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De Veldklapper Lieveheersbeestjes is 
een uitgave van EIS Kenniscentrum  
Insecten en andere ongewervelden, de 
Nederlandse Entomologische Vereniging 
en Waarneming.nl. Het dient als onder-
steuning voor de deelnemers aan het  
atlasproject Lieveheersbeestjes. Het is de 
bedoeling dat eenieder met behulp van 
deze klapper de grotere in Nederland 
voorkomende lieveheersbeestjes op 
naam kan brengen. De klapper is een  
A5-formaat boekje zonder dikke kaft, 
waardoor het in een jaszak of dubbel- 
gevouwen in een borstzak in het veld 
meegenomen kan worden. De klapper  
is gedrukt op zwaar glanzend papier dat 
prettig aanvoelt. In het boekje staan maar 
liefst tweeënzeventig foto’s van hoge 
kwaliteit. Het is daarmee een echt kijk-
en-vergelijkwerkje geworden. Soorten 
determineren door middel van plaatjes 
kijken is bij de meeste families van deze 
orde onverantwoord. Bij de Coccinellidae 
kom je echter met kijken en vergelijken 
een heel eind. Het was dus een pracht-
kans voor elke natuurliefhebber om 
mee te doen aan het inmiddels afgeronde 
atlasproject. 

In de inleiding wordt uitgelegd dat 
helaas niet alle lieveheersbeestjes door 
middel van plaatjes kijken op naam 
gebracht kunnen worden. De meeste 
soorten van de genera Hyperaspis, Nephus, 
Rhyzobius en Scymnus kunnen alleen door 
specialisten herkend worden. Er wordt 
hiervoor verwezen naar het werk van De 
Gunst uit 1978 en naar een tweetal mo-
dernere werken uit België en Engeland 
(Baugnee et al. 2011, Roy et al. 2013). In  
het hoofdstuk Herkenning staan allerlei 
handige tips en tevens opmerkingen 
over de bij veel soorten voorkomende 
variabiliteit in kleur en tekening. Daarbij 
wordt er terecht met nadruk op gewe-
zen om een duidelijke foto te nemen. 
Deze foto’s kunnen dan op Waarneming.
nl of Telmee.nl door kenners bekeken 
worden. Bij het hoofdstukje Kenmerken 
wordt uitgelegd dat de schildstip als één 
stip geteld dient te worden en ook een 
eventuele deuk op het eind van de dek-
schilden (in het boekje abusievelijk ach-
terlijf genoemd) komt hier ter sprake. Het 
hoofdstuk over Lieveheersbeestjes zoeken 
maakt duidelijk dat je het jaar rond naar 
deze kevers kunt speuren en geeft veel 

handige tips over waar en wanneer. 
Hierna worden de vierenveertig soorten 
voorgesteld waarbij herkenning, voorko-
men, biotoop, periode van activiteit, over-
wintering en voedsel aan bod komen. 
Vooral in het onderdeel over herkenning 
wordt veel aandacht besteed aan tal van 
punten waar men op moet letten. 

Bij elke soortbespreking zijn één tot 
vier foto’s geplaatst. De habitusfoto’s zijn 
gemaakt door Theodoor Heijerman en 
zijn, zoals wel vaker bij hem het geval  
is, van uitstekende kwaliteit. Er zijn bij 
deze afbeeldingen geen maatstreepjes  
geplaatst. Uiteraard worden de minimum 
en maximum lengtes in millimeters wel 
in de tekst vermeld. Bij één soort (boog-
vlekkapoentje) ontbreekt de foto. Deze 
piepkleine kever wordt de laatste tijd wat 
meer waargenomen en zal in een even-
tuele volgende versie zeker op een foto 
bewonderd kunnen worden. De soorten 
worden behandeld in alfabetische volg-
orde op basis van de wetenschappelijke 
naam en in het register worden alleen 
de Nederlandse namen van de soorten 
vermeld. Als bijlage wordt het lastige 
onderscheid tussen het bosmierlieve-
heersbeestje en het zevenstippelig lieve-
heersbeestje met behulp van veel tekst 
en twee duidelijke foto’s uitgelegd. 

Mede dankzij deze veldklapper is het 
aantal meldingen van lieveheersbeestjes 
in ons land in korte tijd gestegen van eni-
ge honderden tot vele duizenden per jaar. 
En ik zal het maar eerlijk bekennen, het 
werkje ligt in mijn werkkamer altijd on-
der handbereik. Het is gewoon een heel 
handig boekje om even te kijken ‘hoe zit 
het ook alweer’. 
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“… It is surprising that there are few en-
tomologists involved in collecting and 
studying the systematics of this charis-
matic group …” 

In 2015 werd er door Oldřich Nedvěd 
een nieuw boek gepubliceerd over lieve-
heersbeestjes. Het werk is zowel in het 
Tsjechisch en het Engels. Met deze gids 
brengt hij de Centraal-Europese soorten 
lieveheersbeestjes onder onze aandacht. 
De auteur is een ‘associated professor’ 
aan de faculteit wetenschappen van de 
Universiteit van Zuid-Bohemen in de 
Tsjechische stad České Budějovice. Daar 
legt hij zich toe op de biologie van deze 
keverfamilie en de ecofysiologie van in-
secten in het algemeen. Dat hij een gids 
over lieveheersbeestjes van Centraal- 
Europa maakt mag dus geen verrassing 
zijn. Zijn werk verscheen eind vorig jaar 
(2015) als onderdeel van de Zoological 
Keys van de uitgeverij Academia in Praag. 
De Tsjechische Academie voor Weten-
schappen heeft de publicatie onder-
steund. 

Het boek zelf is opgebouwd uit vier 
delen: een Tsjechisch deel, vervolgens 
een bundel van figuren, daarna is er  
een Engelstalig deel en als laatste zijn er  
enkele bijlagen. Zoals de titel al duidelijk 
maakt betreft het een tweetalig werk; je 
betaalt daardoor dus voor 143 bladzijden 
die je niet kunt gebruiken. Het voordeel  
is wel dat de Engelse vertaling geen 
mager doorslagje is van de Tsjechische 
versie. Het tweede deel, het deel met de 
figuren, start met enkele figuren die alle 
onderdelen van het lieveheersbeestje 
beschrijven. Dit is degelijk werk en per-
soonlijk vind ik dit zelfs een van de beste 
werken om de morfologie van lieveheers-
beestjes te leren kennen. Naast eenvou-
dige tekeningen gebruikt hij ook detail-


