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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! 

Hierbij ontvangt U het laatste nummer van de 47ste jaargang. De jaarwisseling betekent ook hernieuwing 
van het lidmaatschap. Daarom verzoeken wij U vriendelijk uw contributie voor 2020 te willen vereffenen. 

 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 
• HIRSCHI Werner, A. Schelfhoutstraat 3, 1741 JN Schagen (Nederland) 

E-mail: w.hirschi@tele2.nl 
• VERVUST Marie-Jeanne, 

Mobile: +32 (0)495 16 25 13  E-mail: mariejeanne.vervust@proximus.be 
Specialiteit: vlinders en vogels. 

• VAN MASTRIGT Jacques, Plein 1992  60E, 6221 JP Maastricht (Nederland) 
E-mail: jacques.van.mastrigt@gmail.com 

Specialiteit: Dagvlinders. 

2. BELANGRIJKE OPROEP VANUIT HET BESTUUR VAN DE V.V.E. 
Verschillende leden van het bestuur van de Vlaamse Vereniging voor Entomologie hebben 
aangegeven dat ze na vele jaren trouwe dienst graag plaats willen maken voor vers bloed en 
vernieuwing. 
Theo Garrevoet heeft als voorzitter 32 jaar lang het beste van zichzelf gegeven om de V.V.E. op de  
kaart te zetten. Ook Geertje Rylant, sinds jaar en dag onze behoedzame penningmeester, en 
bestuursleden Jos Dils en Guy Van de Weyer willen na vele jaren inzet graag de fakkel doorgeven 
aan een nieuwe generatie. 
We wensen Theo, Geertje, Jos en Guy nadrukkelijk en hartelijk te bedanken voor hun onverdroten 
inzet en kijken samen met hen uit naar nieuwe kandidaat-bestuursleden die hun schouders willen 
zetten onder een frisse en toekomstgerichte doorstart van onze vereniging. 
We roepen langs deze weg dan ook graag alle geïnteresseerde leden op om vanuit een vernieuwd 
bestuur mee te werken aan de uitbouw van een toekomstvisie, een vlotte dagelijkse werking en, 
uiteraard, een interessant programma! We zoeken hiervoor enthousiaste entomologen met expertise in 
uiteenlopende specialisaties, maar ook geïnteresseerden om de financiën van de vereniging te 
beheren, om vergaderingen te notuleren en om redactiewerk voor Phegea te doen. Om allerlei 
praktische kennis en ervaring door te geven kan van 2020 een overgangsjaar gemaakt worden met een 
ad interim bestuur. 
Wie interesse heeft om een bestuursfunctie op te nemen, kan dit, bij voorkeur tegen 10 januari 2020, 
melden via vventomologie@gmail.com. De stand van zaken zal besproken en voorgelegd worden aan 
de Algemene Vergadering van 19 januari 2020 in het Vrieselhof, Schildesteenweg 95, 2520 Ranst – 
Oelegem, om 14u. 
Aansluitend volgt de traditionele nieuwjaarsreceptie. We hopen u hier talrijk te mogen verwelkomen! 

3. Programma van de activiteiten 
23-11-2019 Vergadering Werkgroep Dagvlinders, BC Molsbroek, Lokeren. Zie hier. 
27-12-2019 (op vrijdag!): Vergadering Werkgroep Dagvlinders, BC Molsbroek, Lokeren. Zie hier. 
18-01-2019 Vergadering Werkgroep Dagvlinders, BC Molsbroek, Lokeren. Zie hier. 
19-01-2020 Zondag van 14.00 u. – 18.00 u. Algemene ledenvergadering en nieuwjaarsreceptie. 

• Algemene ledenvergadering: 
Dagorde: - opening door de voorzitter 

- verslag van de secretaris 
- verslag van de penningmeester 
- verslag van de hoofdredacteur 
- verslag van de bibliothecaris 
- berichten uit onderwerpgebonden secties en werkgroepen 
- herschikking taken en verantwoordelijkheden van een aantal 

bestuursleden. 
- sluiting van de algemene ledenvergadering 

• Nieuwjaarsviering: 
Zoals elk jaar wordt het nieuwe jaar feestelijk ingezet met een hapje en een 
drankje. 
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22-02-2020 Vergadering Werkgroep Dagvlinders, BC Molsbroek, Lokeren. Zie hier. 
15-03-2020 Zondag van 14.00 u. – 17.00 u. Werkvergadering, met mogelijkheid om de 

bibliotheek en de referentiecollecties te raadplegen. 
21-03-2020 Vergadering Werkgroep Dagvlinders, BC Donkmeer, Berlare. Zie hier. 

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

• 07/12/2019 Entomologische studiedag, georganiseerd door de 
Belgische Vereniging voor Entomologie te Brussel, KBIN. 
Meer info. 

• 13/12/2019 NEV 31ste Entomologendag, in De Reehorst te Ede-
Wageningen (NL) georganiseerd door de Nederlandse 
Entomologische Vereniging. – Meer info). 

• 02-04/12/2019 Symposium "Future of Butterflies" 2020 te Wageningen (NL) – Meer info. 

Geïnteresseerde leden kunnen contact opnemen op tel.: 0476/40.02.61 

5. 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! 

6. MINERANT 2020 
De Mineralogische Kring Antwerpen vzw organiseert in Antwerp 
Expo, Jan Van Rijswijcklaan 191 te Antwerpen het evenement 
MINERANT2020 op 9 en 10 mei 2020 van 10 tot 18 uur. 
Mineralen, edelstenen, fossielen, schelpen 
Tentoonstelling "Mineralen uit Congo" 
Mineraal- en edelsteendeterminatie met polarisatiemicroscopie en 

spectrometrie 
Gratis mineralen voor beginnende verzamelaars 
Inkom: 4-EUR, -12j en MKA-leden gratis 
Organisatie: Mineralogische Kring Antwerpen vzw. Informatie hier 
Info bezoekers en standhouders: 
MKA, P. Van den Bemdenlaan 107, B-2650 Edegem, Tel +/32/(0)/3 440 89 87, mka@minerant.org 
http://www.minerant.org/MKA/minerant.html 
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7. 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. 
 
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. 
 

  
 



 



8. Het nachtvlinderboek 
Compleet en fraai geïllustreerd naslagwerk over macrovlinders. 
Het boek (hardcover 210 x 280 mm) telt 672 pagina’s en zal € 90,00 kosten. 
Het werk is dit najaar verschenen en kan rechtstreeks bij de auteur besteld worden door een e-mail te 
sturen naar info@butterflies-moths.com. Deze prijzen zijn exclusief verzendkosten. 

• Alle 905 soorten macrovlinders van Nederland en België 
• Inclusief rupsen 
• Ruim 4000 schitterende kleurenfoto’s 

Naast onze circa 100 dagvlinders leven er in ons land zo’n 2300 
soorten nachtvlinders. Slechts weinig mensen weten hoe 
omvangrijk, prachtig en divers deze groep is. 
Het nachtvlinderboek behandelt alle 905 zogeheten macrovlinders 
onder de nachtvlinders. Met uitgebreide soortbeschrijvingen en 
inleidende teksten per familie biedt dit boek een schat aan 
informatie. 
Niet alleen de volwassen vlinders, maar ook rupsen komen aan bod. 
Het boek bevat duidelijke foto’s van vlinders en rupsen in hun 
omgeving alsook kleurenplaten met geprepareerde vlinders, zowel 
mannetjes als vrouwtjes en veelal op ware grootte. 
Inleidende hoofdstukken bespreken de biologie en ecologie van 
nachtvlinders. 
De auteur, Jeroen Voogd, is al van kleins af geïnteresseerd in de biologie en ecologie van vlinders. 
Zijn jarenlange vang-, determineer-, opkweek- en fotografie-ervaringen bundelt hij in een uniek 
nachtvlinderboek. Daarin worden 905 soorten besproken en met meer dan 4000 foto’s geïllustreerd. 
Een tweetal representatieve pagina's uit het boek worden hieronder weergegeven. 
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9. 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 
- Hoffmeyer, S., 1974. – € 30,00 voor deze drie delen samen. 

De Danske Spindere 
De Danske Malere 
De Danske Ugler 

- Kudrna, O. (Ed.), 1985. Butterflies of Europe 1 Concise Bibliography of European Butterflies 
– €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 
- Wolfram Mey, Ed. 2002. Proceedings of the 10th International Symposium on Trichoptera. 

Nova Supplementa Entomologica, Keltern 15. – € 55,00 

mailto:verboven.pc@outlook.be


10. 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) 

http://www.phegea.org/Documents/Entomobrochure01.pdf
http://www.phegea.org/Documents/CatalogueBelgianLepidoptera_2016.pdf%22
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• Lehmann, I. 2013. Description of two new genera and ten new 
species of Metarbelidae (Lepidoptera: Cossoidea) from western, 
north-central and eastern Africa with notes on habitats and 
biogeography. – Published by the author, 82 p., incl. 10 b/w 
plates, 5 colour plates, and 2 coloured maps (English)  .......................... gratis (pdf – 26 MB) 

Deze publicaties kunnen besteld worden door het gepaste bedrag over te schrijven op volgende 
rekening: 
IBAN: BE35 0000 1065 4337 BIC: BPOTBEB1 
t.n.v. Vlaamse Vereniging voor Entomologie, Kampioenstraat 14,  2020  Antwerpen 2, met vermel-
ding van het gewenste. 
Bestelt U op deze wijze, dan worden geen portokosten aangerekend. 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Wenst u lid te worden of kent u iemand in uw omgeving die lid wenst te worden, 
gebruik dan onderstaand formulier of, nog beter, 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 : 
 
 

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


 

If you want to become a member or if you know somebody else being interested, 
use the application form below or, even better, 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: 
 
 

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
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