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Willem-Jan Hoeffnagel 
 

Aangezien ik op de komende Libellenstudiedag zes 
jaar de functie van Penningmeester vervul, ben ik 
reglementair aftredend en volgens de statuten ook niet 
meer herkiesbaar. Daarom roep ik geïnteresseerde 
leden op zich kandidaat te stellen voor deze functie. 
Voor nadere informatie over de inhoud van de functie 
kan men met mij contact opnemen (035-6919356; 

w.j.a.hoeffnagel@hccnet.nl). 
 

   Willem-Jan Hoeffnagel 
 

Door een fout in de vorige Nieuwsbrief 6(4) was het 
verhaal over het onderzoek naar de Noordse 
winterjuffer niet volledig. Hieronder het vervolg. 
  
Ad 3: Op 2 oktober werd door een kleine expeditie een 
nachtelijk bezoek gebracht aan De Weerribben. 
Op de plaats waar veel winterjuffers waren gemerkt en 
waar vermeende slaapplaatsen waren ontdekt werd 
met UV lampen gezocht naar gemerkte exemplaren. 
De meegenomen lampen bleken helaas ongeschikt 
voor dit onderzoek. Het geheel bood echter wel een 
fraaie aanblik, alsof er ter plekke een UFO was geland. 
De situatie werd uitgebuit om nachtvlinders te 
bestuderen. Met name de donsvlinder bleek bijzonder 
talrijk. 
Inmiddels is een nieuwe en hopelijk doeltreffender 
lamp in bestelling. 
Vanuit de Lindevallei kwam op … oktober het 
verheugende bericht dat er een gemerkte exemplaar 
was gevangen. Peter de Boer (medewerker Fryske 
Gea en PP teamlid) ontdekte de juffer. Het bleek een 
door hem zelf op  september in het Venebosch 
gemerkt exemplaar. Dit kordate vrouwtje had inmiddels 
zo’n 12 kilometer gevlogen.  
Op 18 december werden bij het petgat in de Schut- en 
Grafkampen na intensief speurwerk drie winterjuffers 
gevonden., twee vrouwtjes en een mannetje. Allen in 
de bosrandzone op circa 8 meter van het 
voortplantingswater en allen ongemerkt. Het betrof 
volledig uitgekleurde dieren, donkerbruin inmiddels, 
een behaarde thorax en met een opvallende 
dwarsband over het oog. Ze zaten op circa 30 
centimeter hoogte op respectievelijk (afgemaaide) 
rietstengel, braam (jonge plant) en berk (jong 
boompje). Steeds dicht bij de top of aan het uiteinde 
van een takje in verticale houding tegen de stengel of 
het takje aangedrukt. Bij benadering draaiden ze zich 
steevast van ons af (wat het zoeken bemoeilijkte!!), 
maar ze bleken zeer honkvast en maakten geen 
aanstalten om zich te laten vallen of weg te vliegen. 
Ook toen de zon doorbrak vlogen ze niet op. Ze 
draaiden zich wel steeds in de richting van het zonlicht. 
In het bos, wat ook voor een deel werd uitgekamd, 
werden geen juffers aangetroffen.  
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