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Foto voorpagina: pop van man van Dasypoda hirtipes, 
lateraal en ventraal. 
Foto: Anne Jan Loonstra. 
 
Vormgeving: Jan Smit. 
Druk: Drukkerij Presikhaaf, Arnhem. 
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Een nieuwe naam, of beter gezegd: eindelijk een echte 
naam! Bzzz bestaat niet meer. We hebben met veel 
plezier 31 nummers samengesteld en nu gaan we 

verder met HymenoVaria. Jeroen de Rond maakte een 
nieuwe voorkant en een nieuw naamontwerp, 
waarvoor onze dank. 
 
Qua inhoud zal deze nieuwsbrief jullie nog steeds 
bekend voorkomen. De rubrieken zoals we die de 
laatste jaren hebben ontwikkeld met elkaar, zijn 
gebleven.  
Het is een bomvol nummer geworden, mede dank zij 
de diverse artikelen die spontaan bij de redactie binnen 
kwamen. Steeds meer leden maken van de gelegenheid 
gebruik om hun bevindingen met anderen te delen.  
 
De voorjaarsexcursie wordt aangekondigd en er is een 
verslag van de excursie van het afgelopen voorjaar. We 
hebben twee bijdragen in de rubriek ‘Veldobservaties’, 
een van Jelle Devalez en een van Jochem Kuhnen.  
Het artikelenhoofdstuk is gevarieerd, met een bijdrage 
van Jan Slaats over de kielstaartkegelbij in de Peel, een 
verhaal van Rosita Moenen over moordpartijen en 
ander leed in haar nestkastjes voor aculeaten. Anne Jan 
Loonstra is opnieuw in de nesten en ontwikkeling van 
bijen gedoken, uiteraard weer fraai gedocumenteerd 

met foto’s. Deel 2 over de namen van de bijengenera 
wordt verzorgd door Aad van Diemen, Henk Meuffels 
en Theo Peeters. Nieuwe vindplaatsen van Colletes 
hederae in Midden-Limburg door Theo Peeters. En 
Theo nam een kijkje op de website van de nieuwe 
‘Bijenstichting’. 
 
De serie determinatietabellen wordt door Hans 
Nieuwenhuijsen vervolgd met een tabel voor Coelioxys.  
De literatuurmand is vol, met AcuBieb 2009 en drie 
boekbesprekingen.  
Uit het buitenland wordt verteld over een nieuw Duits 
tijdschrift en enkele deelnemers doen verslag van de 
Tagung in Stuttgart, in oktober 2010. 
Kijk ook even bij de oproepen en maak uw bijdrage 
over.  
We besluiten met de aankondiging van de studiedag in 
januari. We gaan dit keer Eumeninae (metselwespen) 
doen. 
 
Raymond Broersma heeft de samenvattingen in het 
engels vertaald, waarvoor onze dank. 
 
Tot een volgende keer, 
Jan, Theo, Hans. 
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