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Verenigingsnieuws

Zesde lustrum Sektie Everts

Op 19 februari 1988 was de oprichtings-
vergadering van de Sektie Everts, de studie- 
groep binnen de NEV die zich richt op 
een zeer interessant onderwerp binnen 
de insecten: de wondere wereld van de 
kevers. Die oprichting is dit jaar precies 
30 jaar geleden; het zesde lustrum is dus 
een feit! 

Er was destijds veel behoefte aan ini-
tiatieven op kevergebied en sinds die tijd 
is er eigenlijk niet zo gek veel veranderd: 
de belangstelling voor deze verbazing-
wekkend diverse soortgroep is nog altijd 
groot; terecht natuurlijk! Ook de manier 
waarop de Sektie in de behoeften van 
leden voorziet is in grote lijnen gelijk 
gebleven. Al vanaf het begin werden er 
jaarlijks twee-drie excursies en twee 
workshops georganiseerd. Alle provincies 
zijn inmiddels minimaal drie keer be-
zocht; enkele provincies zelfs al meer 
dan tien keer. Tijdens de binnenbijeen-
komsten worden lezingen gegeven en 
minicursussen georganiseerd. Verder is 
er veel ruimte om informeel bij te praten 
en ervaringen uit te wisselen. Alle acti- 
viteiten worden nog steeds goed bezocht 
en geven doorgaans aanleiding tot fraaie 
vangsten, sterke verhalen en veel lol. De 

Sektie geeft ook vier keer per jaar een 
blaadje uit genaamd Sektie Everts Info, 
met hierin allerlei artikelen, korte mede-
delingen en natuurlijk verslagen van de 
excursies, inclusief lange soortenlijsten. 
Vrijwel alle nummers zijn online terug te 
lezen op de website van de Sektie (www.
nev.nl/everts). Af en toe organiseren de  
leden ook speciale projecten. Het grootste  
project was de totstandkoming van de 
‘Catalogus van de Nederlandse Kevers’, 
in 2010. Deze publicatie is een musthave 
voor iedere liefhebber.

We hebben het lustrum vooral gevierd 
tijdens afgelopen voorjaarsbijeenkomst. 
Er was gebak, een speciaal lustrum-t-shirt 
en we brachten een Sektie Everts Info 
Supplement uit met daarin een achter-
grondverhaaltje van alle leden.

Het ledental schommelt al een tijdje 
rond de 110-115. Er zijn veel trouwe leden 
die al jarenlang lid zijn. Af en toe komen 
er ook nieuwe leden binnen, maar dat 
kunnen er wat ons betreft nooit genoeg 
zijn, dus kom vooral eens kijken als je 
interesse hebt. Voorkennis is niet nodig, 
enthousiasme is genoeg. Meer informatie 
is altijd te verkrijgen via de secretaris: 
everts@nev.nl.
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Het supplement van Sektie Everts Info, met 
daarin een achtergrondverhaaltje van alle 
leden.


