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Op 18 december 2015 vond de jaarlijkse 
Entomologendag plaats in Congrescen-
trum De Reehorst in Ede. Deze bijeen-
komst wordt georganiseerd door Sectie 
Experimentele en Toegepaste Entomolo-
gie (SETE) en trekt vooral toegepaste en 
experimentele entomologen, zowel be-
roeps als amateurs. De lezingen werden 
gehouden in vier parallelle sessies met 
afwisselende thema’s. Daarmee is er voor 
ieder wat wils, alhoewel soms moeilijke 
keuzes gemaakt moeten worden.

De dag werd geopend door de voorzit-
ter van SETE, Bregje Wertheim. Daarna 
volgde de plenaire lezing van David M. 
Shuker, verbonden aan de University of 
St. Andrews in Schotland, werkend aan 
onder andere zaadetende wantsen (Ly-
gaeidae) en maker van het boek The Evo-
lution of Insect Mating Systems (2014). 
Zijn presentatie had de inspirerende titel 
Why is sex so difficult? De rest van de 

dag was gevuld met lezingen in de onder-
werpen Medical entomology, Plant-insect 
interactions, Mating systems, Ecology 
and evolution, Insect-microbial interac-
tions, Biological control en Genetics & 
development. 

Na de lunch was het tijd voor de uit-
reiking van drie prijzen: de UES Thesis 
Award, de NEV-posterprijs en de NEV-
dissertatieprijs. De toekenning was als 
gewoonlijk lastig vanwege de hoge kwa-
liteit van de inzendingen en nominaties. 
De UES Thesis Award ging dit jaar naar 
Sander Visser voor zijn scriptie Charac-
terization of the candidate M-factor in 
Musca domestica. De NEV-posterprijs is 
toegekend aan Merel van Haren voor de 
poster What are jaws doing on a beetle 
penis? De NEV-dissertatieprijs werd 
uitgereikt aan Chris Jacobs voor zijn 
proefschrift Surviving embryogenesis: 
the extraembryonic serosa protects the 
insect egg against desiccation and infec-
tion. Chris is gepromoveerd aan de Uni-

versiteit Leiden, zijn promotor is Herman 
P. Spaink en zijn copromotor is Maurijn 
van der Zee. Over het proefschrift werd 
veel lof gesproken, waarbij met name 
de bijzonder heldere, krachtige en aan-
sprekende schrijfstijl benadrukt werd. 
Direct volgend op de uitreiking gaf Chris 
een meeslepende presentatie over zijn 
onderzoeksresultaten. Hij sloot af met 
de lancering van een nieuw initiatief: 
Stichting Science Explained. De stichting 
heeft als doel wetenschappelijk on-
derzoek meer zichtbaar te maken voor 
niet-wetenschappers (meer informatie: 
http://science-explained.com). De win-
naars hebben hun prijzen allen zelf in 
ontvangst genomen. Namens het bestuur 
wil ik hen van harte feliciteren.

Aan het eind van de dag was er ruim-
te voor gezelligheid onder genot van een 
drankje en hapje. De dag was weer een 
groot succes; hulde aan de organisatie!
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