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Verenigingsnieuws

Verslag 150e 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 was het de 150e keer dat deze bijeen-
komst georganiseerd werd en vond hij 
plaats op 10 februari 2018 in Utrecht. Er 
waren 60 deelnemers aanwezig, een goede 
opkomst. Dit hing vast samen met de 
aangekondigde uitreiking van de Uytten-
boogaart-Eliasen-stimuleringsprijs aan 
Niels-Jan Dek. De voorzitter heette ieder-
een van harte welkom en leidde de dag in. 

Liekele Sijstermans beet het spits  
af met een presentatie over Trichgram-
matidae. Deze familie van sluipwespjes  
is minuscuul, wat tot gevolg heeft dat 
deze familie niet goed bekend is. Deze 
wespen leggen hun eieren in de eieren 
van andere insecten. Het genus Mega- 
fragma werd uitgelicht. Liekele had 
graag dit wepsje met lange haren aan  
de vleugels laten zien, maar door het  
geringe formaat kon hij het beest niet 
meer terugvinden.

Sandra Lamberts presenteerde ons 
vele vliegenvondsten uit het Noord- 
hollands Duinreservaat. Dit betroffen 
onder andere leuke waarnemingen op 
sapstromen van kwijnende bomen, waar 
ook nieuwe soorten voor de Nederlandse 
fauna tussen zaten. Dit onderstreept het 
belang van kwijnende bomen voor onze 
biodiversiteit en beheerders worden 
opgeroepen deze bomen te laten staan. 
Daarnaast heeft Sandra nog vele andere 
relaties tussen soorten en hun gastheren 
en waardplanten bestudeerd.

Paul van Wielink gaf een overzicht 
van de kevers en vliegen op dode karpers 
in vallen in De Kaaistoep. Nog steeds lukt 
het Paul en consorten om nieuwe inven-

tarisatietechnieken te bedenken om de 
fauna van dit gebied bij Tilburg te onder-
zoeken. Een lading dode karpers waren 
een goude kans om necrofage insecten te 
inventariseren. Ook konden de resulaten 
goed vergeleken worden met de fauna 
op dode kreeften. Daar waren enkele 
interessante verschillen. Een voorbeeld: 
van de vliegenlarven op kreeft is ruim 
80% Fanniidae, maar deze familie maakt 
slechts 2% uit op karper.

Petra Fleurbaaij liet enkele mooie 
treffers zien van ‘zeldzame kleinighe-
den’, zo gefotografeerd uit de losse pols. 
Daarbij lukte het om Myopa’s uitgebreid 
op de plaat te zetten, de bladwesp Abia 
aenea en ook de bosknotswesp Sapyga  
similis. De foto’s van Petra zijn te vinden 
op Waarneming.nl en zullen op in velerlei 
foto-determinatiegidsen verschijnen.

Wijnand Heitmans (in samenwerking 
met Arp Kruithof) heeft zich verdiept in 
de invasieve kakkerlakken in Nederland. 
Oorspronkelijk had ons land vier soorten 
kakkerlakken. Binnenshuis worden 
tenminste zeven exoten gevonden, maar 
vrijlevend waren deze niet. Nu zijn er 
plots twee soorten opgedoken Planuncus 
tingitanus uit de Atlas en Ectobius vitti- 
ventris uit het mediterrane gebied. Deze 
waren niet verwacht, onder andere van-
wege hun temperatuursoptima. Ze kunnen 
al in heel het land gezien worden.

Jan Smit presenteerde een verslag van 
de vondst en vernieting van de Aziatische 
hoornaar Vespa velutina in Dreischor op 
Schouwen-Duiveland. In 2004 is deze 
soort ontdekt in Frankrijk en zij heeft 
zich snel over westelijk Europa verspreid. 
In 2017 is een nest in Nederland gevonden. 
De werksters jaagden daar (met weinig 
succes) op honingbijen bij bijenkasten. 
Als ze een prooi vangen, nemen ze alleen 
het borststuk mee. Deze invasieve exoot 
moet bestreden worden vanuit Europese 
regelgeving, wat uiteindelijk na inzet 

van een drone met infraroodcamera ook 
gelukt is.

Vincent Kalkman gaf een korte 
presentatie over drie projecten waar 
EIS Kenniscentrum Insecten mee aan 
de gang is: hommels, wantsen en het 
5000-soortenjaar in Nationaal Park de 
Hollandse Duinen. Voor het Hommel-
project worden verschillende landelijke 
dagen georganiseerd en een simpele 
veldgids wordt uitgegeven. Het Wantsen-
project is in de afrondende fase en zal 
gepubliceerd worden als deel 5 in de  
atlasserie van Aukema & Hermes. In  
Nationaal Park Hollandse Duinen zijn dit 
jaar intussen al 1683 soorten gevonden.

Daan Vestergaard presenteerde een 
bevlogen verhaal over vlinderexpedities,  
insectenhandel en insecten in de kunst. 
Eeuwen geleden hielden veel entomo- 
logen zicht met elk van deze activiteiten 
bezig. Het Nagoya-protocol dreigt tegen-
woordig roet in het eten te gooien. Ver-
handelde insecten zijn vaak te herkennen 
aan het ontbreken van het achterlijf (want 
dat geeft vieze vetvlekken). Zo ook de 
Morpho die afgebeeld is op de biologische 
halfvolle melk van Arla: geen achterlijf. 
Dat betekent dat ook dit een clandestien 
beest uit een papillot is.

Wopke Wijngaard heeft met zijn 
hoge snelheidscamera onderzocht hoe 
insecten het voor elkaar krijgen altijd 
een zachte landing te maken. De meeste 
insecten moeten namelijk voorzichtig 
landen omdat ze zwakke pootjes hebben. 
Dat betekent dat de snelheid nul moet 
zijn op het moment dat hij de grond 
raakt. Waarschijnlijk hebben insecten 
een intern regelsysteem dat de hoek-
snelheid met de grond constant houdt. 
De berekeningen aan de beelden van 
honingbijen en vliegen laten zien dat dit 
systeem werkt.

Aglaia Bouma vertoonde enkele 
korte zelfgemaakte filmpjes. Eén ging 

Sandra Lamberts spreekt over vliegenvondsten. Foto: Koos van Brakel Paul van Wielink heeft de fauna bij dode karpers en kreeften vergeleken. 
Foto: Koos van Brakel
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over Episyrphus balteatus op broccoli,  
een ander over een eiafzettend munt-
goudhaantje (Chrysolina). Deze laatste  
gebruikt een klein kloddertje lijm om  
ieder eitje een voor een onder een blad  
te plakken.

Gerrian Tacoma-Krist riep de aanwe-
zige entomologen op om naar kapoentjes 
op klimop te zoeken. Dit zijn de Scymni-
nae, een subfamile van kleine lieveheers-
beestjes. Vooral over het viervlekkapoen-
tje (Nephus quadrimaculatus) is nog weinig 
bekend. Men dacht dat deze zeldzaam 
was, maar blijkt vooral op zonbeschenen 
klimop vrijwel overal te vinden. Belang-
rijk bij vondsten van deze soort is het om 
ook de volgende zaken op te schrijven: de 
expositie ten opzichte van de zon (wind-
richting), de hoogte en dichtheid van de 
klimop, het substraat waar de klimop op 
groeit, de bodemsamenstelling, de mate 
van beschaduwing, andere planten en 
andere lieveheersbeestjes ter plaatse en 
de beschikbaarheid van overwinterings-
plekken in de klimop. Al deze gegevens 
zit Gerrian graag verschijnen.

Oscar Franken vroeg zich af waarom 
duizenden zadellibellen (Anax ephippiger) 
allemaal noordwaarts vlogen op Banc 
d’Arguin te Mauretianië. Elke avond zag 
hij ze langskomen. Met klikkers telden 
zijn tussen de 200 en 2250 individuen per 
minuut. Wellicht gaat het hier om circu-
laire (seizoensgebonden) migratie of om 
voedselgebrek in het brongebied. Tot nu 
toe is daar geen antwoord op gevonden.

Zoals elk jaar sloot Kees van Achter-
berg de dag af met een Entomologisch 
Allerlei van opmerkelijke insecten-
nieuwsberichten uit het afgelopen jaar. 
Veel sluipwespen uiteraard, maar ook 
een boel over hoornaars, de walnootboor-
vlieg (Rhagoletis completa), de vooruitgang 
van libellen en de achteruitgang van de 
groene glazenmaker (Aeshna viridis). Het 
is onmogelijk deze vermakelijke infor-
matiestroom hier samen te vatten. Wie 
niet snapt waar ik het hier over heb, zal 
toch eens naar de Winterbijeenkomst 
moeten komen. 

De voorzitter ging hierna verder in 
zijn rol als voorzitter van de Uyttenboog-

aart-Eliasen Stichting en reikte in die 
hoedanigheid de UE-stimuleringsprijs  
uit aan Niels-Jan Dek. Deze prijs wordt 
op voordracht toegekend aan vooral 
jonge entomologen die opvallende ento-
mologische prestaties hebben geleverd 
en daar naar de mening van Uytten-
boogaart-Eliasen Stichting (UES) vooral 
mee door moeten gaan. 

Hier volgt een deel van de laudatio 
zoals uitgesproken op de bijeenkomst. 
Het bestuur van de UES heeft besloten 
deze prijs toe te kennen aan Niels-Jan 
Dek, een jonge enthousiaste entomoloog 
uit Zeeland, met als motivatie zijn grote 
bijdrage aan de kennis van de entomo- 
logische fauna van Nederland, in het  
bijzonder de provincie Zeeland, en de 
manier waarop hij zoveel mogelijk pro-
beert anderen te laten delen in zijn  
kennis, zowel persoonlijk, via de website 
Waarneming.nl, en door middel van  
publicaties. Niels-Jan houdt zich bezig 
met onderzoek naar de Nederlandse  
Diptera. Vooral de wat onbekende groe-
pen zoals de steltmuggen (Limoniidae) 

Spreeksters Petra Fleurbaaij en voorzitter Peter Koomen.  
Foto: Koos van Brakel

Daan Vestergaard vertelt over vlinders in de kunst.  
Foto: Koos van Brakel

Kees van Achterberg  
presenteert zijn jaarlijkse ‘Entomologisch Allerlei’. Foto: Koos van 
Brakel

Gezelligheid in de wandelgangen. Foto: Koos van Brakel
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en de families uit de superfamilie Mus-
coidea hebben zijn aandacht. Sinds 2011 
heeft hij op Waarneming.nl circa 55.000 
waarnemingen beoordeeld en is nog 
steeds benieuwd welke krenten in de  
pap er voorbij zullen komen. Naast Waar- 
neming.nl bestaan zijn andere entomo-
logische activiteiten uit het vangen in het 

veld, het determineren en het schrijven 
van wetenschappelijke artikelen over de 
vangsten, zoals bijvoorbeeld het melden 
van nieuwe soorten voor Nederland. Ook 
heeft hij een grote bijdrage geleverd aan 
het dit jaar verschenen boek over vliegen 
en muggen in de serie Fauna Zeelandica. 
Niels-Jan kunnen we typeren met drie 

B’s: Briljant, Bescheiden en Bevlogen. Zijn 
inzet is meer dan bewonderingswaardig 
en zijn kennis draagt hij graag op inspire-
rende en onvermoeibare wijze over.

Nadat Niels-Jan de prijs in ontvangst 
nam, sprak hij een kort dankwoord,  
gericht aan iedereen die hem geholpen,  
gemotiveerd en gestimuleerd heeft.

Afscheid secretaris

Beste lezer, het Verenigingsnieuws dat u 
nu leest, is de laatste keer Verenigings-
nieuws van mijn hand. De afgelopen drie 
jaar heb ik als uw secretaris met veel  
plezier u via vele wegen van het reilen  
en zeilen van de vereniging op de hoogte 
gehouden. Daarnaast heb ik zoveel mo-
gelijk alle vragen van leden, journalisten 
en geïnteresseerde leken beantwoord.  
Ik wil u graag hartelijk danken voor uw 
vertrouwen en ik wens u nog vele mooie 
vondsten in de komende jaren. Bij het 
verschijnen van dit nummer zal ik het 
stokje reeds overgedragen hebben aan 
Anne Krediet. Hem wens ik veel plezier 
bij het uitvoeren van het takenpakket 
van de secretaris der Nederlandse Ento-
mologische Vereniging.

Met vriendelijke groet, Mark Lammers,  
secretaris 2015-2018

Niels-Jan Dek ontvangt 
de UE-Stimulerings- 
prijs van voorzitter 
Peter Koomen.  
Foto: Koos van Brakel


