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Pha.\ ma ste hzi c h verder lot doel d'rn~

BlaJeren {lP C'C11 N ocatief \'mlnÎwooRSe
ge ïntere sseerde .
Phasma ste h zich oo k tot doel om door de WibOuw
~ t' \ 3."ll t'n."C hap de soont'igt'nschappen intact I't hO-" '!:"='
te vrijware n.

\,ER SCIIIJ,, [:'i :
Ph.1... nu verschijm 4 X pet jaar en t'-estaat uit een wisseieDd aiüiiI
worden er min imaa l 1 bjjeenk omsten voor Ik leden B~'''''uUi oi<l~
kw eekma tenaal uit gewi sseld kan worden.

IIISrORI I: :
Phas nu werd o rgmc hl in 1991 doo r Dhr Johan van Go rko m UtN
bijeenkomst van Europese tal.len hc fhebbmi; er blee k een nood &ái'l
informat ie. In na\"olg ing van de Ptusmid Study Group( PSG in UK). ~;:iOi5'!!!<:=
Nederland sta lige leden o nverstaan baar en on loeg ankel ijk w1lS;, wttd'
E ind 1998 neemt Kim D'Hulsrer het vaandel over.

L1 0 .\1 AATSCIIAP:
Eenieder d ie zich onthoudt van colT\ll"ll:fCiflc ectivitenen kan lid
Ik jaarlijkse bijdrag e bedraa gt 500 BEF (27 HFl) en kan Seston !m iëi
30 17258- 91 r.e.v. Kim D' Hu lster. Rod e Kruisstraat 36. 8 ·91 S· · ik:
\ 'BJl naam - adres - en «lid maatschap Pha sme 1999 I'. V09.~ ~
104788 van Johan va n Gorkom Stadhouderslaan. 32, 121

Bunenlandse leden l unnen hun lidmaatschap betalen via
\mrijgen in de post ).
De volledige jaarlijkse bijd rage (o ngeachl de dalum ~ ÎDBID&
van het klpende jaar.
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richl~ I'll n u~c~ ~rcn~ _ Ofl~cH"cr 30 km H'Orbij deze greT'\!!

b.nJscha p 1nL" kurkeiken en ~I rn il. ~c\\ as. Er waren ook ~tf

A1tl.:rijno;.:- land111po:r lier er rwllJen ook Je grote hagedis up

~s ..k boofd.... ~ st\ln.kn bn:msl.ruikcn. aan de kant van de 0
\\ an:n ef \lmhcinJ I l>li.ll je Cf nÎct bij i...1R. Gdul l.ig maat. want in

U. zocbr Iang.s de kam
biohprinLhanen. Elke:
~ c kretel op mijn arm. Hel
C1:J1

mannetje. Welke SOl)

\ 1.:1 Je rlantenspWt girJg~;;;Im':l,

water \ erstuift op wandé'
en dan zie je I J: gcmak.kdj~er.
gcc'11 In:C'r gC\vntkn.

Enlde dagen IaIL'f l.al il.. af te koelen op een schaJuv.pk kje
w aar ook brem stllnJ. Het wus toen j; 16 uur. Plots zag ik.
een mannelijke lal dom het grol-' ...aod elen. richting
bfClTlSlruik! Il liet hem l ijn gang gaan en zag hem naar Cd1
\TOU....1jç guan die daa r in de struik l.al. liet " as een leuke
en'aring om wandelende: takken IJ.) echt in J e natuur te zien.

Op zekere <1Lg gingen .... e ThW! de berg Tom: (2000 m)
o p zo'n KUil me ier hot.gl': vo nd ik ee n wandelende lak'.
was dcr c!IJc sou rt als voerheen Eens boven de IdOo
meter sio nden geen l:>n:mstruilen meer. T\1
ooJ;l'r reden, ze gen we een ander soc n = !"il:i:

" .uiJdcnJc rakken. (lp de tup van de ber
~nee U I\ , Fr ~ lunJ gele teem. paarse heidt:
daarouder J e sneeuw en dit mank te hel uiiiiClii

Ik begin llto:t ..-cn d'lll r/i..: hli~c plastic doos van zo'n IS
cm hoog .
persoo nlijk heb slc\i gc Tupperware
diep\lYsJolCtl1!ckocht, 1I1a<U' je kan oul. ij!>f(Wn1o.lolen
1'IC'IllCn. langs twee kanre n zijn enl.ele kleine gaat jes
gep ril..t. Orderaan k g il. een paar Ia~ e:n I.eule npapier
die ik H1ehlig maal. Dan gaa l er een takje beaam in.
zonder lksjc:.... ater. Tol slot oo g de beestjes, en h.:t
goedsluitcno.k deksel gaat erop,

n.

=

Het lijkt nogal ge....oon.
dele mcthode heen een h.:ktDcl voordelen!
Zo'n plastic doos is nio.,'t du ur, kan legen IXn stootje en I«ml wei nig plaats. Als'
doorzichtige doos lllXTTU, boefje ze niette ope nen om te controjeren of er 'l98
Door de: hoge lochtvoc hligh.:i.J en de: w cinige verluchting (slechts enk ele ~jg
sproe ien. Het microk limaat in .1 e doo s lijkt uitstekend op hel nalUurlijke bio
wa ndele nde lakk en.
lI el takje braam hlijll meer dan een weck vers zonder dat je hel in een flesje
Zo moel je gee n waterpeil in de galen houden en kunoen de dieren nÎcI in hé!.
Je t.::bc er minstens ee n hele weck gee n ....erl.. aan en je hoeft pas iets Ie doen
Door de hn;~nC;chc bodem kan je makkelijk alles zuiver ho uden en is
een
bij elke kuisbeurt de .... einige eitjes uil te rapen o m lJ: Ie incuberen

T<Kh ....il il hierbij I1l.lg enkele bdangrijl.. e undachlspunten \'crmeldCrt;
Een hoge \'OChtighcid en ....einig vcrludtting .... men mallelijk schimiilël'
alles sc hoo nmalcn telke ns je het eten ververst! Gooi er niet gewoon een
eruit, .... as de doos grondig en begin opnieuw met vers ka""'~"";f;
l..org ervoor dat de doos loch hoog llenoell is opdat de wandelende
Il buig oo k st eed s hertakje braam zodat de bluadjn niet o p ex: tiödeiii
llemaU d iJI. van ge~eten l.aIl .... orde n.
Deze methode is enkel geschikt \ '001' die bcpaaIde kleine soorten
te voc htig in ofIs de ruimie IC klein.
Met deze methode heb ik re...rds bee l g
resu
Hoplockmia, iJu'amf,f en kleine nimfen"","
soorten hiermee beter in omloop, al znI het
immen meer dan een jaar o ve r om \'Q.
(soms maar één per t wer weken!). Mêii
\t'f"lU'len. zoals met deze methode.
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~enrt i tn14J.. inll<'n met

\o':l.hel r lallIrn ,,>ot' phól~m i.kn. d'l keer
de lI\1ó1\eplólnl ~iJ;ll," 1:"llj 'U'll .
f"a mihe "I ~\ ..t ......'"

Genu. : r J>Jlu",
Sp«i<:!o _Jè'~"" '"
Etnbcbe

~mrn :

o a GUóI\a. GoiobA. GlI&u ba.

Djamt..w:. Go.l\ier. Peni... Ra~a"'as. Dira}&Jambu.
Pcl.. b -l. Tou l ..
verwame 'iOon rn ' 0 ... Gui"-UoI rJ>Ji/Url ~".. ......).
urdbci[t\l<t\ " ( r , ('.lIt/ riJn"," ). Gu:l\ "~ t .\ hTl"4I1'"I<1
fl<X';/tU7rJ.J)·

P.KlUli<l'·"

is een grornblij\ erWe >!ru, ~ die di~",iJII UilllfO"il lol meer dan 10 mekt hoojic:..~C'=:<
tllad. bru in o f I'OOdachlig m in , De o\uhonnii,'c don kefFroc:nc:: lederachtige: bladam (I
San ~ I hebben een d uiddij~e l ichlban:- no:rfstru..'1l1l-ll' [)en beester die>zcllbcsîuiva!d
mc1 ""ine bloe men.
Hc:1. gll.l.\ cfrui l I'w:e l't een di;amc; lcr van 4 IOC \0 cru m een ë"""ichl \&n 100 lot 4S0
een belangrij l.e bc-m \ :tIl \ il.lm inc:(' \ oor \c-c:1 mensen woo'\lICh!ig In &: lfOpt:tI.
nlf$ poter <bn 1&11 "iuu\\ ruc h'en l >.:o..mwa,., ""\;al tlLU I." een bcLtngriJI. ~ I )iwnmc
wuni l in de \ ol l.smood " "I MpoomI:tIl ' 'i fn nl - g"n.lC'md rn r.:>oi. ""I "app" l
blldcrat. bas! en "' <Jflel $ " onkn rt1"di.;i~le "'ëÇll..clulpprn loege.jlÇhl. Zo ",ordt
blade~n en w t door ('Cf1 unul k,LoIc: '!tammen in l..lItij ns. Amm u. W&:· fril:aca
gc:bIllil l . 1'1 middel le~ I."'alc:n a l'i diarree en d~""nlcric. al'i middelt.~",~""'I!!
mrn>!rwlie rt:(:u!cKnd middel. (iu..'e "u.d l tegenwoordig op [IIUlc schal eöm
Mc:1. ruune pIll h,,1 hi", hij om hc:1. ho~e ~"Iul h" &:ln p«lIne ...lWUI1 bet fruit ri i ~
, o:tdiU.inl.t~middc:len en ~d"j_ 0.,1. in hc:1. luiden ' an de V.S. zijn groce gua
~iiii!!~~
stalen Florid&. r. hfûmit' en OJI het eIland Ib" ar.

De hCTlom~1 \ an r .I:"<li<l'·" is ondll;.kliJ ~ mM f mCTI n"" mlllllll dai
1~"";;j~1ï~~~~~
tru pisc h ZlIid-.l, n!n ll.a De planl hee ft t i"h echter over nagenoeg,,.';

der aardt; "'e'C1I Ie '''Bl'''''idcn

/:,,<I},,""

I'ha\m Îden die: !'liJ; " ,"
In hun nalliurlij lo.e Icc:fomgevin{als
foclll~crcnd IJJn aa ngetroffen l ijn 0 a I' SG 10 Ph../I;um bior:
12S rh,{/I"", .-d"!ol.um, I'SCJ 111 U.·I..",pl..ryx JI/U1U1u. G
I::uru 'nrm" 1,.·,."ru/tra. I' S( i " S'rr/.. t./..a 'iI'.I/u, (en

WI" 'l' iIu.,. lOrtcn en "nJl"'''·,..•-scorten.

gcgcteu
" >cd 'oC lplanl " (lp ,111 m"rne::"~'~'i'~~~~~~~~~~
laa d o m rn de hlC~ Urn\' de ...ntl."'ettb
kl men u Ie ~unncn :lllrthicr.lc:n, V,~
hUil ttr~le ' ladIa ui rnljn ' fIC\:la'i,

o..iJiJiilil

Hru nnen: lid Inltmd / ,,,l,,lculd: I'Md" ..n
Gtt:uJrl«tWc b.." l,t"fl h m. .Je " Jl<;tlfnnu ng 'an 11u.a\c<tcndo: blrtCii
hA ,uide I<} Th.: S,id .1.. I c:.f ln",:ch of Sinp .po.'lrt - . F rano; i~ Sco~
MIlle ,\ rn.u inl1 Wufl.J (\f Slid and I ':;l f-i n.C'Cu~. P;lul O,Brocl .

Abslr;acl

Bnel descflpl~ of I~ adulls. eggs and nymphs ol Chondrostelhus woodIo«i KirbY MI
some practICal noles and

t'~pl!fit!oooS iIDOUt housmg. feedl ng and breeding lhis "'.......

II n"'"m~l.

In august us 1996 ~ft AILm I larman enkc:k e\enlplarcn gc: \'oooen in New (irorl!ia, één van de
Solomon eilande n. De d ieren die men nu in geva ngensc ha p heeft. zijn nak..... eek hiCT\"an, Ab
\inJplaat s wo rdt in de literat uu r oo k Nicu\\ ·Guinca vcrrnckl.
T .,unumic.
Deze soort w..,.J voor net cent beschreven door Kirby in 18% . .\ (lTlJ niJ.:s ..tk,JJWJ; (KirbYI is een
~",."ic:., :"maar het ges bcht ChcmJro.~f~/hUJ krijg t in dit geval \ ·OOTT:UlI!-. Deze soo rt hchoon tot de

subfarm1ie LonchvJ;rkJt".
De \ o h. ......cnt n.
Beide ges l.Jchtc:n nebh :n
geen \'lcugeb.

Het mannetje is dun.
talmnrug en blinkend
donkergroen van kjeur .
Zijn ge \\lichtcn. kop en
uiteinde \1Ul net ac ht.:r1ijf
zijn oranje. De alllennes
zijn lange r dan dc voo rpoten. T)pi~h " 00 1" deze
soort is de t"'CC "'buhjcs~ op
de mclatoo ra:\, op ± 1/) van
de och terpotcn. lI el lijf
heeft een glad oppcn lal.
net als de polen. De Iengle
\ 1Ul net lichaa m is i: b.S cm.
lI el \ TOU ....tje is bruin lOl beige gàkord. i'o\~d het lichaa m 0115 de pote n. Ook hier zij n.
langer dun de voo rpoten. Ilcl lichaa m Ik.ocll we inig of wel knobbels en uitstulpinge nt
individu. Vooral op J e n"ll'Slllhl.lTax kunnen so ms gru te kn obbels voo rke r nen. Elk exem
and ers. Dit vcrschijnse l noe men we pol)mortismc . l iet vro u.... IJc op J e foto bee re ie
uirstuipingen. .... aardoo r IC ee n gladde r uillirhl krijgt . Hear lich.1ilm~lcngle is ong
.S c
leeû in \'olw;.t\~n stadium nog ongeveer S ma.lIlJc n. 1k:1 mannetje icts korter.

In J e co lkrt ic in het l";llurnl lIislt>r") Musc um in Londen zinen wildH1Tlg cxcffiP.1aren.
Ja l dCle c\l'mpLlrcn ee n stu l groter Ijjn dan wa t wij in ge veng ensc hap J(\l;
l ijken in nujn eigen ~er/'ll11ding. l ie Ik ook doil lllijn a.Ikn:e rsl dieren
nu in mijn tcrrarium he b li lle n. In mijn L.... rsie ge-nerntic zijn de vtouwti
nu .... nrdcn ze al nau.... d ijks lange r dan q cm.

Ik (Ier en \\ "rJcn lulraal ~ e k~J ; bcl vrouwt je IwJllJ: geWOon"
~\'[lI iJJ dd 1\\,·,: eeren p.:r J"g. ne nimfen komen nl M 2 á iiiiiiii!en
" lhanL.dij l \ all •Ie h:mrcr.J.luur tijdens de incuh.:uic. Voo r hCl uit
de deren nÎd vee l \Oc hligheid nnd ig. 1.1: kunnen Jus in Je kooi
boe wel je er rreer Cll nlm lc o ver hebt Ills je TC uitraapt.

uit!

Ut nim f.. n.
Een ~cbt.,rcn nim/jo.: is ~rij~" ar! . ~I Jun en heel! een lichaamslc:nkl van
of l" cc dagen Ia ICT t'qti:nncn Tc IC eten e n na bijnat wee weken VCf\'C'lIen ze: voo
VlU'l.J.f wl morrem is cr lUu " e lijJ,; ~ nu g uÎt\'al bij de nimfen.
G e woo nlijk vert oren de nim fen gee n pro blemen bij hel opgroeien. Bij Ie: voc htise
l l1llllefl T.e wel slap werden ITI sterven. Als je Jil riel gebeuren, \'amindtt dan
sproo:Îc'n en zo rg ook eventueel voor ITIC'Cr \l.'T luchling aan de: looi.

De nimfen doen er ongeveer l ijf ma anden over o m volwassen Ie worden. ZoIl1s biJ 'dë
soorten worden mannetjes Îl:IS sneller volwassen dan de vrouwtjes. Hoewel deze d'
polen hebben. bn:ken ze nÎct snel af 1.1: werpe n u:: o ok nj,:( ZJJ snel ze:1f af uit ~il!J~~
tec hniek die wc a uto to mie [zelfverminking] nocrnc:n. Voorr-icht igheid blijft echiet ëbOiICii!
II ~ I voed l
AanV3rlL:dijJ,; We hl men dal JUl::;OOr! enJ.. d varens IUlol.. Toen ik de eerse . e
echter orunidJ.:Uijk braam. Pas .... :llIl'ICt:r ze bijna vetwassen .... aren. p r ik wrens en
Ze lusten ook eik, roos en kerse laar, en o ng..." l"ijfdJ
vee l meer plàrite
en;
eren, hanl,tl " 111 af vun de c mstandigbcden: hij Je ene kweke r eten "l.e: liefst braam, ï '
dan .... eer varens, Dit hangt af van de: soo rt vareris o f hraam. want ze: el ètl iicV&

00"

De \C:"/u ~ i n ~ . I..", «k en hu i \l~ li nlt .
Deze Hij nieuwe soort is niet moeilijk te kweken en is noga l produ ctie .
veel kwek e rs gekomen en .....ord t zc al re~e1l1l9 l i ~ op bijeenkomsten w~~even.
een \uchlil,:e o tnge \"ing {ho ge luchl\ochl ighC"idJ. maar hel voedsel en
!tooi ~
blipcn. Doo r te veel wate r worden de:dieren slap en krijgen ze: di
mag d us .... d elke avond sproeien, maar Je kooi rooet genoeg vertiiêtii zijn::.:::.::::.;~
een uur oftwee verdump t zjjn. Een karrencmperaruur o fiets meer IS" •

ac:

Il I-inddal C ~m"Jf",Ji bes! apart gel....eekr wordt . Ze is ~
gemalldijl/-Ou \L'Td.... ijnen meI eedere soo rten
llC
een he ler zicht op. Il raad een Bemiddelde k i
stelle n deze insecten \lCini~ eisen aan hun

G~ r:a.d p lftgde bnJnn ~n .
• BRAGG. P. E. (1998). !!"':'iIlll!
. xocu. R. & SElLER, C.
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Hoe kan ik he. beste ei

'''~~'ii1

Doer; Wml)'ul\m.

Absl~

As ClSSCUS$ed aunng lhe Phasma ~ng In $lnl.-NIkIaaI (MerttI"]
Mlb$Irates we geven....lh
l clls )altv.-.tages StMIng fl'DJ'l b
II'IQJba!JOIl 0Dl'ldit1OOS are ck!do.x:ed Wlth lIimllaf tempenltiH'
Idon l lClll I'l<llcl'llng msulls when lhefe IJle 110 mould problems

It"",

1>iI L" een \Taag di.: n""nil; kwd.er ....· / il: huudl. Naar aanleiding van
dil oo.krwo:rp op de mn:linl; in Si m· Niklaas (:! I maan '99) besproken.
interessame inlf.lmu li.: uill;cwi.,-e ld ....ad, schrijf ik hi.:r de bc~
EeN ga;m we n:ns kijken mar de
hun ~ kU1Ull:fl Ie~ ~cn:

\"~hilkno.k

rmrUcren ....aarop wBridC

Ee n eerste vorm is bcr gew oon laten vallen \ aT! de eieren, De \TOuwtJeS doen
moeite om hUT! eie ren verder te verspreiden, v eerbeekten rijn CanmrilLf. Lo

Soorten Z03Is Sif') /oiJi..z, Tr.u.'h.lthvrtLJ: en (i r..ztiJIO kkven hun eieren aan takp en
soms in kleine groepjes. \ l=tal hc~n dc.tc eier en geen oo!>'e \ hli~
"' y",,,
AI ru I.... ee rn.:un.kn uil" Oc-.tc nimfen l unr.:n niet lang ronder eten. In Ik natuur. k:
immers uil o p de voedselplant .teil:

Soorten zoals Da res en f piJlJrl'J begra cen ool. hun eieren. maät
\kl hu n voe rpot en maken ze een ondiep kuiltje en dan kggen"ZC cr
over hun licha.un gekruld een paar eeren in. Daarna maken ze liEt
Enkele ujllo nJc r~cn wals .., .ce ltJ prikken hun eieren doO

hc."'Cft een scherpe punl en ee n ' weerhaakje', zoals bij
vol.... a-...sen vrouwtjes zoeken L"Cn blad \"IUl hun v
hangen. Zc laten hl:t ei hnlf uil hun achterlijf
hL' 1 ei duur he l blad " Als dlll hlud voorbij
wandelt het \1'.,uwlj..- \\!;"g , De ze soorten
;'; U

been men U ni Ie bc~inncn 1\\'eC: mogcli

uurapert en I;Cl:Onlro kcrd incu~ 'IJ
moxile \r.1aj;I. Il heb reeds 0
luetus en O,,~upht.""tS fXroa1lJt1,

Ph.hml t~

RI:

JS. bi 61

G c.... one P.lt~rond is gocJli.oop en ~C<'fl gewoonlijk de goodC
hic~ geen problcmcn In.:! :;.;himme b _ Doe wat polgrofil in
aän r ödat er maar "einig lucht tussen r.n : dit l!':taC mogelijke _." ,, ,,,
eeren er dan {:C\\ con t-n cnop. of rmal mC"I een potjood gaal
Je na tuu r oo k in de grond gele gd wo rden.
Iurf is zuurder en lal dus nog minde r snel sd ummd cn. Maar lurf_;::.:,;;,, ,,
\ orml hel een onaangenaamfijn slof. Me t turfvezel heb je: dit pro
Zand wordt d oor sommige mensen ook gchnJikt. Mijn cn"Ming hiermee is d8f
als ~ hd. bevochtigt en da l. ee ns Cf :;çhinund ontslaan is, die niet mctr~ te Di"

Vcrmiculite is een steriel suhslru.:u dal eigenlijk in do: bouw 1,!cbruikt wordr om bClon 6C1ii
maken. Ilcl L~ alken in grote b oeveelheden IC koop, tenzijo p lnsecrenbeurzen Cl! ••
Met verrnjc ulite kan men wel de ideale \'oe hligheid cre ëren om eieren te !DIen uitkom: tiet
word t dan ook meesral l;ehfu ikl om rep riclcneicrc n op uil te broeden. Ik heb reedS c)cren
E IIl')'Cu nthu en Haaniella gewoon op een L'IIlg vochtige vermiculae gelegd ( nic:1 inge8J!
dit gaf hee l goed e uitkomstresultate n. Ge bruik he ler geen vermicu lite voor eieren ifÎe'Ze
beginnen schimroe jen. Dit start meestal a an hel micrcnhroodje (capitulum).
Vrocg« gebrui kte ik ook keukenpapier. Ik nam een paar laagjes beven C'
en daar kg.k ik de eieren o p. Oo k J il itaf goa.le resu haren, maar soms ontst a

zwarte llChimmc:1die rTalCilîj],. .... eg Ie krijgen"as. Keukenpapier droogt ook
Sinds ongeveer een jaar pas j], nog een an•Icre
metbede roe . lk doe .k e ieren in een do:lseltjo: van

een

~'oghunl1es

en leg dit dekseltje in C\."Il J <IOSJC.

samen mei een ande:r Jek!IC1 mc:1 voc htige wan en in
(zie: lckeningt. De vochnge "alten zorg en voer Je:
nodige IlKhl \l>chti@htiJ ronder d.l1 Je: eiere n zelf
met wate r in co r uscr konen Ik l e mclhoJe vind l1.
voo ral ~~ hik l voo r Br.lCil/UI, 8".·t.'rj<l. (1"''''PlJS.
Pharnacïa en b:fut(l.~ml", o m.L1 \an d ie soorten Je:
eiere n gem lkkelijk bcgilll1l'n :;çhinvnelen.

NólJ óll een J ou sje sub:.1 r.sa1 mei eieren gt
In zo'n J. )\ISjc moel je eigenlijk g
~
we l even open om J e lucht re \"C1'\'

cn:'ii0ili:il:ii::

sut....lraal nl('\ IC' Jroog wo rdt
e ü.e dag uil. "ani van so mmige

Tijdens de bij«nkomsl maa l•.te Leen van Doom een imeressame opmerlr.inIl in "''''''~l!
\'o rming van schimmels. Schimnets kunnen ulleen teven InCt weinig licht en stÎlstlW'idé
die geJachte stelde hij een proef op. I lij nam een aantal eieren van J/uu,,;dlo gruyll en
een vochtige W lt in ~-cn doo sje. Dal dllOSjC stelde hij in een koo i meI een 'o'enlilDlonje"c een
crin . De hypo these kwnm Uil: door h.:t licht en de luchtverptaatsing had hij niel de minste sc .
Mind.:r interessant was dat er ook gee n enkel ei uitgeko men wus. Mescbien kunnen de et
deze soort. die normaal begraven worden, ni':l tegen zoveellc bt en luchl\"Cf'Plaatsing. waardOOr
ondanks de \'oc htig.: Iao.Ig eronder loc h uitdroogden.
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Phnma

} tw. lS. bil 1

Bemerkingen over de verze
Duur: hri'ituph Sdk1' I\'en4llld <k lor

Abst....c t

PractICal e~penl!f1OlI$ abouI keepmg and ~ E~
ClClOdItlQf1S anc:t iIllé1rge runber ol aa::ept tld 10CJdIQnts . . !ho......,

lhode,... n:
l iet eerste la len met l ....ee kmateriaal is vuak tc '" ijten aan het verkeerd uitbroeden vnn
veel kwekers gelo ven dal een uhk oms ipercentage va n 10% bij panbenegenese nomViäl •
julsic incubatie bereikt men echter een pereenrage mil 60% o f zelfs It1lXr. De eiere n
bij
temperatuur van ::!5 - J O°C (overd ug j eu 20 - 24°C CS nacht s) op gua.'1 gelegd wordCn.: 0iiitiCi
uitdrogen te vermijden, werden IC om de t .... ce dugcn besproeid (best ' s avonds) . Een
•
verzamelt het o ve rtollige .... eter dal van de eiere n afdrup t. Als dekse l moet men
gebru iken. zodat ct geen co ndensatie....utcr kan o ntstaan. Ro \'endicn kan er dan verse
licht bij de eieren komen (zie lill. 11. Op
die manier wordt vermeden dat de ee ren
schimmelen of Üi:dil "orden. ~lcrkt men
toch sdûnvnd op (d ie bq;irll rtleI."SIal bij
hel capuulurn], dan rrvcl men OCl

ae

c.

bevocbngen aanzicnl ijl min.kren, De
jolJi!:t'll konrn na e ngeveer 7 lOl 9
rreanden uit, rn«sUl tijdens de Il.1Chl u t"
in de vroeg e ochtend uurtjes.
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~·Ilkek lallen in een teil met 10 cm wuter leggen nis vourii8it.
\\;Ulr \ '\)!dl"Clll1... licht konu.

\ 'anaf h~·t tweed... stadium lOU men de sterkste nimfen in te P!J.I1 k:
br:1.I11l IRII"'U ) De bllldrunJI"n moeten steeds vt:tlIl1fgeknipt wo
vreetspore n va n andere wnndclcndetnkken zijn. Op die pluntsen ' he l b
\1'\1.1 r de jongen van E. K"l;alh. llet \llL"óse lll1ag ahso luu t niel bevoé .
dagen aanvaarden deze nimfen bruum als voed sel. eers t aar-.f.e!cnd mBIlr i:IiliImi den
Deze metho.'<fc van omschakefing is enkelto... Ie passen wanneer men in
braam \ in.ll . wan t ho.· t sle rIlL",:ijfcr li ~ t hierhij nll,.....stal tegen de 80%!

Ee n vrij comfb nabc jc mogelijkheld voo r noodvoedse l in de winter is hel aankopen van Euca
als snijtakken. In bepaalde bloemenzake n " Ordl dil geb ru ikt om bloemstukken mee le.siefen.
kopen deze ta kken aan bij de gruo rh andel. waar di t mnrdd ig in kartonnen dozen verkocht
Vo lgens de informatie van een import eur word en de planten in hun land van herkomst nie1;",!I\!!,~I '
insec ticiden behandeld. Voor de ze kerheid spo elt men de takken best toch maar goed af voo
in
de kooi gaan. Men kan er oo k L....rs t als test enkele andere jo ngen (vb. Extatosoma t ioralU1fl van
laten et en. Rozenrak ken uit de bloemenwinkel lijn danrentegen altijd bespoten en kan ""!!l.i!l!!~
o nmogelijk als voedsel gebruiken! Gnulth..ria sharon wordt eveneens nis sierg roen in b10cmst
gebru ikt en de jongen et en hiervan vanaf hu n derde sta dium. maar dil voedsel leidt na boe
weck tot de dood van die nimten. I let is ons nog niet du idelijk o f het hier gaal om gcbruiltie
insecrcldcn ofom Je on vcrdraagb aarheid van de plant "..d f,
Waarschijnlijk eet E. versiruhra II('t als zijn Aus tralisc he vcrwe nt E. J;IJ/iulh oo k Acacia
In de drogere ZOIll."S van Male isië en vooral Je kleine Sunda-eiland enljj kr de \'cgelll t· gOCit OP.
A ust ralië, zod at ook daar de AnlC ;u- en ErKa~lpll~lbo.llI\('n in grote groepen te vind.\\!! ..
Ik kwee kst am die sinds vele jare n parthenogcncf
word t. is ja mme rlijk heel slcrk ged c:genc:redta
ond ervind t men in alle nimfenstadia grote ;IC •
zor gvuldige 'l'er.lOrg ing en optimale klin\lllolO
omstandi ghede n,
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I.rij gell .... c hl-c1\I. ;tl \ ragen 0\ . .· 1' .......lke boek e n ... r ;,jjn 0
I.\aar jo: d i... k;1I1 \ I.·tkrijgo: n l'aull >. Broe k m.lakle onlangs l'en lijs",""""::::"'"""
puhli.:atiC'S.

- AIJo:r1on. n. 1 9Q~ . .-\ !'ih1.. h~ -!'iI "'11 n uuk lIhnul SliI.'k hu~b. ll;H
bcginn,:ri~iJj;;
WaterWo\"ilk. Prij s: 0.95 ( ISn~ Q 7S0866 ~~349~).
kleur, Lorre nota over 6 soort en en \ r:r,;.chJllenJ c andere ....orden aangehaald
harde kaft. ~2Om m :'l. 145 mmo
- :\lder1on. l) . IlN7 You r . ï nl ~ Iid.. In"«1 TI'III'ublicalil.>n$. \\ ah.'1"ln"l\ille bI .
I 8582 790N·:!). xt ooi ge i1lll\ trwrd met lIeurful u · ~. de...e gccd kupe gids g.. -. eft all iiOOi~
info rma tie \ 001' beginnen. JJ ragi lkl' s. ra p.:rback A 5 .
- Bragg. P.E. 1998 . A rev t..ien ufTh e lI "'l... ruII IN)~in:a ... ( Ins ...eta : Phasmid. : a.dlll
of !IUl"nt·" whh the t1 "'Sl'l"illl illl1 llr a new I:,'nu\ un d ten new s pedes. l.o11lugi ~hc
verhandeling...n (ISSN 002-1·1 65 2; No J 1r.1(IS II:'\ 9(1. 7n 39·6 1·3-j L...iden: Narion
Natuurhis torisc h M usc um. Tl.' \'C rlrijg ... n bij : Dr. W. Backhuy s.Universal Bonk Servic
warmond er«... g SO. ~ L-2J -I 1 Kl Oe gstgeest. Ned erla nd. Een bod. dat in 135 pagina
ecologie en \crspreiding van de 1 1c1('fUple~ ginae in Borneo behandelt. Prachtige 1el;, .
- Broek. P. 1991. SlkL.. In ....."h ur Ihila in. Eu rnp ... and th e \InJilrrranraD . fl'ill~
Publishing. Prijs: HO.OO (ISO, 095 1093983 J. Te verkrij gen bij Fitl8craIJ Publisbin
Box 804. Londen SE 13 5Jf. Een eenvoudige. goed geïllustreerde gids \001' Je
phasrnidenhefhcb bers die Europese wandelende tal ke n wille n herkennen en \erzamcl
50 pagina·s . l kl... urplaat , hank Lafl. gebond en mei ~p i raal.
- Broek . P.D. 1991. R"':Il"in): :II1tJ Sl ud~ i l1 ~ Sl kL.. :Ind l.uf tnsee ts .
AES. Prij s: ong. i5.50 I IS U ~ ij ' HJOO5-1 5-1 'Jl. V... rkrijgbaar bij r\ F_'i PublicullO A
26:1Grange Rood. i..a" ford. \ Ianningtro:o:. Ct ïll ::!~D, England. Een go~-dkopc gil-'!
begi nne r en meer gespcclallseerdc L" ckcr, rnet gedetailleerde nutu's o \'e~ 17 ....i j d\
goed J;...l "cckIC soo rten en korre IIlllilies ov er een Sü-tal and c·r... soorten. 9
ioa'
tekeningen en ....... art-wit platen. Paper back A5.
. Broek , l-D I'}'III Cóll:.tl"l: u,,· IIrT~ pc sp...clmens ofSlielt . nd I.rafl
"' alurhi.lllri..ht'" "I u..eum \\ it'n (In..« I:I: I·humida). Kal:liogo:,J1èi: ",'
Sammlungr:n Jes "'Jt urhi ~luriSl..-hl.'l1 Museums in WIl.'l1. Prijs: 155
(Europa) i Isn:-.: J·900~7 5 ·6 7· X). \ ·,-rbijgba.lf Yan her !"jaturhi ~lt!ri
Schriûernauwh. Burgring 7 1'. 0. Box -11 7. .-\·101-1 \! ienna, Am .
\30 ..Ie...e be langrijke collec tie, met nota's van Urunncl von alten
must \'OI.'r ..I... taxoncrnist. 7~ pagina's . papcrbaclc A
- Brod . p.n 1':N9. l' h"" \ ll1a/-inKWori d oliSth:k a nd Ln -1
/'&1' UK . .I: Itl .20 naar EtHllP;1 en \\e rcldwï!,ge
~Sl • l! udil
QOOO; -I tl3 HJ. \ 'l.'rLrijt;l;l.w bij A ES Publi 10 . ECn een 0 I
wil weten I.l\ er wendelende tallen en bljd
liilit
~Jll'óal i slen Behandelt cren heleboel in
en omwikkeling. ""cd... OpT..c: en,
. eno:hillenJr: wt:'relddelcn en IOw
l"an - \\il platen <.'11 40 llcunllustralJCS.!

Een

• n Otl l ~l·r .1' &. l'dllCf. ~1. 1 8
Slt'rk \an t«:nJc pnj) IOuit! N ltle
' );. ~~
S.... is ) h .mc b~ Naturmuseum Olim 8t. M
d'
1'N3 ('ullla,:I : Musée J ' hlSltlin:: nalurt'lIc. Rue
ux I
hl il ~rl ,IOJ , h-o m......i 1,tci1luSlm.'rJ boekje d lll uitwcöfDC lw
I ClJl''''lIl~ldlingcn over Phasmldcn.
• Fl,,) J . 1l 1')K7. to.: \'t'Jlina: Slick In ~cc:b. Hoyd l'uhli shinH. ties Dra
<151 ~ 4tm 0 7 1. Een i>.lsis l.. \\ cd.hndiJc geschreven door een Entom o 0
over 7 so..m ...n, enkele figuren en k lcurilluslF.ltics. óO P"'Wina' s. ~~
• l.un~I'lis. F. & Idun ~ . I'. 19Q8. " b . ml tode. de GUldclo
Sali••nal. Info en prijs : contacteer 1'. I.d ong. lc Ferradou N ,],,~t,!;lól~f.!Î
France . \100.'1(' lijruckemngen. Franse ld.s!. 88 ~giTUl's '" add
Papcibii:
• 1'01\ in J. (Uilg.et'f3Chl in 1Q961. l' hll. m:u Qd t a l,,;ilg.J\ c in eigen bc''''~I'!i~
Een moo ie \ C'rza md ing , .... art - wit tekeningen \,1n opgezette phasmiden 0l
exemplaren beschikbaar hij Jucqu ea Potvin. Brusselbaan 7, iJ·l 600 SI·Pi~
• Salmon, 1. T. 1991. Th c Slkk In ' t'ch of nell ZC:llll1 nd . Reed Books.Aucklan
Ncw Zeeland Dollars (ISBN 0 7900 O:! 11 ó). Tc verkrijgen "ia gcspctialiseérd
Een goed beek met prachtige watcrv crftc kcrtingc n, 114 pugma's, Hardbeek.
· Scboeman, A.S. 19K5. 1'n1~ i n~ ;\bnlidt eed Slic k t eseets . De 1aga.llaum , Pn:tona
of tbc Insight series). ACluele prijs niet bd..cnd t1 ~BS 0 7985 1368 8). Verkrijgbaar in: •
Afrib en \-ia gespecialiseerde bod..handelaars. Een basis gids. LIc:Ul. ~ 7 pagina's. ~
:!Umm x 175mm.
- Schulten. D. 1995. WJlnd C'ind t UIalI er, Slllb- und Ge'lpenslte brttkra. Emcmol
mededelingen uit hel Löbbecke-Muscum + aquazu.... Dussetder f prijs: OflHO . Vc:rkrij
in het Löbbecke-museum + Aquazoo. -I()200 Düsseldorf Germany. Zeer bruikbare
kweekgids. omval zeer veel soorten en mooie tekeningen. Duitse tekst. 132 pagillD's
kle urenfotc ' s . Paperpa ck A5.
• Sro Il-ChOl.'TI, F. 1997. .-\ Gu itIc: I.. lilt' Sik '" ~'l I.C'Jlf Jn, c:eb of Siaga pol"t'. Si."n...,,,,,,
Scieece Ce nrre. Singapere. Prij s: 5. 15 Singapoorc Dollars IISB:-': 98 1-OO-862S:.a
aangebeden doo r Europese bod.hanJclaars.. mililr geman d ijk te \ erlrij gm in
momenteel misschien oog verkrijgbaar via fîtlgeralJ Publishing. P.O . Box ao:t,
SE 13 5J F voor f9.00), [ en boekje boordevet info en fotomateriaal i iäklO
pagill3's, pllpcroo.:l
• Walts, lJ. 1991I papçrha..-k version 1<)<)5 ). Kt eJ1init ;\Iiaib~asi' , St~,I'~k~:I '~g;
Londen, Paperback (ISnN 0 14')(, !lUIS -I) 14.50 : bardback (ISnN 0 7496
=r goed basis boekje voor kinderen. mooi geïllustreerd mei kleurenfoi
~i l' tl\H' boeken !!!
- Bra ins Fugènc. 1999, Terrarium
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In grote opla~e gcJruLl en overal gem.akkc:lijk '
ca 300 Btr . 18 11. 1Icl hoek lelt ]~O blad7j j

•
•
•

•
•

•

•
•
•

I N IlIU1K :
-Brock 1'.0 . A ('ompltlt' Ituidr 10 Ur«ding Slick . ad L'iifi
\\ 'alcrk.l.oville, liS IJ~
'?I.
Dil boc:ll.:l I l:'l: Il\ouJi~e nota"Jo en kleuren foto's bevaneg 0\'
r.lI l>' 5 van and ere soo rten.
Een ~c!>chl l l b...e kje voor J e beg inne r en de mIXTervaren

-En Phil UI1I":P: is ben.,: Lijn nieuwe boek te bdinJig c:n I> ct' M'ii1c:i
.... andcknJr: wllcn
wordt misschien nog dit jaar uitgebracht.
.ool wordt een nieu br.d. van uit Singapore verwacht.

-7 Meer info zal in P! I.-\S\lt\ gcgC\ en " ord en .1Is deze: b oeken op dcltriiiit
\ erscbjjnen .

Alweer een pracht ~e va
Door: Wim Plll\in.

Ikl werl. i., in maan 19lJ9 u il g..-~('\ cn dour d..- lI<l/U)Jhm Sature
S..,ót>ty, Kuala l.umpur, ~IOIk:i.\it, IS BN 9K}·9681 ·16-8, l lel is 222
bil dil en Ivx ll een zachte Laft. Afmetingen::!5 cm bij 18.5 cm
Als inleidenJ hoo fJslul beschr ijtl Je: auteur de hiologjc, da.\siflClitie
en gL'Og r.lft'\.Chc \crspn:id ing van de wandelende rakken en bladeren,
Te vens Sl:hrijlt hij ove r he t vangen in Makis;;: en het aanma ken van
L'en n:r/.amding om phasmidcn te bestuderen.
In d it wcrL 7jjn l\\CC nieuwe ges lachte n en maar liefSi t....esrien nieuwe
soo rten beschreven en geïllust reerd . BmcnJicn wo rde n nieuwe
5}nonicmen voo r acht soo rten verrrejd. liet bod, is rijLelijk
gcnlust r«rd meI 39 kleuren foto' s, Iti ' "art/wit foto's en ta lrijke
tekeningen. In totaa l worden 10 3 soo rten besproke n en de
Jclennirtalîc:sleutds naar ell. van del e soo rten stJ.1n erin.

De pnJs hedra.1gt (J 3 (.. 19.50 f ) \HOr Europa en Om\1l1 post en \-erpikkiiiB,
Eurocheque of pa postorder, SiU11C1l mt't je: inge\lllJc best elbon.
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Rl:'j:dmalij: lrij ~en .... c \ i.. brief.... i ~scli n~. interne t o f lckfon i~he ntae:ten
onz e pha smidcn . l licrt," Jcr een aanla l van Jel l." veelg estel de vrag en
antw....rrden. 1kt> je een \ rnaj: of l' en reactie . a arzel Jan niet om d
IJ. hdJ ..,IiK"lij,1J;:"" 'J.'II ti..r .." ,wl.r'·K"" I'U" I'SG 67 Lm.chodn e~nn . 'D
dUII ...." j tltJ, oud. .." zijn //lJJ;:"""J.\ "i..t ui,gdom"/I ,
Wot kan gebeuren is d.11 Je eieren niel vruchtbaa r Lijn en dan komen dCiC,:tn,c lOt
om.....ikkeling. Een andere oorzaak kan l ijn J al hel moederdier niet bdruchl ge
(dus maak steeds zeke r dal in ,...-n sexucle k..... eek steeds mannetj es lWl1lo'ezig ziln
wal soorten k1loc:kc:n partheao genetisch maar toch is hl:'l beter om een goede bcil'Ul:
hebben). Oot is er misschien iets misgegaan lijn t>ij de incubatie: eieren die Ie droo"g
gehouden worden, stere en gemakkelij k af, Be.... aar I c: daarom Sll'Clb op een goed v hb
ondergrond, in C'C"Il goed afgesloten JO()~ en spruo:i .... 3JU\Cff je OI\I:lcf" inJl dal bet Ie ~
wordt.
•

/FI . ...,

•

.Hijn PS G 9 EMui""'''' IÏtJrulum-puuHj t' h ..b ~n ui u n ht'l/!l,."1 ..~"" g"Prod~rm.

di.. iJ. .'1' "(JC'h,igt' '"f" mÎculit'1gt'l..gd h ..b. maar iJ. h..b .."o,m.. probi..",..,. md
\ch immtl. 11. b..n bant: ddl J...... ..i..r.." I.upol ; ul/..,. gUlln duo' d.. schimmel ..,. dill
I/i..t ; ull.." .litltm"..,., " 'UI moet iJ. dnen 'l
Ilcl Exunoso ma ei hec tl vun nature ecu reet ste rke en harde sc haal dal goed bestand j te
schimmels e n endere neg.niev e invloeden Vilt, buill:'nar tdcnk mu ar a an hel ver weg
catapulteren van de eieren). Een pasgclcj:d ei heeft bovenop hel dekseltje een gc:clklcung
dopje staan (hel ca pilulum). Dil 'micrcnbroodje' is een smakelijk snoepje v t 'ereJ\l di
eieren meedragen naar hun nl~l en lO de cic ren verspreiden, Iiel dopje is zees
en
een vochtige ondergrond j:.wldil al snel schimmelen, Dele schimme l is ni
deze eieren maar het is toch maar een \ ies ..,ichl " , Je: kan dil \'enn ijden
beschimmelde: eieren even IC spoe len in \\aler op kamertemperatuur z
dopJC'S verwijdert rijn . Del e werk..... ij/e geldl niet voor de meeste
pbasmiJcn. Veel soo rten hebben leer tere eieren en een schimmelinli
Ilel gdlCurt soms als je eieren verzameld hebl dat er soms nog \\llt rest '
uit.... erpselen tussen l illen, Als deze mee op hel ineubat iemcdi wn li
veel schadelijke schimmels groeien en de eieren aantasten,
lorg ervoor dal de eujes steeds op C'C'TI propere ondergrond li ~
schimme lende eiere n. Je kan ook de vochtighei d wallWlJ'llSSCn sch'
ho ge \ Ot;hlighcid en do or .... :Jl meer \ erluchling bij de eieren tc brengen
o rgd u ~ l .... orden.
Als lmllsle alternalief l an je uuk .....al melhylh~arn~ili:~ i
h.llen l>':l e schimm..hlc rende kristallen 10 j
I
isullecnt
ti ' en
je <i.1II om hel incuhaliemeJ ium en eien:n

Il./u·" ~m 10-111/ ~iJjn ,drqrlf W!'n PJ1)11i '6
,ûlKt'Aumrn. (}ndllnh Irn aanbod I'lJn vrn~ b,.tI~
""'uur/ijl. licht en .-ocll1iRltdd lW/grIT" dt' flint)
S l~'l alleen J'hyllumu. maar ook hq1aahJc anden:: phasriii". ;;j~iii
l .....-ken \ '00.1["31 in Je C'CTSle slD..ha geven de meeste pro&l

•

hun ee tproblee m. \ k o lal ' ijn.k (a ltcfl\;ltic\ c) voedselp
en ' n.:h weig eren I e te eten . Hij dele pru hln;:mge'aJkn kni~

.LUl

hlaJr.mJen ..an Je \ocJ'idrlant af. \\c ~tel('n er ook enkele nim en
c:trnJc soon hij zodn .klit no g eens evua de hl3lirandm inoiJttri.
moeihj ke clen al aan .
Do l kan je noi! Je l oo i prop vol voedselplanten ste ppen zodat ze

v;

hun voedsel eürcn •.
1I....lan!: bliiJt ....n l'h.rllium .man n"lj r Ir ....n

~

Vol.... :L~ mannesjes van /' hy lli ltm hill.:U/.lll ,m .... orden maximaal 3 "'''eken oUd
• J. ,/,' : ll ll n p U"'cr .-l ll i IlJIFw rp ha hllP"','"idt'., re ht g(,I'uar/ijlt l
Dele kleine SOI.'" (17 mm) en a.mvcrwuntcn, behore n tu l J e gc\aarlijbte Sl,IOU r1 "~
lul ken die er zijn" Ze spr oeien ......n melk'l\,;htigo.: sterk ruikende \ 'luci smf \'anuil;Z,'"I,,'",",
lijelc!:ell in hel voorborsts tuk " in de hals »). uver een afstand van 10 cm naar hun \"IJan CIl:
In de oge n kan dit lijdelijle blindheid veroorzaken, in ne us en mo nd kan hel sterk prikkele
lIdemh:Jlingsmocilij khedcn kunnen voorkomen en in co ntac t met ope n wo nde n kunn
\erschrikkelij k irritari..-s, ontstekin gen en bl;lil~jcs onrstaan .

PSt , I,): Etf.lffll"mtJ tiaratum ei
(Iekcning: J. POI\·in,

10 oktober I~)q .

•

\\ . nnnr : "1'

•

W u r : .. De Satuu~huur •• t inna e u., posJ 3. }.; L- ~l)2S
N.kiere in fum l.Llie in er dc nat uursc hu ur . U15· 256 114 1
0llt'ui ne van de rleu ren r I l u{1CJ
Tiîtl,i ndC' l in~ : Ilo: leden word en tus se n 12 u00 en O hOO \'crwad i
lunc h voer wie dit " cn,l ilullehraU.. erzel f meebrengen).
13u 15 • Start \ ' 1Il .Ic meet ing
- Bq : me ling
- Af\\clling uge mla
- Ro nd vragen
15u15 - ru ilen en uitdelen \ un surp lus phaxmiden : o.l.v. Kim D'H u1stCt 'tn

•
•

lUll Ja g

1.1'1 op ! D.: dieren zitte n in een g~~ hil l ruim doo sje (zo rg da t'llC nie t o\"erbevo lb zi uen
+ labe l TIl<'I naam van de soort. PSG- nwnmCT. dgen~~fr!#I
evennete kweek- en voedselnetnies. Zet er o.A IIp ofje Je soo rt vooe iemaiil ~
meege bracht hebt! Alle soorte n surplus rijn wel ko m, a1sool de zeer gemallelijk te k~
soorten . OI'ROEr : wle surplus aan eieren heelt kan deze zeker meebrengen in een strng
buisje of doosj e. voorzien mct label.c .

voerzien van \ -Cf5 voedsel

afsluiten van de dag (rond 17hOO )
0 lllllul..in;:: : momen tcel zijn er. bui len de: \ .~~ lc punten. nog geen bijkom end
uge udn punrcn ; w ie een be puald onderw erp wilbesp re ken. \"iloN l'lIc hlje ~e\'en
zien•. . . andere sugges tics '1?? '! (]ra.1g vlug luten «eten ! ! !

•

Routebeschrijving naar Detn :
Den Haag (A13 ) niet de eerste afslag Delft-Noord. maar dê: tweed
Delft-Pij nacker tlKEA I. ~a de afslag rechtsaf en bij Je stoplichten een
rechtsaf {~ Sta.U\\ eg l-1kLC gaal over in Jo: l.ofkknsld jnmaaL Voortlc:Si
hoog bejaardencentrum langs de Bie.land sekade. Onder bet Viad~~~
Korftlaan kunl U p.là:.c~n ter hoogte van hel gek houten gebi:H1 • de
l;jnJerbocrJerij . Oe " eg naar .. Do: ~aluursch uu r . is rechts
E
Papa.\er).Daar is geen parkeerruimte. maar U lunt"el even uitladeil!
~ V:maf

~

vanatRo ttcrd arn IA 13 ) nie t de afslag Ik lft-Zuid ~ dC
0

\IKI:"\). Na do: <.l f~li1 g linksaf o nde r de A 13 door c:tipV

Intcrressante dat;. .. ..Nl~
Ent umu rama 10 met Thema· 0100 e o .W I
Datum . J'al~~ .. september: enkel ~n()rdnlclil'tn 0
Scbotpioenen
l unJag 5 september IW): üntomorama . i
• WaM: Fort \ lID \\.:n"'CJ1l (Anl.... apcn-Ikl~ifl.
• lnto: Peter Je Batist. Helmstraat 1411. 8-1140 n.,'rgcrhout;
Telef..' on na 19 uur. 103,2 71 03 17

•

i (OJ'A,

,-.. _._ . _-~

,EN TOMORAMA'>
i~/

-

Tnrlll>c-un 1999
• D..rum: 7.atCnLg 11 SI,..pternber 1QQ9.
• Waar: in hel Fort \art Merksem (l kl giel (zie Enromoramaj.
• Dpmerking: ren terrariumbeurs .... 3;11 scms ......1 soorten ins«lcn ...."nkn
~ I;l n gc-n

c- n rquidc-ntwun Ie " 1" .ljl. l lltigill :

Datum: op zo~ 19 september IQ9Q.
W3.1I': Cultureel centrum - Hof ten Hemelrijk", K10051et'Slraal 7 8:-:1 ..
Info hij: \ 1.1Cltail John. (i."L~m~-J ~1r-.la11:; S. fl.QOOO Gem. Tc fu '
roeris Robert, Gemol:,hl d J J. Il-'~~JO weneren Tel." .~~~:
• Oproerling: een beu rs ....aar soms IllIl insecten aangebeden "''O~
I hl' .\m"h·ur .: nl o m " logi~I' · "-t,('ic-h : 1999 t:lbibitioQ & rIJde ftip.

•
•
•

•

Darum : 1"4h,:l'I1:lg ~ oL I\~'f I 'N<,!.

•
•

Waoar. Kernpton Parlt; Racecourse
Info: Ars . P.O. Ho >; 8774. London, S\ 75/ 0, EngdlllH1,.

•

Alternatiev e e-mai l:
h
I.lfbczoclr:
( lp den: cnorm.... inse ctenbeurs kanj .... heel wa! VI

...mt..:loJ 1 30: rh<.lsmiJen.l.. . . n..rs. rupsen en vlind
s.:horpioenen. miljoenpoten. rc:utcnslalJr.tn:
g
nieuwe inseer.. . nkusten. idenli licalielli
-En
0
IclJ/ OImc en nieuwe boe ken. v
lanten
\ allen . kooien en h..r rariums, Ol'

In,,:I.Ic-nheun ,: 102. InK
• Data Zalmiag 06 .11.
• lnfo Finar IIJ _Kldn.Gi
e-ma il

en

