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foto’s en zelfs elektronenmicroscopische 
foto’s die dan per onderdeel werden  
ingekleurd, alles zeer duidelijk en educa-
tief. Hierna volgen foto’s van de soorten. 
Dit zijn eerst museumexemplaren. De  
lieveheersbeestjes op deze foto’s zijn wat 
vaag en de belichting kan beter, en vooral 
de tekening en de kleur zijn van een niet 
al te beste kwaliteit. Vervolgens vinden 
we een reeks goede foto’s van levende 
exemplaren gemaakt door verschillende 
fotografen. Dit geeft perfect aan hoe een 
lieveheersbeestje er in de natuur uitziet. 
Jammer is dat niet alle in het boek be-
schreven soorten een foto krijgen; met 
name de kleine soorten, zoals de Scym- 
ninae, ontbreken. Een foto, zelfs een  
museumexemplaar, zegt zoveel meer dan 
een beschrijving. Maar toch ben ik blij dat 
ik enkele soorten onder ogen krijg die me 
alleen als naam en korte nietszeggende 
beschrijving bekend zijn. Het tweede deel 
eindigt met een reeks foto’s van larven, 
erg interessant. De laatste pagina’s van 
dit deel zijn poppen. Alhoewel verschil-
lende poppen niet van elkaar te onder-
scheiden zijn, is het toch bijzonder nuttig 
om het overzicht te krijgen. Gebruikers 
van het boek zullen echter voorzichtig 
moeten zijn. Sommige soorten zoals het 
zevenstippelig lieveheersbeestje en het 
Aziatisch lieveheersbeestje kennen een 
grote variatie in kleur bij hun poppen en 
zijn dus amper of niet van elkaar te on-
derscheiden. Deze variatie is niet weer-
spiegeld in dit boek. 

Het derde deel, de Engelse tekst, begint 
met een beknopt overzicht van wat er 
grofweg de laatste 50 jaar is gepubliceerd. 
Het is jammer, maar ook wel logisch, dat 
werken uit het Nederlandstalig gebied 
niet bij de auteur bekend zijn. Van Goet-

hem (1975) en zeker De Gunst (1978) heb-
ben ook zeer degelijk werk geleverd dat 
een vermelding waard zou zijn. 

Voor de verzamelaars is er een hoofd-
stuk hoe je de lieveheersbeestjes moet 
bewaren. Daarbij worden bewarings- 
methoden ten behoeve van recente tech-
nieken zoals bijvoorbeeld DNA-analyse 
niet uit het oog verloren. Dit is interes-
sante informatie die nog weinig bekend 
is. Ook het opkweken komt aan bod. 
Soms is dat een van de betere technieken 
om een soort te bepalen of adulten te 
zien. 

De auteur heeft een goed evenwicht 
gevonden tussen het overstijgen van 
algemeenheden zonder teveel in details 
te gaan. Het is dus aan de lezer om meer 
ervaring op te doen met de individuele 
soorten. Vóór men dan bij de determina-
tietabellen en de beschrijving per soort 
komt, wordt beknopt ingegaan op de 
levenswijze van lieveheersbeestjes. En 
opnieuw, ondanks de beperkte lengte 
van de stukjes, zitten er toch interes-
sante punten bij die zelfs een expert nog 
kunnen boeien. De determinatietabellen 
vind ik zelf iets minder, tenzij je het boek 
koopt om onder de microscoop met een 
collectie te werken. Kenmerken zoals 
femoral line, aantal lidjes in de antennen, 
etc. zijn typische zaken voor systematici 
die werken met collecties; ze zijn niet 
bruikbaar in het veld. De beschrijving van 
de soorten is vrij goed. Wel hadden de 
beschrijvingen van de speciale soorten 
meer aandacht mogen krijgen. Als voor-
beeld neem ik Hyperaspis reppensis, een 
soort van het geslacht dat sterk mijn aan-
dacht krijgt. Deze soort wordt beschreven 
als algemeen op sommige plaatsen. Kan 
er dan geen korte beschrijving van de 
biotoop bij komen naar analogie van de 
meeste andere soorten? Daartegenover 
staat wel dat de verschillende vormen 
van de soorten (variatie binnen de soort) 
beknopt maar goed beschreven zijn. We 
kunnen dit boek dus zeker gebruiken als 
naslagwerk. 

Wat ook mijn aandacht kreeg is de 
beschrijving van het genus of geslacht. 
Dit is zeker een belangrijk gegeven als 
je onbekende lieveheersbeestjes tegen 
komt. Welke kenmerken komen overeen 
met welk genus? Met de beschrijvingen 
uit het boek in het achterhoofd kan ik me 
voorstellen dat die vraag voortaan een 
stuk eenvoudiger op te lossen wordt. Voor 
onze streken ontbreken helaas enkele 
Scymninae. Maar het is interessant om 
enkele Oost-Europese soorten te leren 
kennen. Zeker in Nederland bestaat altijd 
de kans dat er eens een van die speciale 
soorten komt overgewaaid. 

Nedved blijkt ook zo goed als volledig 
aan te sluiten met de naamgeving van de 

website van Fauna Europaea. Het laatste 
en dunste deel is zeker niet te missen, 
althans als je de systematiek van de lie-
veheersbeestjes interessant vindt. Hierin 
worden de families en geslachten bij el-
kaar gezet. Dit is de eerste maal dat ik de 
indeling van Slipinski (2007) ingeschoven 
zie in de bestaande indeling. 

Dit boek geeft interessante en nuttige 
informatie over de meer oostelijke soor-
ten lieveheersbeestjes. De beschrijving 
van de soorten is goed en de algemene 
informatie van de lieveheersbeestjes is 
een aanrader. 
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In mei 2015 verscheen de ‘Velddetermi-
natietabel voor de lieveheersbeestjes  
van West-Europa’. Deze tabel heeft twee 
voorgangers gehad, die allebei ook al  
plezierig waren in het gebruik. De ‘Veld-
determinatietabel voor de lieveheers-
beestjes van België’, geschreven door 
Jean-Yves Baugnée, Etienne Branquart en 
Dirk Maas, werd in 2001 uitgegeven door 
het Instituut voor Natuurbehoud. Deze 
tabel was ook voor Nederland goed 
bruikbaar, maar had enkele nadelen. Het 
Aziatisch lieveheersbeestje (Harmonia 
axyridis), dat in België in 2001 voor het 
eerst in de vrije natuur werd waarge- 
nomen, stond er niet in, terwijl deze 
soort zich in korte tijd ontwikkelde tot 
een van de meest talrijke soorten in 
België en Nederland. Verder voorzag de 
tabel niet in de determinatie van larven.

Stijn Segers bewerkte de tabel van 
Baugnée et al. tot ‘Velddeterminatietabel 
voor de lieveheersbeestjes van België en 
Nederland’. Het aantal pagina’s ging van 
48 naar 80. Deze tabel is in tegenstelling 
tot zijn voorganger uitgevoerd in kleur en 
hij is uitgebreid met een tabel voor larven 
van het vierde stadium. Verder zijn er 
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twee pagina’s met informatie over het 
Aziatisch lieveheersbeestje opgenomen. 
Deze tabel verscheen in maart 2011 in 
een oplage van 800 exemplaren en was al 
vrij snel uitverkocht.

Omdat de vraag naar de tabel bleef 
bestaan en naar verwachting alleen 
maar zou toenemen in verband met het 
lieveheersbeestjesproject in Nederland, 
werd de tabel in 2015 opnieuw aangepast 
en uitgebreid. Enkele aanpassingen ten 
opzichte van zijn voorgangers zijn: het 
dekkingsgebied is uitgebreid naar ‘West-
Europa’: naast België ook Nederland, 
Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, het 
Verenigd Koninkrijk, Ierland, Oostenrijk, 
Zwitserland, Noord-Italië en Noord-
Spanje, de Rode Lijst van Vlaanderen 
is opgenomen, de nieuwe Nederlandse 
namen worden gebruikt en er zijn enkele 
verduidelijkende tekeningen opgenomen, 
zoals voor het onderscheid tussen Cocci-
nella septempunctata en C. magnifica.

In het eerste deel van het boek staat 
algemene informatie over lieveheers-
beestjes. Het hoofdstuk ‘Hoe kun je lie-
veheersbeestjes herkennen?’ geeft uitleg 
over de onderscheidende kenmerken tus-
sen lieveheersbeestjes en andere kevers 
met gekleurde en gevlekte dekschilden. 
Dit is een nuttig hoofdstuk voor wie nog 
weinig ervaring met deze familie heeft; 
vastlopen in de tabel doordat het beest in 
kwestie helemaal geen lieveheersbeestje 
is, lijkt me vrij frustrerend. Verder is er 
aandacht voor morfologie en biologie en 
is er een 15 pagina’s beslaand overzicht 
met per soort informatie over onder andere 
voedselvoorkeur, geografische versprei-
ding en overwinteringsplek. 

Na nog een paar pagina’s met tips 
over het verzamelen en bekijken van de 
kevers zonder ze te beschadigen, kan aan 
het eigenlijke werk begonnen worden: 
het determineren.

Voor het determineren van imago’s 
is vooral gebruik gemaakt van goed 
zichtbare kenmerken, zoals het formaat 
en het kleurpatroon op dekschilden en 
halsschild. De tabel is voorzien van veel 

duidelijke tekeningen, zodat wie er op 
grond van de beschrijving niet direct 
uitkomt ook nog te rade kan gaan bij de 
afbeeldingen. Met behulp van deze tabel 
kunnen een kleine 60 soorten lieveheers-
beestjes op naam gebracht worden. De 
kapoentjes (Scymninae) zijn niet opge-
nomen, omdat deze veel kleiner zijn dan 
andere lieveheersbeestjes en veel soorten 
niet met zekerheid in het veld gedetermi-
neerd kunnen worden.

Naast de imago-tabel is er een tabel 
voor de larven van 39 soorten lieve-
heersbeestjes. Van de overige soorten is 
onvoldoende informatie beschikbaar. De 
onderscheidende kenmerken bij larven 
zijn wat subtieler dan die bij imago’s. De 
meest gebruikte kenmerken zijn grootte 
en kleur van de borstels op de achter-
lijfssegmenten. Voor het testen van de 
tabel heb ik een aantal foto’s van larven 
gebruikt en ben er daarbij achter gekomen 
dat goede foto’s heel belangrijk zijn. 
Ondanks de duidelijke uitleg die aan de 
tabel voorafgaat kostte het me bij som-

mige soorten (zoals het dertienstippelig 
lieveheersbeestje) enige moeite om het 
gevraagde kenmerk goed te interprete-
ren. Vooral het verschil tussen een lichte 
borstel en een donkere borstel met lichte 
top vond ik lastig te zien. Ik vermoed 
dat dit beter gaat met levend materiaal. 
Gelukkig is het door het kleine aantal 
soorten ook nog wel te doen om te pro- 
beren de juiste naam te vinden aan de 
hand van plaatjes kijken. Omdat sommige 
foto’s, zoals die van het roomvleklieve-
heersbeestje, wat onduidelijk zijn, is het 
wel raadzaam niet alleen af te gaan op de 
foto, maar ook de bijbehorende beschrij-
ving te lezen. Bij een paar soorten liep ik 
volledig vast, terwijl ik wel het juiste pad 
had gevolgd. Na het verbeteren van een 
fout in de tabel, vanaf 21 wordt verwezen 
naar 28 in plaats van 29, liep het verder 
op rolletjes.

Behalve deze fout ben ik geen storende 
missers tegengekomen. Wel zag ik een 
foutje dat ook al in de vorige uitgave 
stond (en dus kennelijk niemand in de 
weg heeft gezeten): het twintigvleklieve-
heersbeestje wordt consequent Sospita 
20-punctata in plaats van Sospita 20- 
guttata genoemd. 

Al met al is mijn conclusie dat de 
‘Velddeterminatietabel voor de lieve-
heersbeestjes van West-Europa’ een mooi 
uitgevoerd boekje met veel nuttige infor-
matie is. Ik vind het een aanrader. 
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Verenigingsnieuws

Verslag 149e Winterbijeenkomst

Traditioneel is de Winterbijeenkomst een 
moment om samen te komen, vangsten 
en verhalen uit te wisselen, en te luisteren 
naar voordrachten van medeleden. Dit 
jaar vond dit plaats op 11 februari in 
Utrecht. Er waren 90 deelnemers aan- 
wezig, een zeer hoge opkomst. Dit hing 
vast samen met de aangekondigde uit- 
reiking van de UE-prijs aan Willem Ellis. 
De voorzitter heette iedereen van harte 
welkom en leidde de dag in. 

Kees den Bieman beet het spits af 
met een presentatie over de spoorcicade 
Laodelphax striatellus. Deze soort is poly-
faag, maar kan schadelijk zijn op grassen 
en graangewassen door virusoverdracht. 
Bij Oosterhout bevond zich een forse 
populatie, maar deze is intussen door 
bouwactiviteiten verdwenen. Wellicht is 
de soort ook op andere plaatsen te vinden. 
Een artikel hierover zal binnenkort in EB 
worden gepubliceerd.

Berend Aukema presenteerde ons 
het Wantsenproject. Dit project heeft 
twee doelen: wantsen onder de aandacht 
brengen van het publiek en versprei-

dingsgegevens verzamelen over de 85 
soorten Coreoidea en Pentatomoidea. 
Deze superfamilies bevatten voorna-
melijk grotere en opvallende soorten, die 
vaak goed van foto herkenbaar zijn. Hier-
voor is in samenwerking met EIS Kennis- 
centrum Insecten een veldgids uitgegeven, 
waarmee de geïnteresseerde leek de 
soorten kan herkennen. Iedereen wordt 
opgeroepen ook eens naar deze prachtige 
insecten te kijken en de waarnemingen 
door te geven, bijvoorbeeld via de project- 
pagina op www.waarneming.nl.

Henk Vlug heeft zich verdiept in wat 
hij noemt ‘grondparels’: kleine glimmende 


