28 ENTOMOLOGENDAG
e

Vrijdag 16 december 2016
De Reehorst, Ede-Wageningen
16 december

Voor de 28e keer organiseert de Sectie Experimentele en Toegepaste Entomologie (SETE) van
de Nederlandse Entomologische Vereniging (NEV) de jaarlijkse Entomologendag. Voor
iedereen – beroeps en amateur – met belangstelling voor insecten.
In congrescentrum ‘De Reehorst’, gemakkelijk te bereiken vanuit het hele land, op 5 minuten

Waar?

lopen vanaf NS station Ede-Wageningen.
Actueel
onderzoek aan
insecten

Het programma biedt ruimte aan ongeveer 40 lezingen en een groot aantal posters, waardoor
een volledig overzicht van actueel onderzoek aan insecten in Nederland aan bod komt. De
presentaties zijn in de regel in het Engels. Aanmelding: www.entomologendag.nl

Openingslezing
Dr. Paul Vantomme, verbonden aan de FAO
in Rome (Italië) en de KU Leuven (België),
zal spreken over Entomophagy

Programma

Lezingen worden gehouden in vier parallelle series. Thema’s zijn deels afhankelijk van de
aanmeldingen. Voor dit jaar staan sessies over insects for food and feed en biocontrol gepland.
Regelmatig terugkerende onderwerpen zijn bijvoorbeeld: Natuurbeheer, Gedrag en ecologie,
Medische entomologie, en andere. Het definitieve programma wordt eind november opgesteld
(zie www.entomologendag.nl).

Beste
proefschrift

e

De NEV-dissertatieprijs zal voor de 9 keer worden uitgereikt en de auteur (m/v) van het beste
entomologische proefschrift van het afgelopen jaar zal een lezing houden over zijn/haar
onderzoek. Informatie over deze prijs is te vinden op www.nev.nl.

Beste poster

Er is ruimte voor de presentatie van talloze posters. De beste ontvangt een geldprijs + oorkonde.

Beste MSc
Thesis

Voor de 4 keer zal de UES Thesis Award worden uitgereikt voor het meest opvallende Master

Aanmelding en
informatie

Door tijdige opgave en betaling bent u verzekerd van reservering van een lunch, een

lagere prijzen

e

of Science onderzoeksproject van het afgelopen jaar. De winnaar geeft ook een lezing.



voorgedrukte naam-badge en tot wel € 30 korting op de inschrijving!
Tijdige inschrijving: NEV-lid € 40, niet-lid € 55; studenten NEV-lid € 15, niet-lid € 25.

 lagere prijzen

VOOR EEN EFFICIËNTE ORGANISATIE WORDEN REGISTRATIE EN BETALING VOORAF ZEER OP PRIJS GESTELD.
Voor verdere informatie met betrekking tot de Entomologendag:
www.entomologendag.nl en entomologendag@gmail.com.

Graag tot ziens op de Entomologendag!

