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Foto voorpagina: Boomhommel (Bombus hypnorum)  
op Erica, Strabrechtse Heide 29-7-2009. 
Foto: Jap Smits. 
 
Vormgeving: Jan Smit. 
Druk: Drukkerij Presikhaaf, Arnhem. 
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Zo te merken is de zomer geen goede periode voor 
‘onze’ schrijvers, want we kregen nauwelijks bijdragen 
voor dit nummer van Bzzz. Ergens wel logisch, want 
iedereen is druk met waarnemen en verzamelen en het 
verwerken van de gegevens. Gelukkig heeft een 
oproep aan enkele collega’s nog een aantal bijdragen 
opgeleverd, waardoor dit toch weer een aardig gevuld 
nummer is geworden. Daar zijn we als redactie erg blij 
mee.  
 
De inhoud is goed gevarieerd. Bij de artikelen een 
verslag van Aad van Diemen over zijn inventarisatie 
van de vliegbasis Gilze-Rijen, Jan Smit verhaalt over 
een leuke vangst van Hoplitis tridentata en Ivo 
Raemakers heeft een nieuwe parasiet voor de 
Nederlandse fauna ontdekt, bij Colletes hederae. Hans 
Nieuwenhuijsen heeft een blaaskopvlieg gekweekt uit 
een bij en vertelt erover. Onder de metselbijen 
bevinden zich echte mijnwerkers, Hans 
Nieuwenhuijsen maakt ons deelgenoot van zijn 
waarnemingen en overpeinzingen. Theo Peeters praat 
ons bij over de recente ontwikkelingen op het gebied 
van de hommels en geeft tevens een korte mededeling 
over de herintroductie van een hommelsoort in 
Engeland. 
 

Bij ‘Tabellen’ een determinatietabel voor de bijen van 
het genus Colletes in Nederland, door Jan Smit. 
 
Op literatuurgebied is er weer veel te doen, met name 
door de ‘AcuBieb’ en een tweetal boekbesprekingen 
van Theo Peeters. 
 
Bij de ‘Oproepen’ uiteraard de vraag om de bijdrage 
voor het komende jaar over te maken. En de gegevens 
van de excursie naar België en naar Schoorl door te 
geven. Zoals gewoonlijk in het laatste nummer van het 
jaar ook de oproep om de leuke waarnemingen en 
vangsten door te geven van het afgelopen seizoen, 
daar hebben we er zelfs al enkele van binnen gekregen.  
 
Bij de ‘Mededelingen’ de aankondiging van onze 
studiedag over Hommels (Bombus), op 23 januari 2010. 
 
Onze dank gaat weer uit naar Raymond Broersma, die 
de samenvattingen bij de artikelen heeft vertaald.  
We wensen jullie veel leesplezier en we hopen op veel 
bijdragen voor het komende nummer.  
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