
Korte mededelingen 

ecfeliigeii Korte mefledelngèii 'Korte medeifeliijen 

Korte mededelingen Korte mededelingen Korte, mè- 

Personalia 

Op 10 januari 1987 overleed te Amsterdam 
ons lid dr. W. J. Kabos, op een leeftijd van 
79 jaar. Hij was een goed kenner van de 
Nederlandse en Palaearctische Diptera. De 
heer Kabos, die ridder was in de orde van 
Oranje-Nassau, heeft veel gedaan voor de 
Nederlandse entomologie, niet in het minst 
door de publicatie van een groot aantal 
tabellen over Diptera in de Wetenschappe¬ 
lijke Mededelingen van de K.N.N. V. Hij was 
sedert 1950 lid van onze vereniging; gedu¬ 
rende een aantal jaren vervulde hij de functie 
van penningmeester. 

Gynandromorph van Anthocharis 
cardamines Linnaeus 

Tijdens waarnemingen aan de oranjetip in 
het Noorderduingebied van Zandvoort ving 
ik op 31 mei 1983 een schitterende bilatera¬ 
le gynandromorph van deze soort. De lin¬ 
kerhelft is volledig mannelijk en de rechter¬ 
helft vrouwelijk. Het is een groot, gaaf 
exemplaar. 

Omslagtekening voor Entomologische 
Berichten: een prijsvraag 

Zoals u weet ligt het in de bedoeling dat 
de tekening op de omslag van Entomolo¬ 
gische Berichten jaarlijks wisselt. Voor de 
tekening die in het komend jaar de omslag 
zal sieren wil de redactie graag gebruik 
maken van de kundigheden die aanwezig 
zijn bij de leden van de N.E.V. 

Daarom nodigt de redactie ieder die de 
tekenpen kan hanteren uit om een ontwerp 
te maken dat past zowel bij de vormgeving 
als de inhoud van ons tijdschrift. De tekening 
moet uitgevoerd worden met zwarte inkt. 

De keuze uit de aangeboden tekeningen 
wordt gemaakt door de redactie; over de 
beslissing kan geen correspondentie worden 
gevoerd! Voor de winnende tekening is een 
prijs van ƒ 50, beschikbaar. Ontwerpen 
ontvangen we graag vóór 15 oktober 1987 
op het adres van de redactie. De niet- 
winnende tekeningen zullen worden terug¬ 
gezonden. 

W. Kuijken, 
Keesomstraat 127, 2041 XE Zandvoort. 


