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Ook	al	leven	we	in	tijden	waarin	het	con-
tact	tussen	mensen	vooral	virtueel	en	
digitaal	en	daardoor	ook	veel	sneller	en	
frequenter	plaatsvindt	dan	toen	alles	nog	
per	post	en	met	de	trekschuit	moest,	toch	
blijken	de	Winterbijeenkomsten	van	de	
NEV	na	bijna	anderhalve	eeuw	nog	altijd	
hetzelfde	doel	te	dienen:	de	persoonlijke	
ontmoeting	en	de	uitwisseling	van	erva-
ringen	van	mensen	met	een	bijzondere	
interesse	in	insecten.

Terwijl	de	zaal	volstroomt	zie	je	het	
gebeuren.	Ze	zijn	weer	gekomen	omdat	
ze	het	leuk	vinden	om	elkaar	te	zien	en	
te	spreken.	Hartelijke	ontmoetingen,	
overal	geanimeerd	kletsende	mensen.		
En	dat	terwijl	zaterdagen	schaars	zijn	en	
voor	de	meesten	heel	bezet.	Er	zijn	veel	
bekende	gezichten	en,	gelukkig,	ook	ieder	
jaar	weer	een	paar	nieuwe.	Vijfenzeventig	
deelnemers	waren	er	deze	keer.	Tien		
procent	van	onze	leden.	Voorwaar	niet	
slecht.

Deze	keer	begon	het	allemaal	toch	wat	
anders.	Meestal	volstaat	de	voorzitter	
met	een	hartelijk	welkom,	een	enkele	
huishoudelijke	mededeling,	en	dan	krij-
gen	de	leden	die	zich	hebben	aangemeld	
op	de	praatjeslijst	het	woord.	Maar	deze	
keer	nam	het	bestuur	het	voortouw	in	de	
persoon	van	bibliothecaris	Tom Hakbijl,	
die	uitgebreid	de	stand	van	zaken	toe-
lichtte	rond	onze	bibliotheek.	Die	moet	
verhuizen,	omdat	het	ZMA	naar	Leiden	
gaat	en	daarom	wordt	er	door	het	NEV-
bestuur	met	NCB	Naturalis	onderhan-
deld.	Dit	verslag	is	niet	de	plaats	om	u	
daarover	te	informeren.	Dat	zal	binnen-
kort	op	andere	wijze	zeer	uitgebreid	
plaatsvinden,	mogelijk	al	voordat	u	dit	
verslag	in	EB	kunt	lezen.	Dat	het	om	een	
zaak	gaat	die	dicht	bij	het	hart	van	de	
leden	ligt,	werd	wel	duidelijk	uit	de	vele	
vragen	die	werden	gesteld.

De	eerste	in	de	rij	‘praatjesmakers’	
was	Paul van Wielink,	die	–	hoe	kan	het	ook	
anders	–	iets	uit	de	Kaaistoep	bij	Tilburg	
te	melden	had.	Deze	keer	gaat	het	over	
de	Coccinellidae	die	hij	er	met	zijn	kame-
raad	Henk	Spijkers	in	de	periode	1997-
2009	aantrof	en	meer	in	het	bijzonder	
over	Harmonia axyridis.	Vanaf	2003	werd	
deze	soort	het	meest	waargenomen,	ruim	
driekwart	van	het	totale	aantal	Coccinel-
lidae.	Maar	in	2009,	en	naar	het	zich	laat	
aanzien	ook	in	2010,	was	er	een	bedui-
dende	teruggang.	Een	verklaring	ervoor	
heeft	Paul	(nog)	niet.	Heeft	het	er	mee	te	
maken	dat	een	invasieve	soort	in	het	
begin	vrij	spel	heeft	omdat	natuurlijke	

vijanden	nog	ontbreken?	De	vondst	in	
2008	van	axyridis-kevers	die	dragers	
waren	van	Hesperomyces virescens,	een	
schimmel	uit	de	familie	Laboulbeniales,	
waarover	Jan	Willem	van	Zuijlen	later	in	
deze	bijeenkomst	nog	uitgebreid	zal	ver-
tellen	(zie	hieronder),	maakte	dat	Paul	
daar	extra	op	is	gaan	letten.	Naar	het	zich	
laat	aanzien	is	de	besmettingsgraad,	die	
in	2009	zo’n	4%	was,	in	2010	meer	dan	
verdubbeld.	

Jan Krikken	toont	een	boek	van	
H.	Aspöck:	Krank	durch	Arthropoden		
uit	2010.	Het	is	een	zeer	omvangrijk	werk	
dat	alle	aspecten	van	aan	geleedpotigen	
gerelateerde	ziekten	van	mens	en	dier	
wereldwijd	beschrijft.	Het	gaat	over	beten	
en	steken,	over	ziekteverwekkers,	aller-
gieën	en	therapieën,	etc.	Wie	meer	wil	
weten:	www.entomologie.at/aktuelles.
php.	Het	boek	heeft	voor	Jan	een	bijzon-
dere	betekenis	daar	hij	de	enig	bekende	
drager	in	Nederland	is	van	het	Ross	River	
virus,	de	veroorzaker	van	de	Ross	River	
Fever	(RRF)	een	door	muskieten	overge-
brachte	infectieziekte.	De	ziekte	wordt	
gekarakteriseerd	door	een	op	influenza	
lijkend	ziektebeeld	en	polyarthritis.	Het	
virus	is	endemisch	in	onder	andere	
Australië.

Roy Kleukers vertelt	over	de	myste-
rieuze	deltakrekel.	In	2006	hoorden	Bau-
dewijn	Odé,	Luc	Willemse	en	hijzelf	een	
vreemde	krekel	in	een	rietveld	aan	de	

zuidkant	van	Sicilië.	Zij	bestudeerden	al	
enkele	jaren	de	krekelfauna	van	Zuid-
Europa,	maar	dit	geluid	was	hen	onbe-
kend.	Het	lukte	niet	om	dieren	te	vangen,	
zodat	de	soort	onbenoemd	bleef.	Later	
dook	er	op	internet	een	melding	van	een	
klein	krekeltje	op	Corsica	op.	Daar	zat	
ook	een	geluidsopname	bij	en	zo	kwa-
men	we	er	achter	dat	het	Natula averni	
(subfamilie	Trigonidiinae)	moest	zijn.	In	
1855	door	Costa	beschreven	uit	de	omge-
ving	van	Napels	en	daarna	niet	meer	
gemeld.	De	afgelopen	jaren	werd	de	soort	
op	diverse	plaatsen	in	Zuid-Europa	en	
Turkije	gevonden.	Het	minuscule	krekel-
tje	(formaat	steekmier)	is	erg	moeilijk	te	
vangen	en	van	veel	plaatsen	hebben	we	
alleen	geluidsopnamen.	Roy	en	zijn	
maten	roepen	onderzoekers	dan	ook	op	
om	in	rivierdelta’s	in	Zuid-Europa	de		
oren	en	ogen	open	te	houden	en	waar-	
nemingen	aan	hen	door	te	geven.	Ze	
gaan	de	komende	jaren	nader	onderzoek	
doen,	omdat	er	nog	taxonomische	ondui-
delijkheden	zijn.	

Wiet Fliervoet maakt	attent	op	een	
nieuwe	tentoonstelling	in	het	Natuurmu-
seum	Nijmegen.	Onder	de	titel	‘Singing	
Insects’	is	daar	van	6	maart	tot	22	mei	
2011	van	alles	te	beleven	rond	geluiden	
die	insecten	maken.

Leo Blommers vertelde	over	zijn	onder-
zoek	aan	sociale	wespen	in	Madagascar.	
Op	instigatie	van	prof.	van	der	Vecht	
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heeft	hij	indertijd	tijdens	een	verblijf	van	
bijna	drie	jaar	op	het	eiland	nesten	van	
Ropalidia-soorten	verzameld.	Het	doel	
was	zoveel	mogelijk	mannen,	in	gezel-
schap	van	vrouwen,	te	verzamelen.	Haast	
alle	soorten	zijn	voor	1901	beschreven,	en	
dan	haast	altijd	vooral	de	vrouwen,	die	
immers	het	hele	seizoen	aanwezig	zijn.	
Deze	zijn	vaak	moeilijk	te	onderscheiden,	
in	tegenstelling	tot	de	mannen,	die	alleen	
in	het	najaar	verschijnen	als	ze	de	jonge	
koninginnen	bevruchten.	Verschillende	
aspecten	van	lichaams-	en	nestbouw,	
sluipwespen	en	-vliegen	worden	met	
plaatjes	geïllustreerd.	Deze	waarnemin-
gen	uit	begin	70-jaren	van	de	vorige	eeuw	
worden	nu	voor	publicatie	uitgewerkt.

Petra Fleurbaaij dient	zich	aan	als	ama-
teurbioloog	met	een	zeer	uitgebreide	
belangstelling.	Vanaf	2010	richt	ze	zich	
vooral	op	de	diversiteit	aan	insecten	in	
haar	eigen	tuin	in	het	buitengebied	van	
Kaatsheuvel-Dongen	en	in	het	bij	Tilburg	
gelegen	natuurgebied	Huis	Ter	Heide,	
waar	onlangs	het	natuurherstelproject	
Plan	Lobelia	werd	afgerond.	Ze	is	vooral	
op	zoek	gegaan	naar	minibiotoopjes,	
zoals	een	paar	oude	tuinstoelen	die	ze	
eigenlijk	had	willen	wegdoen,	maar	die	
een	rustplaats	voor	talloze	insecten	ble-
ken,	en	dood	hout.	Ze	vond	er	heel	veel	
schatten	en	maakte	daarvan	talrijke	
foto’s,	die	ze	met	verve	presenteerde.	
Voor	veel	aanwezigen	een	feest	der	
herkenning.

Sinds	een	jaar	is	Peter Karels de	techni-
sche	man	achter	onze	website.	In	nauw	

overleg	met	onze	webmaster	Marlène	
van	den	Munckhof	is	hij	achter	de	scher-
men	bezig	met	het	maken	van	een	
nieuwe	website	voor	de	vereniging.	Hij	
licht	voor	de	aanwezigen	een	klein	tipje	
van	de	sluier	en	vertelt	iets	over	de	plan-
nen.	We	zullen	er	ongetwijfeld	binnen-
kort	meer	van	zien.

Het	zijn	al	rare	beesten,	die	langpoot-
muggen	van	Pjotr Oosterbroek,	maar	nu	
blijken	ze	ook	nog	vreemd	te	gaan.	Hij	
laat	een	paar	foto’s	en	een	macrovideo-
projectie	(dank	je	wel,	Kees	Zwakhals)	
zien	van	copula’s	van	langpootmuggen	
waarbij	man	en	vrouw	niet	tot	dezelfde	
soort	behoren	en	in	een	geval	zelfs	niet	
tot	hetzelfde	genus.	Ook	laat	hij	een	foto	
zien	van	een	metallisch	blauw	gekleurd	
stel	in	copula.	Ze	zijn	beiden	aangetast	
door	het	iridovirus,	dat	een	prachtig	
doodskleed	heeft	geweven.

Daar	sluit	Matty Berg bij	aan	met	een	
paar	plaatjes	van	het	iridovirus	bij	pisse-
bedden.	En	om	te	laten	zien	dat	deze	
niet-insecten	toch	heus	wel	mooi	zijn,	en	
volgens	hem	dus	ook	een	plekje	binnen	
de	NEV	verdienen,	is	er	ook	een	plaatje	
van	een	reuzenpissebed.

Frits Bink treft	het	niet.	De	film	die	
Rosita	Moenen	en	hij	gemaakt	hebben	
over	de	zijdebijen	van	Normandië	komt	
door	een	slecht	werkende	verbinding	tus-
sen	laptop	en	beamer	verminkt	over.	Frits	
doet	tevergeefs	zijn	best	om	de	stom	
geworden	plaatjes	van	gesproken	tekst	te	
voorzien,	maar	pas	als	Sjoerd	Tiemersma	
bedacht	heeft	dat	er	ook	nog	een	andere	

kabel	in	de	tas	zit	kan	de	film	opnieuw	en	
in	volle	glorie	getoond	worden.	De	film	
laat	opnamen	zien	van	verschillende	bio-
topen	en	van	het	gedrag	van	de	klimopbij	
(Colletes hederae)	en	de	schorszijdebij	
(C. halophilus).	Ook	zijn	er	beelden	van	
een	op	de	klimopbijen	gerichte	klepto-	
parasiet,	de	oliekever	(Stenoria analis),	en	
van	de	gewone	viltbij	(Epeolus variegata),	
een	koekkoeksbijtje	dat	op	de	schors-	
zijdebij	parasiteert.

Jan Willem van Zuijlen geeft	een	presen-
tatie	over	Laboulbeniales.	Dat	blijken	
schimmels	te	zijn,	die	een	obligate	asso-
ciatie	met	arthropoden,	met	name	insec-
ten,	hebben.	In	tegenstelling	tot	de	
meeste	schimmels	bezitten	Laboulbenia-
les	geen	mycelium	en	is	het	hele	schim-
mellichaam	(thallus)	afgeleid	van	een	
tweecellige	ascospore	die	uitgroeit	en	
celdeling	ondergaat.	Aan	de	basis	van	de	
ascospore	zit	een	soort	voet	waarmee	de	
ascospore	zich	op	het	exoscelet	van	de	
gastheer	hecht.	Het	haustorium	(absorp-
tiecel)	dringt	de	cuticula	van	de	gastheer	
binnen	waarna	de	schimmel	veronder-
steld	wordt	voedingstoffen	uit	het	cir-	
culatiesysteem	van	de	gastheer	op	te	
nemen.	Een	alternatieve	mogelijkheid	die	
wordt	aangedragen	is	dat	de	schimmels	
leven	van	koolhydraten	uit	de	chitinelaag	
van	de	gastheer.	De	gastheer	lijkt	weinig	
hinder	te	ondervinden	van	de	schim-
mels.	Als	gastheren	staan	soorten	uit	de	
vele	orden	bekend.	Ongeveer	90%	van	de	
bekende	gastheren	komt	uit	de	orden	
Coleoptera	en	Diptera,	met	name	de	
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Coleoptera.	Binnen	de	Coleoptera	zijn	de	
meeste	gastheren	van	Laboulbeniales	
bekend	uit	de	families	Carabidae	(loopke-
vers)	en	Staphylinidae	(kortschildkevers).	
Men	denkt	dat	de	verspreiding	van	
Laboulbeniales	geschiedt	via	onderling	
contact,	bijvoorbeeld	tijdens	copulatie.		
Er	zijn	momenteel	zo’n	2000	soorten	
bekend,	waarvan	zo’n	40	in	Nederland.	
Jan	Willem	(JeWe.vZ@gmail.com)	vraagt	
aan	een	ieder	via	hem	Diptera	met	
Laboulbeniales	beschikbaar	te	stellen	
voor	de	monografie	van	Walter	Rossi,	die	
in	voorbereiding	is.	

Roel van Klink vertelt	over	een	onder-
zoek	van	de	Universiteit	Groningen	naar	
effecten	van	de	beweiding	op	kwelders	
op	de	herbivore	insecten	van	zulte	(Aster 
tripolium).	In	proefvakken	met	verschil-
lende,	zo	nauwkeurig	mogelijk	gedefi-	
nieerde	beweidingspatronen	heeft	de	
groep	de	verhouding	onderzocht	tussen	
het	voorkomen	van	de	plant	en	de	
daarop	fouragerende	insecten.	Dit	leidde	
tot	de	conclusie	dat	kort	onbeweid	laten	
een	hoge	soortenrijkdom	geeft,	maar	ook	
dat	er	veel	meer	factoren	zijn	die	invloed	
op	de	herbivore	insecten	van	zulte	heb-

ben.	‘Waarschijnlijk	meer	dan	we	hebben	
kunnen	meten’,	verzuchtte	Roel.	Er	is	dus	
nog	veel	te	doen.	

Daan Vestergaard hield	ook	nu	weer	zijn	
traditie	in	ere.	Niks	beamer.	Een	kist	heeft	
hij	bij	zich.	Zijn	bijdrage	bestaat	uit	korte	
onderdelen.	Zo	houdt	hij	een	pleidooi	
voor	het	bewaren	van	(bijzondere)	boe-
ken	en	toont	hij	een	kaart	van	vlinder-	
onderzoek	dat	op	Voorne	plaatsvond	en	
waarover	in	EB	werd	gepubliceerd	in	de	
jaren	1970/1972.	Met	een	uitgave	van	
National	Geographic	in	de	hand	moppert	
hij	wat	over	de	in	zijn	ogen	onzinnige	
term	biodiversiteit.	Hij	vindt	het	beter	om	
te	spreken	van	soortendiversiteit.	Bij	een	
tekening	van	Oudemans	verhaalt	hij	over	
een	ansicht	uit	1901	waarop	wordt	
gemeld	dat	er	een	citroenvlinder	is	waar-
genomen	in	de	Watergraafsmeer.	En	ten-
slotte	laat	hij	een	kistje	zien	met	een	
kleine	selectie	uit	zijn	collectie	tropische	
vlinders	en	sombert	hij	over	de	toekomst	
van	de	collectie	bij	NCB	Naturalis,	waar	
hij	kinderen	met	type-exemplaren	zag	
spelen.

En	dan	is	de	laatste	beurt	weer	voor	
Kees van Achterberg met	zijn	verzameling	
entomologische	curiosa	uit	2010.	Ook	nu	
heeft	hij	weer	een	afwisselende	show	
van	grappige	of	wonderlijke	nieuwtjes	
gemengd	met	talloze	foto’s	die	hij	toege-
stuurd	kreeg,	vooral	van	wespen	in	al	
hun	verscheidenheid.	Ook	toont	hij	drie	
filmpjes	van	het	eierleggen	door	
sluipwespen.	

Sjoerd	Tiemersma

Bezoekers	van	de	143e	Winterbijeenkomst.	Foto:	Peter	Karels




