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Met een select gezelschap van 6 personen hebben we onder de deskundige leiding van 

mw. Chris van Houdt enige kennis gekregen van de 

keverwereld. De dag staat gedeeltelijk in het teken om 

ons te leren hoe je de diertjes tot op de familie kunt 

determineren. In Nederland komen 78 verschillende 

families voor. Hiertoe staan er een aantal 

stereomicroscopen opgesteld en heeft Chris enkele 

geprepareerde kevers voor ons meegenomen. Na een 

uitleg welke boeken en tabellen het meest geschikt zijn 

voor beginners nemen we plaats achter een microscoop. 

Nu wordt het goed lezen in de determinatietabel en 

vergelijken met de details die je ziet. We krijgen het advies om de beslissings stappen te 

noteren, Chris kan zo beoordelen waar je een foute beslissing neemt. Na het doorlopen 

van de stappen komt iedereen tot een familie. Mocht je 

verder willen gaan om de soort te bepalen dan moet je 

van de betreffende familie over de juiste determinatie 

tabellen kunnen beschikken. 

Na een twee- of drietal kevers wordt het tijd om de 

inwendige mens te versterken. De Naturij heeft voor ons 

een voortreffelijke lunchtafel bereid. We laten het ons 

dan ook goed smaken.  

In de middag gaan we naar buiten om hier kennis te 

nemen van het verzamelen van kevers. Dit kun je doen door in de grond om te wroeten, 

met een laken de diertjes uit de bomen te kloppen of 

onder schors, stenen en stronken te kijken. We vinden 

dan ook een aantal kevertjes waarvan volgens Chris 

enkele interessante exemplaren. Leuk is dat er al vrij 

snel een paar kinderen uit nieuwsgierigheid kijken wat 

wij doen. Als KNNVer heb je oog voor alles in de 

natuur, dus bijzondere paddenstoeltje wordt dan ook 

even gedetermineerd. Terug in het educatiecentrum 

bekijken we de gevonden soorten nog even onder de 

microscoop om de door Chris aangegeven kenmerken 

ook zelf te kunnen zien. Maar zoals het gaat als je erg enthousiast bent, de tijd vliegt en 

moeten we deze cursus dan ook afronden. Wij bedanken Chris voor haar inzet om ons 

iets over deze boeiende wereld te vertellen. 

 

Gevonden hebben we: 3 soorten loopkevers, 2 soorten Cucujiden, enkele haantjes, enkele 

snuitkevertjes een lieveheersbeestje, veel wantsen, 3 soorten pissebedden, een lantaarntje 

en een houtpantserjuffer, hooiwagens en spinnen, duizendpoten, schaatsenrijders, larfjes 

van bladwespen en gaasvliegen en het witte koraalzwammetje.  

 

Siemen Rienstra. 



 
Witte koraalzwam 1 Clavulina cristata. 


