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Verenigingsnieuws 

Herfstbijeenkomst 2010
Op	zaterdag	13	november	ontving	de	
Leerstoelgroep	Entomologie	van	Wage-	
ningen	Universiteit	belangstellenden	uit	
de	NEV	op	zijn	nieuwe	locatie.	Sinds	
vorig	jaar	is	het	bekende	gebouw	‘achter	
de	vaas’	verlaten	–	het	staat	er	zelfs	al	
niet	meer	–	en	heeft	de	groep,	die	zo’n	60	
mensen	omvat,	onderdak	gevonden	in	
het	moderne	Radix-gebouw	op	de	cam-
pus.	Voor	de	vreemden	die	we	zijn	ver-

sterken	de	vele	poortjes	waar	we	bij	elke	
verplaatsing	doorheen	moeten	een	
gevoel	van	belangrijkheid	en	geheimzin-
nigheid	van	wat	daarachter	allemaal	wel	
niet	zal	plaatsvinden.	Belangrijk	is	het	
zeker	wat	daar	gebeurt,	maar	geheim-	
zinnig	doen	onze	gastheren	en	-dames		
er	niet	over	als	ze	na	de	opening	door	
NEV-voorzitter	aan	de	28	deelnemers	die	
zijn	opgekomen	uitleggen	wat	ze	zoal	
aan	het	doen	zijn.	

Marcel Dicke	vertelt	–	niet	als	vicevoor-
zitter	van	de	NEV	maar	als	leider	van	het	
onderzoeksteam	–	over	de	zeer	uiteen-	

lopende	aspecten	van	het	onderzoek	van	
de	leerstoelgroep.	Gemeenschappelijk	
uitgangspunt	is	de	vraag	hoe	insecten	
functioneren	in	hun	omgeving.	Er	wordt	
gewerkt	aan	zeer	diverse	groepen	insec-
ten	op	twee	hoofdlijnen:	Insecten	in	rela-
tie	tot	planten	en	insecten	in	relatie	tot	
mensen.	Hoe	reageren	planten	op	aan-
vallen	door	insecten	en	hoe	kunnen	we	
daar	gebruik	van	maken	bij	het	activeren	
van	insecten	in	de	bestrijding	van	die	
aanvallers?	En	anderzijds:	Hoe	zijn	wij	
mensen	een	prooi	voor	insecten?	Wat	
maakt	ons	aantrekkelijk	voor	ze?	In		
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concreto	gaat	een	belangrijk	deel	van	het	
onderzoek	over	sluipwespen	en	planten	
en	over	muggen	en	mensen.	

Vanuit	de	aandacht	voor	individu	en	
populatie	strekt	het	onderzoek	zich	uit	
naar	het	niveau	van	de	leefgemeenschap,	
en	naar	het	niveau	van	cel,	proteïnen	en	
genen.	Op	al	deze	terreinen	proberen	we	
mechanismen	op	het	spoor	te	komen		
die	ten	grondslag	liggen	aan	ecologische	
processen	in	populaties	en	levensge-
meenchappen,	vertelt	Marcel.	We	maken	
gebruik	van	technieken	uit	de	chemische	
ecologie,	de	gedragsecologie,	de	electro-
fysiologie.	We	onderzoeken	de	rol	van	
micro-organismen	in	de	ecologie	van	
insect-gastheer	relaties.	En	we	bewegen	
ons	op	het	terrein	van	de	evolutionaire	
biologie.	

Bij	het	plantenonderzoek	gebruiken	
we	als	modelplantje	de	zandraket	(Arabi-
dopsis thaliana),	een	wilde	Brassicaceae-
soort	(verwant	aan	kool)	de	eerste	plan-
tensoort	waarvan	het	volledige	genoom	
in	kaart	werd	gebracht.	We	proberen	door	
het	activeren	of	juist	deactiveren	van	
specifieke	genen	eigenschappen	op	het	
spoor	te	komen	en	mechanismen	te	ont-
rafelen,	die	ons	inzicht	kunnen	verschaf-
fen	over	de	manieren	waarop	de	plant	
reageert	op	insecten,	in	ons	geval	de	rup-
sen	van	het	koolwitje,	de	kooluil	of	het	
koolmotje.	En	we	onderzoeken	hoe	sluip-
wespen	de	signalen	van	de	plant	of	van	
zijn	omgeving	herkennen	en	er	gebruik	
van	maken	in	hun	zoektocht	naar	gast-
heren	voor	de	afzetting	van	hun	eieren.

Bij	het	medisch-veterinair	onderzoek,	
dat	zich	vooral	richt	op	de	bestrijding	van	
malaria,	gaat	het	vooral	om	de	stoffen		
die	malariamuggen	aantrekken	of	juist	
afstoten.	We	onderzoeken	de	rol	van	
receptorgenen	maar	ook	het	functio-	
neren	van	malariamuggen	in	de	levens-
gemeenschap.	Van	het	laboratorium	tot	
het	veld	in	Afrika.	Eén	van	de	methodes	
van	bestrijding	die	we	onderzoeken	is	de	
gerichte	infectie	van	muggen	met	
schimmels.

In	het	kader	van	het	Convergence	of	
Sciences	program	(COS)	dat	zich	richt	op	
de	versterking	van	de	landbouwkundige	
innovatiesystemen	in	West-Afrika,	zijn	
negen	groepen	van	Wageningen	Univer-
siteit	actief,	waaronder	ook	entomologen,	
die	samen	met	boeren	en	wetenschap-
pers	ter	plaatse	onderzoeken	wat	de		
problemen	zijn	en	samen	zoeken	naar	
oplossingen.

Een	andere	lijn	van	onderzoek	
waarop	wij	actief	zijn	is	de	rol	die	insec-
ten	kunnen	spelen	in	de	toenemende	
behoefte	van	de	wereldbevolking	aan	
nieuwe	eiwitbronnen.	In	onze	cultuur	
betekent	dat	dat	we	ons	vooral	moeten	
richten	op	de	waardering	voor	insecten	
en	op	de	gewenning	aan	het	idee	dat	
insecten	ook	als	goed	en	lekker	voedsel	
kunnen	worden	beschouwd.	Er	zijn	al	
enkele	initiatieven	van	innovatieve	
ondernemers	in	ons	land,	maar	er	zal	nog	
heel	veel	moeten	gebeuren	voor	we	wer-
kelijk	een	bruikbare	en	geaccepteerde	
aanvulling	en/of	alternatief	gevonden	

hebben	voor	de	gangbare	vleesproductie.
In	de	lezingencyclus	Insecten en Maat-

schappij die	we	in	januari	en	februari	hou-
den	komen	veel	van	de	thema’s	van	ons	
onderzoek	aan	de	orde.	Ook	in	het	boek	
‘Muggenzifters	en	mierenneukers’	heb-
ben	we	veel	onderwerpen	uit	ons	onder-
zoek	belicht.	En	de	drie	medewerkers	die	
hierna	aan	het	woord	komen	zullen	hun	
lijn	van	onderzoek	verder	uiteenzetten.

Nina Fatouros richt	zich	op	de	vraag	
hoe	sluipwespen	de	eieren	van	andere	
insecten	vinden,	die	zij	vervolgens	para-
siteren.	Het	gaat	daarbij	om	piepkleine	
geursporen	van	feromonen	en	van		
plantengeurstoffen.	Modelbeest	is	een	
Trichogramma-sluipwesp	die	eieren	van	
het	koolwitje	parasiteert.	Net	als	bij	
andere	sluipwespen	kunnen	de	vrouw-
tjes	bepalen	of	zij	een	zoon	of	een	doch-
ter	produceren.	De	eerste	ontstaat	uit		
een	niet	bevrucht	ei,	de	andere	uit	een	
bevrucht	ei.	De	wespenmoeder	kan	door	
het	openen	of	gesloten	houden	van	de	
spermatheca	het	geslacht	van	het	ei	
bepalen.	In	haar	legsels	bevindt	zich	
altijd	tenminste	één	zoon,	die	als	belang-
rijkste	levensopdracht	meekrijgt	het	zo	
snel	mogelijk	bevruchten	van	zijn	zusjes.	

Hoe	vinden	deze	wespjes	de	eieren	
van	hun	gastheren?	De	geuren	van	de	
eieren	zijn	niet	gemakkelijk	te	detec-	
teren.	De	wespjes	hebben	er	drie	strate-
gieën	voor	om	dit	probleem	aan	te	pak-
ken:	ze	bespioneren	de	ei-afzetting	door	
zich	te	richten	op	de	feromonen	van	de	
adulten;	ze	gaan	af	op	door	de	gastheer	
geïnduceerde	planten-afweergeuren;	ze	
zijn	in	staat	om	associatief	geuren	te	
leren.	

Voor	het	onderzoek	op	dit	gebied	
maken	we	gebruik	van	spruitkool	(Bras-
sica oleracea)	met	de	daarop	gekweekte	
Pieris brassicae	(groot	koolwitje)	en	zwarte	
mosterd	(Brassica nigra)	met	Pieris rapae	
(klein	koolwitje).	En	we	onderzoeken	de	
reacties	van	de	wespen	op	antiseksfero-
monen	(door	het	mannetje	geïnduceerde	
geurstoffen	om	het	wijfje	na	de	paring	
onaantrekkelijk	te	maken	voor	andere	
mannetjes).

Een	opvallende	en	effectieve	tactiek	
die	door	de	wespjes	wordt	gevolgd	is	de	
gepaarde	gastvrouw,	die	ze	herkennen	
aan	haar	feromonen,	te	gebruiken	als	
transportmiddel.	Zo	kunnen	ze	meeliften	
naar	elke	plek	waar	eieren	worden	afge-
zet.	Een	kort	maar	indrukwekkend	film-
fragment	laat	zien	hoe	dat	in	z’n	werk	
gaat.

Ook	maken	de	wespen	gebruik	van	
plantensignalen.	Niet	alleen	wanneer		
de	larven	van	de	vlinder	uitkomen	en	
beginnen	te	vreten	aan	de	gastheerplant,	
zendt	deze	bepaalde	(SOS)signalen	uit,	
maar	reeds	bij	de	eiafzetting	is	dat	het	

Koolwitjeskweek.	Foto:	Sjoerd	Tiemersma
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geval.	Zo	reageert	de	wilde	mosterd	bin-
nen	24	uur	na	eiafzetting	met	een	voor		
de	wespjes	en	ook	voor	de	onderzoeker	
traceerbare	reactie.	Anderzijds	bevat	het	
plaksel	waarmee	gepaarde	vrouwtjes	van	
de	gastheer-vlindersoort	de	eitjes	aan	de	
plantenbladeren	plakken	een	spoor	van	
het	antiseksferomeoon	dat	de	plant	aan-
zet	tot	de	productie	van	geurstoffen	die	
door	de	wespjes	wordt	getraceerd.

Juist	uit	het	ei	gekomen	(naïeve)	
wespjes	blijken	nog	niet	het	specifieke	
gedrag	van	hun	soortgenoten	te	beheer-

sen,	maar	kennelijk	zijn	ze	in	staat	door	
associatief	leren	dit	gedrag	aan	te	leren.	
In	het	laboratorium	onderwerpen	we	
deze	wespjes	aan	op	Pavlov	gebaseerde	
trainingstechnieken.	Ook	proberen	we		
te	achterhalen	wat	er	plaatsvindt	in	de	
minuscule	hersentjes	van	deze	dieren.	
We	zijn	er	in	geïnteresseerd	of	er	een	
relatie	is	tussen	de	hersengrootte	en	de	
vaardigheid	tot	leren.	We	zijn	dan	ook	
bezig	om	stamlijnen	te	genereren	met	
verschillende	hersengrootte	om	verder		
te	kunnen	onderzoeken.	

Erik Poelman	spreekt	onder	de	titel	
‘Plantenverdediging	en	biodiversiteit		
van	de	insectengemeenschap’	over	de	
veranderingen	in	de	plant	in	reactie	op	
insecten.	Studie	wordt	verricht	aan	de	
zwarte	mosterd	(Brassica nigra)	en	we	
richten	ons	op	de	hele	insectengemeen-
schap		
op	deze	plant.	Op	onze	testveldjes	doen	
we	onderzoek	op	verschillende	cultivars,	
die	verschillende	eigenschappen	hebben.		
Het	blijkt	dat	ook	de	insectengemeen-
schappen	die	aan	hen	gerelateerd	zijn	
van	elkaar	verschillen.	Ook	reageren		
ze	zeer	verschillend	op	beschadigingen		
door	rupsen.	Door	de	veranderingen		
in	de	plant	komen	nog	vele	andere	
mechanismen	in	werking,	die	elk	weer	
invloed	uitoefenen	op	de	ontwikkeling	
van	andere	tot	de	leefgemeenschap	
behorende	insectensoorten,	en	dus		
ook	op	bestuivers	en	predatoren.	Elke	
cultivar	heeft	zo	z’n	eigen	biodiversiteit	
en	een	daaraan	gerelateerde	diversiteit	
van	interacties,	die	ook	nog	eens	afhan-
kelijk	is	van	de	ontwikkelingsfase	van		
de	plant.	

In	Wageningen	vinden	diverse	onder-
zoeken	plaats	om	de	interacties	zichtbaar	
te	maken	op	verschillende	niveaus:	aller-
eerst	op	kool	(Brassica oleracea);	dan	ook	
op	de	daarop	eierleggende	en	fourage-
rende	koolwitjes	(Pieris sp.);	vervolgens	
op	de	op	Pieris-eieren	parasiterende	sluip-
wespen	(Cotesia glomerata en	C. rubecula)	
en	tenslotte	op	de	hyperparasiterende	
sluipwespen	die	de	Cotesia-	poppen	para-
siteren.	Vooral	bij	dat	laatste	is	het	een	
vraag	hoe	de	hyperparasieten	de	cocons	
van	de	sluipwespen	kunnen	vinden.	Het	
gedrag	van	de	hyperparasiet	doet	ver-
moeden	dat	veel	van	het	toeval	afhangt,	
maar	er	zijn	ook	aanwijzingen	dat	zij	
zich	ook	laten	leiden	door	de	reacties		
van	planten	op	de	aanval	door	rupsen.	
Geparasiteerde	rupsen	verspreiden	een	
‘spuug’	dat	een	andere	samenstelling	
heeft	dan	dat	van	niet-geparasiteerde	
rupsen.	De	plant	reageert	verschillend	op	
deze	verschillend	samengestelde	spuug-
mengsels.	En	de	hyperparasiet	lijkt	die	
plantenreacties	van	elkaar	te	kunnen	
onderscheiden	en	te	duiden.	

Samengevat:	reacties	van	planten	op	
herbivoren	hebben	consequenties	voor	
de	kolonisatie	door	andere	insectensoor-
ten;	een	mogelijk	sterk	effect	op	de	zaad-
vorming;	effect	op	andere	sluipwespen	
en	op	hyperparasieten.	

Het	voorbereide	verhaal	van	Sander 

Koenraadt wordt	vanwege	diens	elders	
gewenste	aanwezigheid	gepresenteerd	
door	Marcel	Dicke	met	als	titel	‘Muggen	
bestrijden	met	entomopathogene	schim-
mels’.	In	het	kort	komt	het	thema	van		
dit	onderzoek	neer	op	de	vraag	hoeveel	

Katja	Hoedjes	en	haar	sluipwespenschool.	Foto:	Jap	Smits

Dennis	Oonincx	en	zijn	eetbare	insecten.	Foto:	Jap	Smits
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sporen	je	nodig	hebt	om	van	een	gezonde	
malariamug	een	beschimmelde	malaria-
mug	te	maken.	

Malaria	is	als	bekend	een	enorm	
wereldprobleem.	Ongeveer	50%	van	de	
wereldbevolking	loopt	risico’s	besmet		
te	worden	met	malaria.	In	2008	waren	er	
243	miljoen	ziektegevallen	met	als	
gevolg	863.000	doden,	waarvan	89%	in	
Afrika.	De	oorzaak	is	de	parasiet	Plasmo-
dium	sp.	die	de	bloedcellen	kapotmaakt.	
Hierdoor	kunnen	bloedvaten	verstoppen	
en	als	dat	in	de	hersenen	plaatsvindt	
kan	dat	leiden	tot	een	dodelijk	hersenin-
farct.	De	parasiet	wordt	overgebracht	
door	Anopheles	sp.	(er	zijn	450	soorten	
Anopheles,	waarvan	zo’n	70	gevaarlijk	
zijn.	De	bekendste:	A. gambiae,	A.arabien-
sis	en	A. funestus).	De	bestrijding	richt	
zich	in	de	praktijk	vooral	op	insecticiden,	
maar	deze	hebben	het	nadeel	dat	er	op	
steeds	grotere	schaal	resistentie	ontstaat	
waardoor	ze	niet	meer	effectief	zijn.	Er	
zijn	biologische	alternatieven	nodig	die	
zich	kunnen	richten	op	de	larvale	bestrij-
ding	en	op	adulte	bestrijding.	Kort	wordt	
de	levenscyclus	van	Plasmodium	in	her-
innering	gebracht:	geïnfecteerde	vrouw-
tjesmug	–	bloedmaaltijd	bij	de	mens	–	
infectie	met	sporozoïden	–	ontwikkeling	
in	levercellen	–	openbarsten	van	de	schi-
zoïde	in	de	bloedbaan	–	vrijkomen	van	
trophozoïden,	die	dodelijk	zijn,	en	game-
toïden,	die	bij	een	nieuwe	bloedmaaltijd	
door	een	mug	worden	opgenomen	–	ont-
wikkeling	in	de	mug	en	nieuwe	infectie	
van	een	mens.

Voor	biologische	bestrijding	zijn	op	
dit	moment	zo’n	twaalf	schimmelsoorten	
bruikbaar.	Het	meest	gebruikt	worden	
Metarhizium anisopliae	en	Beauveria bassi-
ana.	Beide	komen	in	de	bodem	voor	en	
worden	reeds	gebruikt	bij	de	bestrijding	
van	andere	insectensoorten.	Kunnen	ze	
ook	gebruikt	worden	om	malariamuggen	
te	bestrijden?	Daarbij	spelen	veiligheids-
aspecten	een	belangrijke	rol:	hoe	speci-
fiek	is	het	middel?	Bestrijdt	het	ook	
andere	insecten	die	je	niet	wilt	bestrij-
den?	Hoe	allergeen	is	het	middel	voor	
mens	en	dier?	Hoe	effectief	is	het	middel	
toxicogeen	en	pathogeen?

Na	infectie	met	een	met	schimmel	
leeft	een	mug	nog	zo’n	15	dagen,	maar		
in	die	periode	is	zij	niet	meer	in	staat	
sporozoïden	en	dus	malaria	over	te		
dragen.	En	omdat	de	sporenvorming		
van	de	schimmel	relatief	zeer	snel	gaat	
heeft	de	mug	weinig	kans	zich	te	verde-	
digen	tegen	infectie.	

In	het	laboratorium	wordt	het	effect	
onderzocht	van	de	schimmels	op	voor	
pesticiden	resistente	muggen.	En	in	het	
veld	in	Afrika	wordt	onderzocht	welk	
effect	het	ophangen	van	met	schimmels	
geprepareerde	lappen	in	huizen	heeft	

zowel	op	de	muggen	als	op	de	hele	
omgeving.	

Schimmelbestrijding	van	malaria-
muggen	lijkt	veelbelovend	te	zijn.	Maar	
om	effectief	te	kunnen	zijn	zal	er	een	
techniek	van	massaproductie	moeten	
worden	ontwikkeld.	De	verspreidingsme-
thodes	zullen	moeten	worden	verbeterd.	
Er	zal	veldevaluatie	op	grote	schaal	moe-
ten	plaatsvinden.	En	verder	zullen	aspec-
ten	als	veiligheid	en	de	acceptatie	door	de	
bevolking	aandacht	vergen.	

De	bruikbaarheid	van	schimmels	
wordt	ook	op	ander	terrein	onderzocht	
bijvoorbeeld	voor	de	bestrijding	van	
vogelmijt	(Dermanyssus gallinae)	in	de	
Nederlandse	pluimveeteelt.

Na	de	lunchpauze	worden	we	in	
kleine	groepjes	door	een	aantal	werk-
ruimten	geleid	en	krijgen	daar	aanschou-
welijke	uitleg	bij	de	opgestelde	
experimenten.	

Dennis Oonincx	geeft	informatie	over	
zijn	onderzoek	naar	de	geschiktheid	van	
insecten	voor	toepassing	in	humane	con-
sumptie.	Yde Jongema	laat	ons	verschil-
lende	opstellingen	zien	waar	insecten		
en	planten	worden	gekweekt	voor	de	
lopende	onderzoeken.	Katja Hoedjes	heeft	
verschillende	kweekjes	van	sluipwespen	
voor	haar	experimenten	rond	de	vraag:	
Hoe	leren	insecten?	En	Niels Verhulst toont	
de	vernuftige	“geurtunnels”	die	moeten	
helpen	om	inzicht	te	krijgen	in	wat	de	
aantrekkelijkheid	van	een	mens	voor	
malariamuggen	bepaalt.

Al	met	al	een	door	alle	aanwezigen	
zeer	gewaardeerd	programma.	Met		
dank	aan	het	team	van	Entomologie	
Wageningen!

22e Entomologendag 
Vorig	jaar	introduceerde	ik	de	Entomo-	
logendag	in	dit	tijdschrift.	Ineens	was	het	
tot	me	doorgedrongen	dat	het	toch	wel	
vreemd	was	dat	er	tot	dan	toe	nog	nim-
mer	een	verslag	van	een	zo	belangrijke	
bijeenkomst	binnen	onze	vereniging	in	
dit	blad	was	gepubliceerd.	Kennelijk	was	
iedereen	er	van	uitgegaan	dat	de	‘Pro-
ceedings	of	the	Netherlands	Entomolo-	
gical	Society	Meeting’	wel	voldoende	was	
als	verslaglegging	van	het	gebeurde.	Dat	
verslag,	dat	ieder	jaar	door	Jan Bruin	wordt	
samengesteld,	bevat	excerpten	van	
(enkele	van)	de	gehouden	lezingen.	Het	
wordt	automatisch	toegestuurd	aan	de	
deelnemers	en	verder	speelt	het	een	rol	
in	de	wetenschappelijke	literatuur.	Maar	
een	groot	deel	van	de	NEV-leden	zien	het	
niet,	als	ze	al	van	het	bestaan	ervan	
weten.	

Nu	ga	ik	in	dit	verslag	niet	nog	eens		
in	den	brede	uiteenzetten	hoe	de	Ento-

mologendag	is	opgezet,	dat	heb	ik	in	de	
EB	van	februari	2010	wel	voldoende	
gedaan.	U	weet	het:	een	hoofdlezing,	een	
carrousel	van	lezingen	in	vier	verschil-
lende	zalen,	de	bekendmaking	en	uitrei-
king	van	de	NEV-dissertatieprijs	en	
vooral	veel	onderling	contact	met	col-	
lega’s.	Dat	zijn	de	ingrediënten	die	nu		
al	voor	de	22e	keer	hun	grote	waarde	
bewijzen.

De	17e	december	2010	was	de	regu-
liere	en	ver	van	tevoren	geplande	dag	
voor	de	22e	Entomologendag.	Het	weer	
van	die	dag	maakte	dat	het	een	hele	toer	
was	om	in	Ede,	bij	congrescentrum	de	
Reehorst,	te	kunnen	komen.	Door	de	
sneeuw	waren	verkeer	en	treinenloop	
geheel	in	de	war,	zodat	velen	met	zeer	
grote	vertragingen	nog	arriveerden	ter-
wijl	anderen	onverrichter	zake	naar	huis	
terugkeerden	omdat	er	geen	doorkomen	
aan	was.	Er	misten	dan	ook	nogal	wat	
mensen	die	zich	hadden	opgegeven,	
zowel	deelnemers	als	sprekers.	Maar	
gelukkig	kon,	met	wat	improvisatie	hier	
en	daar,	de	dag	toch	in	zijn	bedoelde	
vorm	worden	gehouden.

Na	de	opening	door	SETE-voorzitter		
Jacintha Ellers	kreeg	Dr. Caroline Nieberding	
het	woord	voor	de	plenaire	lezing.	Zij	is	
docent	aan	de	Katholieke	Universiteit	
van	Leuven	(België),	onderzoeker	in	het	
Biodiversiteit	Onderzoek	Centrum	(BDIV)	

SETE-voorzitter	Jacintha	Ellers	opent	
de	22ste	Entomologendag.	Foto:	Sjoerd	
Tiemersma
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en	leider	van	de	groep	Evolutionaire	en	
Genetische	Ecologie.	Haar	bijdrage	was	
aangekondigd	als	een	verhaal	over		
seksuele	selectie,	stinkende	mannen		
en	(tropische)	vlinders,	onder	de	titel		
‘Olfactory	communication	and	sexual	
selection’.

Een	van	de	belangrijkste	krachten	
achter	de	verschillende	factoren	die	een	
rol	spelen	bij	de	voortplanting	is	de	sek-
suele	selectie.	Deze	steunt	op	het	bestaan	
van	vormen	van	communicatie	tussen	
individuen,	die	informatie	verschaffen	
over	de	identiteit	van	de	potentiële	paar-
genoot.	In	die	context	speelt	communica-
tie	door	geuren	een	belangrijke	rol.	Dat	is	
aangetoond	bij	verschillende	vertebraten,	
waaronder	de	mens.	En	ook	bij	insecten	
speelt	de	communicatie	door	seksfero-
monen	een	belangrijke	rol.	Nieberding	
onderzocht	aan	een	geschikte	model-	
soort,	de	vlinder	Bicyclus	anyana,	niet	al-
leen	welke	seksferomonen	door	de	man-
netjes	worden	verspreid,	maar	vooral		
ook	hoe	de	vrouwtjes	op	die	geurstoffen	
reageren	en	welke	informatie	daarmee	
wordt	overgedragen.	Het	bleek	dat	de	
informatieve	waarde	van	het	mannelijke	
seksferomoon	veel	geraffineerder	en	
gedetailleerder	is	dan	eerder	gedacht.		
De	bevindingen	gaven	ook	aanleiding	tot	
het	doen	van	enkele	voorspellingen	over	

de	evolutie	van	dit	signaal	binnen	het	
genus.	

De	lezingencarrousel	was	opgebouwd	
rond	een	negental	thema’s:	Medische	en	
veterinaire	entomologie,	Seksuele	selec-
tie,	Invasieve	insecten,	Ontwikkeling,	
Plaagbestrijding,	Biodiversiteit,	Seks	en	
specialisatie,	Gedrag,	Insect-plant	rela-
ties.	Er	was	voor	elk	wat	wils.

Een	bijzonder	moment	was	de	bekend-
making	en	uitreiking	van	de	NEV-disser-
tatieprijs	2010	door	de	voorzitter	van	de	
NEV,	Matty Berg.	Deze	prijs,	die	nu	voor	
de	derde	keer	werd	toegekend,	is	een	
blijk	van	erkenning	voor	het	beste	
proefschrift	over	een	entomologisch	
onderwerp	dat	in	de	periode	van	1	sep-
tember	2009	-	1	september	2010	aan	een	
Nederlandse	universiteit	werd	verde-
digd.	De	prijs	bestaat	uit	een	geldbedrag,	
een	oorkonde,	de	gelegenheid	om	een	
plenaire	lezing	te	houden	op	de	Ento-
mologendag	en	de	publicatie	van	een	
overzicht	van	de	studieresultaten	in	
Entomologische	Berichten.	De	selectie	
voor	de	prijs	wordt	verricht	door	de		
Sectie	Experimentele	en	Toegepaste	
Entomologie	(SETE)	in	overleg	met	de	
NEV.	Criteria	zijn	de	wetenschappelijke		
kwaliteit	van	het	proefschrift,	de		

vernieuwende	inzichten	of	technolo-
gieën	die	worden	uiteengezet,	de	
samenhang	en	het	belang	van	het	
proefschrift,	en	de	betekenis	voor	de	
entomologie	in	het	algemeen.	

Dit	jaar	werd	de	prijs	toegekend	aan	
Dr. Susan Sangilu Imbahale	voor	haar	proef-
schrift	‘Integrated	malaria	vector	control	
in	different	agro-ecosystems	in	western	
Kenya’.	Imbahale	deed	haar	onderzoek		
in	het	Laboratorium	voor	Entomologie	
van	Wageningen	Universiteit	en	zij		
verdedigde	aan	deze	universiteit	haar	
proefschrift	met	succes	op	29	oktober	
2009.	Nadat	de	laureaat	de	bij	de	prijs	
behorende	oorkonde	in	ontvangst	had	
genomen	zette	zij	in	een	heldere	lezing	
de	belangrijkste	punten	van	haar	onder-
zoek	uiteen.	Een	artikel	in	EB	volgt	later.

Met	een	geanimeerde	borrel	werd	de	
Entomologendag	2010	besloten.

Sjoerd	Tiemersma

Matty	Berg	reikt	de	Dissertatieprijs	uit	aan	Dr.	Susan	
Sangilu	Imbahale.	Foto:	Sjoerd	Tiemersma

Caroline	Nieberding	geeft	haar	lezing	‘Olfactory	communication	and	sexual	selec-
tion’.	Foto:	Sjoerd	Tiemersma


