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Verenigingsnieuws
Verslag 26e Entomologendag

Eens per jaar komen de Nederlandse in-
sectenonderzoekers bijeen om elkaar en 
andere belangstellenden over hun meest 
verrassende en vernieuwende resultaten 
op de hoogte te stellen. Het is niet alleen 
een goede gelegenheid om alle oude  
bekenden weer eens te zien, maar ook 
om veel nieuwe gezichten te ontmoeten.  
De 26e Nederlandse Entomologendag 
die 19 december 2014 werd gehouden, 
was er wederom een groot enthousias-
me van studenten en promovendi om 
hun onderzoek voor het voetlicht te 
brengen. In totaal 158 deelnemers had-
den zich aangemeld maar door een 
treinstoring op het traject Utrecht-Wa-
geningen had een groot aantal deelne-
mers flinke vertraging opgelopen, waar-
door sommige van hen helaas zelfs de 
hoofdlezing van Dr. Eva Veronesi hebben 
moeten missen. De NEV-dag bestond  
zoals gewoonlijk uit een hoofdlezing,  
gevolgd door vier parallelle sessies. 
Daarnaast was er de uitreiking van de 
NEV-dissertatieprijs, gevolgd door een 
lezing door de prijswinnaar.

De hoofdlezing had dit jaar een  
medisch-entomologisch perspectief, 
waarin de rol van knutten (Culicoi-
des: Cerapogonidae) op de overdracht 
van virussen werd belicht door Dr. Eva 
Veronesi, hoofd van National Centre for 
Entomology, Parasitology department 
van de Universiteit van Zurich. Knutten 
komen vrijwel overal op de wereld voor 
en zijn zeer belangrijk voor de veterinaire 
en humane gezondheid, aangezien ze 
verschillende virussen kunnen over-
dragen. Eva gaf een uitgebreid overzicht 
over de gedragsmatige, genetische en 
moleculaire complexiteit van opname, 
replicatie en overdracht van het virus 
door verschillende soorten knutten. De 
afgelopen jaren is de veterinaire sector 
van Nederland zelf ook hard getroffen 
door uitbraken door blauwtongvirus en 
Schmallenbergvirus en daardoor werd 

haar lezing extra interessant voor vele 
aanwezigen.

Na een aantal lezingen in de pa- 
rallelle sessies, werd aan het begin  
van de middag de uitslag van de NEV- 
Dissertatieprijs bekend gemaakt. Sinds 
2008 jureert het bestuur van de Sectie 
Experimentele en Toegepaste Entomo-
logie (SETE) voor de NEV-Dissertatieprijs. 
Deze prijs wordt jaarlijks uitgeloofd en 
behelst een prijs van 1000 euro voor het 
beste proefschrift op het gebied van de 
entomologie. De jury, bestaande uit het, 
had elf inzendingen ontvangen. De prijs 
ging dit jaar naar Roel van Klink voor 
zijn dissertatie bij de Rijksuniversiteit 
van Groningen en genaamd ‘Of dwarves 
and giants: how large herbivores shape 
arthropod communities on salt marshes’. 
Hij gaf een mooie levendige presentatie 
over zijn werk aan het effect van grazers 
op geleedpotigen in zoutgraslanden. De 
jury gaf in hun rapport aan dat zijn werk 

een duidelijk belang heeft voor de ento-
mologie en zijn bevindingen niet alleen 
op zoutgraslanden van toepassing kun-
nen zijn, maar waarschijnlijk een alge-
mene geldigheid hebben voor veel meer 
ecosystemen met grote grazers.

De parallelle sessies werden voort- 
gezet met deze keer een relatief grote 
sessie over Medische Entomologie,  
maar ook onderwerpen zoals Insect- 
microbe-interactie, biologische controle  
en Biodiversiteit. De kwaliteit van de 
presentaties was hoog en het publiek 
reageerde enthousiast met vragen. Aan 
het eind van de middag was er tijdens de 
borrel gelegenheid om de nieuwe kennis 
nog eens te bediscussiëren of gewoon bij 
te praten met oude bekenden onder het 
genot van een drankje. Volgend jaar vindt 
de Entomologendag plaats op vrijdag  
18 december: zorg dat u er bij bent!
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