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Determinatiedag 11 januari 2020 Jannie Sinnema 

 

Al vroeg werd Leo Bot van de bus in Drachten en Joop Kuchlein bij de B&B in 

Beetsterzwaag door Siep opgehaald. De koffie stond al klaar toen de eerste 

werkgroepleden kwamen. Zoals ieder jaar zorgden Abel en Francisca Jagersma voor 

wat lekkers bij de koffie! Saskia Hoornveld kwam met Hessel mee, zodat ze nu 

Francisca kon helpen met verschillende huishoudelijke taken, zoals 18 personen van 
koffie, thee, taart, later soep met broodjes voorzien en ook nog afwassen. Geweldig 

bedankt dames! 

De te determineren vlinders op foto’s werden via de beamer geprojecteerd op een 

scherm. Er waren dit jaar slechts enkele microvlinders in potjes zodat iedereen 

aandachtig deze foto’s kon bekijken. Discussie vond bij microvlinders geregeld 

plaats tussen de drie specialisten: Joop, Leo en Gerrit Tuinstra. Tegelijkertijd werden 

diverse boeken bestudeerd en diverse sites op internet bekeken. Ook werden er 

enkele foto’s vertoond van vlinders uit China door Jaap Schelvis, die echter niet op 

naam konden worden gebracht. Jaap had ook voor liefhebbers enkele exemplaren  

van een boek over macrofotografie mee, waarin hij zelf ook twee hoofdstukken in 

heeft geschreven: 
Praktijkboek macrofotografie, laten zien wat je niet ziet. Uitg.Nederpix,  ISBN 978-

90-79588-084 

Om ongeveer vijf uur waren de meeste liefhebbers naar huis. De een kwam met 

foto’s, de ander om op een ontspannen manier ervaring op te doen of gewoon voor 

de gezelligheid. Een ieder wordt hierbij bedankt voor hun bijdrage aan deze 

geslaagde dag. 

 

 

Eitjes Sleedoornpage zoeken in Wolvega 22 februari 2020 Jannie Sinnema 

 

 Om 10 uur waren er 11 personen aanwezig op het parkeerterrein van de ijsbaan in 

Wolvega, waaronder Sicco, Menno en Rob van de Vlinderstichting uit Wageningen 
en omgeving. Reinie had in de kofferbak van de auto weer een krat staan met warme 

koffie, bekers, melk, suiker en koekjes. Een medewerker van de ijsbaan had voor 

ons het hek, een kleedkamer en de deur van een toilet geopend, zodat we eerst 

redelijk warm binnen van de koffie konden genieten. Buiten stond een stevige koude 

wind. Hierna liepen we om de ijsbaan, of beter gezegd een grote waterplas, heen om 

op de wal de enkele sleedoorns te bekijken. Helaas leverde de zoektocht niets op. 

We stopten om 11 uur en bedankte een andere medewerker voor het gebruik van 

kleedkamer en toilet, die erna alles weer afsloot. 

Hierna reden we naar de sportvelden om vervolgens daar verder te zoeken. We liepen 

gezamenlijk het wandelpad af en op de hoek stonden mooie struiken van de 

sleedoorn. De gemeente had onze wensen ten aan zien van beheer uitgevoerd: enkele  


