
Bestuursnieuws 

De afgelopen tijd is er hard gewerkt aan 
het zweefvliegenproject. 
Op de 'HWD-raad' is de eerste nieuwsbrief 
uitgereikt en hebben mensen zich · 
opgegeven, vanaf toen was het alleen Iiog 
wachten op het voorjaar dat dit jaar nogal 
op zich liet wachten (vooral in de 
weekenden ... ). 

Bij de Uyttenboogaart Eliasen Stichting is 
subsidie aangevraagd om dit jaar proef te 
draaien met het ZP. En jawel, we hebben f 
3000,- toegekend gekregen voor dit jaar, 
zodat de kosten voor de formulieren, 
handleiding en het supplement op de tabel 
gedekt zijn. Samen met het geld dat de 
NJN al beschikbaar had gesteld is dat 
genoeg om dit jaar door te komen en de 
landelijke excursiedag te organiseren, de 
zoka's te stimuleren en de nieuwsbrieven 
uit te geven. De zweefvliegencommissie is 
de UES zeer dankbaar! 

Voor de zweefvliegendag op 14 juni zijn 
zoveel mogelijk afdelingen gebeld en is 
gepoogd hen van excursieleiders te 
voorzien. Veel mensen zijn enthousiast 
gemaakt en willen meedoen. Op deze 
landelijke excursiedag is gekeken naar de 
hoeveelheid doodshoofdzweefvliegen 
(Myathropaflorea) in een gebiedje. Alle 
afdelingen en excursieleiders ontvingen 
folders met uitleg over het onderzoekje. 

Op de zomerkampen komt het ZP echt naar 
je toe! In de aannamekonvo's zijn allerlei 
onderzoekjes met zweefvliegen 
aangekondigd en de formulieren zullen op 
elk zoka aanwezig zijn. Nu is de kans aan 
jullie om te laten zien dat het menens is 
en dat er op één zoka erg veel gegevens 
verzameld kunnen worden! 

Het formulier en de handleiding is af en 
wordt na deze nieuwsbrief verspreid. We 

zijn nog bezig met het supplement op de 
tabel: als jij fouten in de tabel tegenkomt 
of vreemde vragen, geef dit dan even door 
aan Bastiaan Wakkie. De eerste mensen 
met floppy's vol gegevens zijn al 
gesignaleerd. Een goed idee voor een 
regenachtige dag: je (oude) 
zweefvliegwaarnemingen invoeren in de 
computer. 

Om het ZP op zoka's en bij de afdelingen 
extra onder de aandacht te brengen 
organiseren we een Wedstrijd. De 
afdeling of het zoka dat de meeste goed 
ingevulde formulieren inlevert ontvangt 
van ons een originele prijs en een eervolle 
vermelding in deze nieuwsbrief. 

Vang ze, en vul hokken en formulieren met 
je waarnemingen! 

Liane Lankreijer 

Begeleidingscommissie 
Het ZP heeft ook een aantal deskundigen 
bereid gevonden haar 
begeleidingscommissie te vormen. Dit 
zijn: Bob van Aartsen, Aat Barendregt 
Volkert van der Goot, Roy Kleukers, 
Wouter van Steenis en Theo Zeegers. Zij 
zullen de zweefvliegencommissie met raad 
en daad terzijde staan. Waarvoor dank. 

Oproep foto's en dia's 

Voor lezingen in afdelingen en voor de 
uiteindelijke atlas is het ZP op zoek naar 
dia's en foto's van zweefvliegen. Heb je 
mooie opnamen van zweefvliegen? geef 
dat dan even door aan Bastiaan Wakkie, 
het ZP is er erg in geïnteresseerd! 
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