
NVLNVLNVLNVL----NieuwsbriefNieuwsbriefNieuwsbriefNieuwsbrief  nummer 1 (Jrg 9), februari 2005 

7 

Notulen Algemene Leden-
vergadering van 27 maart 2004,    

Ecodrome te Zwolle 
 

Aanwezig (volgens presentielijst):                    
Lydeke van Citters, Victor Mensing, Nicoliene Peel, Michiel 
van de Weide, Rien Melis, Henk Bunjes, Alex Huizenga, 
Anneke Jonker, Boudewein Schreiner, Nicole Vervoort, 
Peter de Kraker, Trees Kaizer, Antoine van der Heijden, 
Rob van de Haterd, Ep van Hijum, M.J. Courbois, Tim 
Faasen, Erik de Wilde, Rob van de Es, Marc Tailly, Geert 
de Knijf, Petra Schep, Hans Hop, Hans Inberg, Harm   
Niesen, Anne van Wely, Marian Schut, Lies Wetzels,    
Marian Peterse, Tieneke de Groot, Robert Ketelaar,    
Ronald Reudeink, Wytze van Kammen, Etienne van    
Dissel, Ronald van Seijen, E. Peter de Boer, Anneke   
Hofstra, Evelien Conemans, Tineke Cramer, Marcel    
Wasscher, Jeroen Bredenbeek, Marijke Ros, Paul     
Schrijvershof, Emile Gevers, Jan Willem van Velzen, Bas 
Boerman, Leo van Beest, Jaap Tromp, Bas van de      
Wetering, Jan Gerard, Kees Goudsmits, Gerd-Jan       
Pontenagel, Marlon Hu, Herman de Heer, Willem-Jan 
Hoeffnagel, Frans Koning, André & Marcel Hospers, Evert 
Ruiter, Iris Niemeijer, Job Teeuwen, Dick Groenendijk, 
Cees Steenman, Gerard Abbingh, René Manger. 

 

Afwezig met kennisgeving: Jan Verbraaken, Willem 

Klok 

 

 

01. Opening. De voorzitter heet de aanwezi-
ge leden welkom. 

  

02. Mededelingen. Verzoek om de presentie-
lijst te tekenen. Jaap Tromp geeft aan 
dat de reiscommisie van de landelijke 
KNNV idee heeft geopperd voor een 
libellenreis. Vraag of er mensen zijn die 
dit tegen kostenvergoeding willen doen. 
Lydeke Citters meldt dat de excursie van 
de omgeving van Bakkeveen van 28 mei 
t/m 31 mei van de werkgroep zuid-
Kennemerland wordt gehouden. Tevens 
wordt een lezing van Peter de Boer op 
18 mei in Haarlem gehouden. 

 

03. Notulen AV van 15 maart 2003. Geen 
opmerkingen. Bij deze vastgesteld. 

 

04. Financieel verslag. Frans legt uit waar-
om hij wegens omstandigheden minder 
tijd aan zijn bestuursfunctie heeft kunnen 
besteden.  Willem-Jan heeft daardoor 
voor het grootste deel z’n oude functie 
uitgevoerd. De begroting is gericht om 
volgend jaar quitte te spelen. Er zijn 10 a 
20 leden bijgekomen. 

 

05. Verslag kascommisie. De kascommisie 
heeft de financiële stukken ingezien en in 
orde bevonden. De penningmeester 
wordt decharge verleend. Kees Gouds-
mits en Jan Verbraken worden bedankt 
voor hun werk als kascommisie. Kees 
moet aftreden. Victor Mensing  volgt hem 
op. Michiel van de Weide is reserve. 

 

06. Begroting. Zie 04. 

 

07. Vaststelling Bestuursverslag. Evert 
geeft een toelichting op het Bestuursver-
slag. De Brachytronredactie en de 
Nieuwsbriefredactie krijgen een compli-
ment voor haar werk. Er wordt gevraagd 
of er in onze NVL periodieken ook over 
niet-Nederlandse libellen kan worden 
geschreven. Het Bestuur zal hierover 
brainstormen. Hoewel twee Brachytrons 
per jaar de laatste jaren niet wordt ge-
haald wordt vanuit het bestuur meege-
deeld dat er een extra Brachytron met 
een determinatiesleutel van Turkse libel-
len komt. Het thema Kleurennummer 
krijgt compliment. 

 
08. Bestuursbeleid. De voorzitter meldt dat 

het bestuur een beleidsplan heeft ge-
maakt dat tijdens de studiedag ter inzage 
ligt. Diegene die het beleidsplan willen 
hebben krijgen dit opgestuurd. Naams-
bekendheid heeft met de folderactie 
plaats gevonden. KNNV-NVL onderzoek. 
Stimuleren van regionale werkgroepen. 
Is er belangstelling voor landelijke excur-
sies? Wanneer spectaculaire libellen-
plaatsen worden bezocht blijkt er wel 
interesse.  Verder wordt er geopperd om 
via de website en de Nieuwsbrief regio-
nale excursies aan te kondigen. Verder 
bestaat er behoefte aan lijst van libellen-
soorten per gebied, topvliegtijden en of 
er bijvoorbeeld vrije toegang is. Internati-
onale contacten. Symposium Libellen-
mensen van Nordrhein Westfalen en 
NVL vindt plaats op 19 september te 
Kranenburg (D). Europese atlas wordt 
aan gewerkt door Vincent Kalkman. Spe-
cifieke onderzoeken zoals Libellentrek 
vindt gehoor onder de aanwezigen. Rob 
van de Haterd en M. Courbois willen dit 
gaan trekken. Ondersteuning zal plaats-
vinden vanuit bestuur. In 2007 bestaat 
de NVL 10 jaar. Vrijwilligers gevraagd 
voor lustrum. Voorgesteld wordt om in 
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2005 (35 jaar libellenstudie) op de libellen-
dag de oudere NVL leden uit te nodigen en 
zo deze dag als startpunt te nemen voor 
het Lustrum. 

 
09.  Bestuursverkiezing. In de functie van 

redactie afgevaardigde wordt de aftreden-
de Dick Groenendijk gekozen, op voor-
dracht van het bestuur, de heer Robert 
Ketelaar. In de functie van activiteiten co-
ordinatoren treden Iris Niemeijer en Job 
Teeuwen af en zijn niet herkiesbaar. 

 

10. Rondvraag. Is er literatuur over de interne 
bouw van een libel. Verwezen wordt naar 
internet. Het CWNO is bij elkaar geweest. 
Nieuwe soorten in Nederland. De Gaffel-
waterjuffer is goedgekeurd. De waarne-
ming van Purperlibel op de Veluwe is  af-
gekeurd (één dia). 

 
11. Sluiting. Om 12.25 uur sluit de voorzitter 

de vergadering. 
 
Verslag: René Manger 

 

In de winter en het vroege voorjaar van 2004 heb ik 
samen met een studiegenoot in opdracht van De 
Vlinderstichting een onderzoek uitgevoerd naar de 
ecologische verschillen tussen de Venwitsnuitlibel 
(Leucorrhinia dubia) en de Noordse witsnuitlibel 
(Leucorrhinia rubicunda) op de Nederlandse ven-
nen.  

 

Gedurende deze periode hebben we vierentwintig ven-
nen verspreid door Nederland bezocht en bemonsterd 
op de aanwezigheid van larven van beide witsnuitlibel-
len. Omdat de onderzoeksperiode zo vroeg in het jaar 
viel, hebben we tijdens het veldwerk helaas geen imag-
o’s kunnen waarnemen. Tijdens het onderzoek nam de 
kennis over de twee libellen sterk toe. De drang om de 
twee witsnuitlibellen dan ook daadwerkelijk te zien 
rondvliegen, was erg groot. Daarom togen wij, na het 
inleveren van het rapport op 14 juni 2004 naar de 

Overasseltsche- en Hatersche vennen om de dieren in 
de vlucht te zien. Hier hebben we een tijd rondgelopen 
en uiteindelijk zag ik de eerste venwitsnuitlibel vlak 
boven het water rondvliegen. Af en toe landde het 
vrouwtje op drijvende waterplanten om vervolgens 
eieren af te zetten. Plotseling werd zij drie meter vanuit 
de kant belaagd door een kikker. Het was duidelijk te 
zien dat de kikker het vrouwtje in zijn bek nam en deze 
middels kauwbewegingen probeerde te verorberen. Dit 
kon ik niet over mijn kant laten gaan. De libel, die als 
kwetsbaar op de Rode Lijst staat en waar ik de laatste 
maanden zo intensief mee bezig was geweest, werd 
voor mijn ogen op brute wijze mishandeld...... Zo snel 
ik kon trok ik mijn schoenen en sokken uit een stroopte 
mijn broek op tot boven mijn knieën om vervolgens het 
water in te stappen. Toen ik het ven instapte, verdween 
de kikker onder water, zijn prooi achterlatend op het 
wateroppervlak. Met enige moeite wist ik de klets natte 
venwitsnuitlibel met een stok uit het water te vissen. 
Het arme dier was helemaal in algendraden gewikkeld. 
Na voorzichtig de groene drab van zijn lijf en vleugels 
te hebben gehaald, heb ik het dier de vrijheid weer 
terug gegeven.  

Als ik achteraf terug kijk op deze dag, vraag ik mij af 
hoe ik gereageerd zou hebben als ik een afstudeerpro-
ject had uitgevoerd over kikkers in de Nederlandse 
vennen. Zou ik dan genoeglijk op de kant hebben 
staan toekijken hoe de kikker de libel verorberde? Ik 
weet het niet, maar in het vervolg zal ik de natuurlijke 
processen toch haar gang laten gaan ook  al gaat dit 
ten koste van zo’n prachtig dier! 

 

Roelof Jan Koops 

Ringallee 97 

6881 MZ Velp 

r.j.koops@csgweb.nl 

Spetterende dag in de Overasseltsche- en Hatersche vennen 


