Bijeenkomst 2014-12-27
BC Molsbroek

Aanwezig: André BRAECKMAN, Chris BRUGGEMAN, Jurgen COUCKUYT, Sylvain CUVELIER, Theo GARREVOET,
Ortwin HOFFMANN, Dave MARTENS, Laurian PARMENTIER, Fonny SCHOETERS, Stef SPRUYTTE, Philip VAN DE
VELDE, Jacques VERVAEKE, Luc VERHELST, Thomas VAN LANCKER, Michel VAN MALDEREN, Pieter VANTIEGHEM,
Tom VERMEULEN, Raphaël WINDEY.
Geëxcuseerd: Jori DEGRANDE, Christophe HILLAERT, Luc MERVEILLIE, Johan STAELENS.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13u30: Inleiding
Vooraleer de Flieflotter2014 fotowedstrijd te starten hebben Jurgen COUCKUYT en Pieter VANTIEGHEM
feedback gegeven over hun voordrachten op 29 november 2014.
Voor Jurgen was de voordracht op de WAKONA studiedag positief qua interesse voor het project en
zal vermoedelijk een extra meebrengen qua inventarisaties in de nabije regio rond Sint-Niklaas, juist
daar waar de medewerking actueel het minst hoog is.
Pieter bespreekt de volledige vlinderstudiedag van Natuurpunt in Mechelen.
Zie: URL met programma en alle presentaties.

14u00-16u15: Fotowedstrijd
Inleidende gegevens:
Er waren 16 deelnemers met foto’s waarbij heel wat inzendingen met de maximale 9 foto’s alsook
sommige met een beperkter aantal foto’s of beperkt tot slechts één of twee categorieën.
Het totaal aantal foto’s in de competitie: 99.
45 in de categorie Dagvlinder
24 in de categorie Eerste stadia
30 in de categorie Icarusblauwtje.
Slechts 8 leden konden inloggen op de aangemaakte Flickr account. Een beter alternatief is zeker
noodzakelijk voor de toekomst. Suggesties zijn welkom bij Sylvain.

Aan elke foto werd er 1 minuut gegeven om te bekijken en te quoteren. De individuele beoordeling
gebeurde op een overhandigd document.
Er werd per foto dertig punten verdeeld over documentaire waarde (0-10), technische waarde (0-10)
en creatieve waarde (0-10). Op eigen foto’s werden er geen punten gegeven.
Alles qua regels was vooraf beschikbaar en werd nog summier behandeld. Zie: reglement.
De grootste winnaars werden zoals verwacht de dagvlinders zelf maar de categorie van de eerste
stadia heeft heel wat aanwezigen kunnen boeien.
Tijdens de pauze werd overgegaan tot het inzamelen, controleren en uitrekenen van de punten. Dit
werd een prima groepswerk. Met dank aan Dave, Laurian, Pieter en Thomas.

16u15: pauze
Boven werd druk overlegd rond de mogelijke winnaars bij de lekkere versnaperingen waar Jurgen
Couckuyt voor gezorgd had. Zo was er een gezellige spanning in afwachting van de resultaten.
Ondertussen nam de controle van de individuele beoordelingen gevolgd door de consolidatie
ongeveer een uur in beslag.

17u15: Flieflotter2014
Het werd een zeer nipte tweestrijd in de algemene rangschikking. Stef Spruytte en Fonny Schoeters
werden gefeliciteerd voor hun prachtige foto’s en kaapten de prijzen onder mekaar weg.
Voor alle details en foto’s verwijzen we graag naar: Flieflotter2014.
Er werd besloten om in 2015 opnieuw een fotowedstrijd te organiseren tijdens de Kerstperiode. De
weerhouden voorstellen zijn:
1. Dagvlinders uit het West Palearctisch gebied.
2. Andere stadia.
3. Het Koevinkje, Aphantopus hyperantus, is gekozen als fotogenieke vlinder én evenzeer omdat
deze soort het symbool is van het Dagvlinderproject Durme- en Scheldegebied.
Twee gemaakte suggesties zullen zeker al worden meegenomen voor volgende keer.
Verdere input en voorstellen zijn welkom:
1.

2.

Vooraf inzage van alle foto’s zodat het mogelijk is om vooraf te evalueren met een Excel
formulier. Dus zeker een herhaalde oproep voor een eenvoudige weblocatie om de foto’s binnen
de VVE WG DV te laten zien vanaf begin December 2015.
Herbekijken van de quotering. Voorstel dat zeker in overweging zal genomen worden is om nog
slechts twee categorieën te hanteren. Dit moet nog uitgewerkt worden. Sommige leden hadden
het ietwat moeilijk om documentaire-, technische- en creatieve waarde te scheiden. Er zal
overlegd worden in de loop van 2015.

17u30: besluit en toekomstige bijeenkomsten en activiteiten
Theo Garrevoet, voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Entomologie, neemt tot slot even het
woord. Hij feliciteert de winnaars en de organisatie van de bijeenkomst.
Vervolgens bespreekt hij de werking en mogelijkheden binnen de vereniging en verwijst ook naar de
verschillende werkgroepen waarvan de VVE WG DV de jongste telg is.
Vervolgens meldt hij dat het NALAH waar de uitgebreide bibliotheek en referentiecollecties zich
bevinden, zal moeten worden verlaten tegen juni 2015. Een verhuis naar het Vrieselhof dwingt zich
noodgedwongen op en dat betekent een zware last op de werking tijdens het eerste semester. Het
biedt nadien het voordeel dat het dichter bij de autostrade ligt met dus makkelijker toegang en de
accommodatie er mogelijk beter wordt.
Veldactiveiten
- 29.xii.2014
Eitjes Thecla betulae, Sleedoornpage, in Heuvelland.
Er wordt aangekondigd dat door de winterse weersomstandigheden er op zondagavond, per email,
gemeld zal worden of dit doorgaat of uitgesteld wordt naar latere datum.
- 15.ii.2015
Eitjes Satyrium ilicis, Bruine eikenpage & hibernacula Limenitis camilla, Kleine ijsvogelvlinder in de
Kempen. Details op http://www.phegea.org/Dagvlinders/Veldactiviteiten.htm
Bijeenkomsten
Vrijdag 16.i.2015 om 20u00
Algemene ledenvergadering en Nieuwjaarsreceptie in het NALAH.
Zaterdag 7.ii.2015 om 13u15
Bijeenkomst in BC Molsbroek. Reisverslag Alpen 2014 door Jurgen COUCKUYT en Ortwin HOFFMANN en
Philippe VAN DE VELDE. Na de pauze wordt ingegaan op de determinatie van genus Pyrgus door Sylvain
CUVELIER.
Zaterdag 4.iv.2015 om 13u15
Bijeenkomst in BC Molsbroek. VVE WG DV status Leptidea project met bespreking van de
Mazel-criteria en vervolgens toegepast in een beperkt pilootproject als test vooraleer het totale
project aan te vatten. Sylvain CUVELIER zal modereren.
Symposia
7.iii.2015 volledige dag
Landelijke dag van de Vlinderstichting (Nl). Voor geïnteresseerden: coördinatie via Jurgen Couckuyt.
3-daagse met de VVE WG DV
26-28.vi.2015
In samenwerking met ALF inventarisatie in régio Bitche (Moselle, NO Frankrijk). Voor
geïnteresseerden: coördinatie via Sylvain Cuvelier.

