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Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar. Tj eerd-Harm leverde 
voldoende kopij aan voor een hele nieuwsmail waarvo or dank! 
 
 
 
Oostenrijkse Atlas Trichoptera 
 
In 1997 is de Atlas der Osterreichischen Kocherflie genlarven unter 
Einschluss der angrenzenden Gebiete uitgekomen. Dez e eerste druk was 
relatief snel uitverkocht. Ik heb Johann Waringer g evraagd naar de tweede 
druk. In 2000 is een herdruk verschenen waaraan een  losbladige update 
(titel: Erganzungen und Berichtigungen zum Altlas . .. etc) aan toegevoegd 
is ten opzichte van de eerste druk. De update betre ft aanvullingen plus 
nieuwe soortenbeschrijvingen.  
De herdruk van 2000 (dus een exacte kopie van 1997)  is volgens Johann 
Waringer nog steeds beschikbaar en te bestellen bij  Dr. Sigrid Neulinger, 
Facultas Universitatsverlag, Berggasse 5, 1090 Vien na (tel. ++43-01-310 53 
56-25, fax ++43-01-310 70 50). 
De update is nogal omvangrijk, zo'n 20 bladzijden a anvullingen, tekeningen 
en verwijzingen. Voor degenen die de altas al in hu n bezit hebben maar nog 
geen update kan ik een kopie maken. Stuur mij daarv oor een mailtje. 
Overigens is de update eveneens te verkrijgen bij D r. Sigrid Neulinger. 
 
 
Website Trichoptera / Hydropsyche CD-ROM 
 
Een website van Peter J. Neu die het bezoeken zeker  waard is: 
www.trichoptera-rp.de. Naast informatie over ecolog ie, faunistiek, 
systematiek en taxonomie van kokerjuffer in Rheinla nd-Pfalz worden ook 
determinatiesleutels gegeven. In de sleutel voor la rven en imago's worden 
alle in Nederland voorkomende soorten behandeld. 
De CD is een eigen uitgave van Peter Neu en Wolfgan g Tobias en kost 45 euro 
inclusief port en verpakking en kan verkregen worde n per e-mail, per post 
of telefonisch bij de auteurs: 
 
Peter J. Neu 
Rot-Kreuz-Straße 2 
D-54634 Bitburg 
Telefon: 06561-7939 
Telefax: 040 3603 281750 
E-Mail: upnbit@aol.com 
  
Prof. Dr. Wolfgang Tobias 
Schöne Aussicht 11 
D-61348 Bad Homburg  v.d.H. 
Tel. 06172-23474 
E-Mail: W.Tobias@vff.uni-frankfurt.de  
  
 
Determinatiecursus Hirudinea 2004 
 
Tjeerd-Harm van den Hoek 
Rink Wiggers 
Alterra - Centrum voor Ecosystemen, team zoetwatere cosystemen 
 
OP 26 en 27 februari 2004 organiseren we een tweeda agse determinatie-cursus 
voor Hirudinea. We hebben Dr. Clemens Grosser (Leip zig) en Gerard van der 
Velde (Nijmegen) bereid gevonden om de cursus te ge ven. Ook Menno Soes zal 
een bijdrage leveren. Sinds de publicatie van Sussw asserfuna von 



Mitteleuropa (Band 6/2) door Nesemann & Neubert in 1999 hebben de gebruikte 
morfologische kenmerken veel vragen opgeleverd. Ook  zijn in Nederland de 
afgelopen jaren nieuwe en onbekende taxa aangetroff en. Des te meer reden om 
deel te nemen aan deze cursus. Er zijn nog een twee tal plaatsen 
beschikbaar.  
 
Voor de cursus wordt referentiemateriaal van Clemen s Grosser ter 
beschikking gesteld die je na de cursus kan gebruik en voor je eigen 
referentiecollectie. Ook kan je eigen materiaal mee nemen ter beoordeling. 
Informatie over de cursus vind je hieronder. Ook ka n je een van ons bellen 
/mailen voor nadere informatie. 
 
Je kan je opgeven door middel van het verzenden, fa xen of mailen van het 
onderstaande opgaveformulier. Na afloop van de curs us wordt een factuur 
verzonden. Opgave verplicht tot betaling / deelname , ook bij afwezigheid.  
 
Nadere mededelingen over de locatie, route beschrij ving en overigen worden 
toegezonden enkele weken voor de cursus. 
 
 
Data  : 26 en 27 februari 2004  
Plaats : Conferentiecentrum 'Landgoed Holthurnse Ho f', Berg en Dal  
Programma : De cursus bestaat uit de volgende onder delen: 
1ste dag  :  introductie, anatomie & morfologie, ta xonomie & 

systematiek, biologie, determinatie referentiemater iaal, recent 
onderzoek 

2de dag :  ecologie, verspreiding, determinatie eig en en 
referentiemateriaal 

Materiaal : stereomicroscoop / binoculair en prepar eermateriaal zelf 
meebrengen, er is ruim  

   gelegenheid voor het bewerken van eigen materiaa l. 
Cursusleiding: Dr. Clemens Grosser / Dr. Gerard van  der Velde 
Voertaal : Duits / Engels / Nederlands 
Kosten : 495,= inclusief, koffie, thee, lunches, di ner en één 

overnachting.  
Informatie : Tjeerd-Harm van den Hoek / Rink Wigger s 
   ( (0317) 478725 / (0317) 478723 
    tjeerd-harm.vandenhoek@wur.nl 
 
 
=================================================== ======= 
 
Opgaveformulier  
determinatiecursus Hirudinea 2004 
___________________________________________________ ________________________
__ 
 
Aanmelding determinatiecursus Hirudinea 
 
Bij deze meld ik mij aan als deelnemer van de deter minatiecursus Hirudinea 
op 26 & 27 februari 2004: 
 
 
Naam   : 
Organisatie  : 
Adres   : 
Plaats  : 
Telefoon (werk) : 
E-mail  : 
Opgave verplicht tot betaling / deelname, ook bij a fwezigheid!  
 



=================================================== ======== 
 
Je kan het opgaveformulier verzenden, faxen of mail en naar: 
 
Alterra 
t.a.v. Tjeerd-Harm van den Hoek 
Alterra - Centrum voor Ecosystemen - team zoetwater ecosystemen 
Postbus 47 
6700 AA Wageningen 
 
Fax  : 0317 -  424988 
E-mail :  * tjeerd-harm.vandenhoek@wur.nl  
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Tjeerd-Harm van den Hoek 
Alterra - Green World Research Institute 
Centre for Ecosystem Studies 
team freshwater ecology 
+ Postbus 47 
 6700 AA  Wageningen 
 The Netherlands 
H Droevendaalsesteeg 3 
 6708 PB  Wageningen 
( +31 (0) 317 478725 
Ê +31 (0) 317 419000 
* tjeerd-harm.vandenhoek@wur.nl 
ü www.alterra.wageningen-ur.nl  
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