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Bestuur van de sektie: 
 

Jan Cuppen  

 (voorzitter) 

 

Barend van Maanen 

 (secret., Everts Info, website) 

 

Bas Drost 

 (coördinator vergaderingen) 

 

Henk Pijpers 

 (penningmeester, ledenadmin.) 

 

Frank van Nunen 

 

 

Meindert Hielkema

 
 

Buurtmeesterweg 16, 6711 HM  Ede 

(0318-652039), jancuppen@hccnet.nl 

 

Kast. Annendaelstraat 31, 6043 XS  Roermond 

(0475-324648), maanen.engels@hetnet.nl 

 

Lingedijk 35, 4014 MP  Wadenoijen 

(0344-661440), mbpdrost@xs4all.nl 

 

Nassaustraat 10, 9422 GS  Smilde 

(0592-414411), hcpijpers@hetnet.nl 

 

Amaliastein 113, 4133 HB  Vianen 

(0347-376545), fvannunen@planet.nl 

 

Veenenburg 6, 2804 WX  Gouda 

(0182-532235), hielkema@kabelfoon.nl

 

Overige Info 
 

Lidmaatschap € 7,50 per jaar, Giro 4058536, Sektie 

Everts, Smilde (Utrecht). IBAN: 

NL47PSTB0004058536, BIC: PSTBNL21 

 

Website www.nev.nl/everts 

 

 

Nieuw lid 
 

Henk van Dijk, Arnold Hoogvlietstraat 32, 3134 CC  Vlaardingen, 010-4343899, 

Taat.van.dijk@orange.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) 
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Agenda 

 

23 feb 2008 Jubileumbijeenkomst Nijmegen (Sektie Everts 20 jaar!) 

 

3 mei 2008 Voorjaarsexcursie Willem III plantage en bovenpolder (Elst, Utrecht) 

 

28 jun 2008 Extra excursie Empesche en Tondensche Heide (Eerbeek) 

 

5-7 sep 2008 Excursieweekend Tiengemeten 

 

22 nov 2008 Najaarsbijeenkomst te Tilburg 

 

 

SEKTIE EVERTS, 20-jarig jubileum! 
 

Jubileumbijeenkomst in Nijmegen 
zaterdag 23 februari 2008 
 

Op 23 februari 2008 vieren wij, de Sektie Everts, het feit dat we twintig jaar geleden 

(1988) werden opgericht. De datum is niet geheel exact omdat de officiële oprichting 

plaatsvond voorafgaande aan de wintervergadering van de NEV in dat jaar. Voldoende 

reden voor een feestje. 

 

Voor het slagen van dit feest heeft het bestuur van de sektie een programma-onderdeel 

bedacht waarvoor de medewerking van iedereen noodzakelijk is. Het leek ons heel 

bijzonder om iedereen tijdens de bijeenkomst te Nijmegen de gelegenheid te geven 

voor een presentatie van een kort verhaaltje dat iets met kevers te maken heeft. Wij 

dachten hierbij bijvoorbeeld aan een bijzondere/gewone/opvallende/vervelende kever 

in eigen huis of de tuin, de grootste/kleinste/dikste/platste/eerste kever, een bijzondere 

vindplaats, een merkwaardig voorval, kortom iets wat op de een of andere manier met 

je interesse in kevers te maken heeft, iets of iemand die je gestimuleerd heeft en wat 

nooit op papier zou komen in een wetenschappelijk verhaal. Iedereen kent wel een of 

andere anekdote over iets wat hij op kevergebied heeft meegemaakt. Hier is je kans om 

dit ei kwijt te raken voor een geïnteresseerde groep coleopterologen. 

 

Dus de oproep aan IEDEREEN: bereid een verhaaltje voor! 

 

Om dit te kunnen organiseren met en voor een grote groep van mensen hebben we het 

volgende bedacht aan spelregels: 

- de maximale spreektijd is vijf minuten per persoon. Dat is bij 20 personen 

toch al gauw 1,5 uur, die vijf minuten is dus echt een maximum. Hoe lang vijf 

minuten zijn kun je het beste bepalen door thuis enkele malen te oefenen. 
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- een maximum van 5 afbeeldingen/figuren/foto’s per lezing. Deze 

afbeeldingen graag van te voren (voor 20 februari) bij voorkeur per e-mail 

opsturen naar Barend van Maanen (maanen.engels@hetnet.nl). Hij zal deze 

in één presentatie zetten, zodat in Nijmegen de presentaties snel op elkaar 

kunnen volgen. 

 

Het ligt in de bedoeling om deze presentaties later te bundelen en op te nemen in de 

Sektie Everts Info, zodat je bijdrage niet verloren gaat. Derhalve ook een dringend 

verzoek om je presentatie uit te schrijven en ook dit per e-mail op te sturen naar 

Barend van Maanen. Deze schriftelijke bijdrage bij voorkeur circa 1 pagina A4 tekst 

met daarbij nog maximaal twee figuren. 

 

Naast deze presentaties is er op de bijeenkomst te Nijmegen opnieuw - en inmiddels 

bijna traditioneel - een jubileumquiz, waarin onze kennis over kevers en verzamelaars 

opnieuw getoetst zal worden.  

Hans Huijbregts zal aan de hand van oude foto’s enkele excursies uit de eerste jaren 

van de Sektie terug in onze herinnering toveren. 

 

Komt dus allen naar Nijmegen op 23 februari! 

 

 

 

 

Programma Nijmegen zaterdag 23 februari 2008 
 

Locatie: Natuurmuseum Nijmegen, Gerard Noodtstraat 121, 6511 ST  Nijmegen (meer 

info: www.natuurmuseum.nl) 

Aanvang: 10.30 uur. Het museum zal al open zijn om 10.00 uur. 

 

- Verkiezing nieuwe penningmeester (zie mededeling volgende pagina) 

 

- Alle aanwezige leden – Opmerkelijke keververhalen 

 

- Hans Huijbregts – Oude foto’s uit de eerste jaren van de Sektie Everts 

 

- Oscar Vorst – Nieuws over de kevercatalogus 

 

- Theodoor Heijerman – Jubileumkeverquiz 

 

Het middaggedeelte is gereserveerd voor informele contacten. 
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Verkiezing nieuwe penningmeester: stel je kandidaat! 
 

In de vorige Sektie Everts Everts Info is al aangekondigd dat Henk Pijpers zijn 

bestuursfunctie als penningmeester zal neerleggen op de bijeenkomst in Nijmegen op 

23 februari 2008. Tot nu toe heeft zich slechts één kandidaat gemeld, namelijk Oscar 

Vorst. Het is nu nog steeds mogelijk om je kandidaat te stellen. We nodigen daarom 

alle leden uit er even bij stil te staan of je ook belangstelling hebt om deze functie te 

gaan vervullen! Meld je in dat geval van tevoren bij Jan Cuppen. Tijdens de 

bijeenkomst in Nijmegen zal door de aanwezige leden de nieuwe penningmeester 

worden gekozen. 

 

 

Contributie 2008 
 

Verzoek aan iedereen: maak je contributie voor 2008 over (als je dat nog niet gedaan 

hebt) naar Giro 4 0 5 8 5 3 6 , ten name van Sektie Everts, Smilde (Utrecht). Voor 

buitenlandse leden: IBAN: NL47PSTB0004058536, BIC: PSTBNL21.  

We zullen nog even nagaan welke leden achterstallige contributie hebben te voldoen. Zij 

zullen hier binnenkort van op de hoogte worden gesteld. 

 
 

Oproep: vondsten gezocht Phloiophilus edwardsii 
 

Ron Felix, Henk Spijkers, Dré Teunissen en ik zijn een mededeling aan het schrijven 

voor Entomologische Berichten over Phloiophilus edwardsii (Phloiophilidae). Dat wordt 

als een uiterst zeldzaam kevertje beschouwd, maar … In het totaal hebben we nu in 

Nederland 39 exemplaren kunnen lokaliseren, waarvan 27 uit de Kaaistoep! Daar zitten 

ook de gegevens bij die Dré Teunissen heeft opgenomen voor de nieuwe catalogus.  

Heb jij misschien in jouw collectie een exemplaar? Wij zouden de gegevens daarvan zeer 

op prijs stellen. 

 

Hartelijk dank, mede namens de anderen, 

 

Paul van Wielink, e-mail: p.va.wielink@kpnplanet.nl 
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Oproep: materiaal gevraagd voor Natuurmuseum 
Nijmegen 
 

Zaterdag  23 februari aanstaande is er een jubileumbijeenkomst van de sektie in het 

Natuurmuseum in  Nijmegen. Dit is een mooie gelegenheid om jullie onze nieuwe 

collectieruimte in het depot van ons museum te laten zien. We zijn bezig met de 

opbouw van onze collectie. De vlinders zijn buitengewoon goed vertegenwoordigd, 

maar helaas vertoont de kevercollectie vele hiaten. Wij kunnen dan ook nog veel 

soorten uit Nederland en uit het aangrenzende gebied gebruiken. Ik hoop dat er leden 

in de sektie zijn die wat kunnen missen uit hun collectie en dat willen schenken aan 

ons museum, zodat onze kevercollectie wat vollediger kan worden. We werken aan een 

referentiecollectie, maar met zoveel hiaten kunnen we moeilijk spreken van een 

referentiecollectie. 

Wilt u wat bijdragen? 

 

Wiet Fliervoet, e-mail: wfliervoet@12move.nl   

 
 

Inleveren soortenlijstjes voor excursieverslagen 
 

De verslaglegging van de voorjaarsexcursie van 2006 naar De Doort heeft wat 

vertraging opgelopen. In het volgende aprilnummer kun je het verslag tegemoet zien. 

Ook het verslag van St. Maartensvlotbrug schuift een Everts Info door, dus dat wordt 

na de zomer. Wie nog gegevens heeft liggen van deze weekendexcursie kan ze nog 

steeds opsturen naar Jan Cuppen, tot eind maart. Onderstaand een overzicht voor het 

inleveren van de soortenlijsten van de overige excursies. De lijsten kunnen worden 

opgestuurd naar het bestuurslid dat het verslag maakt, zie hun (e-mail)adressen op 

pagina 2. Lever je lijsten bij voorkeur aan als Orde-export, maar ook als Excel- of 

Word-bestand is mogelijk.  

 

Excursie Verslag Deadline 

Weekendexcursie St. Maartensvlotbrug (2006) Jan Cuppen 31-03-2008 

Voorjaarsexc. Roggebotzand/Reve-Abbert (2007) Barend van Maanen 01-09-2008 

Extra excursie Bergerheide (2007) Jan Cuppen 01-12-2008 

Weekendexcursie Serooskerke (2007) Frank van Nunen 01-01-2009 
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