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Bestuur van de sektie:
Jan Cuppen (voorzitter)

Buurtmeesterweg 16, 6711 HM Ede
(0318-652039), jan.cuppen*aqec.wkao.wau.nl

Oscar Vorst (secretaris)

Poortstraat 55, 3572 HD Utrecht
(030-2722209), vorst*xs4all.nl

Bas Drost (coördinator
vergaderingen)

Lingedijk 35, 4014 MP Wadenoijen
(0344-661440), mbpdrost*knoware.nl

Henk Pijpers (penningmeester)

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

Barend van Maanen

Oberonstraat 76, 6043 TR Roermond
(0475-324648), maanen.engels*hetnet.nl

Contributie 1999
Een ieder die zijn/haar contributie over het jaar 1999 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
P. Kuijten, Wagnerplein 58, 2324 GD Leiden.

Verhuisd
Ton van Haaren, Jan de Louterstraat 150III, 1063 LD Amsterdam, tel 020-6145380.

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
8 mei

Voorjaarsexcursie naar Leersum

4-5 september

Weekendexcursie

20 november

Workshop

Excursie naar Leersumsche Veld
De voorjaarsexcursie van de sektie zal dit jaar plaatsvinden in de Boswachterij
Leersum. Het gebied bestaat uit twee delen: het Leersumsche Veld en De Hoogstraat.
Staatsbosbeheer, de eigenaar van het terrein, heeft ons verzocht om het onderzoek te
concentreren op het vennengebied. De vennen en de aanliggende moeras- en
heideterreinen zijn namelijk recent gerestaureerd en er vindt begrazing plaats. Dit deel
van het terrein is in het voorjaar afgesloten voor publiek omdat het een
broedvogelgebied is. De rest van de Boswachterij Leersum bestaat voor het grootste
gedeelte uit (naald)bos. Daarnaast zijn diverse grote en kleine (droge) heideterreinen
aanwezig en één stuifzand. Verspreid door het gebied liggen enkele akkers en
graslanden.
We verzamelen om 10.30 uur bij Station Maarn. Vandaar gaan we per auto naar het
Leersumsche Veld.

Jubileum T-shirts te koop
Het fraaie Sektie Everts jubileum T-shirt is nog verkrijgbaar op de komende workshop.
De prijs bedraagt fl. 25,-. Ook is het mogelijk het T-shirt thuisgestuurd te krijgen; je
betaalt dan fl. 30,- over te maken op giro 159003 van O. Vorst te Utrecht. Vermeld wel
of je voorkeur uitgaat naar maat L of XL.
De secretaris

Lijst van Nederlandse Coleopterologen
Bijgaand als supplement de langverwachte Lijst van Nederlandse Coleopterologen.
Deze bestaat uit twee delen: een korte biografie met foto van vrijwel alle leden van de
Sektie, en een overzicht van overleden Nederlandse coleopterologen, samengesteld
door Hans Huijbregts. Extra exemplaren van deze uitgave zijn te bestellen door
overmaking van fl. 15,- op giro 4058536 van de Sektie Everts te Den Haag onder
vermelding van ‘Nederlandse Coleopterologen’.
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‘Penseel’ van kleefkit
Jac Blommaart
Omdat ik alle kevers determineer voor ik ze opplak (onderzijde!) kwam ik op het
volgende idee.
Men neme:
a.
Een "Knetgummi" van Eberhard Faber. Dit gum wordt
gebruikt bij tekenen met houtskool en is in zaken voor tekenartikelen verkrijgbaar.
b.
Pakje Pritt Buddies. Ik trof ze aan bij V&D, maar ze zijn
ongetwijfeld in meer zaken verkrijgbaar. Ze worden geadverteerd voor het ophangen
van posters e.d.
Neem een klein stukje kneedgum en een paar Buddies en kneed alles goed door elkaar.
Wordt het té kleverig, doe er dan wat kneedgum bij, kleeft het niet genoeg voeg er dan
wat Buddie aan toe. Als tijdens het gebruik de kleefkracht achteruit gaat, is even
opnieuw doorkneden van de massa voldoende. Met een kneedgum en een pakje Pritt
Buddies kun je denk ik wel tien jaar vooruit.
Gebruik:
Zet een stukje kleefkit vast op b.v. een satéstokje. Modelleer voor kleine kevers het
spul tot een fijn puntje. Voor grotere kevers kneed je de massa tot een lepel-vorm.
Zelfs kevers als Carabus granulatus blijven dan goed hangen. Om genitaliën uit te
prepareren buig je de kit haaks om (zie figuur) en houd zo de kever vast op een stukje
pure kneedgum (kleeft minder) tegen wegglijden.
Ook geschikt om poten en sprieten "uit te penselen". Leg de kever
ondersteboven in een kuiltje in de kit en fatsoeneer met een speld poten en sprieten.
Verder is de kit handig om spelden, kartonnetjes e.d. op te rapen. Een opgeplakte kever
steek je mét speld in de kit, zodat je hem aan alle kanten goed kunt bekijken.
Er zijn vast nog wel meer toepassingen te bedenken. Ik verneem ze graag. Ook
eventuele nadelen. Het lijkt mij ook bruikbaar om bij het tekenen van een kever deze in
de juiste positie te zetten.

