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Bestuur van de sektie:
Bas Drost (wrn. voorzitter) – Lingedijk 35, 4014 MP Wadenoijen (0344-661440),
mbpdrost*xs4all.nl
Barend van Maanen (secretaris, Everts Info, website) – Kasteel Annendaelstraat 31,
6043 XS Roermond, (0475-324648), barendvanmaanen*hetnet.nl
Oscar Vorst (penningmeester) – Poortstraat 55, 3572 HD Utrecht, (030-2722209),
vorst*xs4all.nl
Frank van Nunen – Amaliastein 113, 4133 HB Vianen, (0347-376545),
fvannunen*planet.nl
Ed Colijn – Hofstede 54, 8212 WD Lelystad, (0320-227509), colijn*sarvision.nl

Overige Info
Lidmaatschap

€ 7,50 per jaar, Giro 4058536, Sektie
Everts, Utrecht. Buitenlandse leden: IBAN:
NL95INGB0004058536, BIC: INGBNL2A

Website

www.nev.nl/everts

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
9-12 sept 2011

Weekendexcursie Vlieland

26 nov 2011

Najaarsbijeenkomst te Tilburg

Convocatie 20e weekendexcursie te Vlieland
vrijdag 9 t/m maandag 12 september 2011
Accommodatie
Groepsaccommodatie Twest Endt
Dorpsstraat 81
8899 AG Vlieland
telefoon: 0562-451397
info: www.twestendt.nl
Vrijdag kunnen we hier vanaf 16.00 uur terecht. Op maandag dienen we voor 10.00
vertrokken te zijn.
Vervoer naar Vlieland
Let op! Vlieland is een eiland en alleen met een anderhalf uur durende bootreis te
bereiken vanaf Harlingen. In Harlingen is een NS station nabij de haven. De
accommodatie is in het uiterste westpuntje van het dorp West-Vlieland gelegen, nabij
de vuurtoren, ongeveer 1 km van de haven. De boot vaart slechts een beperkt aantal
malen per dag!
Harlingen - Vlieland: 9.00, 14.15 en 19.00, op vrijdag is er een sneldienst om 18.00.
Vlieland - Harlingen: 7.00, 11.45 en 16.45, op zondag is er een sneldienst om 19.00.
Een retourtje kost €22,94, voor de sneldienst geldt een toeslag van €6,10 (enkeltje).
Een retourtje voor de fiets kost €12,62 (niet mogelijk voor de sneldienst).
Meer details: www.rederij-doeksen.nl
Fietsen
Vlieland is een autovrij eiland, slechts inwoners van Vlieland mogen hun auto
meenemen. De fiets is een ideaal vervoermiddel. Je kunt je eigen fiets meenemen op de
boot (zie boven) of op het eiland een fiets huren. Zo is er bijv. Fietsverhuur Jan van
Vlieland tegenover de aanlegplaats van de boot. Zie: www.janvanvlieland.nl
Bagagevervoer
Bagagevervoer vanaf Harlingen is tegen geringe vergoeding mogelijk. Je kunt hiervoor
bijvoorbeeld contact opnemen met Klaas Houter (06-53940084) of Raymond Bouma
(06-51812509).
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Overnachting
De kamers zijn ingericht met stapelbedden en opbergkastjes. Dekbedden en kussens
zijn in ruime mate aanwezig. Zelf dien je een slaapzak of een dekbedhoes mee te
nemen. Bedlinnen is eventueel ook te huur. Vergeet ook niet een theedoek mee te
nemen.
Maaltijden
Vrijdagavond zal een eenvoudige avondmaaltijd worden gebruikt in de accommodatie.
Het eten begint om 19.00 uur. Als je met de avondboot (vertrek 19.00 uur) komt, dien
je dus je eigen eten te verzorgen. Op zaterdagavond en zondagavond gaan we op eigen
kosten uit eten.
Bij het ontbijt is er de gelegenheid een lunchpakket te maken.
Deelnemers
Berend Aukema, Ed Colijn, Jan Cuppen, Albert Dees, Bas Drost, Gert van Ee,
Theodoor Heijerman, Marc Lodewyckx, Barend van Maanen, J.v.d. Molen, Frank van
Nunen, Henk Pijpers, Hugo Raemdonck, Cor van de Sande, Arja Span, Oscar Vorst.
Bevestiging gevraagd
We zouden de deelnemers willen verzoeken om aan Oscar Vorst te laten weten met
welke boot ze aankomen, wanneer ze weer vertrekken en of ze vrijdagavond mee-eten.
Ook eventuele dieetwensen graag van te voren melden.
Oscar Vorst (vorst*xs4all.nl) & Frank van Nunen
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Keverboeken in 2009
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Oscar Vorst

De hier gegeven opsomming van in het jaar 2009 verschenen keverboeken is verre van
compleet. 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 indicaties!
HÁJEK, J., 2009. – Icones insectorum europae centralis. Coleoptera:
Dytiscidae. Folia Heyrovskyana B 11: 1-32. Kabourek, Zlín.
€16 ISSN 1210 4108
LÖBL, I., 2009. – Icones insectorum europae centralis. Coleoptera:
Staphylinidae: Dasycerinae, Pselaphinae. Folia Heyrovskyana
B 10: 1-29. €16
PRŮDEK, P., 2009. – Icones insectorum europae centralis.
Coleoptera:
Silvanidae,
Passandridae,
Cucujidae,
Laemophloeidae. Folia Heyrovskyana B 12: 1-12. €7
In 2009 verschenen drie deeltjes in deze serie met fotoplaten
van de Midden-Europese keverfauna. De kwaliteit van de
foto’s is van het gebruikelijke hoge niveau. Deel 10 over de
Pselaphinae wijkt enigszins af doordat van een klein deel van
de behandelde (onder)soorten geen foto is opgenomen. Als
extra is hier ook een reproductie van een kleurenplaat uit
Preyssler’s Verzeichniß böhmischer Insekten (1790)
opgenomen, waarop een afbeelding van de in dit werk voor het
eerst beschreven mierengast Claviger testaceus.
KLAUSNIZTER, B., 2009. – Insecta: Coleoptera: Scirtidae.
Süßwasserfauna von Mitteleuropa 20(17): i-xiv, 1-326.
Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg. €160 ISBN
978 3 8274 1074 0
Anders dan de titel doet vermoeden behandelt deze
uitgave
alle
West-Palaearktische
soorten
van
moerasweekschilden. Deze Duitstalige uitgave geeft een
zeer grondig overzicht van de 140 in het gebied
voorkomende soorten. Na een vrij uitgebreide inleiding
over ondermeer fylogenie, biogeografie, biologie en
ecologie volgt op p. 72 de determinatiesleutel voor de
imagines. Deze zijn rijk geïllustreerd met duidelijke zwart-wit detailfoto’s.
Doordat hier echter steeds zo veel mogelijk verschilkenmerken genoemd worden,
in plaats van een selectie van de meest waardevolle, zijn de sleutels weinig
praktisch en moeten steeds lange lappen tekst doorgenomen worden. Ook wordt
telkens naar figuurnummers verwezen die pagina’s verderop zijn te vinden, zonder
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echter het paginanummer te vermelden. Bij de soortbesprekingen komen
synoniemen, areaal en een zeer uitgebreid literatuuroverzicht aan bod.
Beschrijving en verwijzing naar de figuren ontbreken hier, deze zijn alleen in de
sleutels te vinden. Achterin zijn acht bladzijden met kleurenfoto’s opgenomen,
merendeels habitusafbeeldingen van een niet altijd even goede kwaliteit.
Een wonderlijke nomenclatorische misstap (p.208) vormt de onterechte correctie
van Scirtes hemisphaericus in S. haemisphaericus op grond van de spelling in de
12e druk (1767) van Linnaeus’ Systema Naturae, terwijl deze soort al in de 10e
druk (1758) als Chrysomela hemisphaerica werd beschreven.
De uitvoering van deze uitgave, slappe kaft, gelijmd niet genaaid, maken de toch
al forse prijs voor dit deel buitenissig hoog!

LEVEY, B., 2009. – British Scraptiidae. Handbooks for the
Identification of British Insects 5(18): i-iv, 1-32. Royal
Entomological Society, London. €8
ISBN
978 0 90154 689 0
Een goede sleutel tot de Britse soorten van
bloemspartelkevers leveren lijkt de bedoeling van deze
uitgave. De auteur is daar zeker in geslaagd. De tabellen
zijn helder geschreven en voorzien van duidelijke, in de
regel accurate, lijntekeningetjes. Het enige praktische
bezwaar is het gebruik van aparte tabellen voor mannetjes
en vrouwtjes, terwijl deze niet altijd eenduidig aan de
buitenzijde te onderscheiden zijn. De in ons land voorkomende Anaspis varians
wordt niet behandeld.
LOTT, D.A., 2009. – The Staphylinidae (rove beetles) of Britain
and Ireland. Part 5: Scaphidiinae, Piestinae, Oxytelinae.
Handbooks for the Identification of British Insects 12(5):
i-iv, 1-99. Royal Entomological Society, London. €14
ISBN 978 0 901546 90 6
Een bruikbare sleutel tot de soorten van enkele
subfamilies van de kortschildkevers. Voor een deel
gebaseerd op originele kenmerken, waardoor dit deeltje
een duidelijke aanvulling vormt op de sleutels in de Käfer
Mitteleuropas. Rijkelijk voorzien van lijntekeningetjes in
de sleutel. Soms zijn deze echter te schetsmatig en
voegen weinig toe, zoals bijvoorbeeld bij de aedeagi van het genus Bledius of
Ochthephilus. Achterin zijn een zevental platen met habitusfoto’s in kleur
opgenomen. De volgende twaalf Nederlandse soorten ontbreken: Scaphisoma
balcanicum, Ochthephilus flexuosus, Thinodromus mannerheimii, Carpelimus
gusarovi, C. punctatellus, C. despectus, Bledius vilis, B. procerulus, B.
cribricollis, B. nanus, B. pusillus en Platystethus spinosus.
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Let op! De namen van het soortenpaar Carpelimus bilineatus en C. erichsoni
worden – terecht – precies andersom gebruikt dan in de Midden-Europese
literatuur tot nu toe gebruikelijk was.
LÜCKMANN, J. & M. NIEHUIS, 2009. – Die Ölkäfer in RheinlandPfalz und im Saarland. Verbreitung, Phänologie,
Ökologie, Situation und Schutz: 1-479, CD. Gesellschaft
für Naturschutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz,
Mainz. €35 ISBN 978 3 9807669 4 4
Een zeer boordevolle uitgave over deze fascinerende
groep van kevers. De soortbesprekingen behandelen in
100 pagina’s uitgebreid alle veertien in het gebied
voorkomende oliekevers. Aan bod komen hierbij
achtereenvolgens: Verbreitung, Entdeckungsgeschichte,
Ökologie, Biologie und Entwicklung, en Gefährdung. De
overige bijna 400 bladzijden worden gevuld met alles wat ook maar enigszins iets
met oliekevers te maken heeft, van Etymologie, Entwicklung, Cantharide und
Palasonin tot Kulturgeschichte und Ölkäfer. Een biografisch overzicht van
“Insektenkundler mit Bezug zur Meloidenforschung des Bearbeitungsgebiet”
beslaat 38 pagina’s en behandelt ruim 70 entomologen, onder wie de
componerende mystica Hildegard von Bingen. Achterin zijn een tabel voor de
imagines van alle Duitse soorten alsmede een tabel voor de triungulinen (het
eerste, actieve larvenstadium) opgenomen. Het boek is meer dan rijk geïllustreerd,
echter niet alle afbeeldingen zijn even functioneel. Zo zijn er onder het kopje
etymologie aan wikipedia ontleende portretten van o.a. Aristoteles, Hippocrates &
Plinius. Een bijgevoegde CD bevat helaas geen data, maar drie minuten Ölkäfermuzak. Desalniettemin veel waar voor weinig geld!
TEUNISSEN, A.P.J.A., 2009. – Verspreidingsatlas Nederlandse
boktorren (Cerambycidae): 1-127. European Invertebrate
Survey - Nederland, Leiden. €15
ISBN
978 90 76261 08 9
Compleet faunistisch overzicht van de inlandse
boktorren, gebaseerd op een revisie van een groot deel
van het Nederlandse museummateriaal en een uitgebreide
literatuurstudie. Van alle inheemse soorten is een
stippenkaart (5×5 km grid) en een fenologiediagram
opgenomen. Daarnaast is er uitgebreide informatie over
levenswijze, habitat, verspreiding in het nabije
buitenland, en wordt de status in ons land tezamen met eventuele veranderingen
besproken. Heel praktisch is dat, onder het kopje ‘Op zoek’, aanwijzingen
gegeven worden over hoe de soort in het veld het beste kan worden waargenomen.
Afgesloten wordt met een zeer uitgebreide lijst van Nederlandse literatuur over de
groep. Minpuntje is wel het ontbreken van literatuurverwijzingen in de tekst zelf.
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VORST, O., 2009. – De Nederlandse prachtkevers (Buprestidae). Entomologische
Tabellen 4: 1-61. Nederlandse Entomologische Vereniging, Museum Naturalis
en EIS-Nederland. €12,50 ISSN 1875 760X

Boeken aangeboden
Onderstaande boeken zijn nog afkomstig uit de nalatenschap van A. Schoemaker. Als
je interesse hebt in een bepaalde titel kun je een bod uitbrengen via de penningmeester.
Er geldt geen minimumprijs. Betreffende titel wordt aan de hoogste bieder verkocht.
De opbrengst komt in zijn geheel ten bate van de kas van de Sektie!
De penningmeester
vorst*xs4all.nl
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