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Bestuur van de sektie: 
 
Oscar Vorst (voorzitter) – Poortstraat 55, 3572 HD  Utrecht, (030-2722209), 

vorst*xs4all.nl 
Gert van Ee (secretaris) – Voorhelmstraat 5, 2012 ZM  Haarlem, (023-5315742), 

everts*nev.nl 
Ruud Jansen (penningmeester) – Blankenbergestraat 6, 1066 TK  Amsterdam, (020-

6694523), ruudbertine*kpnplanet.nl 
Ed Colijn (website en nieuwsbrief) – Hofstede 54, 8212 WD  Lelystad, (0320-

227509), colijn*sarvision.nl 
Cor van de Sande (coördinator vergaderingen) – Levantkade 241, 1019 MG 

Amsterdam, (020-4184649), corvdsande*hetnet.nl 
 
Overige Info 
 
Lidmaatschap € 7,50 per jaar, NL95INGB0004058536, 

Sektie Everts, Amsterdam. 
 
Website www.nev.nl/everts 
 
 
Nieuwe leden 
 
Ronald de Boer, Teteringenstraat 145, 6844 DC Arnhem, 06-5104 9252, 
ronald.j.deboer*gmail.com 
Vincent Kalkman, Luzernevlinder 1, 2317 JG Leiden, 071-7517373, 
vincent.kalkman*naturalis.nl 
Koen Verhoogt, Rijnveste 79, 6708 PZ Wageningen, 06-13067459, k.verhoogt*live.nl 
Reinder Wijma 
 
 

Verhuisd 
 
Sandra Lamberts, Bergstraat 39, 1931 EN Egmond aan Zee, 06-57104851,  
sl.lavendel*gmail.com 
Mark Lammers, Generaal Joubertstraat 25rd, 2021 XA Haarlem, 
marklammers6*gmail.com 
Jan Wieringa, Rapenburg 1, 2231 GG Rijnsburg, 071-7504777, jan.wieringa*wur.nl 

 
 
 

De Sektie Everts van de Nederlandse Entomologische Vereniging werd opgericht in 1988 en 
richt zich op de studie van de (Nederlandse) kevers. Zij is vernoemd naar de grondlegger van de 

vaderlandse coleopterologie jonkheer Edouard Everts (1849-1932). 

mailto:vorst@xs4all.nl�
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Agenda 
 
7 maart 2015 Voorjaarsbijeenkomst te Schoonrewoerd 
9 mei 2015 Voorjaarsexcursie Sprang-Capelle 
20 juni 2015 Extra excursie Robbenoordbos 
4-6 sep 2015 Excursieweekend Leudal 
21 nov 2015 Najaarsbijeenkomst te Tilburg 
 
 
Inleveren soortenlijstjes excursies 2014 
 
We verzoeken iedereen zeer dringend de soortenlijsten van de excursies van afgelopen 
jaar aan te leveren als Orde- of Klasse-export. Aanleveren in een andere vorm is 
alleen nog mogelijk indien van tevoren contact wordt opgenomen met het bestuurslid 
dat vermeld staat voor het verslag van de betreffende excursie. Kleine bijdragen van 
één of enkele soorten worden uiteraard nog steeds gewaardeerd! Zie voor de contact-
gegevens p. 2. 
 
Excursies 2014 Verslag Deadline 
Excursieweekend Musselkanaal  Ruud Jansen & Cor van de Sande 01-06-2015 
 
 
Financiële verslag 2014 
 
Het totale bedrag op de rekeningen van de Sektie Everts bedroeg op 31 december 2014 
€ 1.914,-. Een groot deel van dit bedrag stond op een spaarrekening. Buiten deze 
rekeningen is er geen kas.  
De middelen zijn € 328,- lager dan een jaar eerder, maar er is geen verlies gemaakt. 
Het verschil komt door inkoop voor het Everts winkeltje, een voorraad mutatie. 
 
De inkomsten uit contributies dekken de kosten van het blad Everts Info. Met de 
overige inkomsten uit bijvoorbeeld het Everts winkeltje of een extra bijdrage, kunnen 
we de bijeenkomsten betalen. Er is dus geen noodzaak om de jaarlijkse contributie 
2015 te verhogen. Het is wel belangrijk dat iedereen € 7,50 tijdig overmaakt. 
Achterstallige contributies zijn begin 2015 op 4 na voldaan. 
 
Contributie 2015: € 7,50 
Heb je de contributie 2015 nog niet betaald?  
Maak dan dit bedrag voor 1 april 2015 over op rekeningnummer 
NL95 INGB 0004 0585 36 t.n.v. Sektie Everts.  
 
Betaal je voor 1 april, dan is het duidelijk dat je dit jaar lid wilt zijn. 
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Met een automatische jaarlijkse overschrijving wordt het betalen van de contributie 
een stuk eenvoudiger, ook voor de penningmeester. 
 
De penningmeester 
 
 
Voorjaarsbijeenkomst Schoonrewoerd 7 maart 2015 
 
De komende voorjaarsbijeenkomst wordt weer gehouden in het Natuurcentrum “De 
Schaapskooi”, Overboeicop 15, 4145 NN te Schoonrewoerd, tel. 0345-641201 (AC 
135.4-438.8). De Schaapskooi staat aan de doorgaande weg Lexmond - Hei en Boeicop 
- Schoonrewoerd (zie www.natuurcentrum.nl). Met het openbaar vervoer is het natuur-
centrum op zaterdag niet bereikbaar (of op 1800 m loopafstand: busdienst Utrecht-
Leerdam). Probeer zoveel mogelijk met elkaar per auto te reizen! In het centrum is 
koffie en thee (en allerlei andere drankjes) te koop, maar geen lunch. Neem dus zelf 
een lunch mee. Er kan wel soep worden besteld voor bij de lunch. De bijeenkomst start 
om 10.30 uur. Aankomst vanaf 10.00 uur met koffie. 
 
Ochtend 

- 10:00 uur  Ontvangst koffie, thee 
- 10:30 uur  Opening - Oscar Vorst 
  Verkiezing bestuurslid en mededelingen bestuur 
- 10:40 uur Stippen op kaart - Vincent Kalkman 
- 11:10 uur Zuid-Limburgse bronnen als kwetsbaar biotoop voor  
  bijzondere watermacrofauna - Barend van Maanen 
- 11:40 uur Inleiding cursus genitaal prepareren - Gert van Ee 
- 12:00 uur Lunch 

Middag 
-    Minicursus genitaal prepareren - Gert van Ee 

 
Naast bovengenoemd programma is er natuurlijk voldoende ruimte voor informele 
contacten: bijpraten, uitwisselen van kevers ter controle, etc., etc. 
 
 
Bestuurswisseling 2015 
 
Tijdens de voorjaarsbijeenkomst zal een nieuw bestuurslid worden gekozen. Het 
bestuur meent in de persoon van Bas Drost een geschikte kandidaat gevonden te 
hebben. Eventuele tegenkandidaten kunnen zich bij de voorzitter aanmelden. Bij hem 
kun je ook terecht als je vragen hebt over wat een bestuursfunctie bij de Sektie nu 
precies inhoudt. 
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Minicursus genitaal prepareren 
 
Het prepareren van geslachtsorganen van kevers is iets waar men nog weleens tegenop 
ziet. Dat is niet nodig. Met vaste hand en wat geduld en geschikt gereedschap is het 
goed te doen. Voor het determineren van veel soorten kan het noodzakelijk zijn om het 
mannelijk of vrouwelijk genitaal uit te prepareren.  
 
Na een korte inleiding is er in de middag de gelegenheid om eigen meegebrachte 
kevers uit te prepareren. Hiervoor heeft men naast een microscoop wel een aantal 
zaken nodig:  
 

 
 
 - fijn pincet, bij voorkeur horlogemaker pincet; 
 - een aantal insectennaalden (nr 1 is geschikt); 
 - een objectglas, dekglaasjes; 
 - een pipet en een flesje water;  
 - PVP; 
 - opplakkartonnetjes, lijm; 
 - kevers, bij voorkeur redelijk vers in alcohol; 
 - filtreerpapier (koffiefilter is ook prima) en schaartje. 
 
Objectglas met kurk (eenvoudig zelf te maken, lijm een wijnkurk op een dekglaasje). 
Dit vergemakkelijkt het op de plaats houden van zelfs de kleinste kevers bij het 
prepareren. 
 
Neem een eigen microscoop mee als dat kan en goede verlichting. 
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Er zullen twee demonstratiemicroscopen aanwezig zijn van Bas Drost en Barend van 
Maanen. Voor het determineren is het handig determinatieliteratuur mee te brengen 
met afbeeldingen van genitalen. 
 
 
Verkoop kevermaterialen 
 
De witte bakken zijn helaas uitverkocht maar we hebben nog wel onderstaande 
artikelen in de verkoop tijdens de komende bijeenkomst te Schoonrewoerd.  
 Kleine (5,5 ml) buisjes van 53 x 14 mm, van stevig half-doorzichtig plastic en 
voorzien van een schroefdop. Bestand tegen alcohol en ethylacetaat. Ledenprijs: € 10,-
 per 100 stuks.  
 Grotere (25 ml) buisjes van 60 x 27 mm, van stevig half-doorzichtig plastic en 
voorzien van een witte schroefdop. Bestand tegen alcohol en ethylacetaat. Ledenprijs: 
€ 10,- per 40 stuks.  
 Daarnaast zijn er ook nog steeds druppelflesjes voor ethylacetaat en PVP-
oplossing (voor het prepareren van genitaaltjes) beschikbaar. Prijs resp. € 2,- (stuk) en 
€ 5,- (~5 ml). 
 
 
Keverliteratuur te koop 
 
De Sektie heeft wederom de hand weten te leggen op diverse delen van het 
standaardwerk "Die Käfer Mitteleuropas".  Behalve de keverdelen 1-15 en de Katalog 
betreft dat deze keer ook de ecologiedelen E1-7 van Koch en de larvendelen L1-2 van 
Klausnitzer. 
 
De aangeboden keverdelen bevatten determinatietabellen voor alle soorten. De recente 
bewerkte herdrukken voor de Carabidae (deel 2) en Staphylinidae (deel 4) ontbreken. 
Aan de ecologieserie ontbreekt deel 8. De larvendelen behandelen alle Midden-
Europese Adephaga en de superfamilies Hydrophiloidea, Scirtoidea, Dascilloidea, 
Buprestoidea, Elateroidea  (sensu Bouchard et al., 2011) en de familie Chrysomelidae. 
 
De boeken zijn in goede staat. Ze zijn zo te zien niet, tot nauwelijks gebruikt. Slechts 
de ruggen van de delen 1-10 zijn verbleekt. De voorkeur gaat uit naar verkoop in één 
partij.  
 
Verder hebben we 64 jaargangen (1942-2014) van Entomologische Berichten en 40 
jaargangen (1945-2003; 1976-1994 ontbreekt) van het Tijdschrift voor Entomologie  in 
de aanbieding. Een deel van deze tijdschriften is ingebonden. Een lijst van wat er 
beschikbaar is, is aan te vragen bij de secretaris. We streven ernaar om de tijdschriften 
te verkopen in 1 of 2 partijen.  
 
Voor nadere details kun je contact opnemen met Oscar Vorst. 
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Gegevens gezocht van Belgische waterkevers 
 
Voor de opmaak van een cataloog van de waterkevers die in België voorkomen worden 
zowel oude als nieuwe gegevens gezocht. Buiten de Dytiscidae zijn er relatief weinig 
gegevens van Belgische waterkevers in ruime zin gekend. In deze cataloog willen we 
oplijsten waar en wanneer de verschillende soorten gevonden zijn en uiteindelijk 
komen tot een lijst van Belgische soorten. 
  
De volgende families zullen in de catalogus besproken worden:  
Dytiscidae, Haliplidae, Noteridae, Paelobiidae, Gyrinidae, Georissidae, Helophoridae, 
Hydrochidae, Hydrophilidae, Spercheidae, Hydraenidae, Dryopidae, Elmidae, 
Heteroceridae, Limnichidae, Scirtidae, Psephenidae, Curculionidae (partim), 
Chrysomelidae (partim). Wat de snuitkevers betreft gaat het om Bagous spp., 
Eubrychius velutus, Microon sahlbergi, Phytobius leucogaster, Rhinoncus albicinctus, 
Stenopelmus rufinasus, Tanysphyrus ater en T. lemnae. Wat de haantjes betreft gaat 
het om Donacia, Macroplea en Plateumaris spp. 
  
De uiteindelijk uitgave van de cataloog is gepland in 2016/2017 dus in 2014/2015 
zullen de bestaande gegevens verwerkt worden. 
  
Nobby Thys 
Nieuwe prinsstraat 11 
3012 Leuven 
België 
nobby.thys*scarlet.be 
Tel. (+32) 016355900 
 
 
Eerste grensoverschrijdende 1000-soortendag 
 
In het weekend van 12-14 juni wordt de eerste grensoverschrijdende 1000-soortendag 
georganiseerd. Deze zal plaats vinden in de vallei van het Merkske (Hoogstraten, 
Baarle-Hertog, Merksplas).  
 
Het wordt een leuke en gezellige activiteit waarbij, behalve verzamelen, Nederlandse 
en Belgische soortspecialisten de mogelijkheid zullen hebben elkaar te ontmoeten. De 
dag wordt afgesloten met een barbecue, die wordt aangeboden vanuit de organisatie 
(EIS Kenniscentrum Insecten, Staatsbosbeheer, Agentschap Bos & Natuur,  
Natuurpunt.be, waarneming.nl en waarnemingen.be). 
 
Voor mensen die dit weekend wensen te overnachten is er een gratis slaapplaats 
beschikbaar in Wortel Kolonie (B), gelegen midden in het stroomgebied van het 
Merkske. Als je wilt kan je hier terecht van vrijdag 16 uur t/m zondag 12 uur. Er wordt 
ontbijt en lunch voorzien voor mensen die blijven overnachten.  
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Gedurende 2015 is er voor specialisten ook de mogelijkheid om, uiteraard met vergun-
ning, buiten het weekend om in het gebied te inventariseren. 
 
Opgave en aanvragen voor vergunningen bij Ed Colijn.  
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