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Verenigingsnieuws 

Verslag 29e Entomologendag

Op 15 december jongstleden vond de 
jaarlijkse Entomologendag plaats in Con-
grescentrum De Reehorst in Ede. Deze 
bijeenkomst wordt georganiseerd door de 
sectie Entomologendag en trekt vooral 
toegepaste en experimentele entomo- 
logen, zowel beroeps als amateurs. Dit 
jaar waren er ongeveer 180 deelnemers. 
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 voorzitter 
van de SETE, Bregje Wertheim. Daarna 
volgde de plenaire lezing van Julien 
Varaldi, als onderzoeker verbonden het 
laboratorium voor Biometrie en Evolutie-
biologie van de Université Claude Bernard 
Lyon I in Frankrijk over gedragsmani-
pulatie bij sluipwespen door virussen. 
Zijn presentatie had de titel ‘Menages à 
trois: behavior-manipulating viruses in 
host-parasitoid interactions.’ De rest van 
de dag was gevuld met lezingen in de 
onderwerpen Biodiversity, Parasitic ma-
nipulation, Medical entomology, Ecology 
and evolution, Plant-insect interactions, 
Biological control, Life-history and phy-
siology en Sex determination. Bijzonder 
ditmaal was de extra lange lezing over de 
dramatische achteruitgang van insecten 
in natuurgebieden door Hans de Kroon.

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 MSc Thesis Award ging dit jaar 
naar Ilse Scholten voor haar scriptie ‘Do 
populations of Dytiscus latissimus choke 
on the diet of their larvae?’ De NEV-
posterprijs is toegekend aan Julia Friman 
voor de poster ‘Contrasting effects of the 
rhizobacterium Pseudomonas simiae on 
above and belowground insect herbivo-
res’. De NEV-dissertatieprijs werd uit-
gereikt aan Meghan Laturney voor haar 
proefschrift ‘The second sex: Functions 
and mechanisms of sperm manipulation 
in female Drosophila melanogaster.’ Meg-
han is gepromoveerd aan de Rijksuni-
versiteit Groningen bij Jean-Christophe 
Billeter. Het proefschrift werd geroemd 
om de grote en vernieuwende bijdrage 
aan het veld van seksueel conflict door 
expliciet de focus te leggen op de rol van 
vrouwtjes; zeer helder geschreven met 
veel diepgang in de inleiding en discus-
sie; sterk vernieuwend, integratief en een 
brede combinatie van fascinerende expe-

rimenten. De indrukwekkende combina-
tie van experimenten varieert van gedrag 
tot neurologisch en genetisch onderzoek, 
waarbij zeer goed gebruik is gemaakt van 
de breedte van technieken die beschik-
baar zijn voor het modelorganisme  
Drosophila. Direct volgend op de uitrei-
king gaf Meghan een heldere presentatie 

over haar onderzoeksresultaten. Namens 
het bestuur wil ik alle winnaars 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; veel dank aan de sectie  
Entomologendag voor de organisatie!

UES MSc Thesis Award voor Ilse Scholten (in ontvangst genomen door een collega). Foto: 
Oscar Franken

NEV-dissertatieprijs voor Meghan Laturney. Foto: Oscar Franken

NEV-posterprijs voor Julia Friman. Foto: Oscar Franken
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Verslag zweefvliegendetermi- 
natiedag

Het herkennen van insecten is niet altijd 
gemakkelijk, vooral als je daar in je eentje 
mee bezig bent. 

Hoewel determineren met enige  
zekerheid in het begin moeite kost, 
vormt het een belangrijke sleutel tot het 
ontdekken en begrijpen van de natuur. 
Als medewerkers van natuurhistorisch 
museum Naturalis Biodiversity Center  
en EIS Kenniscentrum Insecten, maar 
vooral als liefhebbers van de entomo- 
logie, willen we graag onze passie voor  
en kennis over insecten delen. Om die  
reden organiseren wij ‘determinatie- 
dagen’. Een determinatiedag is bedoeld 
voor beginnende entomologen of gevor-
derden die een nieuwe groep willen ont-
dekken. Na een korte presentatie kunnen 
de deelnemers zelf, onder begeleiding 
van specialisten, aan de slag met het  
determineren van insecten uit de  
Naturalis-collectie of hun eigen mate- 
riaal. De uitnodiging wordt naast de NEV 
ook verstrekt aan de Nederlandse Jeugd-
bond voor Natuurstudie, Jeugdbond voor 
Natuur en Milieu en Koninklijke Neder-
landse Natuurhistorische Vereniging, om 
een zo groot mogelijk aantal natuurlief-
hebbers te bereiken. 

De eerste determinatiedag vond plaats 
in het Sylvius-gebouw van de Univer- 
siteit Leiden, op vrijdag 17 november.  
Het thema van die dag was zweefvliegen 
(Syrphidae). Na een presentatie door 
specialist John Smit, over diversiteit en 
biologie van zweefvliegen, zijn de deel- 
nemers zelf aan de slag gegaan met  
determineren. Naturalis had naast be- 
nodigde literatuur ook voor ongedeter- 
mineerd materiaal uit de collectie  
gezorgd. Drie specialisten hebben de 
deelnemers uitstekend begeleid in hun 
zoektocht naar namen: John Smit, Wil 
van den Hoven en Martijn Kos. Zij contro-
leerden determinaties en beantwoordden 
allerlei vragen over determinatieken- 
merken en de morfologie van zweef- 
vliegen. Het was een bijzonder leerzame 
dag, bezocht door 27 natuurliefhebbers 
die zich vol enthousiasme hebben ver-
diept in deze groep. Ook langs deze weg 

willen de organisatoren de specialisten 
bedanken voor hun onmisbare bijdrage!

Na de vele positieve reacties van de 
deelnemers, zijn wij sterk gemotiveerd 
om in het voorjaar door te gaan met een 
volgende determinatiedag. De datum 
hiervoor volgt nog en zal afgestemd  
worden met de cursusdagen van de NEV. 
Het thema van de volgende determina-
tiedag is – onder voorbehoud – sprink- 
hanen (Orthoptera). 

Max Caspers, Pasquale Ciliberti,  
Roy Kleukers & Luc Willemse

Nieuwe bestuursleden gezocht

Wilt u ook graag iets bijdragen aan de 
gang van zaken in de NEV? Het bestuur is 
op zoek naar versterking voor meerdere 
functies vanaf dit jaar. Indien u hier inte-
resse in heeft, kunt u voor meer informa-
tie contact opnemen met de voorzitter,  
Peter Koomen, via koome266@planet.nl 
of 06 534 205 41.

Studiedag Mierenwerkgroep 

Op 17 maart 2018 heeft de Mierenwerk-
groep haar jaarlijkse studiedag. Er is een 
interessant lezingenprogramma én de 
presentatie van een nieuwe verspreidings- 

atlas voor de Nederlandse mieren. Aan-
gezien de dag voor een breed publiek 
aantrekkelijk wordt geacht, is besloten 
om de studiedag open te stellen voor  
alle NEV-leden en introducées. Op deze 
manier hopen we meer mensen kennis 
te laten maken met de Mierenwerkgroep.

Aniek Ivens (Vrije Universiteit) gaat 
spreken over ‘ondergrondse veehouderij 
door mieren: een model voor samen-
werking in de natuur’. Ciska Veen (NIOO) 
doet verslag van haar onderzoek ‘grote 
grazers en mieren: samen sturen ze 
plantengemeenschappen’. Jitte Groothuis 
(Wageningen Universiteit) presenteert 
‘een kijk in het minibrein van de mier’. 
In de nieuwe verspreidingsatlas staan 
geactualiseerde verspreidingskaarten, 
aangevuld met een uitgebreid ecologisch 
profiel voor iedere soort. Bovendien is er 
– voor het eerst – ook ruim aandacht voor 
de verspreiding van in Nederland voor- 
komende exotische soorten.

U bent van harte welkom in Het Groene 
Huis, Schothorsterlaan 21, Amersfoort. 
De zaal gaat om 10.00 open en om 10.30 
beginnen de lezingen. Als u van plan bent 
om te komen, willen we graag dat u zich 
aanmeldt via onderstaande e-mailadres.

André van Loon & Jinze Noordijk
mwg.bestuur@gmail.com

Deelnemers druk bezig met het bestuderen van zweefvliegen. Foto: Max Caspers


