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Bestuur van de sektie:  
 
Jan Cuppen (voorzitter) 
 
 
Oscar Vorst (secretaris) 
 
 
Bas Drost (coördinator  
                   vergaderingen) 
 
Henk Pijpers (penningmeester) 
 
 
Barend van Maanen 

 
 
Buurtmeesterweg 16, 6711 HM  Ede 
(0318-652039), jan.cuppen*aqec.wkao.wau.nl 
 
Poortstraat 55, 3572 HD  Utrecht  
(030-2722209), vorst*xs4all.nl 
 
Lingedijk 35, 4014 MP  Wadenoijen 
(0344-661440), mbpdrost*knoware.nl 
 
Pasteurstraat 234, 2522 RS  Den Haag 
(070-3905964) 
 
Oberonstraat 76, 6043 TR  Roermond 
(0475-324648), maanen.engels*hetnet.nl 
 

 
 
Contributie 1998 
 
Een ieder die zijn/haar contributie over het jaar 1998 nog niet heeft voldaan wordt 
dringend verzocht dit alsnog te doen. Graag fl. 10,- overmaken op giro 4058536 van de 
Sektie Everts te Den Haag. 
 
Nieuwe leden 
 
Michel van Malderen, Provinciebaan 137, B-9270 Laarne-Kalken, België. 
Christiaan van Nuffel, Geerdegemstraat 106, B-2800 Mechelen, België. 
Vik Vets, Oosterveldlaan 170, B-2610 Wilrijk, België. 
 
Verhuisd 
 
A. Schoemaker, Kraaienveld 42, 7827 JN  Emmen (0591-633315). 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
 
4-6 september Weekendexcursie naar de Meinweg 
 
21 november Workshop 
 
 
Excursie naar de Meinweg 
 
De jaarlijkse weekendexcursie van de Sektie doet ditmaal, zoals reeds eerder 
aangekondigd, de Meinweg aan. Dit uitgestrekte bos- en heidegebied (ca. 1600 ha) ligt 
ten oosten van Roermond tegen de Duiste grens aan en bezit zelfs de status van 
nationaal park. In dit gebied komen voor Nederland unieke hoogteverschillen voor, die 
zijn ontstaan door verschuivingen en barsten in de aardkorst. Hierbij zijn terassen 
gevormd met steile overgangen van 2 tot 30 meter hoog, aldus het Handboek van 
Natuurmonumenten. Kortom een zeer keverrijk en relatief onderbemonsterd deel van 
het land. 
 
Voor een eenvoudig groepsonderkomen in Herkenbosch is gezorgd. Iedereen is weer 
van harte welkom op deze excursie! Aanmelding zo spoedig mogelijk, uiterlijk voor 
21 augustus, door overmaking van fl. 85,- op giro 4058536 t.n.v. Sektie Everts, Den 
Haag. Tot ziens in september! 

De secretaris 
 
 
Jubileum-ledenlijst 
 
Zoals in de Sektie Everts Info van februari aangekondigd zal er ter gelegenheid van het 
10-jarig bestaan van de sektie een wat uitgebreidere en bovendien geïllustreerde 
ledenlijst verschijnen. Van een aanzienlijk aantal leden mocht ik al een pasfoto en een 
korte beschrijving van de levenswandel ontvangen. Aan iedereen die hiervoor nog 
geen tijd heeft kunnen vinden verzoek ik alsnog het gevraagde toe te sturen, zodat we 
er wat moois van kunnen maken! Zie het februari-nummer voor een voorbeeld. 

  
De secretaris 
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Keverboeken in 1996 
Oscar Vorst 

 
De hier gegeven opsomming van in 1996 verschenen keverboeken is verre van 
kompleet. Boeken die alleen tropische Coleoptera behandelen of een zeer beperkte 
soortengroep (een enkel genus) vallen buiten het kader van deze rubriek. De vermelde 
prijzen zijn slechts indikaties! 
 
BOROWIEC, L., 1996. Mordellidae - Miastkowate (Insecta: Coleoptera). Fauna Polski 

Tom 18: 191. Muzeum i Instytut Zoologii Polska Akademia Nauk, Warszawa. 
Hfl. 35,-  ISBN 83-85192-54-9 

 
Geheel in het Pools, maar met veel plaatjes. Van iedere soort is een tekening van 
habitus, kaaktaster, spriet, achtertars, parameren en koncowa czesc pracia 
opgenomen. Er worden 64 soorten behandeld. 

 
BOROWSKI, J., 1996. Pustoszowate - Ptinidae. Klucze do oznaczania owadów polski, 

Czesc XIX, Zeszyt 42: 45. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Torun. Hfl. 
22,-  ISBN 83-86781-28-9 

 
Ook geheel in de Poolse taal is dit deeltje in de bekende serie 
determinatiesleutels. Ruimschoots geïllumineerd met eenvoudige zwart-wit 
figuren (125), ook van de mannelijke genitalen. Het bekende Poolse papier 
waarop deze serie gedrukt placht te worden is verlaten; de kaft is zelfs 
gelamineerd. 

 
DRUGMAND, D., 1996. Atlas des Staphylinini de Belgique et du Grand-Duché de 

Luxembourg (Coleoptera Staphylinidae Staphylininae). Memoires van de 
Koninklijke Belgische Vereniging voor Entomologie 36: 3-194. Koninklijke 
Belgische Vereniging voor Entomologie, Vautierstraat 29, B-1040 Brussel. 

 
Belgische grid-loze stippenatlas van de Staphylinini. Zoals zoveel 
entomologische verspreidingsatlassen blijkt voornamelijk het tekort aan 
gegevens en entomologen. Vooral in Bruxelles wonen er veel. Doordat alle 
gegevens zijn ingetekend in plaats van ze samen te vatten per hok (doordat  geen 
grid wordt gebruikt) wordt dit effect nog eens versterkt. Er zijn drie perioden 
onderscheiden (grenzen 1950 en 1969). In totaal worden 166 soorten behandeld. 
Hieronder echt Belgische soorten als Gabrius hublei Coiffait & Segers, 
Heterothops wouei Drugmand, Philonthus couloni Drugmand, P. derennei 
Drugmand & Quedius merlini Drugmand & Bruge. 
 

HANSEN, M. (ED.), 1996. Katalog over Danmarks biller - Catalogue of the Coleoptera 
of Denmark. Entomologiske Meddelelser 64, Hefte 1 & 2: 231. København. Hfl. 
95,- 
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Zeer up-to-date is deze nieuwste Deense kevercatalogus. Zowel in faunistisch, 
nomenclatorisch als systematisch opzicht zijn de nieuwste inzichten verwerkt. 
Zo worden de Pselaphidae bijvoorbeeld ondergeschoven bij de Staphylinidae. In 
de 61 pagina’s tellende inleiding bespreekt de auteur (in Deens en Engels) 
familiegewijs de recente ontwikkelingen in de hogere systematiek. In de 
eigenlijke naamlijst wordt per provincie het voorkomen vermeld. Hierbij worden 
drie perioden onderscheiden (grenzen 1900 en 1960). Lovenswaardig is de 
poging om niet alleen de geïntroduceerde soorten maar ook de dwaalgasten 
buiten de eigenlijke catalogus te houden en in een losse lijst te bespreken. 
Denemarken telt momenteel 3682 soorten kevers. 

 
HURKA, K., 1996. Carabidae of the Czech and Slovak Republics, illustrated key - 

Carabidae Ceské a Slovenské republiky, ilustrovaný klíc: 566. Kabourek, Zlín. 
Hfl. 105,-  ISBN 80-901466-2-7 

 
Kloek loopkeverboek. Tweetalige determinatie werk voor de Tsjecho-slowaakse 
Carabidae. Behandelt ook het genus Rhysodes! De sleutels zijn verluchtigd met 
ruim 700 eenvoudige figuurtjes. Het werk sluit af met zestien kleurenplaten met 
afbeeldigen van bovengemiddelde kwaliteit. Opvallend is de fleurige indruk die 
de meeste platen maken: er is wel een erg select gezelschap soorten afgebeeeld. 
 

KIRK-SPRIGGS, A.H., 1996. Pollen beetles, Coleoptera: Kateretidae and Nitidulidae: 
Meligethinae. Handbooks for the Identification of British Insects Vol. 5, Part 6a: 
157. Royal Entomological Society, London. Hfl. 85,-  ISBN 0-901546-80-1 

 
 Dit deeltje van de Handbooks, dat voornamelijk het genus Meligethes behandelt, 
wijkt enigzins af van de gebruikelijke opzet. Behalve voor determinatie-sleutels 
en een groot aantal figuren en foto’s (333) is er namelijk zeer veel ruimte 
ingeruimd voor faunistiek, d.w.z. lange opsommingen van vindplaatsen, ook 
voor bij de algemene soorten. De literatuurlijst beslaat 28 pagina’s! 
 

KLAUSNITZER, B., 1996. Die Käfer Mitteleuropas Band L3; Larven 3. Band, Polyphaga 
Teil 2: 335. Gustav Fischer Verlag, Jena. Hfl. 200,-  ISBN 3-334-61102-7 

 
Het derde deel uit deze serie, die een samenvatting geeft van de huidige, vaak 
nog geringe, kennis van de larven der kevers behandelt onder andere de 
volgende groepen: Scarabaeoidea, Dryopidae, Elmidae, Cleridae, Malachidae, 
Tenebrionidae, Pyrochroidae. 
 

KLAUSNITZER, B., 1996. Käfer im und am Wasser, 2. überarbeitete Auflage. Die neue 
Brehm-Bücherei 567: 200. Westarp Wissenschaften, Magdeburg. Hfl. 50,- ISBN 
3-89432-478-3 
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 Tweede druk van dit aardige boekje over water- en oeverkevers. Behandelt de 
biologie en ecologie van deze interessante kevergroepen. Bevat daarnaast ook 
determinatietabellen voor imagines en larven, veelal tot op genus-nivo. Rijk 
voorzien van zwart-wit tekeningen en foto’s. Aanbevolen! 

 
KOCH, K., 1996. Die Käfer Mitteleuropas Band E8; Ökologie Band 8, 

Artenassoziationen in Makrohabitaten Terrestrischer Bereich IV: 295. Gustav 
Fischer Verlag, Jena. Hfl. 200,- ISBN 3-87263-049-0 

 
KÖHLER, F., 1996. Käferfauna in Naturwaldzellen und Wirtschaftswald; 

Vergleichsuntersuchungen im Waldreservat Kermeter in der Nordeifel. 
Schriftenreihe der Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten, 
Band 6: 283. Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten / 
Landesamt für Agrarordnung Nordrhein-Westfalen, Recklinghausen. Hfl. 40,-  
ISBN 3-89174-018-0 

 
 Lijvige faunistisch-ecologische studie van een bosgebied in Nordrhein-

Westfalen. Beukenbosreservaat wordt vergeleken met een beukenproduktiebos. 
In totaal worden meer dan 100.000 kevers verzameld, behorend tot 1218 
soorten. De verschillen tussen de twee bostypen blijken echter gering. Rijk 
geïllustreerd met o.a. fraaie foto’s van kevers. Zie ook de bespreking in 
Entomologische Berichten 57: 127-128. 

 
PALM, E., 1996. Nordeuropas Snudebiller, 1. De kortsnudede arter (Coleoptera: 

Curculionidae) - med særligt henblik på den danske fauna. Danmarks dyreliv, 
Bind 7: 356. Apollo Books, Stenstrup. Hfl. 155,-  ISBN 87-88757-38-2 

 
 Eerste deel uit een Deenstalige serie over de snuitkevers van Noord-Europa 

inclusief Nederland. Per soort worden uitgebreide beschrijving, verbreiding 
ecologie en kaartjes met de verspreiding in Noord-Europa en Denemarken 
gepresenteerd, naast een kort Engelstalige summary. Tabellen zijn alleen in het 
Deens. Veel genitaaltekeningen, die me niet altijd even betrouwbaar voorkomen. 
Achterin zijn alle behandelde soorten kleurenfotografisch vastgelegd op een 
achttal platen. De literatuurlijst bevat 1044 referenties. 

 
 

 
 


