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Bestuur van de sektie: 

 

Bas Drost (voorzitter) – Lingedijk 35, 4014 MB  Wadenoijen, (0344-661440), 

mbpdrost*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 

Barend van Maanen (nieuwsbrief) – Kasteel Annendaelstraat 31, 6043 XS  Roermond, 

(0475-324648), barendvanmaanen*hetnet.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 (beheerder: Ed Colijn, 

(0320-227509), colijn*sarvision.nl) 

 

Nieuwe leden 

 

Michiel Boeken, Dillestraat 42, 2034 MR  Haarlem, 023-5359066, 

michiel.boeken*online.nl 

 

Adreswijzigingen 

 

Jan ten Hoopen, Bachlaan 30, 6815 DE  Arnhem, 06-30035120, jan.tenhoopen*1nature.nl 

Hans Huttinga, Oud Loosdrechtsedijk 128, 1231ND  Loosdrecht, 035-6220824, 

hans.huttinga*ziggo.nl 

Sjoerd Tiemersma, Briklaan 15, 9351 PL  Leek, 06-43788607, sjt41*planet.nl (na 1 juli 

Dijklaan 12, 9351 TH Leek) 

 
 

 

 

 

 

 

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). 
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Agenda 

 

14 mei 2016 Voorjaarsexcursie 's Heerenberg 

18 jun 2016 Extra excursie Flevoland 

9-11 sep 2016 Excursieweekend Bakkeveen / Gaasterland 

12 nov 2016 Najaarsbijeenkomst te Tilburg (LET OP: datum gewijzigd!) 

 

 

Voorjaarsexcursie Bergherbos  

zaterdag 14 mei 2016 

 

Dit voorjaar staat het Bergherbos bij ’s Heerenberg (Gelderland) op het programma. Het 

Bergherbos (Natuurmonumenten) is een uniek natuurgebied door het fraaie 

geaccidenteerde landschap van bos en akkerland waarin bijzondere cultuurhistorische 

elementen zijn gelegen. 

 

In enkele delen van het bos zijn oude boskernen aanwezig waar loofbomen het beeld 

bepalen en karakteristieke oude bosplanten als dalkruid, bosanemoon en witte 

klaverzuring groeien. Naast zomereik, berk en beuk is het voorkomen van de wintereik 

kenmerkend voor het Bergherbos. Grote delen van het bos zijn in de 19e eeuw beplant 

met grove dennen voor de productie van hout, dat gebruikt werd in de mijnbouw. In de 

afgelopen eeuw zijn vervolgens snelgroeiende naaldbomen en struiken geplant afkomstig 

uit andere delen van Europa, zoals Fijnspar en Corsicaanse den en uit Noord-Amerika en 

Azië, zoals de Douglasspar, de Amerikaanse vogelkers en de Japanse lariks. Doordat de 

boomsoorten zowel in percelen naast elkaar zijn geplant, als ook in verschillende 

combinaties gemengd binnen een perceel is een gevarieerd bos ontstaan. 

In het zuidelijk deel van het Bergherbos zijn enkele kleine heideveldjes aanwezig, die 

het leefgebied vormen van drie soorten reptielen: zandhagedis, hazelworm en gladde 

slang. Verschillende voormalige akkers en graslanden beginnen zich te ontwikkelen tot 

een gevarieerde heidebegroeiing. 

 

De volgende terreinonderdelen zullen onze bijzondere aandacht krijgen: de brongebieden 

De Sprung, ’t Peeske en de Ban, heideveldjes op de Hulzenberg (nabij Stokkum), oude 

hakhoutpercelen bij Wolkenland (Zonderbos) en Rittbroek (Hulzenberg); voorts de 

akkers gelegen om het bos en eventueel enkele graslandpercelen. 

 

We verzamelen om 10.00 uur op de parkeerplaats bij ’t Peeske, te bereiken vanuit het 

dorp Beek. Neem in Beek de Peeskesweg naar ’s Heerenberg. Bij de kruising met de 

Oude Eltenseweg ligt de parkeerplaats. 

 

Iedereen wordt verzocht zich vooraf op te geven bij Bas Drost (mbpdrost*xs4all.nl). Ook 

voor vragen kun je bij hem terecht. 
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Extra excursie Flevoland 

zaterdag 18 juni 2016 

De extra excursie dit jaar gaat naar de zuidoostelijke hoek van Flevoland naar het 

Horsterwold en het Hulkesteinse Bos. In het Horsterwold ligt de zogenaamde Stille Kern, 

een natuurlijk bosgebied waar je vrij mag struinen. Dat doen ook de koeien en paarden. 

Ook liggen hier waterpartijen in. Het kan er behoorlijk drassig zijn. In het Hulkesteinse 

Bos liggen moerasachtige terreinen met wisselende grondsoorten en vochtigheidsgraden. 

Beide terreinen zijn in beheer bij SBB. Deze twee grotere terreinen liggen in een matig 

onderzochte provincie. Naar verwachting zullen we voor deze provincie een aantal 

nieuwe soorten kevers kunnen vinden. 

Opgave voor de extra excursie bij Gert van Ee (gvane45*kpnmail.nl, tel. 06-34883425). 

Als je je hebt opgegeven dan ontvang je ongeveer een week voor die tijd meer informatie. 

 

Aankondiging Everts weekend in Friesland 

 

Het excursieweekend is dit jaar op 9-11 september te Bakkeveen, Friesland. Er zijn 

vergunningen verkregen voor terreinen rond Bakkeveen zoals de Slotplaats, de 

Duurswouderheide, het Oude Bosch en de Merskenheide. Daarnaast ook voor de bossen 

en kliffen in Gaasterland. Er valt onderzoek te doen in veel verschillende biotopen zoals 

bos, veen, heide, pingo’s en beekdal. Friesland is een onder-bemonsterde provincie, 

zodat een vol weekend onderzoek waardevol kan zijn. 

 

Kosten en opgave 

De kosten bedragen € 45,- (voor 1 nacht € 25,-). Later dit jaar volgt er nog een convocatie 

met alle details. Wil je zeker zijn van een plek (maximaal 25) dan kun je je nu al opgeven 

bij Ruud Jansen (ruudbertine*kpnplanet.nl) en € 45,- over maken naar bankrekening 

NL95 INGB 0004 058536 van de Sektie Everts.  

 

Ruud Jansen & Cor van de Sande 

 

 

Inleveren soortenlijstjes excursies 2015 

 

We verzoeken iedereen 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 contactgegevens p. 2. 

 

Excursies 2015 Verslag Deadline 

Excursieweekend Leudal  Bas Drost 01-06-2016 
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Verslag excursie Robbenoordbos 

20 juni 2015 

 

Cor van de Sande, Frank van Nunen, Ruud Jansen, Ad Littel & 

Tijmen Breeschoten 

 

In dit verslag worden de resultaten van de dagexcursie op 20 juni 2015 besproken van de 

sektie naar het Robbenoordbos (Den Oever, Noord-Holland). Het bos is in totaal 534 ha 

groot en bestaat deels uit multifunctioneel bos (320 ha) en deels uit bos accent natuur 

(214 ha). Het bos is weliswaar aangelegd in de periode 1934-1941, maar toen aan het 

eind van WO II de Duitsers zich terugtrokken uit de Wieringermeer is de polder in 1945 

geïnundeerd en is vrijwel al het bestaande bos verdronken. Nadat de polder weer 

droogviel werd in 1946 t/m 1953 het gebied opnieuw bebost. Een beperkt oppervlak in 

de noordoostpunt is nooit geïnundeerd en vormt nu dus het oudste deel. 

Door de dichte stand van de aanplant vindt er zelfdunning plaats dat terug te zien is in 

een toenemende hoeveelheid van zowel staand als liggend dood hout. Het grootste deel 

bestaat enerzijds uit Vochtig Wintereiken-Beukenbos op leemhoudend zand al dan niet 

gemengd met exoten en anderzijds uit Essen-Iepenbos op vochtige klei en zavel. 

 

 

 
Sektie Everts leden verzamelen bodemfauna op een open gedeelte ten zuiden van het bosgebied (foto: 

Frank van Nunen) 
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Als inheemse soorten komen Lijsterbes, Meidoorn, Haagbeuk, Zwarte els en Spaanse 

aak voor. Aangeplante exoten zijn Amerikaanse eik, Noorse esdoorn, Populier, Tamme 

kastanje, Amerikaanse vogelkers en als naaldhout Oostenrijkse en Corsicaanse den. In  

het oostelijk deel met het accent natuur stond een deel onder water, waardoor vele bomen 

zijn afgestorven. Aan de zuidzijde bij de uitkijktoren grenst er een weiland aan het bos, 

waarvan de laagst gelegen delen zilt zijn. 

 

Omdat het een aaneengesloten bosgebied is, heeft een aantal deelnemers niet duidelijk 

aangegeven waar de kevers gevangen zijn. Er is daarom geen onderverdeling gemaakt in 

deelgebieden. Er is op verschillende manieren verzameld. De meest gebruikte methode 

is wel het klopnet. Verder is er verzameld onder schors van dode bomen, met behulp van 

een sleepnet, door bodemmateriaal te zeven, met een appelmoeszeef in een natte greppel 

en het doorzoeken van rundermest en tenslotte handvangsten onder stronken en stenen 

en in houtzwammen. 

 

Resultaten 

In totaal zijn 236 soorten uit 40 families waargenomen. Dit is voor een geïsoleerd liggend 

bosgebied in de kop van Noord-Holland een goede score. 

 

Er zijn 8 soorten gevonden die volgens de Nederlandse kevercatalogus (VORST, 2010) 

nieuw zijn voor de provincie Noord-Holland. Dit zijn de valse knotskever Eutheia 

scydmaenoides, de kortschildkever Cyphea curtula, de kniptor Athous bicolor, de 

weekschildkever Malthinus seriepunctatus, de schimmelkever Enicmus testaceus, het 

haantje Phyllotreta ochripes en de schorskevers Taphrorychus villifrons en Xyleborus 

bodoanus. Van Phyllotreta ochripes was in de catalogus van BRAKMAN (1966) wel 

melding gemaakt voor deze provincie, maar dat bleek na controle onjuist te zijn. 

Xyleborus bodoanus is recent nieuw gemeld voor de Nederlandse fauna.  

 

Daarnaast zijn er 9 soorten, die al wel bekend waren voor de provincie Noord-Holland, 

maar die na 1966 niet meer gemeld zijn. Dit zijn de loopkevers Ocys harpaloides en 

Bembidion dentellum, de kortschildkever Phyllodrepa koltzei, de prachtkever Agrilus 

biguttatus, de valse dwergkniptor Trixagus carinifrons, de boomzwamkever Litargus 

connexus, het spitsmuisje Pseudapion rufirostre en de onder en in schors levende 

schorskevers Scolytus intricatus en Dryocoetes villosus.  

 

Enkele vondsten zijn opmerkelijk. Van prachtkevers is bekend, dat de soorten zich alleen 

onder warme omstandigheden ontwikkelen en het atlantische klimaat grotendeels 

mijden. De prachtkever Agrilus biguttatus is eerder binnen de provincie wel gemeld uit 

het Gooi, maar nu dus ook hier. Er is zowel een volwassen exemplaar gevangen als een 

dood exemplaar uit een larvegang onder de schors van een dode Eik gesneden. De soort 

plant zich hier dus met zekerheid ook voort. 

Dat er diverse schorskeversoorten in het Robbenoordbos gevonden zijn, wijst op 

voldoende mogelijkheden voor deze groep om zich te ontwikkelen in oude bomen en/of 

dood hout. 
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Eutheia scydmaenoides is een kleine in bodemmateriaal levende kever, die door te zeven 

in een drietal exemplaren is gevonden. De soort is nergens algemeen. 

 

Zilte soorten 

In het zilte grasland zijn diverse soorten gevonden, die kenmerkend zijn voor brakke tot 

zilte omstandigheden. Daartoe behoren behalve alle aangetroffen soorten van het 

kortschildkevergeslacht Bledius, ook de loopkever Dyschirius salinus en de 

waterkruipertjes Ochthebius auriculatus en O. marinus. 

 

Soorten gebonden aan dood hout 

Hoewel er niet door iedereen is aangegeven welke soorten er in het verdronken bos zijn 

gevonden, is wel duidelijk, dat de meeste soorten van dood hout daar in ieder geval ook 

zijn gevonden. De gemelde prachtkever Agrilus biguttatus, de valse knotskever Eutheia 

scydmaenoides, de weekschildkever Malthinus seriepunctatus, de schorskever 

Taphrorychus villifrons, de kortschildkevers Phyllodrepa ioptera, Phloeonomus 

punctipennis en Nudobius lentus, de truffelkever Agathidium nigripenne, en de klopkever 

Ptilinus pectinicornis zijn soorten, die rondom het verdronken bos zijn aangetroffen. 

Diverse soorten, gebonden aan dood hout zijn behalve hier ook in een elders aanwezige 

houtstapel of verspreid over het gebied waargenomen. In totaal zijn er een veertigtal 

soorten kevers, die min of meer rechtstreeks aan dood hout zijn gebonden, wat bijna 17% 

is van alle gevonden kevers. Omdat het bos niet erg kruidenrijk is, zijn er mogelijk van 

sommige families minder soorten gevonden, dan te doen gebruikelijk is. De grote 

families van snuitkevers en haantjes zijn relatief weinig vertegenwoordigd. 

 

 
De prachtkever Agrilus biguttatus (foto: Tim Faasen) 
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Een aardige vondst uit de 

soortenrijke groep van snuittorren, 

zijn diverse soorten, die op 

Kaasjeskruid zijn gevonden langs 

het parkeerterrein. Hiertoe 

behoren Aspidapion radiolum, 

Pseudapion rufirostre en 

Malvapion malvae, die elk een 

ander onderdeel van de plant 

benutten voor hun ontwikkeling. 

Malvapion malvae is sinds enige 

decennia veel algemener 

geworden, omdat de larve zich 

ontwikkelt in het zaad en ook via 

het zaad verder verspreid wordt. 

De soort was enige decennia 

geleden alleen bekend uit de 

provincie Zeeland. De andere 

soorten ontwikkelen zich in de 

stengel. 

De voornamelijk in bomen en 

struiken op rupsen jagende 

aaskeversoort Dendroxena 

quadrimaculata is aangetroffen in 

het zilte gedeelte van het weiland. 

 

Omdat het Robbenoordbos een geïsoleerd liggend boscomplex is, blijft het onduidelijk, 

waar sommige soorten, die zich hier gevestigd hebben vandaan zijn gekomen. Het 

boscomplex lijkt zich al zover ontwikkeld te hebben, dat veel soorten van oudere bossen 

na het bereiken van dit bos hier zeker een habitat zullen kunnen vinden. 

 

 

Literatuur 

BRAKMAN, P.J., 1966. Lijst van Coleoptera uit Nederland en het omliggend gebied. 

Monographieën van de Nederlandsche Entomologische Vereniging 2: i-x, 1-219. 

VORST, O. (ed.), 2010. Catalogus van de Nederlandse kevers (Coleoptera). Monografieën 

van de Nederlandse Entomologische Vereniging no. 11. 
 
 

  

 
Bodemkevers verzamelen, met op de achtergrond het 

Robbenoordbos zelf (foto: Frank van Nunen)  
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Lijst van aangetroffen keversoorten tijdens de excursie naar het Robbenoordbos in de kop van 

Noord-Holland op 20 juni 2015. In totaal 236 soorten. 

Gebruikte afkortingen voor de namen van de waarnemers: AL = Ad Littel, CS = Cor van de Sande, FN 

= Frank van Nunen, RJ = Ruud Jansen, TB = Tijmen Breeschoten, Div. = meer dan drie waarnemers. 

 

 
Taxon Waarnemers 

DYTISCIDAE - Waterroofkevers   
Hydroporus palustris (L.) RJ 

Agabus undulatus (Schrank) AL 

CARABIDAE - Loopkevers   
Leistus fulvibarbis Dej. FN 

Leistus terminatus (Panz.) AL 

Nebria brevicollis (F.) FN, RJ 

Notiophilus biguttatus (F.) AL, RJ 

Dyschirius salinus Schm. AL 

Ocys harpaloides (Serv.) FN 

Bembidion properans (Steph.) AL 

Bembidion bipunctatum (L.) AL 

Bembidion dentellum (Thunb.) AL 

Bembidion assimile Gyll. FN 

Poecilus cupreus (L.) AL 

Poecilus versicolor (Sturm) AL 

Pterostichus strenuus (Panz.) Al 

Pterostichus diligens (Sturm) FN 

Pterostichus vernalis (Panz.) AL 

Pterostichus nigrita (Payk.) AL 

Pterostichus niger (Schall.) RJ 

Oxypselaphus obscurus (Hbst.) AL 

Anchomenus dorsalis (Pont.) AL 

Agonum marginatum (L.) AL 

Amara similata (Gyll.) FN 

Amara ovata (F.) RJ 

Amara communis (Panz.) AL 

Dicheirotrichus obsoletus (Dej.) AL 

Oodes helopioides (F.) AL 

Demetrias atricapillus (L.) CS 

Demetrias imperialis (Germ.) FN 

Philorhizus melanocephalus (Dej.) RJ 

HYDROPHILIDAE - Spinnende waterkevers   
Helophorus grandis Ill. AL 

Helophorus brevipalpis Bed. AL, RJ 

Anacaena globulus (Payk.) CS, RJ 

Anacaena limbata (F.) CS 

Enochrus coarctatus (Gredl.) RJ 

Cymbiodyta marginellus (F.) RJ 

Hydrobius fuscipes (L.) FN 

Cercyon haemorrhoidalis (F.) AL 

Cercyon melanocephalus (L.) AL 

Cercyon lateralis (Marsh.) AL, RJ 

Megasternum concinnum (Marsh.) RJ 

Cryptopleurum minutum (F.) AL 

Sphaeridium scarabaeoides (L.) AL, TB 

Sphaeridium lunatum F. AL 

HISTERIDAE - Spiegelkevers   
Margarinotus carbonarius (Hoffm.) AL 

HYDRAENIDAE - Waterkruipers   
Ochthebius auriculatus Rey AL 

Ochthebius marinus (Payk.) AL, FN 

PTILIIDAE - Veervleugelkevers   
Ptenidium fuscicorne Er. RJ 

Acrotrichis sericans (Heer) RJ 

Acrotrichis intermedia (Gillm.) FN, RJ 

Acrotrichis atomaria (Deg.) CS, RJ 

Acrotrichis sitkaensis (Motsch.) RJ 

Acrotrichis henrici (Matth.) RJ 

LEIODIDAE - Truffelkevers   
Leiodes calcaratus (Er.) RJ 

Agathidium nigripenne (F.) CS 

Sciodrepoides watsoni (Sp.) CS 

SCYDMAENIDAE - Valse knotskevers   
Eutheia scydmaenoides Steph. CS 

Stenichnus scutellaris (Müll. & Kunze) CS 

SILPHIDAE - Aaskevers   
Dendroxena quadrimaculata (Scop.) AL 

Phosphuga atrata (L.) CS 

STAPHYLINIDAE - Kortschildkevers   
Phyllodrepa ioptera (Steph.) CS 

Phyllodrepa koltzei (Jászay & Hlavác) RJ 

Phloeonomus punctipennis Thoms. FN 

Lesteva sicula Er. CS, RJ 

Proteinus brachypterus (F.) CS 

Rybaxis longicornis (Leach) RJ 

Fagniezia impressa (Panz.) RJ 

Phloeocharis subtilissima Mannh. CS, FN, RJ 

Oxypoda elongatula Aubé CS 

Phloeopora testacea (Mannh.) RJ 

Philhygra melanocera (Thoms.) RJ 

Atheta atramentaria (Gyll.) AL 

Atheta crassicornis (F.) CS 

Dinaraea aequata (Er.) AL, CS, RJ 

Drusilla canaliculata (F.) AL 

Bolitochara obliqua Er. CS 

Bolitochara lucida (Grav.) RJ 

Anomognathus cuspidatus (Er.) FN 

Homalota plana (Gyll.) CS, RJ 

Cyphea curtula (Er.) CS 

Bledius bicornis (Germ.) Div 

Bledius spectabilis Kr. AL, CS, RJ 

Bledius tricornis (Hbst.) FN 

Bledius gallicus (Grav.) AL 

Oxytelus laqueatus (Marsh.) AL, TB 

Anotylus rugosus (F.) AL 

Platystethus arenarius (Geoffr. in Fourcr.) AL 

Stenus bimaculatus Gyll. AL 

Stenus latifrons Er. CS, RJ 

Stenus nitidiusculus Steph. RJ 

Euaesthetus ruficapillus (Lac. in Boisd. & Lac.) CS 

Paederus riparius (L.) CS 

Rugilus erichsonii (Fauv.) AL 

Lobrathium multipunctum (Grav.) AL 

Lathrobium fulvipenne (Grav.) FN 

Lathrobium brunnipes (F.) AL, CS, RJ 

Philonthus cf. tenuicornis Muls. & Rey TB 

Philonthus decorus (Grav.) AL, CS 

Philonthus carbonarius (Grav.) AL 
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Philonthus cruentatus (Gm.) AL 

Philonthus varians (Payk.) AL 

Philonthus splendens (F.) TB 

Gabrius breviventer (Sperk) AL 

Quedius fuliginosus (Grav.) AL 

Quedius picipes (Mannh.) AL 

Quedius maurorufus (Grav.) CS 

Othius subuliformis Steph. AL 

Nudobius lentus (Grav.) CS, FN, RJ 

Xantholinus longiventris Heer AL, RJ 

SCARABAEIDAE - Bladsprietkevers   
Aphodius erraticus (L.) AL, TB 

Aphodius fossor (L.) AL, TB 

Aphodius ater (Deg.) AL, TB 

Aphodius granarius (L.) AL 

Phyllopertha horticola (L.) CS, FN 

SCIRTIDAE - Moerasweekschilden   
Microcara testacea (L.) AL, CS, FN 

Cyphon coarctatus Payk. Div 

Cyphon laevipennis Tourn. CS 

Cyphon pubescens (F.) CS, RJ 

Cyphon padi (L.) AL 

BUPRESTIDAE - Prachtkevers   
Agrilus biguttatus (F.) CS, RJ 

DRYOPIDAE - Ruighaarkevers   
Dryops ernesti Goz. RJ 

THROSCIDAE - Dwergkniptorren   
Trixagus carinifrons (Bonv.) FN 

ELATERIDAE - Kniptorren   
Agrypnus murinus (L.) CS 

Melanotus villosus (Geoffr. in Fourcr.) Div 

Dalopius marginatus (L.) CS, FN, RJ 

Hemicrepidius niger (L.) FN 

Athous haemorrhoidalis (F.) Div 

Athous bicolor (Goeze) AL 

CANTHARIDAE - Soldaatjes   
Cantharis pellucida F. AL 

Cantharis lateralis L. AL 

Cantharis nigricans (Müll.) CS, FN, RJ 

Cantharis livida L. RJ 

Cantharis rufa L. RJ 

Cantharis cryptica Ashe FN 

Cantharis pallida Goeze CS, RJ 

Rhagonycha testacea (L.) CS 

Rhagonycha nigriventris Motsch. CS, RJ 

Rhagonycha lignosa (Müll.) RJ 

Silis ruficollis (F.) CS 

Malthinus flaveolus (Hbst.) FN 

Malthinus seriepunctatus Kiesw. AL 

ANOBIIDAE - Klopkevers   
Ernobius mollis (L.) CS, RJ 

Ptilinus pectinicornis (L.) AL, CS, FN 

MELYRIDAE - Bloemweekschilden   
Dasytes plumbeus (Müll.) Div 

KATERETIDAE - Bastaardglanskevers   
Kateretes pedicularius (L.) CS 

Brachypterus urticae (F.) Div 

Brachypterus glaber (Newm.) FN 

NITIDULIDAE - Glanskevers   
Epuraea biguttata (Thunb.) AL 

Pria dulcamarae (Scop.) CS, FN, RJ 

Meligethes symphyti (Heer) CS, RJ 

Cychramus luteus (F.) RJ 

MONOTOMIDAE - Kerkhofkevers   
Rhizophagus dispar (Payk.) CS 

Rhizophagus bipustulatus (F.) FN, RJ 

SILVANIDAE - Spitshalskevers   
Uleiota planata (L.) CS, FN, RJ 

Psammoecus bipunctatus (F.) RJ 

PHALACRIDAE - Glanzende bloemkevers   
Olibrus aeneus (F.) FN 

Stilbus testaceus (Panz.) FN 

Stilbus oblongus (Er.) FN 

CRYPTOPHAGIDAE - Harige schimmelkevers   
Cryptophagus dentatus (Hbst.) CS 

Atomaria testacea Steph. RJ 

EROTYLIDAE - Prachtzwamkevers   
Dacne bipustulata (Thunb.) RJ 

BYTURIDAE - Frambozenkevers   
Byturus tomentosus (Deg.) CS 

Byturus ochraceus (Scriba) RJ 

CERYLONIDAE - Dwerghoutkevers   
Cerylon ferrugineum Steph. CS, RJ 

COCCINELLIDAE - Lieveheersbeestjes   
Coccidula scutellata (Hbst.) CS, FN 

Chilocorus renipustulatus (Scriba) AL 

Exochomus quadripustulatus (L.) CS 

Adalia decempunctata (L.) RJ 

Coccinella septempunctata L. CS, FN 

Propylea quatuordecimpunctata (L.) CS, FN 

Psyllobora vigintiduopunctata (L.) TB 

LATRIDIIDAE - Schimmelkevers   
Enicmus testaceus (Steph.) CS 

Cartodere nodifer (Westw.) AL, CS 

Cortinicara gibbosa (Hbst.) CS, FN 

MYCETOPHAGIDAE - Boomzwamkevers   
Litargus connexus (Geoffr. in Fourcr.) FN 

CIIDAE - Houtzwamkevers   
Cis micans (F.) RJ 

Cis submicans Abeille RJ 

Ennearthron cornutum (Gyll.) RJ 

TENEBRIONIDAE - Zwartlijven   
Corticeus unicolor Pill. & Mitterp. FN, RJ 

OEDEMERIDAE - Schijnboktorren   
Oedemera croceicollis (Gyll.) Div 

PYROCHROIDAE - Vuurkevers   
Pyrochroa serraticornis (Scop.) AL, CS, FN 

SCRAPTIIDAE - Bloemspartelkevers   
Anaspis frontalis (L.) Div 

Anaspis maculata Geoffr. in Fourcr. AL, CS 

Anaspis thoracica (L.) RJ 

Anaspis regimbarti Schilsky AL 

Anaspis flava (L.) Div 

CERAMBYCIDAE - Boktorren   
Grammoptera ruficornis (F.) AL 

Leiopus Serv. FN, RJ 

Tetrops praeustus (L.) FN 

CHRYSOMELIDAE - Haantjes   
Cassida rubiginosa Müll. FN 

Chrysolina oricalcia (Müll.) Div 

Agelastica alni (L.) Div 

Phyllotreta ochripes (Curt.) FN 
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Aphthona nonstriata (Goeze) CS 

Epitrix pubescens (Koch) CS, FN, RJ 

Psylliodes affinis (Payk.) CS, FN, RJ 

Psylliodes napi (F.) CS, FN 

BRENTIDAE - Spitsmuisjes   
Ceratapion gibbirostre (Gyll.) FN 

Aspidapion radiolus (Marsh.) FN, TB 

Pseudapion rufirostre (F.) FN, TB 

Malvapion malvae (F.) FN, TB 

Protapion fulvipes (Geoffr. in Fourcr.) CS, FN 

Protapion nigritarse (Kirby) FN 

Eutrichapion viciae (Payk.) AL, CS 

CURCULIONIDAE - Snuitkevers   
Otiorhynchus singularis (L.) FN 

Phyllobius virideaeris (Laich.) FN 

Phyllobius oblongus (L.) RJ 

Phyllobius pomaceus Gyll. Div 

Phyllobius argentatus (L.) CS, FN 

Polydrusus cervinus (L.) FN 

Polydrusus formosus (Mayer) Div 

Sciaphilus asperatus (Bonsd.) FN 

Barypeithes pellucidus (Boh.) Div 

Strophosoma melanogrammum (Forst.) AL, FN, RJ 

Tanymecus palliatus (F.) CS 

Larinus planus (F.) CS 

Magdalis ruficornis (L.) RJ 

Magdalis flavicornis (Gyll.) FN, RJ 

Magdalis armiger (Geoffr. in Fourcr.) CS 

Rhinoncus inconspectus (Hbst.) FN 

Rhinoncus pericarpius (L.) CS 

Ceutorhynchus alliariae Bris. AL 

Parethelcus pollinarius (Forst.) FN 

Trichosirocalus troglodytes (F.) CS 

Nedyus quadrimaculatus (L.) Div 

Dorytomus longimanus (Forst.) CS, FN 

Orchestes quercus (L.) CS 

Orchestes fagi (L.) FN 

Tanysphyrus lemnae (Payk.) FN 

Scolytus intricatus (Ratz.) FN 

Scolytus multistriatus (Marsh.) CS 

Hylurgops palliatus (Gyll.) AL 

Dryocoetes villosus (F.) FN 

Taphrorychus villifrons (Duf.) FN 

Xyleborus monographus (F.) FN 

Xyleborus bodoanus Rtt. FN

 

 

 

Vergeet contributie 2016 niet: € 7,50 

 

Op dit moment hebben 2 van de 3 leden de contributie 2016 betaald. Check of je dit niet 

bent vergeten. Daarmee voorkom je dat we een herinnering moeten toesturen. Blijft de 

betaling de rest van het jaar uit, dan kunnen we geen Sektie Everts Info meer sturen vanaf 

januari. 

Maak dan € 7,50 over op rekeningnummer NL95 INGB 0004 058536 van Sektie Everts, 

Amsterdam, met als mededeling ‘contributie’. Voor overboeking uit het buitenland is de 

BIC INGBNL2A.  

 

De penningmeester 

 
 

 

  

 
Determineren van de vangsten tijdens het najaarsweekend 2015 in het 

Leudal. Zie voor meer foto’s van afgelopen jaar de website: 

www.nev.nl/everts (foto: Ton de Goeij) 
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Verkoop kevermaterialen 

 

Op de winterbijeenkomsten (november en februari) zijn er materialen zoals kleine en 

grote buisjes, 1.5 ml epjes met schroefdop (gebruikt), druppelflesjes voor ethylacetaat, 

PVP oplossing en houtlijm te verkrijgen, zie Everts Info 110. Mocht je deze eerder nodig 

hebben, neem dan contact op met Ruud Jansen. Alleen de buisjes zijn beperkt 

verkrijgbaar bij Oscar Vorst (vorst*xs4all.nl). 

 

Meetlatjes 

 

  
 

Om kevers goed op te meten zijn er verschillende hulpmiddelen. Wij hebben goede 

ervaring met een stalen meetlatje afkomstig van de firma BioQuip products. Ze zijn niet 

goedkoop: vanaf 2 exemplaren USD 38 per stuk incl. verzendkosten. Zie ook: 

www.bioquip.com/search/DispProduct.asp?pid=4828E 

Als je een mail stuurt naar Ruud Jansen (ruudbertine*kpnplanet.nl) bestellen wij deze 

tegelijk. 

 

Die Käfer Mitteleuropas 

De 15 originele delen van "Die Käfer Mitteleuropas" compleet. De recente bewerkte 

herdrukken voor de Carabidae (deel 2) en Staphylinidae (deel 4) ontbreken. De boeken 

zijn in goede staat. Liefhebbers melden bij Ruud Jansen. 

 

Overig aanbod 

40 jaargangen (1945-2003; 1976-1994 ontbreken) van het Tijdschrift voor Entomologie. 

Een deel van deze tijdschriften is ingebonden. Prijs nader overeen te komen. Neem 

hiervoor contact op met Oscar Vorst. 
 

 

Let op: datum herfstvergadering is gewijzigd! 

 

De herfstvergadering in Tilburg zal in tegenstelling tot eerdere berichten plaatsvinden op 

zaterdag 12 november in plaats van 19 november 2016. Noteer deze verandering in uw 

agenda om teleurstellingen te voorkomen. 

http://www.bioquip.com/search/DispProduct.asp?pid=4828E

