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Oproep Nederlandse Melyridae
Bas Drost is bezig met de Nederlandse Kevercatalogus voor de familie Melyridae.
Deze omvat tegenwoordig de genera: Aplocnemes, Trichoseble, Danacea, Dasytes,
Psilothrix, Dolichosoma, Charopus, Malachius, Clanoptilus, Cordylepherus, Anthocomus, Cerapheles, Sphinginus, Ebaeus en Axinotarsis.
Hij is geïnteresseerd in (Nederlands) materiaal. Wie iets heeft kan het meenemen naar
de bijeenkomst in Tilburg van 26 november! Je kunt het ook naar hem opsturen.
Bas Drost, Lingedijk 35, 4014 MB Wadenoijen, 0344-661440, mbpdrost@xs4all.nl

Inventarisatie behoefte aan PVP en Azijnether
De Sektie Everts wil haar leden af en toe behulpzaam zijn bij de aanschaf van lastig
verkrijgbare prepareermaterialen e.d. We willen eenmalig azijnether en PVP tegen
kostprijs verstrekken.
Azijnether is wel te krijgen bij de apotheek, maar meestal alleen in grote hoeveelheiden
en is dan duur. PVP, oftewel Polyvinylpyrrolidon, is een prachtig insluitmiddel, wat
uitstekend te gebruiken is om genitaalorganen in te bedden. Het genitaal kan eenvoudig
in een klein druppeltje op het kartonnetje bij de kever worden gelegd. Het genitaalorgaan
droogt niet in en is zonder opweken te bestuderen, omdat de druppel zeer helder blijft.
PVP wordt erg hard, maar lost snel op in water. PVP is alleen te verkrijgen bij de
chemicaliëngroothandel.
Voordat we deze zaken gaan bestellen willen we eerst in beeld hebben wie hieraan
behoefte heeft. Voor azijnether kan maximaal 250 ml per persoon worden besteld. PVP
zal in kleine potjes worden verstrekt, omdat je er erg lang mee doet. Geef je wensen
door! Stuur een e-mail naar Barend van Maanen (maanen.engels@hetnet.nl) of meld je
even op de bijeenkomst in Tilburg.

Enkele veldwerkmaterialen te koop
Henk Vallenduuk heeft me gevraagd wat materialen te verkopen die hij niet meer
gebruikt. Het betreft een buitenmodel grondboor (afgestemd op de maat van de vangpotten) en een 50 tal vangpotten met bijbehorende dakjes tegen de regen. Minder specifiek
materiaal zijn een inklapbare, draagbare, veldwerktafel , een windscherm, 6 oerdegelijke
strooiselzeven met onderbak.
Heeft iemand uit de Sektie Everts interesse?
G. Oude Elferink, o.e initiatieven, Boxtelseweg 69, 5261 NB Vught,
www.oe-initiatieven.nl

