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4014 MP Wadenoijen (0344-661440)

Henk Pijpers (penningmeester)

Pasteurstraat 234,
2522 RS Den Haag (070-3905964)

Barend van Maanen

Oberonstraat 76
6043 TR Roermond (0475-324648)

Nieuw lid
Marc Lodewijckx, Grote Molenweg 25, 2940 Stabroek, België (0032-3-5680944).

Verhuisd
Henk Pijpers, Pasteurstraat 234, 2522 RS Den Haag (070-3905964).

De Sektie Everts van de Nederlandse Entomologise 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
28 februari

Workshop & cursus ‘Hoe determineer ik een kortschild?’
te Wageningen.

9 mei

Voorjaarsexcursie naar (?) Kwade Hoek

4-6 september

Weekendexcursie naar de Meinweg.

21 november

Workshop

Workshop in Wageningen
De komende workshop in Wageningen zijn we te gast bij de Vakgroep Entomologie.
Het adres is: Binnenhaven 7-9. De deur is open tussen 10.00 en 10.30 uur. Laatkomers
zullen enig geduld moeten betrachten, de deur gaat om 10.30 uur namelijk op slot.
Aangezien er in de directe nabijheid geen gelegenheid is om een lunch te kopen
kan men het beste brood meenemen. Voor koffie en thee wordt gezorgd.
In de middag zal er ook gelegenheid zijn de collectie van de vakgroep te
bekijken. Het Nederlandse materiaal van Uyttenboogaart is hier te vinden.
Voor de ochtend hebben we het volgende programma:
Henk Vallenduuk

-

Een methode voor het kweken van kevers.

Barend van Manen

-

Een nieuwe Hydroporus voor de Nederlandse fauna.

Oscar Vorst

-

Inleiding ‘Hoe determineer ik een kortschild?’

Het praktische deel van de cursus ‘Hoe determineer ik een kortschild?’ is in de
middag gepland. Een ieder die hieraan wil meedoen kan zijn eigen ongedetermineerd
materiaal meenemen. Verder is het misschien handig zelf determinatie-literatuur mee te
nemen (indien voorhanden). Bijvoorbeeld FHL 4 & 5. Er zullen voldoende binoculairs
aanwezig zijn.
Vanaf station Ede-Wageningen rijden er zowel bussen (uitstappen bij halte
Ooststeeg) als treintaxi’s naar Wageningen.
Per auto is de vakgroep als volgt te bereiken: vanaf de A12 afslag EdeWageningen richting Wageningen. Bij de stoplichten aan de rand van het dorp rechtsaf
de Nijenoord Allee volgen. De weg draait op een gegeven moment min of meer naar
links en heet dan Kortenoord Allee. Het gebouw van Entomologie bevindt zich aan de
rechter hand, aan de ventweg (Binnenhaven genaamd). Er staat een reusachtige vaas
voor de deur!
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Jubileum-ledenlijst
Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de sektie leek het ons een aardige
gedachte een wat uitgebreidere en bovendien geïllustreerde ledenlijst te vervaardigen.
Ongeveer naar onderstaand voorbeeld van de heer Kever.
Kees Kever (30.ix.1964)
Mijn interesse voor torren gaat terug tot mijn vroegste jeugd toen ik vaak uren
gefascineerd doorbracht aan de waterkant in mijn geboortedorp Maassluis.
Hoewel ik een bloeiende zaak van elektronische apparaturen te Den Haag heb
mag ik er in het weekend graag opuit trekken; vooral de schrijvertjes hebben
dan mijn aandacht. Uit mijn tweede huwelijk heb ik drie dochters; de oudste is
duidelijk een entomoloog in de dop. Voorts heb ik een uitgebreide collectie
pre-hellenistische vruchtbaarheidsbeeldjes.
Burgemeester Mulderstraat 1a, Den Haag

Iedereen wordt daarom verzocht een pasfoto en een korte
karakteristiek van zichzelf (met geboortedatum, beroep, opleiding, hobby’s,
specialisatie en dergelijke) op te sturen naar de secretaris.

Oproepen
Tenebrioniden - Zwartlijven
Ik wil me gaan specialiseren in Tenebrionidae. Wie wil me helpen aan materiaal,
zodat ik een referentie-verzameling kan samenstellen, van waaruit ik mijn specialiteit
kan opbouwen? Zowel Nederlands als buitenlands materiaal is welkom. Stuur het op of
neem het mee naar de workshop in Wageningen.
Giel van Buuren, Handvorm 9, 6372 DK Landgraaf (045-5322239).

Mierkevers, huismierkever, bijenwolf en andere rovers gezocht!
Van deze kevers, die behoren tot de familie der Cleridae, wil ik graag een beeld
krijgen van het voorkomen in heden en verleden. Van een groot aantal soorten bestaat
de indruk dat ze nog maar zeer incidenteel worden waargenomen. Om hier meer
duidelijkheid over te krijgen zou ik graag gegevens van particuliere verzamelaars
ontvangen: vindplaats (liefst met toelichting en coördinaten), datum, leg., det. en col.
Het gaat dus om de geslachten Tillus, Allonyx, Opilo, Thanasimus, Trichodes,
Korynetes en Necrobia. De gegevens uit de musea zal ik zelf opnemen.
Ongedetermineerd materiaal wil ik graag van een naametiket voorzien. Aanvullende
gegevens over het voorkomen in brede zin zijn bijzonder welkom, omdat in dit opzicht,
in zijn algemeenheid, weinig aan het papier wordt toevertrouwd. Bij voorbaat bedankt
voor elke bijdrage, hoe gering ook.
Dré Teunissen, Strausslaan 6, 5251 HG Vlijmen (073-5114657).

