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De bijeenkomsten gaan door op vrijdagavond 20.00 u. in het NALAH (Provinciaal Natuur- en
Landschapshuis) Kasteeldreef 55, 2980 Halle-Zoersel. Contactpunt 0485-56.87.81
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- Hoofdredactie Phegea:
- Regionale Werking Antwerpen:

De Prins Willy, Dorpstraat 401B, 3061 Leefdaal.
Tel.: 02/305.37.32 e-mail: willy.deprins@gmail.com
De Prins Guido, Markiezenhof 32, B-2170 Merksem.
Tel.: 0485/568781 e-mail: guido.deprins@telenet.be

- Sectie Benelux TrekvlinderOnderzoek: Vermandel Eddy, Poorterslaan 118, NL-4561 ZN Hulst.
Tel.: +31/114-37.03.78 e-mail: trekvlinders@gmail.com
- Werkgroep Vlinderfaunistiek:
Steeman Chris, Koning Albertlei 90, B-2950 Kapellen.
Tel.: 03/605.35.96 e-mail: christiaan.steeman@telenet.be
- Werkgroep Bladmineerders:
Wullaert Steve,Vaartstraat 18, 8710 Wielsbeke.
Tel.: 09/386.76.13 e-mail: sw.demijnen@gmail.com
- Werkgroep Dagvlinders:
Cuvelier Sylvain, Diamantstraat 4, 8900 Ieper.
Tel.: 0475/84.11.71 e-mail: sylvain.cuvelier@pandora.be



Personen of verenigingen, die iets willen laten opnemen in dit mededelingenblad, dienen hun
aanvraag te sturen naar Theo Garrevoet, Kampioenstraat 14, B-2020 Antwerpen 2.
E-mail: theo.garrevoet@telenet.be. Deze aanvragen minstens 1 maand vóór het verschijnen van
het volgende nummer van PHEGEA indienen!

Hierbij ontvangt U het laatste nummer van de 42ste jaargang. De jaarwisseling betekent ook hernieuwing
van het lidmaatschap. Daarom verzoeken wij U vriendelijk uw contributie voor 2015 te willen
vereffenen.
Dat kan door op IBAN rekening BE35 0000 1065 4337 (BIC: BPOTBEB1) minimum 35,00 €
(40,00 € voor buitenlanders) over te schrijven, t.n.v. Vlaamse Vereniging voor Entomologie,
Kampioenstraat 14, B 2020 Antwerpen. Uiteraard is de vermaarde "extra duit" van de meer
kapitaalkrachtige leden meer dan welkom. Steunend lid wordt u door 70,00 € te storten op bovenvermeld
rekeningnummer.

Voor Nederlandse leden wordt het overschrijven op de girorekening of bankrekening van Eddy
Vermandel NIET meer ondersteund vermits zij ook kosteloos hun contributie kunnen vereffenen via de
onderstaande mogelijkheid gebruik makend van IBAN en BIC.



Foreign members: please pay the amount of 40,00 EUR from your giro to ours. Cheques
are not accepted!
International bank-account (IBAN): BE35 0000 1065 4337 BIC: BPOTBEB1
Using these codes, bank charges are avoided for European transactions

1. Nieuwe leden
• GORISSEN Jos, Heirstraat 561, 3630. Maasmechelen
Tel.: +32 (0)497 79 93 63
E-mail: joseph.gorissen@lne.vlaanderen.be
Specialiteit: sprinkhanen, dagvlinders, libellen, loopkevers, nachtvlinders,…
• ROWLINGS Matthew, 3c Chemin des Osches, 1806 St. Légier (Switserland)
Tel.: +41 21 946 1952 E-mail: matt@eurobutterflies.com
Speciality: European and N African butterflies
• VAN DER AUWERMEULEN Bert, Lostraat 44, 9000. Gent
Tel.: +32 (0)487 90.57.31
E-mail: bvdauwer@gmail.com
Specialiteit: Lepidoptera Portugal, micro & macro.

2. Adreswijziging
• BOSMANS Bart, Burgemeester Vinckenlaan 20, 3630. Maasmechelen (Leut)
• LODEWIJCKX Marc: nieuw e-mail adres: marc.lodewijckx111@telenet.be

3. Programma van de activiteiten
05-12-2014
27-12-2014
16-01-2015

06-02-2015
07-02-2015
06-03-2015
03-04-2015
04-04-2015
08-05-2015
05-09-2015

Werkvergadering in de collecties en de bibliotheek.
Vergadering Werkgroep Dagvlinders (BC Molsbroek, Lokeren). Info.
Algemene ledenvergadering en nieuwjaarsreceptie.
1. Algemene ledenvergadering:
Dagorde: - opening door de voorzitter
- verslag van de secretaris
- verslag van de penningmeester
- verslag van de hoofdredacteur
- verslag van de bibliothecaris
- berichten uit onderwerpgebonden secties en werkgroepen
- sluiting door de voorzitter
2. Nieuwjaarsviering: de te winnen prijzen voor de tombola worden door de leden
bijeengebracht: boeken, entomologisch materiaal, enz. (a.u.b. geen "derdehandse
spullen").
Entomologie in Azerbaidjan (Laurian Parmentier).
Vergadering Werkgroep Dagvlinders (BC Molsbroek, Lokeren). Info.
Coleophoridae (Guido De Prins).
Demonstratie entomologisch materiaal en literatuur (Eddy Vermandel).
Vergadering Werkgroep Dagvlinders (NALAH, Zoersel). Info.
De entomologische collecties van het Natural History Museum, London (BMNH)
(Willy De Prins).
Werkvergadering in de collecties en de bibliotheek.

4. Excursies VVE (voor up-to-date informatie zie ook: www.phegea.org)
De excursies gaan door indien de weersomstandigheden het toelaten. In geval van twijfel best op
voorhand de organisator contacteren.
29-12-2014 Werkgroep Dagvlinders: zoektocht eitjes van Thecla betulae, de Sleedoornpage
(Heuvelland, West-Vlaanderen). Info.

5. Geplande evenementen
 Zie ook de website van de VVE voor de laatste wijzigingen en additionele evenementen.
Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten waaraan onze vereniging haar medewerking verleent:

 22-23/11/2014

 29/11/2014
 14/02/2015

 02-04/09/2015

 25-30/09/2016

27. Westdeutscher Entomologentag, AquaZoo Löbbecke Museum, Düsseldorf,
georganiseerd door het Aquazoo/Löbbecke-Museum en de Entomologische
Gesellschaft Düsseldorf. Meer info Silke Stoll.
Vlinderstudiedag, Lessius Hogeschool, Campus De Ham, Raghenoplein 21, 2800
Mechelen, georganiseerd door Natuurpunt.
18de ANKONA ontmoetingsdag. UAntwerpen – Campus Groenenborger –
Gebouw T, Groenenborgerlaan 171, 2020 Antwerpen. Inschrijven vóór 5 februari
2015. www.provincieantwerpen.be (zoekterm ANKONA). Deelname is gratis
(inclusief broodjeslunch) maar vooraf inschrijven is verplicht. Het volledig
programma vind je ook op de ANKONA-website.
Ento' 15 Annual Science Meeting and International Symposium "Insect
Ecosystem Services", in het Trinity College Dublin, georganiseerd door de Royal
Entomological Society.
25th International Congress of Entomology, Orlando, Florida, U.S.A.,
georganiseerd door de Entomological Society of America
Meer info: ice2016orlando.org.

Geïnteresseerde leden kunnen contact opnemen op tel.: 02/305.37.32
E-mail: willy.deprins@gmail.com

6. In memoriam Marcel Faquaet
Op 13 oktober 2014 overleed te Wetteren ons medelid Marcel Faquaet. Marcel was geboren te
Balegem op 2 juli 1940 en is heel zijn leven Oost-Vlaanderen trouw gebleven. Niet wat betreft de
vlinders, want om zijn hobby uit te oefenen trok hij dikwijls naar het zuiden van België en zelfs naar
Griekenland en Noord-Italië. Bekend is zijn reeks artikels over de Italiaanse Aosta-vallei,
gepubliceerd in Phegea. Daarbij vergat hij nochtans nooit de lokale Oost-Vlaamse fauna want ook
over het Krekengebied in Oost-Vlaanderen publiceerde hij enkele artikels. Zijn entomologische
activiteiten resulteerden in een uitgebreide verzameling, vooral van nachtvlinders, die onlangs in het
mededelingenblad van de V.V.E. nog te koop werd aangeboden.
In het verenigingsleven was Marcel eerst actief als penningmeester van de Oost-Vlaamse
entomologische vereniging Atalanta en daarna vervulde hij van 1987 tot 1999 diezelfde
bestuursfunctie in de Vlaamse Vereniging voor Entomologie.
Het huidige bestuur van de V.V.E. wenst zijn weduwe, Huguette Giraldo, en zijn twee dochters veel
sterkte toe.

7. Medewerking gevraagd
Gegevens gezocht van alle 19 families waterkevers in België.
Voor de opmaak van een cataloog van de waterkevers die in België voorkomen worden zowel oude
als nieuwe gegevens gezocht.
Buiten deze van de Dytiscidae zijn er relatief weinig gegevens van waterkevers in ruime zin gekend.
In deze cataloog willen we oplijsten waar en wanneer de verschillende soorten gevonden zijn en
uiteindelijk komen tot een lijst van Belgische soorten.
Volgende families zullen in de catalogus besproken worden:
Dytiscidae, Haliplidae, Noteridae, Paelobiidae, Gyrinidae, Georissidae, Helophoridae, Hydrochidae,
Hydrophilidae, Spercheidae, Hydraenidae, Dryopidae, Elmidae, Heteroceridae, Limnichidae,
Scirtidae, Psephenidae, Curculionidae partim, Chrysomelidae partim).
De uiteindelijk uitgave van de cataloog is gepland in 2016-2017 dus in 2014-2015 zullen de
bestaande gegevens verwerkt worden.
Gegevens te bezorgen aan Nobby Thys, Nieuwe Prinsstraat 11, 3012 Leuven. Alvast bedankt!
E-mail: nobby.thys@scarlet.be
Tel: 016 355900

8. ANKONA ontmoetingsdag
De Antwerpse Koepel voor Natuurstudie (ANKONA) organiseert in samenwerking met de
Universiteit Antwerpen – departement Biologie (ECOBE) de 18de editie van de ANKONAontmoetingsdag.
Deze tref- én studiedag is bedoeld voor alle vrijwilligers en professionelen betrokken bij
natuurstudie. Wij bieden je een gevarieerd aanbod van voordrachten en workshops. Daarnaast zijn er
infostands die je doorlopend kan bezoeken.
Praktisch
Organisatie: Antwerpse Koepel voor Natuurstudie (ANKONA) in samenwerking met het
UAntwerpen-departement Biologie / Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer (ECOBE).
Inschrijven vóór 5 februari 2015. via de website: www.provincieantwerpen.be
Voor de workshops (A en B) is het aantal deelnemers beperkt tot 20.
Info voor ouders met kinderen (van 7 tot en met 12 jaar): De jeugdvereniging Jeugdbond Natuur en
Milieu (www.jnm.be) voorziet kinderanimatie in voor- en namiddag. Als je daarvan gebruik wil
maken, dan graag voor 20 januari 2015 inschrijven.
Deelname Gratis (inclusief broodjeslunch). Vooraf inschrijven is verplicht.
Plaats: Universiteit Antwerpen (UA) | Campus Groenenborger – Gebouw T, Groenenborgerlaan 171,
2020 Antwerpen

9. Vlaamse Libellenstudiedag - Zaterdag 28 februari 2015
Organisatie: Libellenvereniging Vlaanderen vzw (www.odonata.be)
Locatie: Natuurpunt huis – Mechelen, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen.
Programma
09.30
Onthaal
10.00-11.30 - Waterjuffers als model voor het integreren van fundamenteel en toegepast onderzoek
Robby Stoks
- Een slechter immuunsysteem onder de zonnebank? Sara Debecker
- Wat doet angst met het lichaam? Marie Van Dievel
11.30-12.00 Pauze
12.00-13.00 - Quiz Tim Adriaens & Peter van der Schoot
- Algemene ledenvergadering LVV vzw
13.00-14.00 Middagpauze
14.00-15.40 - Oplossing en uitslag quiz Tim Adriaens & Peter van der Schoot
- Réponses des Odonates à la restauration des tourbières ardennaises Dennis Parkinson,
Philippe Goffart, Grégory Motte, David Kever et Oliver Schott
- Herstelmaatregelen aan de Kraenepoel en het effect op de libellenfauna, tijd voor een
evaluatie Jan Versigghel, Jo Packet & Henk Wallays
- Natuurherstel in de Langdonken: effecten op libellen Lon Lommaert
15.40-16.00 Pauze
16.00-17.00 - Warmer is beter, tenzij je bang bent Lizanne Janssens
- De libellen van de Tibesti –Tsjaad Henri Dumont (o.v.)
- Korte bijdragen
- Libellenexoten: ecologisch relevant? Tim Adriaens & Geert De Knijf
Praktisch
Inschrijving: De studiedag is gratis voor LVV-leden. Niet leden betalen 5 euro. Gelieve wel via mail
in te schrijven bij: geert.deknijf@inbo.be
Gelieve zelf voor je lunch te zorgen. In de onmiddellijke omgeving van het Natuurpunt huis zijn er
verschillende broodjeszaken te vinden. Warme dranken en frisdranken worden voorzien.

Voor de route met de auto en parkeertips verwijzen we naar de site van Natuurpunt:
http://www.natuurpunt.be/nl/Contact_284.aspx

10. Project Leptidea
The "VVE WG Dagvlinders" starts a European Leptidea project (L. sinapis, L. reali, L. juvernica)
comparing a combination of external characteristics versus genitalia based determination, confirmed
by DNA examination in case of remaining doubts. If you want to know more about the project and
help sampling European Leptidea, please contact Sylvain Cuvelier.

11. Publicaties van de vereniging

leden krijgen 30 % korting op de vermelde prijzen

Zie ook op www.phegea.org bij "Publicaties"
Tijdschrift PHEGEA
Jaargang 1 (1973)
Jaargang 2 (1974)
Jaargang 3 (1975)
Jaargang 4 (1976)
Jaargang 5 (1977)
Jaargang 6 (1978)
Jaargang 7 (1979)
Jaargang 8 (1980)
Jaargang 9 (1981)
Jaargang 10 (1982)
Jaargang 11 (1983)
Jaargang 12 (1984)
Jaargang 13 (1985)
Jaargang 14 (1986)
Jaargang 15 (1987)
Jaargang 16 (1988)
Jaargang 17 (1989)
Jaargang 18 (1990)
Jaargang 19 (1991)
Jaargang 20 (1992)
Jaargang 21 (1993)
Jaargang 22 (1994)
Jaargang 23 (1995)
Jaargang 24 (1996)
Jaargang 25 (1997)
Jaargang 26 (1998)
Jaargang 27 (1999)
Jaargang 28 (2000)
Jaargang 29 (2001)
Jaargang 30 (2002)
Jaargang 31 (2003)
Jaargang 32 (2004)
Jaargang 33 (2005)
Jaargang 34 (2006)
Jaargang 35 (2007)
Jaargang 36 (2008)
Jaargang 37 (2009)
Jaargang 38 (2010)
Jaargang 39 (2011)
Jaargang 40 (2012)

12 p A5
48 p A5
60 p A5
68 p A5
84 p A5
68 p A5
92 p A5
96 p A5
88 p A5
248 p A5
104 p A5
148 p A5
140 p A5
148 p A5
220 p A5
148 p A5
252 p A5
190 p A5
168 p A5
160 p A5
140 p A5
172 p A5
220 p A4
188 p A4
184 p A5
156 p A5
148 p A5
156 p A5
160 p A5
200 p A5
160 p A5
156 p A5
160 p A5
160 p A5
160 p A5
160 p A5
160 p A5
160 p A5
160 p A5
100 p A4

(kopie)
(kopie)
(kopie)
(kopie)
(kopie)
(kopie)
(kopie)
(kopie)
(kopie)

(kopie)
(kopie)

(2 kleurenplaten)
(4 kleurenplaten)
(4 kleurenplaten)
(4 kleurenplaten)
(10 kleurenplaten)
(8 kleurenplaten)
(8 kleurenplaten)
(7 kleurenplaten)
(6 kleurenplaten)
(8 kleurenplaten)
(13 kleurenplaten)
(14 kleurenplaten)
(9 kleurenplaten)
(12 kleurenplaten)
(22 kleurenplaten)
(22 kleurenplaten)
(12 kleurenplaten)
(20 kleurenplaten)
(20 kleurenplaten)
(18 kleurenplaten)
(25 kleurenplaten)
(17 kleurenplaten)

1,00 €
3,50 €
4,50 €
5,00 €
6,00 €
5,00 €
7,00 €
7,00 €
6,50 €
18,50 €
7,50 €
11,00 €
10,50 €
11,00 €
16,50 €
11,00 €
18,50 €
14,00 €
13,50 €
14,00 €
12,50 €
15,00 €
21,50 €
18,00 €
17,50 €
15,00 €
14,00 €
15,50 €
18,50 €
23,00 €
16,50 €
17,50 €
23,00 €
23,00 €
18,00 €
22,00 €
22,00 €
21,00 €
22,00 €
22,00 €

Jaargang 41 (2013)

96 p A4

(full colour)

22,00 €

Entomobrochures:
1. Genitalia van Lepidoptera prepareren en afbeelden.
(W.O. DE PRINS), 32 p...................................................................................................... 3,00 €
2. Bijdrage tot de kennis van de biologie van Phalacropterix
graslinella
(Lepidoptera, Psychidae) (H. HENDERICKX), 46 p.......................................................... 4,00 €
3. De dagvlinders van de Belgische fauna. (A. JANSSEN), 40 p.......................................... 4,00 €
4. Systematische naamlijst van de Belgische Lepidoptera.
(W.O. DE PRINS), 57 p...................................................................................................... 6,00 €
5. Inventarisatie, status en ecologie van het Belgisch
dagvlinderbestand.
(E. DE TRÉ), 72 p. ............................................................................................................ 8,00 €
6. De Belgische trekvlinders en dwaalgasten: 10 jaar Belgisch
trekvlinderonderzoek. (B. VANHOLDER et al), 72 p., 6
kleurenplaten, 38 tekstfiguren. .................................................................................... 12,00 €
7. Rhopalocera of Turkey 13. Sympatry and supposed gene
exchange between Maniola telmessia (Zeller,1847) and Maniola
halicarnassos Thomson, 1990 on the Bodrum Peninsula (SW.
Turkey) vs. evidence for their specific distinctness: two sides of
the same coin (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae) (A. OLIVIER
& J.G. COUTSIS), 60 p., 2 kleurenplaten, 27 tekstfiguren, 16
tabellen......................................................................................................................... 11,50 €
8. Gillard, M., 2005. – Les papillons migrateurs de Belgique. 160 p.............................. 17,00 €
9. Lijst van boeken en tijdschriften aanwezig in de bibliotheek van
de Vlaamse Vereniging voor Entomologie te Antwerpen. ............................................ 2,00 €
Boeken:



Catalogus Antwerpse Lepidoptera (A. JANSSEN), 232 p. ............................................ 20,50 €
The Butterflies of the Greek island of Rhodos (A. OLIVIER)
Taxonomy, Faunistics, Ecology and Phenology 250 p., 2 colour
plates. ........................................................................................................................... 36,00 €

Diversen:






Lehmann, I. 2010. A revision of the genus Arbelodes Karsch
(Lepidoptera: Cossoidea: Metarbelidae) from southeast-central
and southern Africa with the description of thirteen new species.
– Published by the author, 82 p., incl. 8 b/w plates and 5 colour
plates (English). ...................................................................................... gratis (pdf – 20 MB)
Lehmann, I. 2011. The description of a new genus and twentythree new species of Metarbelidae (Lepidoptera: Cossoidea) from
the lowland tropical rain forests of the Guineo-Congolian Region
with notes on habitats and biogeography. – Published by the
author, 67 p., incl. 10 b/w plates, 6 colour plates, and 1 coloured
map (English) ......................................................................................... gratis (pdf – 28 MB)
Lehmann, I. 2013. Description of two new genera and ten new
species of Metarbelidae (Lepidoptera: Cossoidea) from western,
north-central and eastern Africa with notes on habitats and

biogeography. – Published by the author, 82 p., incl. 10 b/w
plates, 5 colour plates, and 2 coloured maps (English) ......................... gratis (pdf – 26 MB)
Deze publicaties kunnen besteld worden door het gepaste bedrag over te schrijven op volgende
rekening:
IBAN: BE35 0000 1065 4337
BIC: BPOTBEB1
t.n.v. Vlaamse Vereniging voor Entomologie, Kampioenstraat 14, 2020 Antwerpen 2, met vermelding van het gewenste.
Bestelt U op deze wijze, dan worden geen portokosten aangerekend.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.vermandel.com

Wenst u lid te worden of kent u iemand in uw omgeving die lid wenst te worden,
gebruik dan onderstaand formulier of gebruik de inschrijvingsmogelijkheid via
onze website: www.phegea.org

Vlaamse Vereniging voor Entomologie

Inschrijvingsformulier

invullen met drukletters a.u.b.
Ondergetekende wenst lid te worden van de V.V.E. met ingang van het jaar: ......................
Naam: .......................................................................
Voorna(a)m(en): .......................................................
Geboortedatum: .................................
Beroep: ..................................................................
Adres:
Straat en nummer (bus): ...............................................................................................
Postnummer: ........................
Gemeente: ............................................................
Land: .....................................
Telefoon: ............................................
E-mail: .......................................................................................................................................
Specialiteit of interessegebied: ..................................................................................................
..........................................................................................................................................

Ik aanvaard de reglementen van de V.V.E. en ben bereid de jaarlijkse contributie te betalen.
Gelieve, gelet op de wet op de privacy, aan te duiden of de
gegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mail en specialiteit)
mogen gepubliceerd worden in het mededelingenblad.

Datum: ...............................................

□ JA

□ NEE

Handtekening: ............................................

Ingevuld terug te sturen naar de secretaris van de V.V.E.,
Willy De Prins, Dorpstraat 401B, B-3061 Leefdaal. willy.deprins@gmail.com.

If you want to become a member or if you know somebody else being interested,
use the application form below or visit our website www.phegea.org where you
can download this form as Word- or pdf-file.

Flemish Entomological Society

Application form

Please, use capitals
I hereby apply to become a member of the F.E.S. starting in the year: .................................
Name: .......................................................................
First name(s): ...........................................................
Date of birth: ......................................
Profession: .............................................................
Address:
Street en number: ..........................................................................................................
ZIP-code: ..............................
Town: ...................................................................
Country: .................................
Phone: ...............................................
E-mail: .......................................................................................................................................
Special interest: .........................................................................................................................
..........................................................................................................................................

I accept the statutes of the society and I am prepared to pay the yearly membership fee.
In compliance with the privacy law, please indicate whether
your data may be published or not.

Date: ..................................................

□ YES □ NO

Signature: ...................................................

Please return to the Secretariat of the F.E.S.,
Willy De Prins, Dorpstraat 401B, 3061Leefdaal.

willy.deprins@gmail.com.

