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Verenigingsnieuws 

Kort verslag 73e Herfst- 
bijeenkomst

Op 12 november jongstleden was de NEV 
te gast in Leiden. Het programma werd 
gezamenlijk ingevuld door EIS Kennis-
centrum Insecten en Naturalis. Vanwege 
de verbouwing van Naturalis was de bij-
eenkomst georganiseerd in de Paviljoen-
zaal van het Museum Volkenkunde. 60  
leden waren aanwezig. In de ochtend 
presenteerde Stichting EIS haar werk-
zaamheden. Bart van Tooren gaf een 
overzicht, waarna Bram Koese, Vincent 
Kalkman en Roy Kleukers verder op spe-
cifieke projecten in gingen. Het middag-
programma werd gevuld door Naturalis. 
Berry van der Hoorn presenteerde in  
grote lijnen het onderzoek van Naturalis. 
Wilfred Gerritsen liet de aanwezigen zien 
wat er allemaal mogelijk is met het digi-
tale collectiebeheersysteem van Naturalis: 
ook voor NEV-leden kan er veel! Luc Wil-
lemse gaf een overzicht van de huidige 
stand van zaken van de insectencollectie 

in Naturalis. Via deze weg wil ik graag alle 
sprekers nogmaals bedanken.

Het laatste onderdeel van het pro-
gramma betrof het uitreiken van de titel 
Lid van Verdienste aan Tom Hakbijl. NEV-
voorzitter Peter Koomen prees Toms inzet 

in alle fases van de verhuizing van de 
NEV-bibliotheek naar Naturalis, waarbij 
Tom ver boven zijn rol uitsteeg. Tom nam 
de titel in ontvangst en dankte de aanwe-
zigen voor alle lof. De bijeenkomst werd 
feestelijk afgesloten wordt met een borrel.

Tom Hakbijl wordt Lid van Verdienste gemaakt door voorzitter Peter Koomen. Foto: Oscar 
Franken

Entomologische Tabel 10: 
Platypezidae en Opetiidae

Er is een nieuw deel in de serie Entomo-
logische Tabellen (ET) verschenen: ‘De 
Nederlandse breedvoetvliegen en bas-
terdbreedvoetvliegen (Platypezidae en 
Opetiidae)’, samengesteld door Menno 
Reemer (EIS Keniscentrum Insecten) en 
Herman de Jong (Naturalis Biodiversity 
Center). Deze uitgave bevat een rijk geïl-
lustreerde determinatietabel waarmee 
alle soorten in deze populaire groep op 
naam gebracht kunnen worden. Alle 36 
Nederlandse soorten breedvoetvliegen en 
12 soorten uit de omliggende gebieden 
zijn op uitwendinge kenmerken te deter-
mineren. Hiervan waren 12 soorten nog 

niet eerder voor Nederland gemeld! De 
herkenning en biologie van elke soort 
wordt in detail beschreven. Met deze publi-
catie is er een standaardwerk voor de iden-
tificatie van alle de Nederlandse soorten.

De serie ET is een gezamenlijke serie 
van de Nederlandse Entomologische 
Vereniging, EIS Kenniscentrum Insec-
ten en Naturalis Biodiversity Center. ET 
verschijnt ook als supplement bij Neder-
landse Faunistische Mededelingen (NFM). 
Abonnees op dit tijdschrift krijgen de ET 
daarom binnen het bestaande abonne-
ment toegestuurd. NEV-leden die niet op 
NFM zijn geabonneerd zijn, kunnen zich 
gratis abonneren op de serie ET. Dit kan 
alleen via de ledenlijst op de website.

De breedvoetvlieg 
Agathomyia collini. 
Foto: Roy Kleukers


