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Bes te rnensen, 

Na de oprichtingsvergadering van de Sektie Everts is het bestuur ervan op 
19 febr. j .1. bijeen geweest om over de mogelijke aktiviteiten van 
gedachten te wisselen, 
Hoe de sektie gaat functioneren, wordt voor een groot deel door de 
(aktieve> leden bepaald, Tijdens deze vergadering hebben wij wat voorzetten 
op papiE.~r~ ~]ezet I 

WORKSHOP, 

Over enkele weken is de eerste workshop gepland. Wij hopen dat velen 
aanwezig zullen zijn, Velen zullen nieuwe kontakten leggen en "in de 
wandelgangen" kunnen wij hopelijk vele suggesties en reakties vernemen, 
De lNOl'kshop wol'dt •;Jehouden iïï ht=:t I. T.z., Plantage Middenlaan 64 te 
Amsterdam op zaterdag 9 april. Geo!="-"'i'""j va.n.::..f 10,00 UUl', 

Het programma is als volgt opgesteld: 
10,30 uur: Opening, 
10,45 uur; Inleiding over keverliteratuur (faunistiek en determineerwerken) 
door Ha.ns Hu ij br•:=•;Jts, 
Hans zal een overzicht uitreiken en een aanvulling op de lijst van Brakman, 
11,15-12,00 uur: Inleiding over verzameltechnieken bij inventarisatie~ 
ofwel hoe kan men in een vrij korte tijd een behoorlijke indruk verkrijgen 
omtrent de aanwezige keverfauna door Theedoor Heijerman, 
12,00 uur: Pauze, 
Na de pauze is er geen programma, Wij denken aan vele mogelijkheden, zoals 
het leggen van onderlinge kontakten en het bekijken van moeilijk te 
determineren meegebracht materiaal, In ieder geval zijn er specialisten 
aanwezig om te helpen bij de volgende families: Carabidae, waterkevers, 
Hydrophilidae-Cercyon, mestkevers, aaskevers, Histeridae, 
Ook voor beginnende coleopterologen is het de moeite waard om te komen, Wij 
hebben gedacht aan het geven van instruktie op een aantal gebieden: 
Prepareren, etiketteren (zeer belangrijk) en determineerkenmerken leren 
zien en herkennen, Tijdens de bijeenkomst vernemen wij wel of er 
belangstelling voor is, 
Als alle zich inmiddels aangemelde coleopterologen komen, zijn er 39 mensen 
a.anwezi,;J ~ 

Zo veel zullen er uiteraard niet zijn, maar wij hopen op een goede opkomst. 
Voor de goede orde moet nog wel gezegd worden, dat wij gebruik mogen maken 
van de collectie-ruimte, want daar staan de microscopen, maar niet van de 
collectie, Een aantal mensen heeft toegang tot de collectie en via hun kan 
materiaal ter vergelijking opgehaald en later weer teruggezet worden. In 
geval je boeken zou willen meenemen uit de bibliotheek zul Je zelf even 
kontakt moeten opnemen met de bibliothecaris, 

Hoe vaak wij dergelijke bijeenkomsten zullen gaan organiseren is ons nog 
niet geheel duidelijk, Wij hopen er van jullie meer van te horen, 
Suggesties zijn van harte welkom, Wij hopen dat deze opzet voldoet aan een 
zekere behoefte en dat een ieder uitziet naar een volqende keer om zodoende 
de kontakten op peil te houden, 



::EKT IE EVERTS INFO -

Enkele belangrijke zaken betreffende de SEKTIE EVERTS. 

De organisatie is in handen van het bestuur en een aantal coördinatoren van 
werkgroepen (zie reglement), 

De huidige bestuursleden zijn: 
Voorzitter: Jan Cuppen. 
Secretaris/penningmeester: Henk Vallenduuk, 
Redaktie: Hans Huijbregts, 
Coördinator Carabidae: Hans Turin, 
Coördinator mest-/aaskevers: Henk Pijpers. 

Leden betalen een bijdrage van f 7,50 per jaar. 
Gaarne z.s.m. overmaken op postbanknr. 1606682 t.n.v. H,J, Vallenduuk, 
Kempenaar 06-06, 8321 VB Lelystad, (tel.: 03200-21013), 

leden en mogelijke belangstellenden krijgen een enquete-formulier om ons 
middels enkele vragen duidelijkheid te verschaffen betreffende wensen e.d. 

Een aantal(?) keren per jaar wordt een workshop georganiseerd, 

Tijdens de zomervergadering van 3 - S juni kan er mogelijk iets 
gezamenlijks ondernomen worden. Ook denken wij aan een klein programma met 
o.a. het demonstreren van verzameltechnieken, Wie heeft nog suggesties? 

BL~treffende (het t~~..~schikbaa.l' stellen van) inventaris,:;tie-gt?gevens is het 
ons niet duidelijk wat met de gegevens zal gebeuren, Doorgeven aan EIS of 
BIC? De discussie hierover wordt nog voortgezet, 

Taken secr,/penningm, en redakteur. 
secr fp,:::.pnigm : notLileren bijeenkomsten, algemeen contactad1·es, 
correspondentie, bewaren officiêle stukken en beheren financiên, 
L""'d.::, k t.;:::.u r : bi j houden ledenbes t<:t nd ( c ort,ptl tel' Ll i td ra a i vel' zo l'•;~en) , kop i j 
vergaren voor het samenstellen van een mededelingen-blad, artikelen 
redigeren, publiceren van allerlei wetenswaardigheden afkomstig van de 
leden, verslag maken van iedere gehouden workshop, 
Al·tikelen voor "cns" mededel i.ng•:n-blë!d mcu;~en niet concul'l'erend werken 
t,a,v, E.B .. Wij denken meer aan wat luchtige en tcch interessante stukjes. 
Wie heeft een goede naam voot het nog te verschijnen blad? 

Coördinatoren organiseren zelf de aktiviteiten van hun werkgroep, 
Belangstellenden vcor een werkgroep wenden zich dus tot deze mensen, Op dit 
moment dus Hans Turin, Esdoorndreef 29, 6871 LK Renkum ( 08373-16406) of 
Henk Pijpers, Goudsbloemlaan 63, 2565 CP Den Haag ( 070-602017), 


