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Verenigingsnieuws 

Verslag Entomologendag

De 30e Entomologendag werd gehouden 
op woensdag 14 december 2018 in Con-
grescentrum De Reehorst te Ede. De dag 
trok in totaal 208 bezoekers en leverde 
zeven nieuwe leden voor de vereniging 
op. De keynote-lezing werd verzorgd door 
Bart Pannebakker van de Wageningen 
Universiteit. Hij ging in op genetica en 
biologische bestrijding. Daarna begonnen 
vier parallelle sessies. Er was een speciaal 
thema geselecteerd, namelijk Advances 
in biocontrol research and application, 
passende bij de keynote-lezing. Deze sessie 
werd georganiseerd door Kim Ferguson 
(Wageningen University) en Sophie Chat-
tington (University of Bremen) en be-
stond uit zeven presentaties. De speciale 
sessie werd erg goed ontvangen door de 
bezoekers. Hierna werden maar liefst 29 
presentaties gegeven, verdeeld over zeven 
hoofdonderwerpen, te weten Medical en-
tomology, Ecology and evolution, Mass 
rearing of insects, Behaviour, Physiology 
and Morphology, Biodiversity en Sexual 
dimorphisms and sex determination.

Zoals elk jaar werden enkele prijzen 
uitgereikt. De PhD-dissertatieprijs ging 
naar Chantal B.F. Vogels (Wageningen 

Universiteit, vakgroep Entomologie) voor 
haar proefschrift, getiteld ‘The role of Cu-
lex pipiens mosquitoes in transmission of 
West Nile virus in Europe’. Sterke punten 
van het proefschrift waren volgens de 
jury de maatschappelijke relevantie, de 
inzet van citizen science, meerdere publi-
caties in maatschappelijke tijdschriften 
en uiteraard de kwaliteit van het gedane 
onderzoek en het proefschrift. Ook heeft 
het onderzoek geleid tot meerdere me-
dia-optredens. 

De Msc-thesisprijs kon helaas niet 
uitgereikt worden wegens een tekort aan 
inzendingen. De prijs voor de beste pos-
ter werd uitgereikt aan Stavroula Louka 
voor haar project aan het NIOO. De pos-
ters werden beoordeeld door Martine Kos 
en Rinny Kooi, en de uitreiking werd ge-
daan door Rinny Kooi. Het publiek mocht 
ook stemmen voor de beste poster en de 
publieksstemmen werden meegenomen 
door Rinny en Martine in hun beoordeling.

Stavroula Louka ontvangt de posterprijs van Rinny Kooi. Foto: Hans 
Smid

Voorzitter van de NEV-
sectie Entomologendag 
Bregje Wertheim opende 
de bijeenkomst. Foto: 
Hans Smid

Chantal Vogels ontvangt de PhD-dissertatieprijs van Peter Koomen. 
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