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www.phegea.org Catalogue of the Lepidoptera of Belgium

De bijeenkomsten gaan door (meestal op zaterdag namiddag) in het Provinciaal Groendomein 
Vrieselhof, Schildesteenweg 95, 2520 Oelegem (Ranst). Contactpunt  0485-56.87.81 
Vergaderschema: zie de website: http://www.phegea.org/Root/Programma.htm 

_______________________________________________________________________________________________________________________  

- Hoofdredactie Phegea: Vanstraelen Zoë, Westerwennel 15,  3600 Genk. 
Tel.: 0476/40.02.61  e-mail: phegea.vve@gmail.com 

- Regionale Werking Antwerpen: De Prins Guido, Markiezenhof 32,  2170 Merksem. 
Tel.: 0485/56.87.81  e-mail: guido.deprins@telenet.be 

- Sectie Benelux TrekvlinderOnderzoek: Vermandel Eddy, Poorterslaan 118,  4561 ZN Hulst. 
Tel.: +31/114-37.03.78  e-mail: trekvlinders@gmail.com 

- Werkgroep Vlinderfaunistiek: Steeman Chris, Koning Albertlei 90,  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: Jurgen Couckuyt, Singeldreef 42,  9160 Lokeren. 
Tel.: 0473/43.62.24  e-mail: couckuyt.jurgen@telenet.be 
 

Als je deze Nieuwsbrief niet meer wil ontvangen stuur dan een mail naar theo.garrevoet@gmail.com. 
If you don't want to receive this Newsletter anymore, send an e-mail to theo.garrevoet@gmail.com. 


  Personen of verenigingen, die iets willen laten opnemen in dit mededelingenblad, dienen hun 

aanvraag te sturen naar Theo Garrevoet, Kampioenstraat 14,  2020 Antwerpen 2. 
E-mail: theo.garrevoet@gmail.com. Deze aanvragen minstens 1 maand vóór het verschijnen 
van het volgende nummer van PHEGEA indienen! 

Bij dit eerste nummer van PHEGEA in 2019 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 op IBAN rekening BE35 0000 1065 4337 (BIC: BPOTBEB1) minimum 40,00 € 
(voor buitenlanders 45,00 €) 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 80,00 € te storten op bovenvermeld rekeningnummer. 

 Foreign members: please pay the amount of 45.00 EURO 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 
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1. Nieuwe leden 
• BENYAMINI Dubi, 91 Levona Str. Bet Arye 71947, Israel. 

E-mail: dubi_ben@netvision.net.il 
Specialiteit: Lepidoptera: butterflies. 

• VAN GENECHTEN Johan. 
Specialiteit: Lepidoptera, vooral dagvlinders. 

2. Adreswijzigingen 
• COENE Hans A., Borssenburg 32, 1181 NV Amstelveen. 

3. Programma van de activiteiten 
10-03-2019 Zondag van 14.00 u. – 17.00 u. Werkvergadering, met mogelijkheid om de 

bibliotheek en de referentiecollecties te raadplegen. 
30-03-2019 Vergadering Werkgroep Dagvlinders, BC Molsbroek, Lokeren. Zie hier. 
20-04-2019 Vergadering Werkgroep Dagvlinders, BC Molsbroek, Lokeren. Zie hier. 
25-05-2019 Jaarlijkse excursie: medewerking aan de "1000-soortendag" in Het Zwin. 
29-09-2019 Zondag van 14.00 u. – 17.00 u. Werkvergadering, met mogelijkheid om de 

bibliotheek en de referentiecollecties te raadplegen. 
16-11-2019 ENTOMODAG (details volgen later). 

4. Verslag van de algemene ledenvergadering (20-01-2019) 
4.1. Opening door de voorzitter (Theo Garrevoet) 

Na een korte inleiding, met daarin ook wat beknopte algemene informatie over de vereniging en de 
ondertussen verwezenlijkte projecten, werd de vergadering door de voorzitter geopend. 

4.2. Verkiezing van een nieuw bestuurslid 
De kandidatuur van Zoë Vanstraelen werd door de aanwezige leden unaniem – op de onthouding 
van haarzelf na – bevestigd. Zij zal vanaf nu de functies van secretaris en eindredacteur overnemen 
van Willy De Prins. 

4.3. Verslag van de secretaris (Willy De Prins) 
Naast de contacten via e-mail en telefoon vergaderde het bestuur tweemaal in 2018, nl. op 
04 februari en 21 oktober. 
De vergaderingen op vrijdagavond bleven begin 2018 ook slecht bevolkt en daarom werd besloten 
om met zulke vergaderingen te stoppen en ze te vervangen door enkele bijeenkomsten op 
zondagnamiddag. De eerste daarvan vond plaats op 09 september. 
De Entomodag op zaterdag 10 november kende een gelijkaardig succes als in 2017 met meer dan 
50 aanwezigen en dit initiatief blijft dan ook een vast punt op de activiteitenkalender, net zoals de 
algemene excursie in het voorjaar. Daarnaast zullen er nog slechts twee zondagvergaderingen 
georganiseerd worden, één in maart en één in september. 
Het belangrijkste actiepunt in 2018 was de ontwikkeling van een totaal vernieuwde website 
“Catalogue of the Lepidoptera of Belgium”. Daarvoor werd een project ingediend bij BELSPO dat 
werd goedgekeurd en meteen daarop hebben Theo en Willy een taxonomische database ontwikkeld 
die als ruggengraat moest dienen voor die website. Na slechts twee bijeenkomsten met de 
professionele programmeurs bij BELSPO werd een voorlopige versie ontwikkeld en op 09 
september werd de website gelanceerd voor het brede publiek. Er is evenwel nog veel werk 
(schrijven van nieuwe teksten, verbeteren van bestaande teksten die rechtstreeks uit de oude 
website konden worden geïmporteerd, bewerken en invoegen van nieuwe foto’s). Een groep van ca. 
10 mensen hebben hun medewerking toegezegd en momenteel wordt er dagelijks aan deze website 
gewerkt. Ook de algemene website van de vereniging kreeg een facelift en potentiële leden kregen 
de mogelijkheid om zich met een online formulier aan te melden. 
Dit werkte blijkbaar drempelverlagend want meteen na de Entomodag werden 8 nieuwe leden 
ingeschreven. Drie leden (2 uit NL, 1 uit BE) gaven echter hun ontslag, meer zelfs dan zette de 
positieve trend van de laatste jaren zich ook in 2018 door. Momenteel zijn er 205 leden 
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ingeschreven en daarmee blijft de V.V.E. veruit de grootste entomologische vereniging van het 
land. 
Met dit verslag zet ik een punt achter mijn 47-jarig secretariaat. Ik wens mijn opvolgster evenveel 
plezier en werklust toe als ik in al die jaren heb mogen ondervinden van allerlei mensen en 
uiteraard blijf ik tot samenwerking bereid. 

4.4. Huldiging van Willy De Prins 
Na dit verslag van Willy als uittredend secretaris (en een beetje later ook als uittredend 
hoofdredacteur) werd hij – ook letterlijk – in de bloemetjes gezet en werden hem de titels van 
erelid, ere-secretaris en ere-redacteur toegekend voor zijn decennialange tomeloze inzet voor de 
VVE en het tijdschrift Phegea. Hij ontving hiervoor ook een oorkonde. 

 
 

 

4.5. Verslag van de penningmeester (Geertje Rylant) 
Uiteraard is het nog steeds het tijdschrift, zowel het drukken als de verzending, dat het 
leeuwenaandeel van onze financiële middelen opslorpt.  
Er werden een aantal boeken voor de bibliotheek, nieuwe insectendozen, verzendenveloppen voor 
Phegea en een diascanner aangekocht, maar verder zijn er geen grote extra uitgaven geweest. 
Daardoor is er financiële reserve voor, onder andere, het inbinden van tijdschriften. De 
bibliothecaris is hier overigens druk mee bezig. 



Het laat ons ook toe om dit jaar weer één of meerdere dubbelnummer(s) van ons tijdschrift Phegea 
te publiceren. 
Over 2018 is er dus een reserve opgebouwd maar de nog te verwachten rekeningen ivm de kosten 
voor het inbinden van tijdschriften, de aankoop van boeken en dubbelnummers van het tijdschrift 
zullen in de loop van 2019 wel met een groot deel van dat batig saldo gaan lopen. 
Conclusie: de financiële situatie van de vereniging is gezond en in evenwicht.. 

4.6. Verslag van de bibliothecaris (André Verboven) 
In 2018 werd opnieuw goede vooruitgang geboekt met de bibliotheek. 

 Een aantal jaargangen van tijdschriften werden nagekeken op volledigheid en naar de 
boekbinder gebracht om in te binden. Dit zal ook in 2019 en de jaren daarna verder gezet 
worden. 

 In 2018 verkregen we volledige series van twee nieuwe tijdschriften: Entomologist’s Record 
and Journal of Variation en Zoosystematica Rossica. Deze kunnen vanaf nu in de 
bibliotheek geraadpleegd worden. 

 Op de website werd de lijst met tijdschriften aanwezig in de bibliotheek volledig herwerkt, 
met dank aan Willy. 

 Een lijst met recent verworven boeken werd toegevoegd op de bibliotheekpagina van de 
website. Deze lijst zal in de toekomst iedere 6 maanden vernieuwd worden. Een volledige 
lijst met aanwezige boeken zal in de nabije toekomst eveneens op de website komen. 

 In 2018 werden opnieuw verschillende nieuwe boeken aangekocht. Leden die suggesties 
hebben voor andere boeken kunnen dit steeds melden aan de bibliothecaris of één van de 
andere bestuursleden. 

4.7. Verslag van de hoofdredacteur (Willy De Prins) 
In 2018 werd de 46ste jaargang van Phegea gepubliceerd, de dikste in formaat A4, met in het totaal 
144 pagina’s. Net zoals de vorige jaren werd ook in deze jaargang een dubbelnummer voorzien in 
september, maar omdat er zoveel kopij lag te wachten werd ook in juni een dubbelnummer 
gepubliceerd. 
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 
10,- EUR per pagina. 
Zoals gewoonlijk komen alle artikels die twee jaar oud zijn beschikbaar op de website van de 
vereniging. Onlangs werd jaargang 2016 vrijgegeven. Alle oudere jaargangen zijn op de website 
van de vereniging beschikbaar als pdf en eveneens op de site van de Biodiversity Heritage Library. 
Iedereen die een interessante waarneming deed en daarover iets kwijt wil, is welkom bij Phegea. 
Wie de laatste pagina van het laatste nummer aandachtig heeft gelezen, weet dat ik de Phegea-
fakkel na deze jaargang heb doorgegeven. Ik wens mijn opvolgster alle succes toe en blijf 
beschikbaar als lid van het redactiecomité. 

4.8. Berichten uit de onderwerpgebonden secties en werkgroepen 

4.8.1. Benelux trekvlinderonderzoek (Eddy Vermandel) 
De opzet van het trekvlinderonderzoek is ook in 2018 gelijk gebleven met de voorafgaande 
jaren. Albert Vliegenthart is een poging gestart om het verslag te moderniseren. Naast de 
gegevens willen we het interessanter maken voor de lezer. 
In het septembernummer van Phegea is “Trekvlinders in de Benelux in 2017 (Lepidoptera)” 
verschenen: Phegea 46 (3) 01.ix.2018 : 99 -105. 
Het aantal vaste medewerkers dat alleen zijn gegevens naar ons stuurt is (gelukkig) flink 
gedaald. Velen geven aan dat ze hun gegevens hebben gezet op waarnemingen.be of 
waarneming.nl. Een verbetering voor het samenstellen van het jaarverslag.  
Zo’n honderd personen ontvingen het digitale jaarverslag. Het aantal werkelijke medewerkers is 
dus een veelvoud hiervan. Dankzij de exportlijsten van de heren Wouter Vanreusel en Hisko de 
Vries ontvingen wij weer duizenden waarnemingen. Vele Nederlandse entomologen sturen hun 
waarnemingen in naar Jurriën van Deijk. 



Via de heer Van Deijk ontvingen wij alle trekvlinderwaarnemingen van Noctua, Telmee en de 
Tuinvlindertellingen. Ook deze waarnemingen gaan steeds meer via waarneming.nl en 
waarnemingen.be lopen. 
Wij zijn nog steeds op zoek naar iemand die bereid is om deel te nemen aan het sectie -bestuur 
van het Benelux-trekvlinderonderzoek. Gegadigden kunnen zich melden bij Albert Vliegenthart 
(De Vlinderstichting) of Eddy Vermandel. 

4.8.2. Werkgroep Vlinderfaunistiek (Chris Steeman) 
Er werd al een paar jaar gesproken over de noodzaak van een nieuwe website voor de 
vlinderfaunistiek en eindelijk is deze tot stand kunnen komen: op 9 september werd de volledig 
vernieuwde “Catalogue of the Lepidoptera of Belgium” gelanceerd voor het grote publiek. 
Uiteraard veel beter en, ook heel belangrijk, veel gemakkelijker te onderhouden. Dat is een groot 
verschil is met vroeger. (o.a. het plaatsen van foto’s in batch, het rechtstreeks kunnen uploaden 
enz). 
De meeste kinderziekten werden zeer snel opgelost en behoren nu ook tot de verleden tijd omdat 
er kort op de bal wordt gespeeld met de ontwikkelaars. 
Er is uiteraard nog veel werk om de puntjes op de i te zetten: nieuwe teksten maken, oude 
vervangen, bijwerken, updaten, oude foto’s die mogen blijven voorzien van plaats, datum en 
fotograaf, uploaden van nieuwe foto’s etc. Vroeger onderhield ik de website alleen maar nu, met 
de nieuwe site, is er initieel dus veel meer werk. We zijn momenteel met een 10-tal 
medewerkers, elk met hun eigen "specialiteit". 
Wat betreft de nieuwe provinciegegevens: die komen praktisch allemaal uit waarnemingen. be 
(alleen goedgekeurde waarnemingen) en worden op zeer regelmatige basis aangevuld. 

4.8.3. Werkgroep Bladmineerders (Steve Wullaert) 
De Werkgroep Bladmineerders heeft, zoals gewoonlijk, ook in 2018 ook niet stilgezeten. Wij 
zijn maar liefst 69 keer op excursie of gerichte wandeling geweest om allerlei soorten te zoeken. 
Dit heeft geresulteerd in maar liefst 170.000 waarnemingen van meer dan 1650 verschillende 
soorten. Dit was onmogelijk geweest zonder de hulp van iedereen die ons vergezelde tijdens het 
jaar 2018 en daarvoor wil ik iedereen die meeging enorm bedanken voor hun inzet en hulp! Er 
werden niet alleen veel meer waarnemingen gedaan door onze werkgroep ten opzichte van de 
vorige jaren maar er werden ook veel meer nieuwe soorten ontdekt voor België. Zo vonden we 
in 2018 maar liefst 15 nieuwe soorten voor ons land. Een artikel daarover is in voorbereiding en 
zal zoals gewoonlijk in het septembernummer van Phegea verschijnen. 
Met de website bladmineerders.be gaat het goed! We zullen met de website in februari al 6 jaar 
online zijn en in die tijd werd de site al meer dan 82.000 maal bezocht vanuit meer dan 120 
verschillende landen! Zeker de laatste twee jaar zitten de bezoekersaantallen in een mooie 
stijgende lijn! De meeste hits komen natuurlijk uit België en Nederland maar ook Groot-
Brittannië, Frankrijk, Duitsland en Polen ontbreken niet in de lijst. Er is ondertussen ook een 
onderlinge link gelegd tussen de “Catalogue of the Lepidoptera of Belgium” en 
“Bladmineerders.be”. Bij de verspreiding op de bladmineerderswebsite staat nu een link naar de 
catalogus en bij de catalogus staat bij uitleg over de bladmijn een link naar de 
bladmineerderswebsite!  
Ook met de Facebookpagina gaat het heel goed. Zoals iedereen wel weet is Facebook een goed 
medium om info te verspreiden. Zo is er van de 530 mensen die ondertussen de pagina volgen 
een enorm aantal mensen dat onmiddellijk reageert als er iets wordt gepost met een link naar de 
website. Het aantal hits daardoor stijgt heel fel … 
Er wordt op die manier niet alleen reclame gemaakt voor de Werkgroep Bladmineerders en de 
website maar ook voor de Vlaamse Vereniging voor Entomologie waaronder deze werkgroep is 
opgericht. 
Voor 2019 zijn ondertussen ook al heel wat zaken geregeld met betrekking tot de excursies. Een 
aantal excursies staat, zoals gewoonlijk, niet op de site omdat het te fragiele gebieden zijn met 
een beperkt aantal toegelaten bezoekers. Maar het overgrote deel zal normaal gezien tegen het 
eind van volgende maand op de website staan zodat iedereen deze data kan bekijken en noteren. 
2019 belooft dus terug een superjaar te worden! Er zijn een aantal nieuwe gebieden uitgekozen 
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die zeker de moeite lonen om te gaan inventariseren maar anderzijds worden ook de vertrouwde 
gebieden terug bezocht maar met meer gerichte zoektochten naar specifieke soorten! 

4.8.4. Werkgroep Dagvlinders (Jurgen Couckuyt) 
 Bijeenkomsten 

Er zijn voor 2018 in totaal 5 bijeenkomsten van de VVE WG Dagvlinders georganiseerd in 
het BC Molsbroek te Lokeren. De volgende onderwerpen werden aan een breder publiek 
gepresenteerd: 

- Een 'vredegerecht' (geen kookprogramma) dat al een voorbode bracht om dit jaar de 
ethiek rond dagvlinders in de WG eens goed te formuleren. Ook de wetgeving rond 
dagvlinders passeerde de revue. 

- Het Tuinenmeetnet rond dagvlinders werd geüpdatet en gebruiksvriendelijker gemaakt.  
- De jaarlijkse fotowedstrijd Flieflotter werd aangekondigd met Coenonympha pamphilus 

(Hooibeestje) in de hoofdrol en die uiteindelijk gewonnen is door Pieter Vantieghem. 
- Annette Van Berkel (NL) kwam een toelichting geven hoe je het best dagvlinders filmt 

vanuit hun standpunt. 
- Sylvain Cuvelier, de vorige voorzitter werd in de bloemetjes gezet en tot erevoorzitter 

"gekroond". 
- Er werden gedetailleerde presentaties getoond over het totaal ontbreken van Pyronia 

tithonus (Oranje zandoogje) in sommige delen van onze contreien. Er werd een bijdrage 
geleverd over Pontia daplidice/edusa, (Resedawitje) dat in 2018 in Nederland en België 
opdook. Papilio machaon (Koninginnenpage) werd in de spotlights gezet met de vraag 
of het geslacht kon bepaald worden a.d.h.v. rode stippen op de onderkant van de 
achtervleugel. Nadien werd een visuele test met het publiek uitgevoerd. Daarbij werden 
exemplaren gebruikt uit de referentiecollectie van de VVE. De spectaculaire opmars 
van de Satyrium w-album (Iepenpage) in onze streken werd eveneens getoond aan het 
publiek. 

- Er werden ook bijdragen geleverd over dagvlinderreizen naar Griekenland en Georgië. 
Voor de werkgroep dagvlinders waren de bijeenkomsten van het jaar 2017 weer goed 
gevuld met een zeer gevarieerd en boeiend programma. Daarin werd veel aandacht 
besteed aan reisverslagen en dissecties van meegebrachte samples. 

 Inventarisaties in het buitenland 
De meerdaagse inventarisatie ging dit keer door in Frankrijk, meer bepaald het militaire 
kamp van Sissonne en waaraan 22 leden van de VVE WG Dagvlinders deelnamen. Er 
werden trouwens 2 nieuwe soorten gevonden voor het kamp door onze WG. Een uitgebreid 
verslag volgt later. 

 Werkdagen in het Vrieselhof 
Er werden 3 werkdagen gehouden in het Vrieselhof om de referentiecollectie dagvlinders 
van de VVE te digitaliseren. Iets minder succesvol inzake deelnemers maar we gaan gestaag 
naar ons doel. 

 Workshops: Dissecties en opzetten van dagvlinders 
En een zeer succesrijk verhaal in onze werkgroep zijn de meerdere sessies genitaliën 
onderzoeken en het prepareren van dagvlinders in het BC Donkmeer, die menig artikels al 
hebben ondersteund. 

 Publicaties en reisverslagen 
Er werden bijdragen op de website geplaatst over Pieris manni (Scheefbloemwitje). In 
lokale verenigingsbladen werd geschreven over Nymphalis polychloros (Grote vos), Aricia 
agestis (Bruin blauwtje) en Apatura iris (Grote weerschijnvlinder). Er werd een artikeltje 
gewijd aan de vele exemplaren van Colias hyale/alfacariensis die dit jaar in onze streek 
werden gezien. De prachtige reis naar de Noord-Albanese Alpen werd gepubliceerd en de 
verspreiding van Zizeeria karsandra (Oostelijk amethistblauwtje) werd opnieuw 
verduidelijkt. Er volgden ook nog reisverslagen uit Tenerife en Normandië. Alles staat ook 
te lezen op de website van de vereniging onder het hoofdstuk ‘Dagvlinders’. 



Er worden ook op regelmatige basis nieuwsbrieven verstuurd aan een 400-tal adressen. Er 
zijn ondertussen ook al een paar mensen, die regelmatig aanwezig zijn op onze 
bijeenkomsten, lid geworden van de VVE. 

Ik wil hiermee ook alle medewerkers aan bijeenkomsten, activiteiten en projecten bedanken voor 
hun tomeloze inzet. 

4.8.5. Regionale werking Antwerpen (Guido De Prins) 

Ledenvergaderingen: 
Naast de gebruikelijke algemene vergadering met erna de nieuwjaarsreceptie werden in 2018 
nog 4 gewone vergaderingen in het Vrieselhof gehouden. 
Ook hielden we hier in november een 3de Entomodag: " Insecten in het licht ", een 
dagvullend programma van 10:00 u tot 17:00 u. met allerlei voordrachten. 

Werkvergaderingen: 
Er werden gedurende het jaar verschillende werkvergaderingen gehouden om allerlei zaken 
op punt te stellen zoals het reorganiseren van de referentieverzamelingen, het in een nieuw 
kleedje te steken van de educatieve overzichtscollectie van het insectenrijk, het organiseren 
van de bibliotheek, enz. 

Inventarisaties in de provincie Antwerpen: 
Er werd, zoals in 2017, verder gewerkt in 3 gebieden: 

- Berendrecht: "Ruige Heide". 
- Zandvliet/Berendrecht: "Groot Buitenschoor". 
- Ranst "Vrieselhof". 

Medewerking: 
Er werd een stand opgericht op de ANKONA-dag in februari. 

4.9. Sluiting van de vergadering 
De voorzitter sloot de vergadering en dankte de aanwezigen voor hun aandacht. De aansluitende 
nieuwjaarsviering verliep in een gezellige sfeer bij een lekker drankje en wat versnaperingen. 

5. Geplande evenementen 
 Zie ook de website van de VVE voor de laatste wijzigingen en additionele evenementen. 

 06/04/2019 Bijeenkomst van de Sectie Ter Haar te Schoonrewoerd (meer info). 

 10-13/04/2019 1st International Molecular Plant Protection Congress, Çukurova University 
Adana, Turkey. Meer info – contact: Dr. U. Toprak. 

 03-09/06/2019 21st European Congress of Lepidopterology, 
organised by the Societas Europaea 
Lepidopterologica (SEL), University of Molise, 
Campobasso (Italy).  
More info – contact Prof. Pasquale Trematerra. 

Geïnteresseerde leden kunnen contact opnemen op tel.: 02/305.37.32 

6. 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). 
23-03-2019 Excursie naar de "Doornpanne" te Koksijde (WV) met aansluitend nachtvlinderwaar-

neming, Werkgroep Bladmineerders (meer info). 
30-03-2019 Excursie naar het "Hageven" te Neerpelt (LI) met aansluitend nachtvlinderwaarne-

ming, Werkgroep Bladmineerders (meer info). 
13-04-2019 Excursie naar het "Meerdaalwoud" te Oud-Heverlee (VB) met aansluitend nacht-

vlinderwaarneming, Werkgroep Bladmineerders (meer info). 

http://www.sel2019conference.com/�
http://www.phegea.org/
http://www.sectieterhaar.com/
http://www.imppc2019.org/
mailto:utoprak@agri.ankara.edu.tr
http://www.sel2019conference.com/
mailto:trema@unimol.it
http://www.phegea.org/
http://www.bladmineerders.be/nl/event/23-03-2019-koksijde-doornpanne
http://www.bladmineerders.be/nl/event/30-03-2019-neerpelt-het-hageven
http://www.bladmineerders.be/nl/event/13-04-2019-oud-heverlee-meerdaalwoud


20-04-2019 Excursie naar het "Forêt de Stambruges" te Stambruges (HA) met aansluitend nacht-
vlinderwaarneming, Werkgroep Bladmineerders (meer info). 

04-05-2019 Excursie naar het "Parc naturel de Furfooz" te Furfooz (NA) met aansluitend 
nachtvlinderwaarneming, Werkgroep Bladmineerders (meer info). 

11-05-2019 Excursie naar het "Bos van Aa" te Zemst (VB) met aansluitend nachtvlinderwaar-
neming, Werkgroep Bladmineerders (meer info). 

18-05-2019 Excursie naar het "Grootbroek" te Kinrooi (LI) met aansluitend nachtvlinderwaar-
neming, Werkgroep Bladmineerders (meer info). 

04-05-2019 Excursie naar het "Parc naturel de Furfooz" te Furfooz (NA) met aansluitend nacht-
vlinderwaarneming, Werkgroep Bladmineerders (meer info). 

24-25/5/2019 Excursie "1000-soortendag" naar "Het Zwin" te Knokke-Heist (WV) (meer info volgt 
later). 

01-06-2019 "Bioblitz" te Grand-Axhe (BW), Werkgroep Bladmineerders (meer info). 
02-06-2019 Excursie naar "De Lieteberg" te Zutendaal (LI) met aansluitend nachtvlinder-

waarneming, Werkgroep Bladmineerders (meer info volgt later). 
09-06-2019 Excursie naar het "Bois de la Rochette" te Chaudfontaine (LG), Werkgroep Blad-

mineerders (meer info volgt later). 
15-06-2019 Excursie naar de "Terrils et Decanteurs" te Stockay (LG), Werkgroep Bladmineerders 

(meer info volgt later). 
22-06-2019 Excursie naar "Het Hageven" te Neerpelt (LI) met aansluitend nacht-

vlinderwaarneming, Werkgroep Bladmineerders (meer info). 
23-06-2019 Excursie naar de "Jardin Massart" te Oudergem (BHG) met aansluitend nacht-

vlinderwaarneming, Werkgroep Bladmineerders (meer info volgt later). 

7. Vraag tot medewerking: Eupithecia actaeata 
In voorbereiding tot een gedetailleerd artikel over de biologie en verspreiding in België van 
Eupithecia actaeata, zoeken wij (Jean Pirlet, Raphaël Spronck en Patrick Lighezzolo) de relevante 
gegevens over deze soort: vindplaatsen, data en eventueel andere voedselplanten dan Actaea spicata. 
Stuur uw waarnemingen liefst op naar Jean Pirlet, jeanpirlet@hotmail.com 

Bedankt bij voorbaat! 

8. In memoriam 
Frits Bink, 1937 – 2019 
Op 8 februari 2019 heeft Frits Bink, de bekende 
Nederlandse entomoloog en ecoloog, ons na een lange 
en slepende ziekte verlaten. Ondanks zijn ziekte bleef 
Frits zijn passie beleven. Dagvlinders – en vooral de 
Grote vuurvlinder, Lycaena dispar batava Oberthür, 
1920 – waren zijn lievelingen en de Weerribben en de 
Rottegemeente zijn favoriete speelplaats. Zijn 
inspanningen zijn inspirerend geweest want vandaag 
wordt zijn werk door vele anderen verder gezet. 
Frits werd een bezieler van de werkgroep dagvlinders 
van de VVE (VVE WG Dagvlinders) waarvoor hij 
meermaals een bijdrage leverde. Naar aanleiding van 
de lancering van de Benelux website gaf hij o.a. een 
presentatie over de Grote vuurvlinder. Frits probeerde 
steeds iedere liefhebber te overtuigen om de 
dagvlinders in hun eigen omgeving te bestuderen. Het 
landschap, waarin alle voorwaarden voor een 
dagvlinder moeten aanwezig zijn, is het belangrijkste 
waar wij als entomologen naar moeten kijken. 

http://www.bladmineerders.be/nl/event/20-04-2019-stambruges-f%C3%B4ret-de-stambruges
http://www.bladmineerders.be/nl/event/04-05-2019-furfooz-parc-naturelle-de-furfooz
http://www.bladmineerders.be/nl/event/11-05-2019-zemst-bos-van-aa
http://www.bladmineerders.be/nl/event/18-05-2019-kinrooi-grootbroek-stamprooierbroek
http://www.bladmineerders.be/nl/event/01-06-2019-grand-axhe-bioblitz
http://www.bladmineerders.be/nl/event/22-06-2019-neerpelt-het-hageven
mailto:jeanpirlet@hotmail.com


Een dagvlinder moet je zowel op micro- als op macro-schaal bestuderen.  
Frits nam vorig jaar, ondanks zijn ziekte, ook nog deel aan de meerdaagse groepsinventarisaties in 
Sissonne (Frankrijk) waar hij enthousiast mee zocht naar de typische dagvlinders in dit kalkrijke 
biotoop. Tot laat in de avond vertelde hij ronduit en passioneel over dagvlinders. Het is 
onvoorstelbaar hoe iedereen met grote aandacht naar zijn verhalen luisterde. 
Frits is de auteur van ontelbare publicaties en werken. Zijn beroemdste boek is de ‘Ecologische Atlas 
van de Dagvlinders van West-Europa’. Dit meesterwerk (ook wel de ‘Bink bijbel’ genoemd) werd 
gepubliceerd in 1992 en was in een mum van tijd uitverkocht. Dit boek vormt nog steeds het 
basiswerk voor vele dagvlinderliefhebbers. Op de website van de VVE WG Dagvlinders is zijn 
levenswerk gedigitaliseerd en vertaald vanuit zijn boek ‘Dagvlinders in de Benelux’ en deze Benelux 
website wordt door vele internationale entomologen bezocht en gewaardeerd.  
Frits experimenteerde veel en onderzocht bijvoorbeeld hoe rupsen zich gedroegen in tijd en ruimte. 
Het leverde een onschatbare kennis over het leven van dagvlinders tijdens 
alle stadia. Dit is nog steeds voor vele terreinbeheerders een leidraad om het 
beheer op af te stemmen. 
Frits is op 82-jarige leeftijd heengegaan en toch hebben we het gevoel dat dit 
veel te snel is geweest. Wij zijn er van overtuigd dat Frits onze werkgroep 
nog veel had kunnen inspireren. Jammer, een entomoloog die bij leven al 
een legende was, is nu een monument geworden om eeuwig te herdenken. 
Frits Bink, het was een eer u gekend te hebben en een deel van uw zeer rijk 
gevulde leven te zijn geweest. 
Vlieg zacht Frits!  

9. Te koop: tijdschrift NOTA Lepidopterologica 
Willy De Prins heeft een reeks ingebonden nummers van het tijdschrift Nota lepidopterologica te 
koop van Jaargang 1 (1977) t.e.m. Jaargang 21 (1998) in 9 boeken à 10,- EUR per boek. 
Meer info: Willy De Prins. 

10. Minerant 2019 
Op 11 en 12 mei 2019 van 10–18 uur organiseert de Mineralogische Kring Antwerpen vzw in 
Antwerp Expo, Jan Van Rijswijcklaan 191, Antwerpen weerom een 
Minerant-evenement. 

Mineralen, edelstenen, fossielen, schelpen 

Tentoonstelling "Mineralenfotografie" en 
"Fluorescentie" 

Mineraal- en edelsteendeterminatie met 
polarisatie-microscopie en spectrometrie 

Gratis mineralen voor beginnende 
verzamelaars 

Inkom : 4,00 EUR, -12j en MKA-leden gratis 

Organisatie : Mineralogische Kring Antwerpen vzw 

Informatie: http://www.minerant.org/MKA/minerant.html 

Info bezoekers en standhouders : Secretariaat MKA, 
P. Van den Bemdenlaan 107, B-2650 Edegem, Tel +32/(0)3 440 89 87 
secretariaat@minerant.org www.minerant.org/MKA/minerant.html 

11. Te koop: originele platen met houtgravures 
24 prachtige platen met houtgravures, met de hand ingekleurd, uit Depuiset, A. 1878: Musée 
entomologique illustré. Tome 3. J. Rotschild, Paris. 
De randen van sommige platen zijn licht beschadigd, maar de gravures zelf zijn zuiver en 
onbeschadigd (zie voorbeelden hieronder). 
Voor alle duidelijkheid: het boek werd door ons niet vernield om de platen te kunnen verkopen, wij 
verkregen enkel de platen. 

mailto:willy.deprins@gmail.com
http://www.minerant.org/MKA/minerant.html
mailto:secretariaat@minerant.org
http://www.minerant.org/MKA/minerant.html


De onderwerpen van de platen zijn als volgt: 
Pl. I – II – III: .................................................................. Orthoptères 
Pl. IV – V:....................................................................... Neuroptères 
Pl. VI – VII – VIII – IX – X – XI – XII – XIII – XIV: .. Hyménoptères 
Pl. XV – XVI – XVII – XVIII – XIX – XX: .................. Hémiptères 
Pl. XXI – XXII – XXIII – XXIV:................................... Diptères 

Vraagprijs: € 20,00 per plaat exclusief verzendkosten. Bij aankoop van meerdere platen kan over de 
prijs onderhandeld worden. 
 

  
 

 



12. Bibliotheeknieuws: boeken te koop 
Bij het werken in de bibliotheek na de verhuizing bleek dat een aantal belangrijke werken dubbel of 
overtollig waren. In de vorige Mededelingenbladen werden er al een aantal te koop aangeboden en 
sommige waren een dag later al verkocht. Deze boeken zijn dan ook zeer de moeite waard. 

Door de oproep van de bibliothecaris in het vorige Mededelingenblad hebben een aantal leden 
trouwens hun dubbele of overtollige boeken ter beschikking gesteld. Deze zijn nu dus ook aan de lijst 
"te koop" toegevoegd. Wees er snel bij! 
Bij interesse: neem contact op met de bibliothecaris: André Verboven (verboven.pc@outlook.be). 

Het gaat om volgende werken: 

- Aizpúrua, C.G. de,1988. Biologia y morfologia de las orugas. Lepidoptera Tomo V – € 
10,00 

- Baixeras, J. et al, 2006. Les libèlules de la Comunitat Valenciana – € 10,00 

- Bink, F.A., 1992. Ecologische Atlas van de Dagvlinders van Noordwest-Europa – € 20,00 

- Gomez Bustillo, M.R. & F. Fernandez Rubio, 1974. – € 50,00 voor deze vier delen samen. 
Mariposas de la Península Ibérica I Ropaloceros I 
Mariposas de la Península Ibérica II Ropaloceros II 
Mariposas de la Península Ibérica III Heteroceros I 
Mariposas de la Península Ibérica IV Heteroceros II 

- Higgins, L.G., 1975. The Classification of European Butterflies – € 12,00 

- Hoffmeyer, S., 1974. – € 30,00 voor deze drie delen samen. 
De Danske Spindere 
De Danske Malere 
De Danske Ugler 

- Kudrna, O., 1977. A Revision of the Genus Hipparchia Fabricius – € 8,00 

- Kudrna, O. (Ed.), 1985. Butterflies of Europe 1 Concise Bibliography of European 
Butterflies – € 10,00 

- Kudrna, O. (Ed.), 1986. Butterflies of Europe 8 Aspects of the Conservation of Butterflies 
in Europe – € 3,00 

- Kudrna, O. (Ed.), 1990. Butterflies of Europe 2 Introduction to Lepidopterology – € 10,00 

- Lawalrée, A., 1950-1966. Flore Générale de Belgique – € 70,00 

- Leraut, P., 1980. Liste systématique et synonymique des lépidoptères de France, Belgique 
et Corse. – € 7,00 

- Medvedev (Ed.), 1995. Keys to the insects of the European Part of the USSR III Part IV: 
Hymenoptera, Braconidae – € 80,00 

- Mey (Ed.), 2002. Proceedings of the 10th International Symposium on Trichoptera – € 
55,00 

- Schweizerischer Bund für Naturschutz, 1987. Tagfalter und ihre Lebensräume. Arten - 
Gefährdung - Schutz – € 20,00 

- Wolfram Mey, Ed. 2002. Proceedings of the 10th International Symposium on 
Trichoptera. Nova Supplementa Entomologica, Keltern 15. € 55,00 

mailto:verboven.pc@outlook.be


13. Te koop 
Verrekijker Zenith (7 x 50). In prima 
staat. 
Vraagprijs 50,00 € 
Contacteer Theo Garrevoet voor meer 
informatie. Tel 03 237 86 01 
E-mail: theo.garrevoet@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Gratis! 
Bij het herschikken en herwerken van de 
referentiecollecties van de VVE zijn er een aantal 
insectendozen overtollig en dus beschikbaar 
gekomen. Er zijn verschillende modellen, 
groottes en formaten (zie afbeelding). 
Leden die interesse hebben kunnen deze dozen 
gratis (of met een vrijwillige bijdrage ) 
bekomen tijdens één van de VVE-vergaderingen 
op het Vrieselhof. 
 

 

mailto:theo.garrevoet@gmail.com


15. 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) 12 p A5 (kopie) 1,00 € 
Jaargang 2 (1974) 48 p A5 (kopie) 3,50 € 
Jaargang 3 (1975) 60 p A5 (kopie) 4,50 € 
Jaargang 4 (1976) 68 p A5 (kopie) 5,00 € 
Jaargang 5 (1977) 84 p A5 (kopie) 6,00 € 
Jaargang 6 (1978) 68 p A5 (kopie) 5,00 € 
Jaargang 7 (1979) 92 p A5 (kopie) 7,00 € 
Jaargang 8 (1980) 96 p A5 (kopie) 7,00 € 
Jaargang 9 (1981) 88 p A5 (kopie) 6,50 € 
Jaargang 10 (1982) 248 p A5  18,50 € 
Jaargang 11 (1983) 104 p A5  7,50 € 
Jaargang 12 (1984) 148 p A5  11,00 € 
Jaargang 13 (1985) 140 p A5 (kopie) 10,50 € 
Jaargang 14 (1986) 148 p A5  11,00 € 
Jaargang 15 (1987) 220 p A5 (kopie) 16,50 € 
Jaargang 16 (1988) 148 p A5  11,00 € 
Jaargang 17 (1989) 252 p A5  18,50 € 
Jaargang 18 (1990) 190 p A5  14,00 € 
Jaargang 19 (1991) 168 p A5 (2 kleurenplaten) 13,50 € 
Jaargang 20 (1992) 160 p A5 (4 kleurenplaten) 14,00 € 
Jaargang 21 (1993) 140 p A5 (4 kleurenplaten) 12,50 € 
Jaargang 22 (1994) 172 p A5 (4 kleurenplaten) 15,00 € 
Jaargang 23 (1995) 220 p A4 (10 kleurenplaten) 21,50 € 
Jaargang 24 (1996) 188 p A4 (8 kleurenplaten) 18,00 € 
Jaargang 25 (1997) 184 p A5 (8 kleurenplaten) 17,50 € 
Jaargang 26 (1998) 156 p A5 (7 kleurenplaten) 15,00 € 
Jaargang 27 (1999) 148 p A5 (6 kleurenplaten) 14,00 € 
Jaargang 28 (2000) 156 p A5 (8 kleurenplaten) 15,50 € 
Jaargang 29 (2001) 160 p A5 (13 kleurenplaten) 18,50 € 
Jaargang 30 (2002) 200 p A5 (14 kleurenplaten) 23,00 € 
Jaargang 31 (2003) 160 p A5 (9 kleurenplaten) 16,50 € 
Jaargang 32 (2004) 156 p A5 (12 kleurenplaten) 17,50 € 
Jaargang 33 (2005) 160 p A5 (22 kleurenplaten) 23,00 € 
Jaargang 34 (2006) 160 p A5 (22 kleurenplaten) 23,00 € 
Jaargang 35 (2007) 160 p A5 (12 kleurenplaten) 18,00 € 
Jaargang 36 (2008) 160 p A5 (20 kleurenplaten) 22,00 € 
Jaargang 37 (2009) 160 p A5 (20 kleurenplaten) 22,00 € 
Jaargang 38 (2010) 160 p A5 (18 kleurenplaten) 21,00 € 
Jaargang 39 (2011) 160 p A5 (25 kleurenplaten) 22,00 € 
Jaargang 40 (2012) 100 p A4 (17 kleurenplaten) 25,00 € 
Jaargang 41 (2013) 96 p A4 (full colour) 20,00 € 
Jaargang 42 (2014) 96 p A4 (full colour) 20,00 € 
Jaargang 43 (2015) 120 p A4 (full colour) 23,00 € 
Jaargang 44 (2016) 120 p A4 (full colour) 23,00 € 
Jaargang 45 (2017) 120 p A4 (full colour) 23,00 € 
Jaargang 46 (2018) 144 p A4 (full colour) 25,00 € 

http://www.phegea.org/


Entomobrochures: 

1. De Prins, W., 1981. – Genitalia van Lepidoptera, prepareren en 
afbeelden. 
32 p., 13 figs. Tweede herwerkte versie 2007. (Nederlands). ...............gratis (pdf – 845 KB) 

2. Henderickx, H., 1982. – Bijdrage tot de kennis van de biologie 
van Phalacropterix graslinella (Lepidoptera, Psychidae). 45 p., 
20 figs. (Nederlands)...................................................................................................... 4,00 € 

3. Janssen, A., 1983. – De dagvlinders van de Belgische fauna. 
39 p. (Nederlands).......................................................................................................... 4,00 € 

4. De Prins, W., 1983. –- Systematische naamlijst van de Belgische 
Lepidoptera. 57 p. (Nederlands, English, Français) ...................................................... 6,00 € 

5. De Tré, E., 1987. – Inventarisatie, status en ecologie van het 
Belgisch dagvlinderbestand. 72 p. (Nederlands) ........................................................... 8,00 € 

6. Vanholder, B. et al., 1995. –- De Belgische trekvlinders en 
dwaalgasten: 10 jaar Belgisch trekvlinderonderzoek. 76 p., 
6 kleurenplaten. (Nederlands)...................................................................................... 12,00 € 

7. Olivier, A. & Coutsis, J., 1995. – 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). 60 p., 2 colour plates, 27 
textfigures, 16 tables (English) .................................................................................... 11,50 € 

8. Gillard, M., 2005. – Les papillons migrateurs de Belgique. 160 p. 
(Français) ..................................................................................................................... 17,00 € 

9. De Prins, W. 2016. – Catalogus van de Belgische Lepidoptera / 
Catalogue of the Lepidoptera of Belgium. 280 p. ................................................. gratis (pdf) 

Boeken: 

 Janssen, A., 1977-1988. Katalogus van de Antwerpse Lepi-
doptera. 232 p. (Nederlands) ....................................................................................... 20,50 € 

 Olivier, A., 1993. The butterflies of the Greek island of Ródos: 
Taxonomy, faunistics, ecology and phenology. 250 p., 2 colour 
plates. (English) ........................................................................................................... 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 twenty-
three 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 

http://www.phegea.org/Documents/Entomobrochure01.pdf
http://www.phegea.org/Documents/CatalogueBelgianLepidoptera_2016.pdf%22
http://www.phegea.org/Documents/Lehmann_2010.pdf
http://www.phegea.org/Documents/Lehmann_2011.pdf


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 vermel-
ding van het gewenste. 
Bestelt U op deze wijze, dan worden geen portokosten aangerekend. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 



 

Wenst u lid te worden of kent u iemand in uw omgeving die lid wenst te worden, 
gebruik dan onderstaand formulier of het online formulier. 
 

Vlaamse Vereniging voor Entomologie Inschrijvingsformulier 
Invullen met drukletters a.u.b. 

Gelieve, gelet op de wet op de privacy, zeker ook aan te duiden of de gegevens (naam, adres, 
telefoonnummer, e mail en specialiteit) mogen gepubliceerd worden in het mededelingenblad. 

Ondergetekende wenst lid te worden van de V.V.E. met ingang van het jaar: ........................ 

 Indien je opteert om lid te worden vanaf het huidige jaar zullen we je alle dit 
jaar verschenen nummers van ons tijdschrift PHEGEA alsnog opsturen. 

Dit gegeven mag gepubliceerd worden 

 Ja Nee 

Naam: ................................................................................    

Voorna(a)m(en): .................................................................    

Geboortedatum: .................................  (wordt niet gepubliceerd) 

Adres:    

Straat en nummer (bus): ...................................................................  

Postnummer en gemeente: ..............................................................  

Land:..................................................................  

Telefoonnummer: ....................................................    

GSM-nummer: ........................................................    

E-mailadres: ............................................................................................    

Specialiteit of interessegebied: ...............................................................    

........................................................................................................  

Ik aanvaard de reglementen van de V.V.E. en ben bereid de jaarlijkse contributie te betalen. 
De reglementen van de vereniging kan je nalezen op www.phegea.org/Root/Reglementen.htm 

 

Datum: ..................................... Handtekening : 
 
 

Terugsturen naar de secretaris van de V.V.E., Zoë Vanstraelen, Westerwennel 15,  3600  Genk. phegea.vve@gmail.com 

Rekeningnummer van de Vlaamse Vereniging voor Entomologie: 

Penningmeester, Kampioenstraat 14, 2020 Antwerpen. 

IBAN: BE35 0000 1065 4337 BIC: BPOTBEB1 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNTlLkVmf5Rbx6lqqdfmhkCFzOOXDOBCUhpJhB0DQ5PqrPcw/viewform
http://www.phegea.org/Root/Reglementen.htm
mailto:phegea.vve@gmail.com


 

If you want to become a member or if you know somebody else being interested, 
use the application form below or our online membership form. 
 

Flemish Entomological Society Application form 
Please, use capitals 

In compliance with the privacy law, please indicate if your data (name, address, phone- and 
mobile number, e-mail address and field of interest) may be published in the Newsletter. 

I hereby apply to become a member of the F.E.S. starting in the year: .................................. 

 If you opt to become a member starting from the current year, we will send 
you all the volumes of our Journal PHEGEA already published this year. 

This information may be published in the Newsletter 

 Yes No 

Name: ................................................................................    

First name(s): .....................................................................    

Date of birth: ......................................  (will not be published) 

Address:    

Street and number: ...........................................................................  

ZIP-code and town: ...........................................................................  

Country: .............................................................  

Phone: .....................................................................    

Mobile: ....................................................................    

E-mail address: .......................................................................................    

Field of interest: ......................................................................................    

........................................................................................................  

I accept the statutes of the society and I am prepared to pay the yearly membership fee. 
The statutes of the society can be found on the website: www.phegea.org/Root/Reglementen.htm 

 

Date: ........................................ Signature: 
 
 

Please return to the Secretariat of the F.E.S., Zoë Vanstraelen, Westerwennel 15, 3600 Genk (Belgium) .phegea.vve@gmail.com 

Rekeningnummer van de Vlaamse Vereniging voor Entomologie: 

Penningmeester, Kampioenstraat 14, 2020 Antwerpen. 

IBAN: BE35 0000 1065 4337 BIC: BPOTBEB1 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOlNqqi3wW-W9fSd_xBYhxkmY37lxqeuVfC7GxSLiTdM37wQ/viewform
http://www.phegea.org/Root/Reglementen.htm
mailto:phegea.vve@gmail.com

	V
	V
	E


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


