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Beste lezers,  
 
Hier een EXTRA najaars uitgave van de nieuwsmail.  
 
Nu met OPGAVE FORMULIER  voor de Chironomidae  cursussen 
 
Zonder kopij kan de nieuwsmail niet verschijnen, du s………. 
Zie je iets opmerkelijks, hoor je iets leuks, heb je ander nieuws laat het weten via  
 
macrofauna@solcon.nl of www.macrofauna.web-log.nl 
 
groeten, Myra Swarte 
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Determinatiecursusen Chironomidae larven & poppen 2 007 
 
Tjeerd-Harm van den Hoek 
Alterra – Centrum Ecosystemen, team zoetwaterecosystemen 
 
In 2007 organiseren we een tweetal determinatiecursussen voor respectievelijk larven en poppen van 
de Chironomidae. De Chironomidae is een zeer omvangrijke groep. Daarom stellen we een tweetal 
voorwaarden om aan een van beide cursussen deel te nemen, deze zijn: 
een deelnemer heeft parate kennis van de basale terminologie van Chironomidae larven of poppen en 
kan deze zonder problemen toepassen tijdens het determineren; 
een deelnemer kan met behulp van determinatieliteratuur zowel subfamilies als de meest algemene 
genera zonder problemen onderscheiden. 
 
Mensen die willen deelnemen, maar niet voldoen aan bovenstaande voorwaarden, stellen we verplicht 
om deel te nemen aan een eendaagse beginnerscursus. Ook determinandi die slechts enkele weken 
per jaar aan Chironomidae besteden of een update nodig hebben voor hun algemene kennis bevelen 
we aan om deze beginnerscursus te volgen. Een beginnerscursus vindt ongeveer 1 maand voor elke 
cursus plaats. 
Voor zowel de beginnerscursus als de cursus voor gevorderden stellen we een reader beschikbaar van 
literatuur met daarin terminologie, algemene morfologie of andere reeds beschikbare kennis. We 
vragen de deelnemers de reader goed door te nemen. Op deze manier willen we basale kennis 
(terminologie / morfologie), in zoverre mogelijk, buiten de cursusdagen voor ‘gevorderden’ houden. 
 



Overzicht data, specialisten en kosten : 
 
cursus data specialist(en) kosten 
    
Chironomidae larven    
beginnerscursus 11 januari 2007 Henk Moller Pillot € 50,= 
gevorderdencursus 1 & 2 februari 2007 Henk Moller Pillot, Hub 

Cuppen en derde specialist 
(onbekend) 

€ 650,= 

    
Chironomidae poppen    
beginnerscursus 12 september 2007 Henk Moller Pillot € 50,= 
gevorderdencursus 11 & 12 oktober 

2007 
Henk Moller Pillot, Ronald 
Wilson & Leslie Ruse 

€ 700,= 

 
Plaats  : beginnerscursussen:   Alterra, Wageningen  
  gevorderendencursussen:  Conferentiecentrum ‘Holthurnse Hof’, Berg en Dal  
 
Programma : beginnerscursus:  terminologie, algemene morfologie, literatuur. 
 
  gevorderdencursus: 

1ste dag  : introductie, toegepaste morfologie, update taxonomie, determinatie    
referentiemateriaal, recent onderzoek 

  2de dag : biologie, ecologie, determinatie eigen en referentiemateriaal 
 
Materiaal :  stereomicroscoop / microscoop en prepareermateriaal zelf meebrengen, er is ruim      

gelegenheid voor het bewerken van eigen materiaal. 
 
Voertaal : Chironomidae larven :  Nederlands 
  Chironomidae poppen:   Engels & Nederlands 
 
Kosten : Zie bovenstaande schema, genoemde kosten zijn inclusief, koffie, thee, lunch, diner en 

één overnachting (laatste beide zijn alleen van toepassing op een gevorderdencursus).  
 
Informatie  :Tjeerd-Harm van den Hoek 
  � (0317) 478725 
  � tjeerd-harm.vandenhoek@wur.nl 
 
 
Voor de cursus wordt referentiemateriaal ter beschikking gesteld die je na de cursus kan gebruiken voor 
je eigen collectie. Ook kan je eigen materiaal meenemen ter beoordeling. Informatie over de cursus 
vind je hieronder. Ook kan je mij bellen /mailen voor nadere informatie. 
 
Je kan je opgeven door middel van het verzenden, faxen of mailen van het onderstaande 
opgaveformulier. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, zodat tijdige opgave gewenst is. Na 
afloop van de cursus wordt een factuur verzonden. Opgave verplicht tot betaling / deelname, ook bij 
afwezigheid. Bij onvoldoende deelnemers zal de cursus niet doorgaan. Je zal dan hiervan op de hoogte 
worden gesteld. 
Ken je collega’s of mensen in je omgeving die mogelijk geïnteresseerd zijn maar nog niet bekend zijn met 
de determinatiecursussen van het team zoetwaterecosystemen of deze macrofaunanieuwsmail niet 
ontvangen: zou je deze informatie aan hun willen doorgeven? Alvast dank! 
 
Nadere mededelingen over de locatie, route beschrijving en huishoudelijke zaken worden toegezonden na 
opgave. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Tjeerd-Harm van den Hoek 
 



=========================================================================== 
 

Opgaveformulier determinatiecursussen Chironomidae 
larven & poppen 2007 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Bij deze meld ik mij aan als deelnemer van een of meerdere van de determinatiecursussen Chironomidae: 
 
 Cursus data kosten 
    
□

1 beginnerscursus larven 11 januari 2007 € 50,= 

□
1 gevorderdencursus larven 1 & 2 februari 2007 € 650,= 

    
□

1 beginnerscursus poppen 12 september 2007 € 50,= 

□
1 gevorderdencursus poppen 11 & 12 oktober 2007 € 700,= 

 
1Aankruisen of invullen 
 
 
Naam   :
 ................................................................................................................................ 
 
Organisatie   :
 ................................................................................................................................ 
 
Adres   :
 ................................................................................................................................ 
 
Plaats   :
 ................................................................................................................................ 
 
Telefoon (werk)  :  

...................................... ..... ..........................................……………………………. 
 
E-mail   :  

........................................................................................…………………………… 
 
 
Opgave verplicht tot betaling / deelname, ook bij a fwezigheid!  
 
============================================================================= 
 
Je kan het opgaveformulier verzenden, faxen of mailen naar: 
 
t.a.v. Tjeerd-Harm van den Hoek 
Alterra – Centrum voor Ecosystemen 
team zoetwaterecosystemen 
Postbus 47 
6700 AA Wageningen 
 
Fax : 0317 -  424988 
E-mail :  � tjeerd-harm.vandenhoek@wur.nl  
============================================================================= 
 



Info Vermandel Oktober  2006 
  
Onze complete catalogus downloaden ? 
Materialencatalogus 24 blz. in pdf. 
Insectenboekencatalogus 48 blz. in pdf. 
Natuurcatalogus 20 blz. in pdf. 
Ga naar www.vermandel.com 
Klik aan : Download onze catalogus 
Het is ook mogelijk om alleen de prijslijsten te downloaden. 
Met vriendelijke groet... 
Entomologie-speciaalzaak VERMANDEL 
Poorterslaan 118 
4561 ZN Hulst 
tel. 0114-370378 vanuit buitenland: 00-31 114 370378 
fax. 0114-370381 vanuit buitenland: 00-31 114 370381 
 
                               Nieuw : WANZEN   Band 1  
  

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          Euro  59,00  
Wachmann, Melber, Deckert   H/B.  (2006)  268 blz.  
Dipsocoromorpha, Nepomorpha, Gerromorpha, Leptopodomorpha, Cimicomorpha (teil 1) 
  
Het tweede deel was reeds vorig jaar verschenen.  
Bevat Cimicomorpha (teil 2) , Microphysidae & Miridae.  Prijs eveneens : Euro 59,00 
  
Band 3 ( de rest van de wanzen) en Band 4 ( bouwplan, levenswijze etc. van de wantsen) zijn nog  in 
voorbereiding  
 
 
NIEUW : Prachtige insektentransportkoffer van 30x40x8cm.   
met dubbele itex-bodemplaat, handvat, sluiting. Fraai afgewerkt. 
Euro 32,50.  
    
  
Veldagenda 2007. Voor de actieve natuurwaarnemer. E uro 12,95. Uit voorraad leverbaar. 
Handige en leuke agenda met veel extra informatie over de natuur. De agenda sluit aan bij het 
waarnemingsproject "Soort van de maand - op stap en tellen in de natuur", waaraan iedereen kan 
meedoen. Naast vele prachtige foto's natuurlijk ook informatie over de seizoenen, zonsopkomst en - 
ondergang, maanfasen, maar ook webadressen waar je waarnemingen kan melden en data van 
belangrijke activiteiten zoals landelijke dagen van natuurorganisaties, cursussen en symposia ! 
  
 
 
 
 



 
Goed nieuws voor de bijen-specialist   
 
Herdruk 2. erweiterte Auflage  
Illustrierte Bestimmungstabellen der Wildbienen  
Deutschlands und Österreichs  
Band 2 : Megachilidae - Melittidae  
Euro 49,00  
  
Ook Band 1 is nog leverbaar : Anthrophoridae  
Euro 49,00 
 
           
 
 
 
 
 
 
  

     Nieuw  : Basisboek Paddenstoelen.  
 
Euro 12,95.  De 500 meest algemeen voorkomende soorten kunnen met dit boek op naam gebracht 
worden. 
De auteurs stelden een tweetal sleutels samen, waarmee ook een beginner goed zijn weg kan vinden. 
Beide sleutels maken uitsluitend gebruik van met het blote oog of een loep zichtbare kenmerken.  
N.Dam, T.Kuyper, M. Dam (illustr.) 2006, 152 blz. 17x24cm. genaaid gebrochuurd met zwart/wit 
illustraties. 
  
Herdruk verschenen van: Waterkevers van Nederland Ledenprijs : Euro 29,95 
  
 
 
 
 
 
 

     Nieuw  : Praktisch natuurbeheer: amfibieën en reptielen 
 
Euro 26,95    Een leidraad voor beheerders van natuurterreinen, van stedelijk groen, voor 
landeigenaren, particuliere terreinbezitters en natuurlijk mensen met een natuurvriendelijke tuin. 
Behandelt de maatregelen die van belang zijn voor padden, kikkers, salamanders, hagedissen en 
slangen. 
Edo van Uchelen (2006) Genaaid gebonden, full colour, 152 blz. 
   
  
Laatste week !!!!! Wees er snel bij om nog tegen de oude ledenprijs bij ons te bestellen: 
  
* Duinvlinders  wordt Euro 17,95.  
  Bij VERMANDEL nu nog Euro 12,95  
* Chemisch ecologische flora  wordt straks Euro 39,95.  
  Bij VERMANDEL nu nog Euro 34,95  
* Atlas Plantengemeenschappen Ned. delen 1-2-3-4 sa men. wordt straks Euro 199,80 
  Bij VERMANDEL nu nog Euro 143,80  
* Habitattypen en Soorten van de habitatrichtlijn s amen wordt straks Euro 59,90 
  Bij VERMANDEL nu nog Euro 39,90  
* Planten voor dagelijks gebruik  wordt Euro 49,95 
  Bij VERMANDEL nu nog Euro 39,95  



* Hoverflies of northwest Europa  wordt straks Euro 39,95 
  Bij VERMANDEL nu nog Euro 29,95  
* Veldgids Korstmossen  wordt straks Euro 34,95 
  Bij VERMANDEL nu nog Euro 29,95  
* Biodiversiteit  wordt straks Euro 29,95 
  Bij VERMANDEL nu nog Euro 23,95  
* Bentische zoetwateralgen  wordt straks Euro 52,50 
  Bij VERMANDEL nu nog Euro 34,95  
  
 
 

Euro 34,90  
Alle inheemse en migrerende soorten libellen en waterjuffers van de 
Noordpool tot aan de Sahara  
Bijna 1000 illustraties ! 
door 
Klaas-Douwe Dijkstra (2006) 
Geïllustreerd door Richard Lewington. 
Uit voorraad leverbaar. 
H/B is ook leverbaar  voor Euro 48,50 

  
  
 
Eindelijk een zeer betaalbare uitgave van d'Abrera : Euro 29,95  
6.400 dagvlinders van de hele wereld op 60% van de ware grootte. 271 blz. met 150 kleurenplaten, 
Het enige werk dat ALLE dagvlinders van de wereld omvat nu in goedkope paperback-versie. 
De vlinders worden zeer overzichtelijk per region ingedeeld. 
Wees er snel bij voordat d'Abrera zich bedenkt dat hij dit boek wel zeer goedkoop aanbiedt ! 
   
Verspreidingsatlas Nederlandse wantsen (Hemiptera :  Heteroptera)  Deel 2  
B. Aukema en D.J. Hermes (2006)   Euro 10,00  
Bevat : Cimicomorpha I (Tingidae, Microphysidae, Nabidae, Anthocoridae, Cimicidae & Reduviidae) 
Uit voorraad leverbaar. 
  
 Tijdelijk weer leverbaar : BIENEN - Mitteleuropaïsche Gattungen  
De uitgever vond nog een aantal exemplaren "op zolder" . 
Wees er dus snel bij : H/B. 384 blz. Determinatieselutel voor alle middeneuropese families, 400 foto's 
met ruim 170  soorten. 
Euro 26,95   
  
DE DAGVLINDERS VAN NEDERLAND  
  
Bos, Bosveld,Groenendijk, Swaay, Wynhoff (2006) 23,5x30,5 cm., genaaid, gebonden, z/w. met kleur. 
Verspreiding en bescherming. De atlas bestaat uit drie delen : inleiding 8 hoofdstukken (64 blz.) 
bespreking van de afzonderlijke soorten (264 blz.) en een uitleidend deel van 3 hoofdstukken met 6 
bijlagen (56 blz.)   
Euro 44,95 (ledenprijs KNNV) 
  
Interessante boeken en determinatiekaarten  
  
BRITISH PLANT GALLS .  
Identification of galls on plants and fungi   Euro 32,40 
SAWFLIES   a key to the adult of genera occuring in Britain  Euro 12,50 
Keys to the families of British SPIDERS   Euro 12,50 
A key to the families of British BEETLES   Euro 9,00 
A key to the WOODLICE (pissebedden)   Euro 12,50 
A key to the families of British BUGS (Hemiptera)  Euro 9,00 
A key to the adults of British LACEWINGS  and their allies  Euro 12,50 
BEES, ANTS AND WASPS . A key to genera of the Aculeates Euro 8,95 
Zie voor uitgebreidere informatie onze website ! 



                      
Zeer uitgebreide uitklap-determinatiekaarten   voorzien van zeer duidelijke kleurentekeningen  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De uitklapkaarten zijn van stevig waterafstorend pa pier. Ideaal om mee te nemen in het veld.  
Naast de engelse namen uiteraard bij elke soort de wetenschappelijke naam ! 
Guide to the Butterflies of Britain : uitklap-determinatiekaart met alle algemenere soorten. 
Guide to shieldbugs of the British Isles : uitklap-determinatiekaart met 45 soorten wantsen 
Guide to British grasshoppers and allied insects : uitklap-determinatiekaart met 50 soorten. (dus 
bijna allemaal) 
A guide to the caterpillers of the butteflies : de rupsen van de dagvlinders. 56 soorten ! 
A guide to house and garden spiders: 40 soorten    
Key to British land mammals : 35 soorten zoogdieren 
A guide to British bats : alle Britse en dus alle praktisch alle Benelux-soorten 
Nieuw :  
Guide to ladybirds of the British Isles en Guide to  the Day-flying moths of Britain  
 
PRIJZEN :  ALLEN  EURO  3,95  PER UITKLAPKAART . 
  
A guide to plant galls in Britain :  69 verschillende gallen in prachtige kleurentekeningen. 
Guide to dragonflies & damselflies of Britain. 45 soorten. Libellen op ware grootte. Juffers 1,5x de 
ware grootte. 
Euro 5,75  
   
 
De TOPPER van 2006 ELDERS REEDS UITVERKOCHT BIJ ONS  NOG EEN BEPERKT AANTAL !  

 
EURO 39,95 De eerste Nederlandstalige veldgids van de nachtvlinders 
van Nederland en België  
Nederlandse bewerking met extra tekeningen en soortbeschrijvingen 
Meer dan 1600 prachtig gedetailleerde tekeningen in kleur van ruim 900 
soorten nachtvlinders 
Weergegeven in hun natuurlijke rusthouding 
Meer dan 80 foto's van rupsen 
Uitgebreide teksten bij elke soort : 
kenmerken, gelijkende soorten, vliegtijd en gedrag, levenscyclus, 
waardplanten, habitat en voorkomen 
In samenwerking met de Vlinderstichting, werkgroep Vlinderfaunistiek en de 
Vlaamse Vereniging voor Entomologie. 
 

Alle soorten worden uitgebreid beschreven en door middel van speciaal gemaakte tekeningen 
minutieus in beeld gebracht. 
Alle informatie uit de van oorsprong Engelse uitgave is aangepast aan de situatie in Nederland en 
België en aangevuld met extra tekeningen en soortbeschrijvingen. 
Het boek wordt ingeleid met een algemeen gedeelte over determinatie en bestudering van 
nachtvlinders. 
 
 
 
Einde mafanieuwsmail 68 van 30 oktober 2006 


