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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! 
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Spetterende dag in de Overasseltsche- en Hatersche vennen 


