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Winterplanning 2000/2001  
 

Ook al vliegt er niet zoveel rond buiten (zucht, maar 

snel eens naar de vlindertuin…), deze winter staat er 

weer van alles te gebeuren. Lekker bij de haard, 

opgeprikte beesten determineren, formulieren invullen 

of je excursieboekje legen in de computer natuurlijk, 

maar ook:  

 

20/21 jan NJN formulieren invul weekend! 

Soms moet je even een drempel over 

om hiermee te beginnen. Tijdens dit 

gezellige weekend kun je een heel 

eind komen, bovendien zijn we net op 

tijd om de appeltaart te winnen voor 

de meeste ingeleverde formulieren 

van 2000! Bel voor info over dit 

weekend naar de redactie (Bart 

Achterkamp) 

 

27 jan  Diptera-dag van de NEV met praatjes 

en determineren 

 

17 feb  Zweefvliegendag in Naturalis! Met 

allerlei praatjes en dia‟s van 

mysterieuze zweefvliegen. Zie 

bladzijde 4. 
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e
 ecologiedag deze winter, waar we 

gaan bedenken hoe we komend 

seizoen in het veld met de relatie 

biotoop-zweefvlieg bezig gaan. Wie 

hierover mee wil praten kan zich bij 

John en Menno aanmelden, dan word 

je op de hoogte gehouden. 

 
 

Van de voorzitter 
 

Beste zweefvliegenvangers, 

 

Het seizoen is voorbij, al stelt de winter tot nu toe niet 

veel voor. Bart Achterkamp zag op 23 november nog 

een Eristalis tenax in Groningen. Zijn er meer mensen 

met winterwaarnemingen? Nu het seizoen voor de 

zweefvliegen voorbij is begint het seizoen van het 

verwerken van de waarnemingen, determineren van 

eventuele verzamelde exemplaren en vooral het 

opsturen van de gegevens naar EIS-Nederland. Dan 

zal blijken of mijn ervaringen met het jaar 2000 

dezelfde zijn als die van andere zweefvliegenvangers. 

Ik heb het idee dat het voorjaar moeizaam op gang 

kwam, met een goede opleving eind april begin mei, 

juist toen ik de Griekse zweefvliegen en vooral vogels 

aan het bestuderen was. Vervolgens werden mooie 

dagen afgewisseld met koude dagen met vaak wind en 

regen. Op zich is dat niet zo erg, als je het maar 

vantevoren weet. Dat was dit jaar niet zo eenvoudig. 

Alleen door het weerbericht om te draaien wist je wat 

er kwam. Voorspelde het KNMI mooi weer, dan was 

het koud en nat. Een slechte dag betekende echter fraai 

vangweer met vaak een zonnetje. Voordat ik deze 

regelmaat ontdekt had was het jaar al flink 

opgeschoten.  

Van de zweefvliegen heb ik daardoor een iets minder 

compleet beeld dan vorig jaar. Op dit moment 

overheerst bij mij het idee dat de soorten er wel waren, 

maar dat de aantallen behoorlijk laag waren. Op een 

mooie dag was het altijd wel mogelijk een flinke lijst te 

zien, maar hiervoor moest je wel flink sprokkelen. 

De witte vlekken op de kaart zijn aardig bezocht. Op de 

zweefvliegenexcursies in de nazomer zijn veel witte 

hokken bezocht. Daarnaast heb ik van verschillende 

mensen gehoord dat ze naar gebieden zijn geweest 

waar nog maar erg weinig van bekend was. 

Desalniettemin zullen er nog vele lege hokken over 

zijn. Om hier een goed beeld van te krijgen wil ik 

iedereen vragen om de gegevens van 2000 (en 

natuurlijk van de jaren daarvoor!) liefst voor 31 januari 

door te geven aan EIS-Nederland. Hiervoor staat nog 

steeds een appeltaart klaar. In mijn vorige voorwoordje 

was helaas de omschrijving wat te breed, reden om hier 

de voorwaarden wat beter te formuleren: degene die op 

31 januari 2001 het grootste aantal eigen zweefvliegen-

waarnemingen uit het jaar 2000 bij EIS heeft 

ingeleverd krijgt van mij een appeltaart, te 

overhandigen op de Landelijke Zweefvliegendag op 17 

februari. Speciaal hiervoor heb ik onlangs een oven 

gekocht, na het twee jaar zonder te hebben gedaan. Aan 

het werk dus! Eenieder die zich door de aanscherping 

van de regels benadeeld voelt kan bij mij verhaal halen. 

Als je de komende winter niet zonder zweefvliegen 

kan: er komt een Landelijke Zweefvliegendag in 

februari! Daarnaast zal er een tweetal discussie-

bijeenkomsten zijn over de ecologie van de zweef-

vliegen en voor het project zullen op 13 en 14 januari 

de zweefvliegen in de collectie in Maastricht worden 

opgenomen.  

 

Succes met al het winterwerk, 

 

 

Wouter 


