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De bijeenkomsten gaan door (meestal op zaterdag namiddag) in het Provinciaal Groendomein 
Vrieselhof, Schildesteenweg 95, 2520 Oelegem (Ranst). Contactpunt  0485-56.87.81 
Vergaderschema: zie de website: http://www.phegea.org/Root/Programma.htm 

_______________________________________________________________________________________________________________________  

- Hoofdredactie Phegea: De Prins Willy, Dorpstraat 401B,  3061 Leefdaal. 
Tel.: 02/305.37.32  e-mail: willy.deprins@gmail.com 

- Regionale Werking Antwerpen: De Prins Guido, Markiezenhof 32,  2170  Merksem. 
Tel.: 0485/568781  e-mail: guido.deprins@telenet.be 

- Sectie Benelux TrekvlinderOnderzoek: Vermandel Eddy, Poorterslaan 118,  4561 ZN Hulst. 
Tel.: +31/114-37.03.78  e-mail: trekvlinders@gmail.com 

- Werkgroep Vlinderfaunistiek: Steeman Chris, Koning Albertlei 90,  2950  Kapellen. 
Tel.: 03/605.35.96  e-mail: christiaan.steeman@telenet.be 

- Werkgroep Bladmineerders: Wullaert Steve, Sint-Jorisstraat 24,  3583 Paal. 
Tel.: 0495/57.83.45  e-mail: sw.demijnen@gmail.com 

- Werkgroep Dagvlinders: Jurgen Couckuyt, Singeldreef 42,  9160 Lokeren. 
Tel.: 0473/43.62.24  e-mail: couckuyt.jurgen@telenet.be 


  Personen of verenigingen, die iets willen laten opnemen in dit mededelingenblad, dienen hun 

aanvraag te sturen naar Theo Garrevoet, Kampioenstraat 14, 2020 Antwerpen 2. 
E-mail: theo.garrevoet@telenet.be. Deze aanvragen minstens 1 maand vóór het verschijnen van 
het volgende nummer van PHEGEA indienen! 

De vakantie zit er weeral op, tenminste voor de meesten onder ons. Hoe dan ook, voor iedereen breekt 
stilaan weer de tijd aan om de entomologische waarnemingen te verwerken en ... wie weet, zelfs een 
artikel(tje) of een korte mededeling in te zenden voor Phegea. Het is immers belangrijk dat 
meldenswaardige observaties niet in de anonimiteit verdwijnen. De redactie steekt wel een handje toe 
voor degenen die wat drempelvrees hebben of niet goed weten hoe ze er aan moeten beginnen. 

1. Aandacht: eerste vergadering op een zondag 
Na de vakantie komen we voor het eerst samen op een zondagnamiddag! Afspraak dus op zondag 
09 september 2018, 14:00–18:00 uur. Er zijn geen presentaties voorzien, maar verhalen en foto's van 
de zomerreizen zijn altijd welkom. Verder is dit een klassieke "doosjesdag" waarin verzameld 
materiaal kan getoond en besproken worden en er is mogelijkheid tot het raadplegen van de collecties 
en de bibliotheek. Tevens zullen dan alle recent binnengekomen internationale tijdschriften ter 
inzage liggen.  
En, mis dit niet! Lancering en voorstelling van de vernieuwde website: 
"Catalogue of the Lepidoptera of Belgium". 

2. Nieuwe leden 
• BAVAY Gilles, E-mail: gilles.bavay@gmail.com 

Specialiteit: Kevers. 
• VERHEYDE Fons:  

Tel.: +32 (0)472 95 40 85 E-mail: fonsverheyde@hotmail.com 
Specialiteit: Hymenoptera: vooral blad-, schild- en sluipwespen. 
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3. Programma van de activiteiten 
09-09-2018 Zondag van 14u00 – 18u00. Doosjesdag met mogelijkheid tot raadplegen collecties 

en bibliotheek. Tevens zullen dan alle recent binnengekomen internationale 
tijdschriften ter inzage liggen.  
Maar ook: lancering van de vernieuwde website: "Catalogue of the Lepidoptera 
of Belgium" (zie puntje 2). 

06-10-2018 Vergadering Werkgroep Dagvlinders, BC Molsbroek, Lokeren. Zie hier. 
27-10-2018 Vergadering Werkgroep Dagvlinders – Werken in de referentiecollectie van de V.V.E. 

om 10u00, Vrieselhof, Ranst-Oelegem. Zie hier. 

10-11-2018 Jaarlijkse Entomodag (op zaterdag): met als thema "Insecten in het licht". Meer 
info volgt later. 

17-11-2018 Vergadering Werkgroep Dagvlinders, BC Molsbroek, Lokeren. Zie hier. 
15-12-2018 Vergadering Werkgroep Dagvlinders – Werken in de referentiecollectie van de V.V.E. 

om 10u00, Vrieselhof, Ranst-Oelegem. Zie hier. 
22-12-2018 Vergadering Werkgroep Dagvlinders: Flieflotter2018, BC Molsbroek, Lokeren. Zie 

hier. 

4. Aanpassing vergaderschema 
Nog even in herinnering brengen: gezien de soms zeer geringe opkomst op de vergaderingen heeft 
het bestuur geopteerd om af te stappen van de bijeenkomsten op vrijdagavond. Vele leden zagen op 
tegen het fileleed op vrijdagavond om tijdig in het Vrieselhof te geraken. Daarom worden alle 
"gewone" vergaderingen vanaf de herfst 2018 verplaatst naar een zaterdag- of zondagnamiddag. 
De eerstvolgende vergadering volgens dit schema is op 9 september 2018 van 14u00 tot 17u00. 
Dus: 

Januari Algemene ledenvergadering en nieuwjaarsreceptie 
Maart Gewone vergadering op zaterdag of zondag (vanaf 14u00) 
April Gewone vergadering op zaterdag of zondag (vanaf 14u00) 
Mei Lente-vergadering: excursiedag op een zaterdag of zondag 
September Gewone vergadering op zaterdag of zondag (vanaf 14u00) 

November 
Herfst-vergadering "Entomodag": lange vergadering op zaterdag 

(bv: 10u00 – 18u00) 

5. Excursies VVE (voor up-to-date informatie zie ook: www.phegea.org) 
De excursies gaan door indien de weersomstandigheden het toelaten. In geval van twijfel best op 
voorhand de organisator contacteren). 
15-09-2018 excursie naar natuurgebied "Grand Quarti" te Beauraing (NA) met aansluitend 

nachtvlinderwaarneming, Werkgroep Bladmineerders (Info). 
22-09-2018 excursie naar "La Rochette" te Trooz (NA) met aansluitend nachtvlinderwaarneming, 

Werkgroep Bladmineerders (Info). 
29-09-2018 excursie naar de mijnterril "Klaverberg" te Waterschei (LI) met aansluitend 

nachtvlinderwaarneming, Werkgroep Bladmineerders (Info). 
20-10-2018 excursie naar "De Demerbroeken" te Zichem (VBR) met aansluitend 

nachtvlinderwaarneming (Info). 

6. Geplande evenementen 
 Zie ook de website van de VVE voor de laatste wijzigingen en additionele evenementen. 
Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten waaraan onze vereniging haar medewerking 
verleent: 

 29-30/10/2018 ICE 2018 - 20th International Conference on Entomology in Paris, France (Info). 
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 03-11/2018 Bijeenkomst van de Sectie Snellen (microlepidoptera) in het Centrum voor 
Natuur- en Milieu-Educatie "Landgoed Schothorst", het Groene Huis te 
Amersfoort, Schothorstlaan 21, 3822 NA Amersfoort (meer info). 

 07/12/2018 Entomology in Belgium 2018 met als thema "Insects and nature management", in 
het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Vautierstraat 29, 
1000 Brussel, georganiseerd door de Koninklijke Belgische Vereniging voor 
Entomologie (meer info). 

Geïnteresseerde leden kunnen contact opnemen op tel.: 02/305.37.32 
E-mail: willy.deprins@gmail.com 

7. Privacy statement. 
Wegens de nieuwe Europese regelgeving i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) past ook de Vlaamse Vereniging voor 
Entomologie enkele dingen aan. 
Zo zullen wij alle gegevens betreffende uw beroepsbezigheden wissen in de V.V.E.-databank. 
Verder bieden wij de mogelijkheid om u uit te schrijven voor het ontvangen van onze 
driemaandelijkse nieuwsbrief. Een eenvoudig mailtje naar de secretaris (willy.deprins@gmail.com) 
volstaat hiervoor. 
Tot slot wordt op de website van de vereniging (Privacy Statement) een tekst "Privacy statement" 
geplaatst met de werkwijze die wij volgen bij het opvragen en het gebruik van uw persoonlijke 
gegevens en de rechten die u hebt om die in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen. 

8. Privé natuurhistorische collecties [enquête] 
Privé natuurhistorische collecties zijn vaak ‘verborgen’ en kunnen zeer interessante exemplaren van 
een bepaald taxon of voor een (lokaal) geografisch bereik bevatten, waarmee ze van groot belang zijn 
voor biodiversiteitsonderzoek. Daarnaast wordt verwacht dat op Europese schaal alle privé collecties 
samen een significant deel van de natuurhistorische collecties als geheel vormt. Het is daarom 
belangrijk om privé collecties mee te nemen in toekomstige Europese digitaliseringsprojecten. Dit 
wordt momenteel onderzocht binnen het ICEDIG (Innovation and consolidation for large scale 
digitisation of natural heritage) project, welke het ontwerp zal leveren voor de nieuwe 
onderzoeksinfrastructuur DiSSCo (Distributed system of scientific collections), beide gefinancierd 
vanuit de EU (zie icedig.eu en dissco.eu). Deze enquête is daar een onderdeel van. 
Met deze enquête hopen we een eerste beeld te krijgen van de omvang, strekking en digitalisering 
van privé natuurhistorische collecties in Europa. Daarnaast willen we graag weten welke middelen 
eigenaren van privé collecties nodig hebben om hun collecties te digitaliseren en informatie over hun 
collectie te delen met anderen. De resultaten van de enquête zullen worden gebruikt om richtlijnen 
voor de digitalisering van privé collecties op te stellen, een aantal pilot digitaliseringsprojecten uit te 
voeren en algemene informatie over privé collecties aan beleidsmedewerkers te presenteren. Als we 
kunnen aantonen dat er vele interessante privé natuurhistorische collecties te vinden zijn binnen 
Europa, kunnen we pleiten voor het meenemen van privé collecties in de toekomstige digitalisering 
van natuurhistorische collecties. Het is voor dit doel cruciaal dat u, als eigenaar van een privé 
collectie, de enquête in zijn geheel invult. 
De enquête bestaat uit 20 vragen en het duurt minder dan 10 minuten om deze in te vullen. Graag 
zouden we willen vragen of u de enquête vóór 17 september kunt invullen. 
Klik op de volgende link om naar de enquête te gaan: 
https://www.surveymonkey.com/r/77MQCLR?lang=nl 
[Luc Willemse & Emily van Egmond, Naturalis Biodiversity Centre, Leiden] 
 
By completing the questionnaire, and in compliance with the new EU regulations on GDPR (General Data Protection 
Regulation), you give your consent to store your data for the purpose of this survey. We will not share the data with any 
third party and you can opt out at any time with an email to emily.vanegmond@naturalis.nl. You can participate 
anonymously, except for when you are interested to receive a summary of the results of the questionnaire, for which we 
will need your name and email address for distribution purposes. 
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9. Vraag tot medewerking 
Willy Troukens is op zoek naar vangst- of waarnemingsgegevens van de 2 volgende keversoorten: 

 Cartodere bifasciata (Reitter, 1877) (Col. Lathridiidae) 
 Attagenus smirnovi Zhantiev, 1973 (Col. Dermestidae) 

De gegevens kunnen gemeld worden via willy.troukens@skynet.be. 
Bedankt bij voorbaat! 

10. Bibliotheeknieuws: boeken te koop 
Bij het werken in de bibliotheek na de verhuizing bleek dat een aantal belangrijke werken dubbel of 
overtollig waren. In de vorige Mededelingenbladen werden er al een aantal te koop aangeboden en 
sommige waren een dag later al verkocht. Deze boeken zijn dan ook zeer de moeite waard. 
Door de oproep van de bibliothecaris in het vorige Mededelingenblad hebben een aantal leden 
trouwens hun dubbele of overtollige boeken ter beschikking gesteld. Deze zijn nu dus ook aan de lijst 
"te koop" toegevoegd. Wees er snel bij! 
Bij interesse: neem contact op met de bibliothecaris: André Verboven (verboven.pc@outlook.be). 

Het gaat om volgende werken: 

- Abadjiev Atanassov, N. & G.M. Dlusskij, 1992. Fauna Bulgarica 22 Hymenoptera, 
Formicidae [In Bulgaars] – € 10,00 

- Lawalrée, A. 1950-1966. Flore Générale de Belgique. 

Volume 1: Ptéridophytes+ Bryophytes. 

Volume 2: Spermatophytes I.  

Volume 3: Spermatophytes II.  

Volume 4: Spermatophytes III + Spermatophytes  

Volume IV, 1-3 + Spermatophytes  

Volume V, 1 (4 volumes mooi ingebonden) – € 70,00 

- Medvedev (Ed.), 1995. Keys to the insects of the European Part of the USSR III Part 
Four: Hymenoptera, Braconidae – € 80,00 

- Forster & Wohlfahrt, 1954. Die Schmetterlinge Mitteleuropas Band I Biologie der 
Schmetterlinge – € 20,00 

- Herbulot, 1967. Atlas des lépidoptères de France, Belgique, Suisse, Italie du Nord II 
Hétérocères – € 4,00 

- South, 1961. The moths of the British Isles Series I + II – € 12,00 

- Koch, 1966. Wir bestimmen Schmetterlinge I Tagfalter Deutschlands – € 11,00 

- Van den Bossche, J., 2012. De Brechtse Heide. Verhaal van een landschap. [Nieuw] – € 
11,00 

- Wolfram Mey, Ed. 2002. Proceedings of the 10th International Symposium on 
Trichoptera. Nova Supplementa Entomologica, Keltern 15. € 55,00 

11. Nog boeken 
Alle boeken in uitstekende toestand, tenzij anders vermeld. Prijs ongeveer de helft of zelfs minder 
dan de helft van de normale winkelprijs. Sommige boeken zijn trouwens niet meer te verkrijgen. 
Boeken weergegeven in rood zijn ondertussen al verkocht maar ze staan nog in de lijst omdat anders 
de overeenstemming met bijgaande foto zoek is. 
Boeken op de foto van links naar rechts: 

- Bleszynski 1965. Microlepidoptera Palaearctica. Deel 1 Crambidae. Tekst- en platendeel. Samen 70,00 
EUR. 

- Razowski 2002. Tortricidae of Europe. Deel 1 Tortricinae, deel 2 Olethreutinae. 
Samen 120,00 EUR. 

- Krenek 2000. Small moths of Europe. – 60,00 EUR. 
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- Skou 1991. Nordens Ugler. – 50,00 EUR. 
- Hoffmeyer 1974. De Danske Ugler. – 20,00 EUR. 
- Berio 1985. Fauna d'Italia. Deel 22 Noctuidae 1. – 30,00 EUR. 
- Berio 1991. Fauna d'Italia. Deel 27 Noctuidae 2. – 38,00 EUR. 
- Heath & Emmet (ed.) 1985. The Moths and Butterflies of Great Britain and Ireland. Deel 2. 

Cossidae to Heliodinidae (paperback). – 43,00 EUR. 
- Emmet (ed.) 1996. The Moths and Butterflies of Great Britain and Ireland. Deel 3. 

Yponomeutidae to Elachistidae (paperback). – 43,00 EUR. 
- Emmet (ed.) 2002. The Moths and Butterflies of Great Britain and Ireland. Deel 4. Coleophoridae to 

Scythrididae (excl. Gelechiidae) (paperback). – 38,00 EUR. 
- Emmet (ed.) 1979. The Moths and Butterflies of Great Britain and Ireland. Deel 9. Sphingidae to 

Noctuidae (Hadeninae). (hard back) – 73,00 EUR. 
- Emmet (ed.) 1983. The Moths and Butterflies of Great Britain and Ireland. Deel 10. Noctuidae 

(Cuculiinae to Hypeninae), Agaristidae. (hard back) – 73,00 EUR. 
- Slamka 1995. Die Zünslerartigen (Pyralidae) mitteleuropas. – 10,00 EUR. 
- Elsner, Huemer & Tokar 1999. Die Palpenmotten (Gelechiidae) mitteleuropas. – 25,00 EUR. 
- Goater 1986. British Pyralid Moths. – 15,00 EUR. 

 

============================================================== 

Foto links: 
- Kuchlein. De Kleine Vlinders. – 50,00 EUR. 
- Bradley et al.. British Tortricoid Moths. Vol. 1 (Tortricinae). – 75,00 EUR. 
- Ebert. Die Schmetterlinge Baden-Württembergs 5(Noctuoidea 1). – 15,00 EUR. 
- Ebert. Die Schmetterlinge Baden-Württembergs 6 (Noctuoidea 2). – 15,00 EUR. 
- Ebert. Die Schmetterlinge Baden-Württembergs 7 (Noctuoidea 3). – 15,00 EUR. 
- Ebert. Die Schmetterlinge Baden-Württembergs 8 (Geometridae 1). – 15,00 EUR. 
- Ebert. Die Schmetterlinge Baden-Württembergs 9 (Geometridae 2). – 15,00 EUR. 
- Gielis. Microlepidoptera of Europe. Vol. 1. Pterophoridae. – 40,00 EUR. 
- Goater et al. Microlepidoptera of Europe. Vol. 4. Pyraloidea I. – 60,00 EUR. 
- Hausmann. The geometrid moths of Europe. Vol. 1 Archiearinae–Geometrinae. – 45,00 EUR. 
- Hausmann. The geometrid moths of Europe. Vol. 2 – Sterrhinae. – 60,00 EUR. 
- Mironov. The geometrid moths of Europe. Vol. 4 (Perizomini, Eupitheciini). – 75,00 EUR. 
- Parenti. A guido to the microlepidoptera of Europe. – 80,00 EUR. 

Foto rechts: 
- Fibiger & Svendsen. Danske natsommerfugle. – 15,00 EUR. 
- Skou. The geometrid moths of North Europe. – 45,00 EUR. 
- Culot. Noctuelles et géomètres d’Europes, 4 volumes. – 90,00 EUR. 
- Calle. Noctuidos españoles. – 50,00 EUR. 
- Skinner. Moths of the British Isles. – 15,00 EUR. 



- Higgins. The classification of European butterflies. – 15,00 EUR. 
- Koch. Wir bestimmen Schmetterlinge. 4 delen. – 48,00 EUR. 
- Racheli. Sinossi degli Zygaenini italiani. – 25,00 EUR. 
- Hannemann. Tierwelt 69 (Depressariidae). – 38,00 EUR. 
- Pierce & Metcalfe. The genitalia of Lepidoptera. 5 parts. – 55,00 EUR. 
- Forster & Wohlfahrt. Die Schmetterlinge Mitteleuropas. Deel 4 (Noctuidae). – 50,00 EUR. 
- Chambon. Atlas des génitalia mâles des lépidoptères Tortricidae de France et Belgique.  

– 35,00 EUR. 
- Spuler. Die Raupen der Schmetterlinge Europas. – 50,00 EUR. 

  

============================================================== 

- Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens. Band 2. Crambidae. – 10,00 EUR. 
- Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens. Band 3. Momphidae. – 5,00 EUR. 
- Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens. Band 4. Elachistidae. – 10,00 EUR. 
- Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens. Band 5. Scythrididae. – 5,00 EUR. 
- Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens. Band 6. Tortricidae. – 8,00 EUR. 
- South. The moths of the British Isles. 2 volumes. – 30,00 EUR. 
- Novak & Severa (trad. Luquet). Les papillons d’Europe. – 15,00 EUR. 
- Kaltenbach & Küppers. Kleinschmetterlinge beobachten und bestimmen. – 15,00 EUR. 
- Rougeot & Viette. Guide des papillons nocturnes d’Europe et d’Afrique du nord. – 15,00 EUR. 
- An identification guide to the British pugs (Eupithecia). – 5,00 EUR. 
- Fernandez-Rubio. Genitalias de las Zygaenas de Alava y su entorno ibérico. – 8,00 EUR. 
- Fairmaire. Histoire naturelle de France. 8e partie Coléoptères. – 25,00 EUR. 
- Fairmaire. Histoire naturelle de France. 11e partie. Hémiptères. – 20,00 EUR. 
- Herbulot. Lépidoptères de France. tomes 2 en 3. – 20,00 EUR. 
- Brévignon. A la découverte des papillons des Antilles. – 10,00 EUR. 
- Sauer. Heimische Nachtfalter nach Farbfotos erkannt. – 8,00 EUR. 
- Sauer. Raupe und Schmetterling nach Farbfotos erkannt. – 8,00 EUR. 
- Devarenne. Guide des papillons. – 10,00 EUR. 
- Whalley. Les papillons de nos régions. – 5,00 EUR. 
- Reichholf-Riehm. Les papillons. – 10,00 EUR. 
- Carter. Les papillons. – 15,00 EUR. 
- Whalley. The Mitchell Beazley pocket guide to butterflies. – 5,00 EUR. 
- Ter Haar. Onze Vlinders. – 50,00 EUR. 



 
De bestelde boeken kunnen afgehaald worden op het secretariaat te Leefdaal of in het 
verenigingslokaal te Oelegem-Ranst na afspraak met de secretaris (willy.deprins@gmail.com). 

Volg zeker ook onze website www.phegea.org waar je kan zien welke boeken nog beschikbaar zijn 
en welke ondertussen al verkocht zijn. 

12. Gratis! 
Bij het herschikken en herwerken van de referentiecollecties 
van de VVE zijn er een aantal insectendozen overtollig en 
dus beschikbaar gekomen. Er zijn een aantal verschillende 
modellen, groottes en formaten (zie afbeelding). 
Leden die interesse hebben kunnen deze dozen gratis (of met 
een vrijwillige bijdrage ) bekomen tijdens één van de 
VVE-vergaderingen op het Vrieselhof. 
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13. Publicaties van de vereniging leden krijgen 30 % korting op de vermelde prijzen 

Zie ook op www.phegea.org bij "Publicaties" 

Tijdschrift PHEGEA 

Jaargang 1 (1973) 12 p A5 (kopie) 1,00 € 
Jaargang 2 (1974) 48 p A5 (kopie) 3,50 € 
Jaargang 3 (1975) 60 p A5 (kopie) 4,50 € 
Jaargang 4 (1976) 68 p A5 (kopie) 5,00 € 
Jaargang 5 (1977) 84 p A5 (kopie) 6,00 € 
Jaargang 6 (1978) 68 p A5 (kopie) 5,00 € 
Jaargang 7 (1979) 92 p A5 (kopie) 7,00 € 
Jaargang 8 (1980) 96 p A5 (kopie) 7,00 € 
Jaargang 9 (1981) 88 p A5 (kopie) 6,50 € 
Jaargang 10 (1982) 248 p A5  18,50 € 
Jaargang 11 (1983) 104 p A5  7,50 € 
Jaargang 12 (1984) 148 p A5  11,00 € 
Jaargang 13 (1985) 140 p A5 (kopie) 10,50 € 
Jaargang 14 (1986) 148 p A5  11,00 € 
Jaargang 15 (1987) 220 p A5 (kopie) 16,50 € 
Jaargang 16 (1988) 148 p A5  11,00 € 
Jaargang 17 (1989) 252 p A5  18,50 € 
Jaargang 18 (1990) 190 p A5  14,00 € 
Jaargang 19 (1991) 168 p A5 (2 kleurenplaten) 13,50 € 
Jaargang 20 (1992) 160 p A5 (4 kleurenplaten) 14,00 € 
Jaargang 21 (1993) 140 p A5 (4 kleurenplaten) 12,50 € 
Jaargang 22 (1994) 172 p A5 (4 kleurenplaten) 15,00 € 
Jaargang 23 (1995) 220 p A4 (10 kleurenplaten) 21,50 € 
Jaargang 24 (1996) 188 p A4 (8 kleurenplaten) 18,00 € 
Jaargang 25 (1997) 184 p A5 (8 kleurenplaten) 17,50 € 
Jaargang 26 (1998) 156 p A5 (7 kleurenplaten) 15,00 € 
Jaargang 27 (1999) 148 p A5 (6 kleurenplaten) 14,00 € 
Jaargang 28 (2000) 156 p A5 (8 kleurenplaten) 15,50 € 
Jaargang 29 (2001) 160 p A5 (13 kleurenplaten) 18,50 € 
Jaargang 30 (2002) 200 p A5 (14 kleurenplaten) 23,00 € 
Jaargang 31 (2003) 160 p A5 (9 kleurenplaten) 16,50 € 
Jaargang 32 (2004) 156 p A5 (12 kleurenplaten) 17,50 € 
Jaargang 33 (2005) 160 p A5 (22 kleurenplaten) 23,00 € 
Jaargang 34 (2006) 160 p A5 (22 kleurenplaten) 23,00 € 
Jaargang 35 (2007) 160 p A5 (12 kleurenplaten) 18,00 € 
Jaargang 36 (2008) 160 p A5 (20 kleurenplaten) 22,00 € 
Jaargang 37 (2009) 160 p A5 (20 kleurenplaten) 22,00 € 
Jaargang 38 (2010) 160 p A5 (18 kleurenplaten) 21,00 € 
Jaargang 39 (2011) 160 p A5 (25 kleurenplaten) 22,00 € 
Jaargang 40 (2012) 100 p A4 (17 kleurenplaten) 25,00 € 
Jaargang 41 (2013) 96 p A4 (full colour) 20,00 € 
Jaargang 42 (2014) 96 p A4 (full colour) 20,00 € 
Jaargang 43 (2015) 120 p A4 (full colour) 23,00 € 
Jaargang 44 (2016) 120 p A4 (full colour) 23,00 € 
Jaargang 45 (2017) 120 p A4 (full colour) 23,00 € 

http://www.phegea.org/


Entomobrochures: 

1. De Prins, W., 1981. – Genitalia van Lepidoptera, prepareren en 
afbeelden. 
32 p., 13 figs. Tweede herwerkte versie 2007. (Nederlands). ...............gratis (pdf – 845 KB) 

2. Henderickx, H., 1982. – Bijdrage tot de kennis van de biologie 
van Phalacropterix graslinella (Lepidoptera, Psychidae). 45 p., 
20 figs. (Nederlands)...................................................................................................... 4,00 € 

3. Janssen, A., 1983. – De dagvlinders van de Belgische fauna. 
39 p. (Nederlands).......................................................................................................... 4,00 € 

4. De Prins, W., 1983. –- Systematische naamlijst van de Belgische 
Lepidoptera. 57 p. (Nederlands, English, Français) ...................................................... 6,00 € 

5. De Tré, E., 1987. – Inventarisatie, status en ecologie van het 
Belgisch dagvlinderbestand. 72 p. (Nederlands) ........................................................... 8,00 € 

6. Vanholder, B. et al., 1995. –- De Belgische trekvlinders en 
dwaalgasten: 10 jaar Belgisch trekvlinderonderzoek. 76 p., 
6 kleurenplaten. (Nederlands)...................................................................................... 12,00 € 

7. Olivier, A. & Coutsis, J., 1995. – Rhopalocera of Turkey 13. 
Sympatry and supposed gene exchange between Maniola 
telmessia (Zeller, 1847) and Maniola halicarnassos Thomson, 
1990 on the Bodrum Peninsula (SW. Turkey) vs. evidence for 
their specific distinctness: two sides of the same coin 
(Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae). 60 p., 2 colour plates, 27 
textfigures, 16 tables (English) .................................................................................... 11,50 € 

8. Gillard, M., 2005. – Les papillons migrateurs de Belgique. 160 p. 
(Français) ..................................................................................................................... 17,00 € 

9. De Prins, W. 2016. – Catalogus van de Belgische Lepidoptera / 
Catalogue of the Lepidoptera of Belgium. 280 p. ................................................. gratis (pdf) 

Boeken: 

 Janssen, A., 1977-1988. Katalogus van de Antwerpse Lepi-
doptera. 232 p. (Nederlands) ....................................................................................... 20,50 € 

 Olivier, A., 1993. The butterflies of the Greek island of Ródos: 
Taxonomy, faunistics, ecology and phenology. 250 p., 2 colour 
plates. (English) ........................................................................................................... 36,00 € 

Diversen: 

 Lehmann, I. 2010. A revision of the genus Arbelodes Karsch 
(Lepidoptera: Cossoidea: Metarbelidae) from southeast-central 
and southern Africa with the description of thirteen new species. 
– Published by the author, 82 p., incl. 8 b/w plates and 5 colour 
plates (English). ......................................................................................gratis (pdf – 20 MB) 

 Lehmann, I. 2011. The description of a new genus and twenty-
three new species of Metarbelidae (Lepidoptera: Cossoidea) from 
the lowland tropical rain forests of the Guineo-Congolian Region 
with notes on habitats and biogeography. – Published by the 
author, 67 p., incl. 10 b/w plates, 6 colour plates, and 1 coloured 
map (English) .........................................................................................gratis (pdf – 28 MB) 

 Lehmann, I. 2013. Description of two new genera and ten new 
species of Metarbelidae (Lepidoptera: Cossoidea) from western, 
north-central and eastern Africa with notes on habitats and 

http://www.phegea.org/Documents/Entomobrochure01.pdf
http://www.phegea.org/Documents/CatalogueBelgianLepidoptera_2016.pdf%22
http://www.phegea.org/Documents/Lehmann_2010.pdf
http://www.phegea.org/Documents/Lehmann_2011.pdf


biogeography. – Published by the author, 82 p., incl. 10 b/w 
plates, 5 colour plates, and 2 coloured maps (English) .........................gratis (pdf – 26 MB) 

Deze publicaties kunnen besteld worden door het gepaste bedrag over te schrijven op volgende 
rekening: 
IBAN: BE35 0000 1065 4337 BIC: BPOTBEB1 
t.n.v. Vlaamse Vereniging voor Entomologie, Kampioenstraat 14,  2020  Antwerpen 2, met vermel-
ding van het gewenste. 
Bestelt U op deze wijze, dan worden geen portokosten aangerekend. 

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



 

Wenst u lid te worden of kent u iemand in uw omgeving die lid wenst te worden, 
gebruik dan onderstaand formulier of gebruik de inschrijvingsmogelijkheid via 
onze website: www.phegea.org 

 

Vlaamse Vereniging voor Entomologie Inschrijvingsformulier 

invullen met drukletters a.u.b. 

Ondergetekende wenst lid te worden van de V.V.E. met ingang van het jaar:  ...................... 

Naam:  .......................................................................  

Voorna(a)m(en):  ....................................................... 

Geboortedatum:  ................................. 

Adres: 

Straat en nummer (bus):  ...............................................................................................  

Postnummer:  ........................  

Gemeente:  ............................................................  

Land:  ..................................... 

Telefoon:  ............................................ 

E-mail:  .......................................................................................................................................  

Specialiteit of interessegebied:  ..................................................................................................  

..........................................................................................................................................  

Ik aanvaard de reglementen van de V.V.E. en ben bereid de jaarlijkse contributie te betalen. 

Gelieve, gelet op de wet op de privacy, aan te duiden of de 
gegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mail en specialiteit) 
mogen gepubliceerd worden in het mededelingenblad. □ JA □ NEE 

Datum:  ............................................... Handtekening:  ............................................  

Ingevuld terug te sturen naar de secretaris van de V.V.E., 
Willy De Prins, Dorpstraat 401B,  B-3061  Leefdaal.   willy.deprins@gmail.com. 

Betalingswijze: Belgische leden 40,00 € en buitenlandse leden 45,00 € 
Rekeningnummer van de Vlaamse Vereniging voor Entomologie: 
Penningmeester, Kampioenstraat 14, 2020 Antwerpen. 

IBAN: BE35 0000 1065 4337 BIC: BPOTBEB1

http://www.phegea.org/
mailto:willy.deprins@gmail.com


 

If you want to become a member or if you know somebody else being interested, 
use the application form below or visit our website www.phegea.org where you 
can download this form as Word- or pdf-file. 

 

Flemish Entomological Society Application form 

Please, use capitals 

I hereby apply to become a member of the F.E.S. starting in the year:  ................................. 

Name:  .......................................................................  

First name(s):  ........................................................... 

Date of birth:  ...................................... 

Address: 

Street en number:  ..........................................................................................................  

ZIP-code:  ..............................  

Town:  ...................................................................  

Country:  ................................. 

Phone:  ............................................... 

E-mail:  .......................................................................................................................................  

Special interest:  .........................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  

I accept the statutes of the society and I am prepared to pay the yearly membership fee. 

In compliance with the privacy law, please indicate whether 
your data may be published or not. □ YES □ NO 

Date:  .................................................. Signature:  ...................................................  

Please return to the Secretariat of the F.E.S., 

Willy De Prins, Dorpstraat 401B, 3061Leefdaal.    willy.deprins@gmail.com. 

Way of payment: Belgian members 40,00 € and foreign members 45,00 € 
Account number of the Flemish Entomological Society: 
Treasurer, Kampioenstraat 14, 2020 Antwerpen, Belgium. 
IBAN: BE35 0000 1065 4337 BIC: BPOTBEB1 

http://www.phegea.org/
mailto:willy.deprins@gmail.com
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