultivar van bittere wilg, Salix purpurea. Juist deze wilg werd massaal aangetast en
in korte tijd over grote lengtes helemaal kaalgevreten (zie foto). Zelfs op deze kale
struiken waren op 26 juli nog steeds honderden kevers aanwezig. Determinatie leerde
op dat het hier ging om de soort Chrysomela saliceti Suffrian.
Overal in deze woonwijk waren vraatsporen te vinden op dit type wilgenstruiken, die soms gedeeltelijk waren aangetast, soms helemaal waren kaal gevreten.
Andere wilgen werden (nog) niet aangevreten, hoewel bij een tweede bezoek op 28 juli
ook enkele kevers op andere wilgen werden gevonden. Kloppen met een net leverde
naast C. saliceti nog een ander wilgen bladhaantje op, namelijk het bronzen wilgenhaantje Phratora vitellinae (Linnaeus). Verder zoeken op aangeven van Ron Beenen
naar Phratora tibialis (Suffrian) leverde niet deze soort op, maar alleen meer
exemplaren van het bronzen wilgenhaantje.

Kale wilgenstruiken als gevolg van massaal optreden van Chrysomela saliceti in Dronten.
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Chrysomela saliceti in Dronten.

Chrysomela saliceti
Goede afbeeldingen van C. saliceti staan in de recente publicatie over de Franse
Chrysomelinae van Winkelman & Debreuil (2008). Chrysomela saliceti is de
wetenschappelijke naam voor het wilgenhaantje (Salix is de Latijnse naam van de
wilg). Deze bladkever komt voor van zuidelijk Noord-Europa tot in Zuid-Europa, bijna
alleen op wilgen. Hij is voornamelijk te vinden tussen april en oktober. Meestal is de
kleur van de dekschilden lichtbruin-oranje, maar soms komen geheel zwarte
exemplaren voor. Soorten die lijken op het wilgenhaantje zijn het groot
populierenhaantje Chrysomela populi Linnaeus en het klein populierenhaantje
Chrysomela tremula Fabricius.
In ons land is Chrysomela saliceti een tamelijk zeldzame soort, die slechts sporadisch
wordt verzameld of gemeld. In de afgelopen tien jaar zijn er bij waarneming.nl, de
website waar veel waarnemingen van soorten planten en dieren worden genoteerd,
maar vijf waarnemingen gedaan, waarvan vier op de Waddeneilanden Ameland en
Griend en één op het vaste land van Friesland. In Europa is C. saliceti in veel landen
aangetroffen. In België is de soort volgens de Palaearctische catalogus (Kippenberg
2010) nog niet aangetroffen.
Literatuur
WINKELMAN, J. & DEBREUIL, M., 2008. Les Chrysomelinae de France (Coleoptera,
Chrysomelidae). Rutilans, Supplément 2008: 1-188.
KIPPENBERG, H., 2010. Chrysomelinae: 390-443. In: Löbl, I. & A. Smetana (eds),
Catalogue of the Palaearctic Coleoptera. Volume 6. Chrsyomeloidea. Apollo
Books, Stenstrup.

