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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, Sint-Jorisstraat 24, 3583 Paal.
Tel.: 0495/57.83.45 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!

Bij dit eerste nummer van PHEGEA in 2016 wenst het bestuur alle leden een voorspoedig jaar met veel
entomologische waarnemingen en ontdekkingen. Een groot aantal van de leden stelde zich reeds in orde
met de jaarlijkse contributie en het bestuur dankt van harte die leden die wat extra aan de contributie
toevoegden. De penningmeester verzoekt de achterblijvers vriendelijk niet langer meer te wachten, maar
hun lidmaatschap zo snel mogelijk te voldoen.
Dat kan door minimum 40,00 EUR (45,00 EUR voor buitenlanders) over te schrijven op volgende
rekening t.n.v. Vlaamse Vereniging voor Entomologie, Kampioenstraat 14, 2020 Antwerpen 2:
IBAN: BE35 0000 1065 4337
BIC: BPOTBEB1

Voor Nederlandse leden wordt het overschrijven op de girorekening of bankrekening van Eddy
Vermandel NIET meer ondersteund vermits zij ook kosteloos hun contributie van 45,00 € kunnen
vereffenen via de onderstaande mogelijkheid gebruik makend van IBAN en BIC.



Foreign members: please pay the amount of 45,00 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. AANPASSING LIDGELDEN
Het bestuur is er de laatste 5 jaar in geslaagd het lidgeld onveranderd te laten maar door de immer
stijgende verzendingskosten voor het tijdschrift en ook door de opwaardering van de kwaliteit van
Phegea (full-colour) zien we ons genoodzaakt het lidgeld op te trekken. Er werd naar gestreefd deze
stijging minimaal te houden zodat er slechts 5,00 Euro bijkomt.
De nieuwe bedragen zijn 40,00 € (voor buitenlanders 45,00 €) en 80,00 € als je steunend lid wilt zijn.

RAISE MEMBERSHIP FEES
The council managed to keep the membership fees unchanged for the past five years but the everrising costs of postage for the journal as well as the upgraded quality of Phegea (full colour) force us
to raise the membership fees. It was decided to keep this increase minimal, adding only 5,00 Euro to
the annual fees.
The new amounts are € 40.00 (€ 45.00 for foreigners) and € 80.00 if you choose to be a supporting
member.

2. Nieuwe leden
• BINK Frits, Zuider-Eng 6, 6721HH Bennekom (Nederland).
Tel.: +31 (0)8 41 84 35
E-mails: frits.en.rosita@tele2.nl, binkfrits@gmail.com
Specialiteit: Dagvlinders.
• BRACKE Koenraad, Baerdonckstraat 83, 9230 Wetteren (Belgium).
Tel.: +32 (0)9 369 99 34
E-mail: kobra22@telenet.be
Specialiteit: Dag- en nachtvlinders.
• DEWOLF Jurgen, Putkapelstraat 39, 9051 Sint-Denijs-Westrem (Belgium).
Tel.: +32 (0)484 90 74 27
E-mail: jurgen_dewolf@yahoo.com
Specialiteit: Lepidoptera, Orthoptera, Odonata.
• GLIBERT Johan, Gustave Royerslaan 13, 9600 Ronse (Belgium).
Tel.: +32 (0)55 21 00 46
E-mail: johan.glibert@gmail.com
Specialiteit: Algemene entomologie.
• JONCKERS Pascal, Broekstraat 84, 9150 Rupelmonde (Belgium).
Tel.: +32 (0)498 27 02 60
E-mail: pascal.jonckers@telenet.be
Specialiteit: Dagvlinders en natuurfotografie.
• NUYTS Paul, Schransdreef 59, 3090 Overijse (Belgium).
Tel.: +32 (0)2 687 95 25
E-mail: paul.nuyts1@telenet.be
Specialiteit: Lepidoptera: dagvlinders + macro-nachtvlinders.
• PEETERS Yves, Europalaan 102 b 2, 3650 Dilsen Stokkem (Belgium).
Tel.: +32 (0)486 72 56 34
E-mail: ief.peeters@outlook.com
Specialiteit: Coleoptera: het genus Carabus.
• PICCINI Christian, Van Langenhovestraat 209, 9200 Dendermonde (Belgium).
Tel.: +32 (0)491 55 04 17
E-mail: chrispiccini@hotmail.com
Specialiteit: Lepidoptera.
• VAN EENAEME Daan, Vendelstraat 19, 9041 Oostakker (Belgium).
Tel.: +32 (0)479 40 93 31
E-mail: daan.van.eenaeme@hotmail.com
Specialiteit: Natuuronderzoek en dagvlinders.
• VAN GRIMBERGE Agnes, Acacialaan 26, 9160 Lokeren (Belgium).
Tel.: +32 (0)9 348 50 74
E-mail: agnes.van.grimberge@proximus.be
Specialiteit: Coleoptera: loopkevers; Lepidoptera: nachtvlinders.
• VANDEPLAS Johan, Rot 21, 3221 Nieuwrode (Belgium).
Tel.: +32 (0)16 57 23 60
E-mail: johan.vandeplas1@telenet.be
Specialiteit: Inventariseren van nachtvlinders.

3. Mededeling
Nieuws: ons tijdschrift Phegea is opgenomen in de Biodiversity Heritage Library!
De "Smithsonian Institution" heeft zopas de hele reeks Phegeanummers (t.e.m. 2013) online gezet bij de befaamde Biodiversity
Heritage Library, waar eveneens talrijke oude tijdschriften en
boeken gratis kunnen geraadpleegd worden. De Phegea-reeks zal
elk jaar aangevuld worden met de volgende jaargang (huidig jaar
minus 2 jaar). Te raadplegen op: "Biodiversity Heritage Library".
Dit is een hele eer voor de Vlaamse Vereniging voor Entomologie en Phegea en een erkenning van
het niveau van ons tijdschrift binnen de internationale entomologische wereld.

4. Belangrijke oproep van de bibliothecaris
Uitgeleende tijdschriften en boeken.
Na de tweede verhuizing in korte tijd heeft het bestuur hard gewerkt om de bibliotheek van de
vereniging terug in orde te maken. Teneinde een complete inventaris op te maken van de volledige
bibliotheek vragen wij alle leden die nog tijdschriften of boeken in leen hebben deze terug in te
leveren op één van de eerstkomende ledenvergaderingen.
Gelieve de bibliothecaris zo snel mogelijk per e-mail een lijstje te bezorgen van de nog niet
teruggebrachte werken (verboven.pc@outlook.be). Voor boeken graag titel en auteur, voor
tijdschriften de naam van het tijdschrift en jaargang/nummer opgeven.
Bij voorbaat dank voor de medewerking. De bibliothecaris.

5. Nog bibliotheeknieuws
De vereniging heeft voor de bibliotheek een aantal boeken aangekocht die momenteel als
standaardwerken worden beschouwd en eigenlijk niet in onze bibliotheek zouden mogen ontbreken.
Van sommige werken, die als reeks werden uitgegeven, waren enkele volumes al in ons bezit maar
de ontbrekende werden nu ook bijbesteld.
Het gaat om de volgende uitgaven:
- Die Schmetterlinge Baden-Württembergs Bd. 8 en 9
- The Geometrid Moths of Europe vol 1 t/m 5
- Microlepidoptera of Europe Vol. 4 en 7
- Noctuidae of Europe Vol. 4-5-8-9-10-11-12-13

6. En nog bibliotheeknieuws
Bij het werken in de bibliotheek na de verhuizing bleek dat een aantal belangrijke werken dubbel of
overtollig waren. Daarom worden ze hier te koop aangeboden. Deze boeken zijn zeer de moeite
waard. Wees er snel bij!
Het gaat om volgende werken:
- Bink, F.A. 1992. Ecologische Atlas van de Dagvlinders van Noordwest-Europa. € 20,00
- Snellen P.C.T. 1882. De vlinders van Nederland. Microlepidoptera. 2 volumes,
ingebonden. € 40,00
- Lawalrée, A. 1950-1966. Flore Générale de Belgique.
Volume 1: Ptéridophytes+ Bryophytes.
Volume 2: Spermatophytes I.
Volume 3: Spermatophytes II.
Volume 4: Spermatophytes III + Spermatophytes
Volume IV, 1-3 + Spermatophytes
Volume V, 1 (4 volumes mooi ingebonden). € 70,00

7. Programma van de activiteiten
04-03-2016
12-03-2016
01-04-2016
21-05-2016
28-05-2016

29-05-2016

02-09-2016
07-10-2016
12-11-2016

Fotoreportage van een entomologische expeditie naar de Pamir, het dak van de wereld
(Theo Garrevoet).
Vergadering Werkgroep Dagvlinders, BC Molsbroek, Lokeren. Zie hier.
Secundaire geslachtskenmerken bij Tortricidae (André Verboven).
Excursie in de namiddag en 's avonds nachtvlinderwaarneming. Zie hieronder bij
"Excursies VVE".
Avondwandeling in het gebied Vrieselhof en aansluitend nachtvlinderwaarneming in
het kader van de Week van het Park georganiseerd door de Provincie Antwerpen (zie
verder).
Infostand voor het algemene publiek op het domein Vrieselhof te Oelegem-Ranst ter
gelegenheid van de Week van het Park georganiseerd door de Provincie Antwerpen (zie
verder).
Werkvergadering in collectie en bibliotheek en de vertrouwde “doosjesdag” om de
zomerwaarnemingen te toetsen.
Voordracht "Dagvlinderonderzoek in de Alpen" (Sylvain Cuvelier).
Entomodag in het Vrieselhof met verschillende activiteiten:
- bijeenkomst vanaf 09u30.
- 10u00: determineren met geprepareerde exemplaren (en hun genitalia) en op foto van
soorten uit het genus Eupithecia in Vlaanderen; determinatie, zoektips, verspreiding
+ voorstelling determineerboekje (Wim Veraghtert en Tom Sierens).
- 12u00–14u00: lunchbreak (zelf broodjes o.d. meebrengen, koffie staat ter
beschikking, of in de naburige "Remise" gaan lunchen); tijdens deze lunchbreak
mogelijkheid tot bekijken van collecties Eupithecia en determinatie van meegebracht
materiaal en/of foto's.
- 14u00: rondetafelgesprek over trekvlinders, migrerende en zwervende soorten
(moderator Tom Sierens).
- 16u00: de larven van Sesiidae, hoe, waar en wanneer vinden? (Theo Garrevoet).
- 17u00: de excursies van de Bladmijnenwerkgroep en de resultaten doorheen de jaren
(Steve Wullaert).
- 18u00: afsluiting en napraten in de "Remise".

8. 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.
26-03-2016: Dag- en nachtvlinderexcursie in het natuurgebied "De Demerbroeken" te Zichem, met
aansluitend nachtvlinderwaarneming, georganiseerd door de Werkgroep
Bladmineerders (meer info) (contact Steve Wullaert).
09-04-2016: Dag- en nachtvlinderexcursie in het natuurgebied "De Hoefaert" te Bilzen-Lanaken, met
aansluitend nachtvlinderwaarneming, georganiseerd door de Werkgroep
Bladmineerders (meer info) (contact Steve Wullaert).
16-04-2016: Dag- en nachtvlinderexcursie in het natuurgebied "Vallei van de Zwarte Beek" te
Koersel, met aansluitend nachtvlinderwaarneming, georganiseerd door de Werkgroep
Bladmineerders (meer info) (contact Steve Wullaert).
23-04-2016: Dag- en nachtvlinderexcursie in het natuurgebied "Stamprooiersbroek" te Bree-Kinrooi,
met aansluitend nachtvlinderwaarneming, georganiseerd door de Werkgroep
Bladmineerders (meer info) (contact Steve Wullaert).
07-05-2016: Dag- en nachtvlinderexcursie in het natuurgebied "Oude Briquetterie van Rome" te
Durbuy, met aansluitend nachtvlinderwaarneming, georganiseerd door de Werkgroep
Bladmineerders (meer info) (contact Steve Wullaert).

14-05-2016: Dag- en nachtvlinderexcursie in het natuurgebied "De Itterbeekvallei" te Bree Meeuwen-Gruitrode, met aansluitend nachtvlinderwaarneming, georganiseerd door de
Werkgroep Bladmineerders (meer info) (contact Steve Wullaert).
21-05-2016 Insectenwandeling in het gebied Vrieselhof en ruime omgeving (Fort van Oelegem en
Den Drijhoek) met het doel die dag zoveel mogelijk soorten insecten waar te nemen.
Startuur rond 14u00; duur: ca 4 uur. Aansluitend waarneming van insecten op licht.
Organisatie: VVE. Info volgt via de website.
28-05-2016: Avondwandeling in het gebied Vrieselhof en aansluitend nachtvlinderwaarneming
(contact Guido De Prins).
28-05-2016: Dag- en nachtvlinderexcursie in het natuurgebied "De Scheldemeersen" te Merelbeke,
met aansluitend nachtvlinderwaarneming, georganiseerd door de Werkgroep
Bladmineerders (meer info) (contact Steve Wullaert).
11-06-2016: Dag- en nachtvlinderexcursie in het natuurgebied "De Demerbroeken" te Zichem, met
aansluitend nachtvlinderwaarneming, georganiseerd door de Werkgroep
Bladmineerders (meer info) (contact Steve Wullaert).
02-07-2016: Dag- en nachtvlinderexcursie in het natuurgebied "Réserve naturelle de Furfooz" te
Furfooz, met aansluitend nachtvlinderwaarneming, georganiseerd door de Werkgroep
Bladmineerders (meer info) (contact Steve Wullaert).
27-08-2016: Dag- en nachtvlinderexcursie in het natuurgebied "Het Veursbos en Altenbroek" te
Voeren, met aansluitend nachtvlinderwaarneming, georganiseerd door de Werkgroep
Bladmineerders (meer info) (contact Steve Wullaert).

9. Natuurfeest Provincie Antwerpen tijdens de "Dag van het Park"
Zaterdagavond 28 mei (vanaf 18u30) en zondag 29 mei (vanaf 7u00) in het Vrieselhof, Ranst (Oelegem)

Wil je de flora en fauna in ons provinciaal groendomein
Vrieselhof (Ranst, Oelegem) ‘actief’ beleven? Hou dan alvast
zaterdagavond 28 mei en zondag 29 mei vrij in je agenda.
Zondag is het niet alleen de traditionele ‘Dag van het Park’
(en startdag van de ‘Week van de Bij’) maar tevens een leuk
natuurfeest, voor jong en oud. Er is een veelvoud aan (gratis)
excursies/workshops/lezingen/demo’s … en we dompelen je
onder in de soortenrijkdom van dit uniek gebied dat aan het
Fort van Oelegem grenst (vleermuizen, muizen, vogels,
amfibieën, weekdieren, planten en hooilanden, bomen,
insecten [nachtvlinders, bijen, ….]). Voor sommige van deze
excursies schrijf je best op voorhand in via de website. Er is ook een bezoekersmarkt met infostands en
er wordt (kinder-)animatie voorzien.
In de 2de handsboekenmarkt ‘Natuur/Landschap/Bos/(ecologische)Tuin’ vind je allicht je gading.
Een natuurfoto-tentoonstelling in het kasteel met als thema ‘Biodiversiteit … van dichtbij’
confronteert je met pracht van flora en fauna uit de regio.
Vanaf begin april staat het volledige programma op de website (www.provincieantwerpen.be, >
zoekterm ‘Natuurfeest’)
Meer info: Provincie Antwerpen: tel. 03 240 59 88 (ANKONA)
e-mail: ankona@provincieantwerpen.be of educatie.antwerpen@provincieantwerpen.be (educatieve
dienst van de provinciale groendomeinen regio Antwerpen – PGRA)
De deelname is gratis! Enkel voor excursies en workshops is vooraf online inschrijven gewenst
Meer info en inschrijven voor excursies en workshops kan via www.provincieantwerpen.be (symbool
vergrootglas) Natuurfeest.
Organisator: Provinciaal Groendomein Rivierenhof:

De VVE zal zelf ook aanwezig zijn: op zaterdag organiseren we een nachtwaarneming en op zondag
een insectenwandeling en bemannen we een informatief standje met o.a. verkoop van boeken. Bij
regenweer wordt in een vervangprogramma voorzien: een lezing over inventarisatietechnieken.

10. 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:
 31/03-02/04/2016

4th international symposium on Future of Butterflies in Europe, Wageningen,
the Netherlands, georganiseerd door De Vlinderstichting.
Info: http://www.futureofbutterflies.nl

 28-29/05/2016

Dag van het Park: Natuurfeest Provincie Antwerpen (zie hoger)

 25-30/09/2016

25th International Congress of Entomology, Orlando,
georganiseerd door de Entomological Society of America
Meer info: ice2016orlando.org.

Florida,

U.S.A.,

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

11. Verslag van de algemene ledenvergadering (15-01-2016)
11.1. Opening door de voorzitter (T. Garrevoet)
Na een korte inleiding, met daarin ook wat beknopte informatie over de verhuizing van de vereniging
en de ondertussen verwezenlijkte projecten, werd de vergadering door de voorzitter geopend.
11.2. Verslag van de secretaris (W. De Prins)
Naast het steeds drukker wordende e-mailverkeer en de ontmoetingen van de bestuursleden tijdens de
werkzaamheden in de nieuwe vergaderlokalen vergaderde het bestuur tweemaal in 2015, nl. op
10 februari en 06 oktober. De belangrijkste gebeurtenis voor de vereniging in 2015 was natuurlijk de
verhuizing van het oude kasteel in Wommelgem naar het nieuwe in Oelegem-Ranst. Dank zij de
medewerking van bijna alle bestuursleden en enkele leden verliep die verhuizing vrij vlot. Tijdens en
na de zomerperiode werd door het bestuur nog geregeld verder gewerkt aan het in orde brengen van
de bibliotheek en een deel van de collecties.
Na de verwerking van de enquêtegegevens over het vergaderschema werd een nieuw schema
opgesteld en gepubliceerd in het mededelingenblad en op de website. De belangrijkste wijzigingen
zijn:
1) in plaats van de 10 gebruikelijke vergaderingen op vrijdagavond, nog slechts 5 vergaderingen op
vrijdagavond
2) in de plaats van de weggevallen korte vergaderingen komen er twee dagvullende bijeenkomsten,
waarvan die in het voorjaar (een zaterdag of zondag in mei) voorzien wordt voor een excursie en
die in het najaar (een zaterdag in november) voor een voordrachtenreeks en andere activiteiten
zoals gesprekken, demonstraties van technieken enz.

Momenteel zijn er 178 leden ingeschreven en daarmee wordt de licht stijgende trend van de laatste
jaren verder gezet. Elk lid wordt verzocht zoveel mogelijk entomologen aan te moedigen om lid te
worden want enkel met een voldoende aantal leden kan de vereniging haar activiteiten blijven
ontplooien en mogelijk verruimen.
11.3. Verslag van de penningmeester (G. Rylant)
De penningmeester geeft een overzicht van de financiële toestand en legt de details voor van de
rekeningen. Voor het jaar 2015 betaalden 173 leden hun contributie. 75 leden betaalden deze al op
het einde van 2014.
11.4. Verslag van de bibliothecaris (A. Verboven)
In 2015 moest de bibliotheek noodgedwongen opnieuw verhuizen, ditmaal naar een lokaal dat zowel
qua ruimte als structureel echt geschikt is. Hartelijke dank aan alle vrijwilligers die hielpen bij de
verhuizing en het in de rekken plaatsen van alle boeken en tijdschriften.
De tijdschriften werden opnieuw in alfabetische volgorde geplaatst en er is flinke vooruitgang
gemaakt met het chronologisch rangschikken. De boeken werden gerangschikt in systematische
volgorde en moeten nu enkel nog alfabetisch per auteur gesorteerd worden – dat zal het zoeken in de
bibliotheek flink vereenvoudigen.
In 2015 werden geen nieuwe boeken aangekocht, maar wel werden enkele recensie-exemplaren
ontvangen. Bovendien ontving de vereniging een aantal werken van sympathisanten waardoor de
bibliotheek toch een aantal boeken rijker werd.
Phegea wordt momenteel geruild met 122 andere tijdschriften, hoewel enkele van die tijdschriften al
meerdere jaren niet meer verschenen of recent aankondigden dat zij in de toekomst enkel nog digitaal
zullen verschijnen. Een kritische evaluatie van sommige overeenkomsten dringt zich daarom op.
Omdat tijdens de werkzaamheden gebleken is dat er een aantal nummers van tijdschriften ontbreken
en een herhaalde oproep aan de leden in het mededelingenblad om uitgeleende materialen te melden
zonder gevolg bleef heeft het bestuur beslist vanaf nu geen tijdschriften meer uit te lenen. In de
bibliotheek is een computer met internetverbinding en een scanner aanwezig. Leden kunnen tijdens
de vergaderingen gewenste artikelen inscannen en op (eigen) USB-stick bewaren of per e-mail
verzenden.
11.5. Verslag van de hoofdredacteur (W. De Prins)
In 2015 werd de 43ste jaargang van Phegea gepubliceerd met in het totaal 120 pagina’s i.p.v. de
gebruikelijk 96. Er werden namelijk zoveel manuscripten ontvangen dat sommige auteurs bijna 2 jaar
zouden moeten wachten op de publicatie van hun artikel. Voor de huidige jaargang zijn reeds genoeg
manuscripten ontvangen voor 2 nummers. Het maartnummer is trouwens reeds bij de drukker en het
juninummer is bijna klaar om naar de auteurs te worden verstuurd voor een laatste controle. Indien
nodig wordt weer een dubbelnummer voorzien voor publicatie in september of december.
Voor leden van de V.V.E. is het publiceren van hun artikels gratis, ongeacht het aantal
kleurenillustraties. Niet-leden dienen een vergoeding te betalen die momenteel vastgesteld is op
20,00 EUR per pagina.
Zoals gewoonlijk komen alle artikels die twee jaar oud zijn beschikbaar op de website van de
vereniging. Onlangs werd jaargang 2013 vrijgegeven. Alle oudere jaargangen zijn op de website
beschikbaar als pdf. In de loop van 2015 werd een contract afgesloten met de Biodiversity Heritage
Library waardoor die alle jaargangen van Phegea zouden opnemen in hun archief. Het scannen zou
gebeuren door het Smithsonian Institution, maar voorlopig is daarvan nog niets zichtbaar op de
website van BHL.
In het redactiecomité zijn enkele wijzigingen doorgevoerd: Sylvain Cuvelier en Tom Sierens werden
opgenomen en Harry van Oorschot heeft zijn ontslag aangeboden met ingang van dit jaar. Vele jaren
werden de Franse résumés verbeterd door Raymond Nyst maar na zijn overlijden op 101-jarige
leeftijd, begin december 2015, werd contact gelegd met Albert Legrain die dat werk zal verder
zetten.

11.6. Berichten uit de onderwerpgebonden secties en werkgroepen
11.6.1. Benelux trekvlinderonderzoek (Eddy Vermandel)
Na terechte kritiek over de opname van sommige dwaalgasten in het verslag van 2013 hebben we
ons voor het verslag van 2014 beperkt tot de echte trekvlinders. Een aantal soorten die wij tot de
dwaalgasten rekenden hebben voor Nederland een andere status dan voor België. Het verslag is
hierdoor aanmerkelijk korter en verscheen in Phegea 43 (4) 01.XII.2015 blz. 104 – 109.
Het aantal vaste medewerkers is ongeveer gelijk gebleven. Zo’n honderd personen ontvingen het
digitale jaarverslag.
Het aantal werkelijke medewerkers is echter een veelvoud hiervan. Velen delen alleen maar mee
dat hun waarnemingen te vinden zijn op waarnemingen.be of waarnemingen.nl. Dankzij de
exportlijsten van de heren Wouter Vanreusel en Hisko de Vries ontvangen wij zo duizenden
waarnemingen. Vele Nederlandse entomologen sturen hun waarnemingen in naar Willem Ellis.
De heer Ellis stuurt ons daarvan vervolgens de trekvlinderwaarnemingen door.
Via een paar foto’s en kaartjes hebben we geprobeerd het jaarverslag een beetje aantrekkelijker te
maken.
Wij zijn nog op zoek naar iemand die bereid is om deel te nemen aan het sectie-bestuur van het
Benelux-trekvlinderonderzoek. Gegadigden kunnen zich aanmelden bij Albert Vliegenthart (De
Vlinderstichting) of Eddy Vermandel..
11.6.2. Werkgroep Vlinderfaunistiek (C. Steeman)
Doordat de verantwoordelijke van deze werkgroep op het moment van de vergadering al enige tijd
in het buitenland verbleef kon hij niet aanwezig zijn op de vergadering en is het ook niet gelukt
een verslag te bezorgen. Maar er werd in 2015 gestaag verder gewerkt aan de uitbouw van de
digitale catalogus en verscheidene nieuwe gegevens en foto's werden toegevoegd.
11.6.3. Werkgroep Bladmineerders (S. Wullaert)
Door professionele omstandigheden kon de verantwoordelijke voor deze werkgroep niet aanwezig
zijn maar hij heeft onderstaand verslag bezorgd. Dat werd door de voorzitter voorgelezen.
Met de werkgroep gaat het heel goed, we zijn vorig jaar 16 maal op excursie geweest in België.
Tijdens die excursies hebben we ook regelmatig nieuwe mensen leren kennen die voor de eerste
keer mee gingen tijdens onze tochten (waarvoor onze dank)! Ook gaat onze dank uit naar diegene
die steeds op het appel waren om mee te helpen zoeken naar Lepidoptera in het algemeen.
Er zijn vorig jaar in totaal 1166 soorten geteld met een totaal van 49107 waargenomen
exemplaren. Ook werden alweer een aantal nieuwe soorten opgetekend voor ons land. Meer info
daarover zal later verschijnen in ons wetenschappelijk magazine Phegea.
We gaan er in 2016 alweer tegenaan gaan tijdens onze excursies. Er zijn voorlopig 17 excursies
gepland voor 2016. De planning is nog niet definitief omdat er voor enkele gebieden nog een
vergunning moet worden aangevraagd. Maar de voorlopige planning is reeds te lezen op
www.bladmineerders.be!!
Verder wil ik vanuit de werkgroep iedereen een gelukkig en vlindervol 2016 toewensen!
11.6.4. Werkgroep Dagvlinders (S. Cuvelier)
Door professionele omstandigheden kon de verantwoordelijke voor deze werkgroep niet aanwezig
zijn maar hij heeft onderstaand verslag bezorgd. Dat werd door de voorzitter voorgelezen.
Er werden in 2015 zes bijeenkomsten georganiseerd (ook voor 2016 zijn er 6 gepland: februari,
maart, september, oktober, november, december).
De verslagen van de bijeenkomsten in 2015 zijn op de website te consulteren via deze link.
In 2015 liepen er ook drie projecten (deze lopen alle drie verder door in 2016)
 Europees Leptidea project
Afwerking door 15 medewerkers van de 85 exemplaren eind 2015
Analyse bezig met eerste interne presentatie op 12/03/2016
Presentatie op congres Future4butterflies 2016 in Wageningen (30/03 – 02/04 2016)
 Project Durme- en Scheldegebied.



Derde jaar afgewerkt. Ondertussen 4 nieuwe soorten voor de regio (A. iris, L. camilla, S.
w-album en C. alceae) ontdekt.
Nog 2 jaar vooraleer start wordt gegeven aan publicatie.
Ook hiervan presentatie in Wageningen
P. malvae MRR project.
1ste jaar werking in Drongengoed en Mildom Houlhulst.
Wordt vervolgd.
Ook hiervan presentatie in Wageningen.

Er werden ook zes veldactiviteiten georganiseerd.
- 15 februari 2015, Lille (eitjes S. ilicis)
- 28 februari 2015, Heuvelland (eitjes T. betulae)
- 20 juni 2015, Eke (bevestiging adult stadium S. w-album)
- 04 juli 2015, Berlare (S. w-album, A. iris en L. camilla)
- 08 november 2015, Berlare (eerste stadia S. w-album, A. iris en L. camilla)
- 28 december 2015, Ploegsteert (hibernacula L. camilla, eitjes T. betulae)
Op de website werden ook vijf reisverslagen geplaatst (te consulteren via deze link).
Er werd een driedaagse naar het Franse Bitche georganiseerd (26-28/06/2015). Nieuw plan voor
2016: Jura voor onderzoek naar C. hero en L. helle (3-6/06/2016).
Ook werden er een paar belangrijke observaties voor N.O. Frankrijk verricht van o.a. C. tullia en
B. aquilonaris
11.6.5. Regionale werking Antwerpen (G. De Prins)
Vergaderingen:
In 2015 werd er in het verenigingslokaal 8 maal vergaderd (en ook 1 maal door de werkgroep
dagvlinders). Het jaar werd geopend met een Algemene Ledenvergadering met daarna de
traditionele nieuwjaarsviering. Er werden zeer uiteenlopende voordrachten en/of
demonstraties gehouden. Eén van deze vergaderingen was ook onze eerste Herfstvergadering
met een studiebezoek achter de schermen van het museum Naturalis te Leiden.
Bijkomende activiteiten:
Door de leden van het bestuur werden bijna maandelijks werkvergaderingen gehouden om de
tijdschriften en boeken op orde te krijgen. Later werd ook werk gemaakt van de verzameling
microlepidoptera maar dit is nog niet afgewerkt.
De insectenweek, met als initiatiefnemer Peter Berx, heeft ook heel wat werk gekost: een 5tal vergaderingen als voorbereiding. Ook op de opening in het KBIN en het slotfeest in de
Lieteberg was telkens een stand van de VVE aanwezig.
Ook onze aanwezigheid op de ANKONA-dag mag niet vergeten worden
11.7. Nieuwe bestuursleden
De algemene ledenvergadering bekrachtigt de door het bestuur voorgedragen leden van de
vereniging Tom Sierens en Wim Veraghtert in hun functie als raadgevend bestuurslid van de VVE.
11.8. Sluiting van de vergadering
De voorzitter sloot de vergadering en dankte de aanwezigen voor hun aandacht. De op de
vergadering aansluitende nieuwjaarsviering verliep in een gezellige sfeer bij een lekker drankje en
wat versnaperingen. De aanwezige leden leverden, zoals steeds, een soms zeer gulle bijdrage bij de
traditionele tombola.
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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
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Lehmann, I. 2013. Description of two new genera and ten new
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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.

