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Verslag Entomologendag

De 31e Entomologendag werd gehouden 
op vrijdag 13 december 2019 in Congres- 
centrum De Reehorst te Ede. De dag trok 
in totaal 196 deelnemers. Voorzitter van 
de organiserende Sectie Entomologen-
dag, Bregje Wertheim, opende de bijeen-
komst. De keynote-lezing werd verzorgd 
door Jaap de Roode van de Emory Uni- 
versity, Atlanta, Georgia, USA. Hij ging in 
op de migratiepatronen van monarch-
vlinders, de invloed daarop van eencellige  
parasieten en de ‘zelfmedicatie’ die de 
vlinders toepassen door hun eieren te 
leggen op bepaalde soorten zijdeplanten 
die stoffen produceren die giftig zijn 
voor de parasiet. Daarna begonnen vier 
parallelle sessies, waarvan er één voort-
borduurde op het thema van de keynote-
lezing: insecten en microben. Deze sessie 
ging de hele dag door en bevatte negen 
lezingen over insecten en hun relaties 
met bacteriën en eencellige parasieten, 
en strategieën om ze te slim af te zijn. In 
drie andere sessies werden maar liefst 31 
andere lezingen gegeven, verdeeld over 
zeven hoofdonderwerpen: Medical ento-
mology, Societal impact, Insect decline, 
Ecology & evolution, Chemical ecology, 
Biological control en Genetics.

Zoals elk jaar werden drie prijzen  
uitgereikt. De prijs voor de beste poster 
tijden de entomologendag werd uitge-
reikt aan Saminathan Sivaprakasham 
Murugesan (roepnaam Sami; Wagenin-
gen Universiteit) voor zijn poster ‘Quest 
for a reliable postal service’ over een 
alternatieve manier om Cas9 zonder 
micro-injectie in een Nasonia-embryo  
te krijgen. De dagjury vond het een aan-
trekkelijk poster met een pakkende titel, 
duidelijke uitleg, leuke interactieve  

elementen en mooie illustraties. Deze 
poster had ook vanuit het publiek de 
meeste stemmen gekregen.

Voor de MSc-thesisprijs, beschikbaar 
gesteld door de Uyttenboogaart-Elia-
senstichting (UES), waarin dit jaar twee 
inzendingen: één die was blijven staan 
van 2018 (geen prijs uitgereikt wegens 
gebrek aan competitie) en één nieuwe 
van 2019. De prijs werd op grond van de 
hoogste jury-score toegekend aan Nadja 
Verspagen voor haar thesis ‘The influence 
of cell size on thermal tolerance in Dro-
sophila melanogaster’. Voorafgaand aan de 
prijsuitreiking had zij al in een lezing de 
inhoud van haar thesis nader toegelicht.

Voor de PhD-dissertatieprijs waren 
tien proefschriften ontvangen die door 
een jury van vier volkomen onafhan- 
kelijke leden waren beoordeeld. De  
eerste prijs ging naar Oscar Franken (Eco-
logische Wetenschappen, Vrije Univer- 
siteit Amsterdam) voor zijn proefschrift  
‘Feeling the heat: effects of extreme  
climatic events on species performance, 
interactions and community compo- 
sition’. Redenen voor het toekennen van 
de prijs waren: goed geschreven; goed 
gestructureerd; goede combinatie van 
veldwerk, laboratoriumexperimenten en 
modeleerwerk; belangrijk onderwerp,  
namelijk klimaatverandering en de 
invloed op bodemorganismen. De win-
naar kreeg de eer om de laatste plenaire 
lezing te geven.

Hierna was er nog ruimte voor gezel-
ligheid onder het genot van drankjes en 
hapjes, te verkrijgen tegen inwisseling 
van naambordjes en afgescheurde pro-
grammahoekjes. Hier werd gretig gebruik 
van gemaakt. Het was een geslaagde dag!

Peter Koomen
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