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BC Molsbroek Lokeren 

 

Aanwezig: BOEL Jeroen, BRAEKMAN Andre, BRUGGEMAN Chris, COPERS Eddy, COUCKUYT Jurgen, CUVELIER 

Sylvain, DEMOL Roland, HILLAERT Christophe, HOFFMANN Ortwin, KINDERS Hans, MAES Boudewijn, 

MARTENS Dave, MELIS Wim, PARMENTIER Laurian, PLETINCK Rene, SCHOETERS Fonny, VAN DE KERCKHOVE 

Omer, VAN DE VELDE Philippe, VAN LANCKER Thomas, VAN MALDEREN Michel, VANTIEGHEM Pieter, VERVAEKE 

Jacques, WINDEY Raphaël . 

Geëxcuseerd: DE PRINS Guido, DE PRINS Willy, DEGRANDE Jori, GARREVOET Theo, SPRUYTTE Stef, VERHELST 

Luc.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13u30: VVE WG DV in 2014 

Eerst nog proficiat aan Christophe Hillaert en Philippe Van de Velde voor de prijs “Kriebel 2013” 

betreffende de observaties van Apatura iris binnen het gebied van het project Dagvlinders Durme- en 

Scheldegebied. 

Presentatie van de nieuwigheden voor 2014: 

1. Nieuw logo specifiek voor de VVE WG DV. 

2. Uitbreiding op de website met o.a. de start van de reisverslagen. Het eerste van Jacques 

Vervaeke is reeds beschikbaar. 

3. Een extra bijeenkomst is voorzien, eind december (zie verder in het verslag). 

4. Mogelijk nieuw project betreffende P. malvae. Mark-release-recapture gespreid over 

meerdere jaren. 

13u40: waarnemingen.be: gebruik en toepassingen van een digitaal 

waarnemingsboekje. 

door Pieter Vantieghem 

Bij het begin, schetst Pieter hoe waarnemingen.be ontwikkeld werd in Nederland door de stichting 

Natuurinformatie. Dit resulteerde in het ontstaan van waarneming.nl gevolgd door observation.org 

(voorheen observado.org) en het voor België gezamenlijk waarnemingen.be met observations.be. 



Het systeem dient voor het inbrengen van de waarnemingen van bijna alle soortengroepen door 

individuele waarnemers en dient tezelfdertijd ook als een persoonlijk online notitieboekje. Het geheel 

kan echter ook breed worden geraadpleegd. 

Pieter schets niet alleen de vele mogelijkheden voor het genereren van statistieken, kaarten en 

fenologiegegevens maar legt ook haarfijn uit hoe de controle op juistheid van waarnemingen door de 

admins wordt uitgevoerd, hoe kwetsbare plaatsen vervaagd kunnen worden alsook de koppeling aan  

gelinkte fora op het Internet.  

De site wordt nog steeds verder ontwikkeld op basis van de ervaring van gebruikers en verschillende 

suggesties worden tijdens de vergadering trouwens doorgegeven. 

Hij gaat ook zeer duidelijk in op de kwaliteitscontrole van de gegevens om dan te komen tot het 

gebruik in het terrein met nieuwe technologieën (gsm, smartphone, tablet, …) en schetst de 

beschikbare systemen die op de markt beschikbaar zijn. 

Tijdens de verdere uitleg over het praktisch gebruik wordt het nog interactiever met heel gerichte 

vragen en antwoorden. De presentatie laat heel duidelijk zien dat dit een zeer praktische tool 

geworden is bij inventarisaties en met zeker niet meer werk tot gevolg. 

 

15u10: bekijken van het recent ontvangen materiaal voor het Leptidea 

project tijdens de pauze. 

Het materiaal en een studie uitgevoerd door Michel Taymans (nooit gepubliceerd) wordt door de vele 

aanwezigen bekeken. Dit materiaal zal aanwezig zijn op de volgende vergadering in het NALAH die 

gewijd wordt aan het Leptidea project. 

 

15u30: Vlinderfoto's beheren in Lightroom. 

door Wim Melis 

In het eerste deel wordt ingegaan op de mogelijkheden die Lightroom biedt voor het ordenen van 

foto’s alsook de vlotte mogelijkheden bij het opzoeken doorheen grote reeksen foto’s. 

Vervolgens geeft Wim een uitgebreide demo over de vele mogelijkheden van Lightroom voor de 

bewerking van digitale foto’s en het exporteren naar verschillende programma’s.  

Ook interessant is zeker de geassocieerde mogelijkheid om foto’s geografisch te linken. 

Ook deze demo ontlokt heel wat vragen. 

 

17u00-17u15: Fotowedstrijd 

door Sylvain Cuvelier 

“Foto2014” wordt ingeleid en de bijeenkomst van 27 december 2014 zal volledig gewijd worden aan 

een fotowedstrijd. De volledige criteria zullen binnenkort beschikbaar komen op de website. De grote 

lijnen worden al geschetst tijdens de bijeenkomst: 

- Drie categorieën: West Palearctische dagvlinders, andere stadia én het Icarusblauwtje. 

- Zullen niet in aanmerking worden genomen: biotoopfoto’s zonder vlinders, studiofoto’s en col lages 

alsook foto’s waarop waarnemers staan.  



- Nabewerking mag zolang het eindresultaat niet onnatuurlijk wordt. 

- Per categorie mag een deelnemer 3 foto’s insturen en het maximum aantal foto’s per deelnemer is 9. 

Indienen kan tot 31 oktober 2014. 

- Foto’s zullen op 30 punten beoordeeld worden door alle aanwezigen tijdens de vergadering van 27 

december. 10 punten voor de documentaire waarde, 10 punten voor technische aspecten en 10 

punten voor creatieve aspecten. Op de eigen foto’s worden geen punten gegeven. 

- Het finaal resultaat van elke foto wordt het gemiddelde van de punten die alle aanwezigen hebben 

gegeven.  

- Er zullen drie algemene winnende foto’s zijn alsook 3 foto’s per categorie. 

- Winnende foto’s zullen, mits akkoord van de fotograaf, op de website worden geplaatst. 

17u15-18u00: determinatie van dagvlinders uit de Jura 

 allen 

In het kader van de nieuwe topic “reisverslagen” worden we geconfronteerd met moeilijkere 

determinaties uit het buitenland. Determinaties worden er direct complexer door het groter aantal 

soorten. De voorbije zomer, tijdens de vlinderreis van Philippe Van de Velde en Jurgen Couckuyt naar 

de Franse Jura, bleek dit ook het geval met de Dikkopjes, sommige Blauwtjes en Erebia’s. 

Een aantal vlinders worden op interactieve wijze met fotografisch en opgezet materiaal op naam 

gebracht. Alle gebruikte foto’s zullen in de Dropbox van deze bijeenkomst beschikbaar komen in de 

algemene pdf van de bijeenkomst. Binnenkort komt ook het reisverslag over de Jura op de website. 

Een email hierover zal verstuurd worden naar alle leden van de VVE WG DV. 

 
Besluit 
1. Verslag van de vergadering: 

Komt beschikbaar op de website.   

2. Dropbox “VVE Werkgroep Dagvlinders” 

De algemene presentatie komt binnenkort beschikbaar (pdf). 

3. Volgende activiteiten: 

Worden vanaf nu ook aangekondigd via de website en email wordt gestuurd met de hyperlink. 

4. Volgende bijeenkomsten:  

Zaterdag 1 maart in NALAH 13u30. 

- Werken in de VVE referentiecollectie (mogelijkheid vanaf ’s morgens mits te melden) 

- Leptidea project 


