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SPIN VAN HET JAAR 2015
De keus is dit keer gevallen op Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802).
Ook in 2015 wordt het Europese project Spin van het Jaar voortgezet. Ik heb al eens uiteengezet hoe de keuze
van de Spin van het jaar tot stand komt. Een kleine groep Europese arachnologen doet een voorstel van vijf
soorten die in alle Europese landen voorkomen en vervolgens stellen vertegenwoordigers uit alle landen hun
voorkeursvolgorde vast. Dit jaar waren er maar drie soorten om uit te kiezen. Van de 83 stemgerechtigde leden
brachten er 56 een stem uit (ca. 67,5%). Dat leverde de volgende stemverdeling op: Anyphaena accentuata 34,
Zoropsis spinimana 14, Phylloneta impressa 8.
Ik ben er van overtuigd dat de keuze beter is dan die van 2014, Linyphia triangularis een soort uit de top van
erg algemene soorten in ons land. Als je bekend bent met spinnen zul je, zeker in de herfst, geen moeite hebben
ze te vinden. Het web wijst de weg, de mannetjes zijn herkenbaar aan hun cheliceren, de tekening van het
kopborststuk en achterlijf maken het vrouwtje goed herkenbaar. Er werd een persbericht uitgestuurd en de
media reageerden daar goed op. Daarna werd het stil. Een paar mensen stuurden een waarneming, met een foto
zoals dat tegenwoordig kan en daar moest altijd, zonder uitzondering, het teleurstellende antwoord op volgen dat
het een andere soort was. Blijkbaar toch te moeilijk herkenbaar ondanks de bijgeleverde foto en de beschrijving.
Anyphaena accentuata zal het mogelijk beter doen. Het zou fijn zijn als de verspreiding van deze soort in ons
land beter bekend wordt en de biotoop duidelijker kan worden omschreven.
PJvH

AANKONDIGING
29e Europees Arachnologen Congres - 24-29 augustus 2015 in Brno, Tsjechië.
Tijdens het 28e congres in Turijn afgelopen zomer werd het aanbod gedaan door Tsjechië om in 2015 het
volgende Europese congres te organiseren. Onder voorbehoud omdat eerst de universiteit van Brno definitief
toestemming moest geven. Dat is nu geregeld en de eerste aankondiging is rondgestuurd. Er is nog geen
officiële website, maar de aankondiging staat wel aangegeven op de internet site van de European Society of
Arachnology (http://www.european-arachnology.org/society/news.shtml). Kijk daar af en toe om te zien of er al
een tweede circulaire is. Voorzitter van het organisatiecomité is Stano Pekár.
Sommigen onder ons zullen zich herinneren dat daar ook in 1971 een internationaal arachnologen congres
werd gehouden. Dat was nog in de tijd van de CIDA, de voorloper van het huidige ISA. De tijd van de
Russische bezetting daar, een congres achter het ijzeren gordijn. Wat er te krijgen was bleek spotgoedkoop,
maar er was natuurlijk niet veel. Behalve in de internationale hotels waar copieus werd gedineerd voor een
grijpstuiver.
Bijn 45 jaar geleden. Het zal onvergelijkbaar veranderd zijn. De kern van de oude stad is er natuurlijk nog
steeds met cathedraal en burcht. De stad van Mendel ook, een van de grondleggers van de genetica. Er is
natuurlijk een museum aan hem gewijd.

AVAILABILITY OF SPINED ON THE INTERNET
Earlier issues of the newsletter SPINED from issue 19 (2004) onwards are now available as pdf on the internet
(http://www.eis-nederland.nl/spinnen.html). We hope to add the issues 1-18 in the future. If you are interested in
receiving the journal please send a message to the editor (helsdingen@naturalis.nl) and you will then receive
future issues by e-mail.
If you want to contribute articles, features or news in the field of spiders to the newsletter, please contact the
editor. Contributions may deal with all possible topics on spiders, such as taxonomy, behavior, ecology etcetera.


