
ZWEEFVLIEGENNIEUWSBRIEF JRG 5 NR 2 3 

Van de voorzitter 
 

Weer een jaar voorbij… 

 

Ook in de winter kan je zweefvliegen waarnemen. 

Larven vinden kan altijd, heb ik mij laten vertellen. 

Zelfs volwassen vliegen zijn in de late herfst en de 

winter nog wel te vangen. Helaas is het aantal 

dagen waarop je enige kans maakt zo klein dat er 

veel tijd overblijft voor andere activiteiten.  

Natuurlijk kan je alle vriendschappen, die in het 

drukke veldseizoen wat minder aandacht kregen, 

weer aan gaan halen, of eindelijk de reorganisatie 

van de collectie eens doorzetten. Maar voor het 

Zweefvliegenproject zou het natuurlijk nog 

prachtiger zijn als je ten eerste alle waarnemingen 

van het afgelopen seizoen doorgeeft aan Menno en 

John! 

In februari organiseren we weer de Landelijke 

Zweefvliegendag. We willen op die dag graag een 

overzicht presenteren van de stand van zaken tot nu 

toe. Als jij jouw waarnemingen daar ook bij wilt 

zien, dan moeten ze half december ingeleverd zijn. 

En zo lang duurt dat niet meer... Vorig jaar won 

Kees Goudsmits de appeltaart met 1600 

waarnemingen. Zie verder de oproep van Menno en 

John elders in de Nieuwsbrief. 

 

Naast al het veldwerk door jullie (en door mij) is er 

nog het nodige gebeurd. De collectie in Leiden is 

grotendeels opgenomen door Menno en John. Dit 

leverde veel extra waarnemingen op. 

In juli vond de eerste internationale workshop over 

zweefvliegen plaats in Stuttgart. Maar liefst 16 

medewerkers aan het Zweefvliegenproject hebben 

daar met zo'n 75 anderen drie dagen lang over 

zweefvliegen gesproken. Het project is in vier 

lezingen gepresenteerd. Daarnaast zijn er nog vier 

andere lezingen over Nederlandse zweefvliegen 

gehouden. 

Komend seizoen is het laatste seizoen veldwerk. 

Daarna moet er een atlas worden geschreven. We 

zijn al begonnen met het voorbereiden van dit grote 

werk. De eerste ideeën over inhoud en aanpak zijn 

op een rij gezet. Hierover horen jullie in de loop 

van volgend jaar meer. 

 

Ten slotte wil ik nog stilstaan bij het plotselinge 

overlijden van Volkert van der Goot. De betekenis 

van Volkert voor de studie der zweefvliegen in 

Nederland en daarbuiten is buitengewoon. Zijn 

betrokkenheid bij het project was groot. We zullen 

Volkert missen! 

 

Wouter van Steenis 

Voorzitter Zweefvliegenproject 

Kruipt bij den kachel en 
geeft door! 
 

Het seizoen zit er weer op, en op wat verkleumde 

overwinteraars na zullen er nog maar weinig 

zweefvliegen gezien worden. Het is dus tijd om bij 

de kachel te gaan zitten met een sterke kop koffie 

en een computer of een stapel zweefvliegen-

formulieren. Geef ze door, die waarnemingen! 

Het lijkt alsof er nog tijd genoeg is, maar schijn 

bedriegt. We hebben weliswaar nog één veld-

seizoen te gaan, maar volgende winter zal er weinig 

tijd zijn om de Databank Nederlandse Zweefvliegen 

af te ronden. Dit heeft te maken met onze financiële 

middelen en de planning: volgend jaar begint het 

werk aan de zweefvliegenatlas.  

Hoe meer je dit jaar doorgeeft, hoe groter de kans 

dat je volgend jaar op tijd bent voor de 'deadline' 

die dan gesteld zal moeten worden. Bovendien is 

het voor het Zweefvliegenproject handig om een 

bijgewerkt overzicht te hebben van de vangsten van 

het afgelopen jaar. Zo kunnen we zien wat er 

gebeurd is, en waar we in het laatste seizoen onze 

inspanningen op moeten richten. 

 

Wie zijn waarnemingen vóór 15 december inlevert, 

dingt mee voor de Waarnemingentrofee 2001. Deze 

zal worden uitgereikt op de Landelijke Zweef-

vliegendag op 9 februari 2002. 

 

We zijn benieuwd naar alle vangsten. Succes met 

invullen en invoeren! 

 

Menno Reemer & John Smit 

 

 

De derde Landelijke Zweef-
vliegendag 
 

Ook deze winter wordt er weer een Landelijke 

Zweefvliegendag georganiseerd. Deze zal plaats-

vinden op zaterdag 9 februari 2002 in natuur-

historisch museum Naturalis in Leiden. 

Bezoekers van eerdere edities van deze dag weten 

het: de Zweefvliegendag is bij uitstek de 

gelegenheid om bij te komen van de grauwe, 

zweefvliegloze winter. Lezingen over uiteen-

lopende zweefvliegenonderwerpen, mooie dia's 

bekijken, bijpraten met andere zweefvliegvangers, 

je  vangsten eens laten zien aan mensen die 

beweren er meer van te weten... 

Ook deze keer zullen we proberen om een illustere 

buitenlandse zweefvliegenexpert uit te nodigen. 

Wie dat zal zijn, is nog niet bekend. Het 

programma zal nog bekend worden gemaakt. 

We hopen wederom op een grote opkomst. 

 

Menno Reemer & John Smit 


