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Van Ad 
 
Reisverslag van Ad en Annemarie deel 8 

 

Onderweg naar Portugal ontdekken we een mooi stralend wit stadje Moguer. Nooit van gehoord, 

maar echt een pareltje. Hier drinken we even een bakje koffie voor de lieve som van €2,00 voor 2 

kopjes! 

Natuurlijk bezoeken we de kerk waar we een wel heel bijzondere biechtstoel aantreffen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We rijden vervolgens Portugal in en komen vlakbij Tavira op een drukke camping terecht. Onze buren 

blijken een Duits stel te zijn dat ons nu al 3 campings achter elkaar achtervolgt. Zo’n toeval geloof je 

normaal toch niet, maar ze zijn het echt weer. Overigens wel heel aardige lui hoor. 

We maken een mooie fietstocht naar de oude binnenstad van Tavira met Belle de hond achter op de 

fiets in een mandje. Dat weet ze nog niet zo te waarderen, te horen aan het luide gejammer achter 

m’n rug. Ze is nog maar 5 maanden en dan laat je haar ook niet zomaar alleen. 

Met een taxibootje willen we naar een eilandje aan de overzijde waar een mooi strand te vinden is, 

alleen mogen er geen honden mee in het taxibootje als er ook andere mensen in zitten. Vreemd 

hoor.  



De schipper vaart ons dus apart heen en weer. Eenmaal in de boot blijkt hij een superaardige 

hondenvriend te zijn en laat ons op zijn mobieltje zijn eigen hondje Lucie zien. Mooi strand dus, wel 

met enorme kwallen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We gaan weer verder richting Faro. Hier landen op zaterdag (29 februari) vrienden van ons (Bert en 

Caty) waarmee we samen enkele dagen zullen doorbrengen. Bert werkt bij de KLM en is net terug uit 

noord Italië, waar vlak daarna corona uitbrak. We weten even niet of we daar nu zo blij mee moeten 

zijn! 

Eerst bezoeken we echter Natural Park Ria Formosa, een beboste kuststrook met schorren en slikken 

met daartussenin een antieke getijdemolen van het eerste uur. 

 
Op het eerste beste bospad schiet een slang weg voor Annemarie haar voeten. Ze trekt een beetje 

wit weg. Er moeten meer wilde dieren zitten zoals kameleons, maar die zien we (gelukkig) niet. 

Onze vrienden hebben een luxueus hotel geboekt in Quarteira en wij zitten op een wat aftandse 

camping om de hoek, met een wat schimmig sanitair. Quarteira is mondain en heel toeristisch, met 

gelukkig heel veel fantastische eettentjes. Dat maakt veel goed. Het beloven een paar smakelijke 

dagen te worden. 



Van Ben 

 

Het Coronaconcert      ofwel    A tribute to COVID–19: 

Concert Of Violance Into Disease 

Het is eind februari: The Animals are Coming: vleermuizen met ellende. Je kunt dan ook 

bepaald niet zeggen Het Daghet in het Oosten. Maar kom op, het zijn in ieder geval geen 

Fransche Ratten!  Ademhalen en Nobody knows the Troubles we will see denken we dan 

nog. Maar dan komen Rutte en consorten. Ze roepen ons in ons Verband! Slag van Onrust! 

Het virus Blows the Man down! He’s got the whole world in zijn macht.  

Je krijgt het gevoel de 

tuinman te zijn in De 

Tuinman en de Dood. 

Er komen Avondklokken en 

het is één grote Rommelpot.  

Komt Vrienden in de Ronde, 

Blijf mij nabij; nu, vergeet dat 

maar! Ook als Ick U vinde, 

met uw schoon mondkapke. 

Afstand houden blijft 

belangrijk! Zelfs Tussen de Os 

en de Ezel zit 1,50 meter! 

Is er dan helemaal geen Vertroostingslied? Desnoods, weliswaar met de bekende 1,50 

meter? Ja, met Drie meneren in het Woud! Want dat is het maximum aantal mannen 

waarmee men mag zingen!  

Wanneer kunnen we zeggen: “Het Offer is Volbracht”?  

Wanneer is er sprake van Soon ah will be done? 

Het gaat nog wel even duren! Dat 

betekent voor ons dus nog géén 

repetities! Er wordt wel gezocht naar 

alternatieven. We komen daar zo 

snel mogelijk mee. 

En, Fortissimo, Merck toch hoe 

Sterck we blijven bestaan! Dan 

zingen we weer als Die Nachtegaal 

uit Echternach! 

Blijf gezond  

Ben 



 

Van Fred 

 

Het aantal insecten is sinds 1990 enorm gedaald. Dit wordt veroorzaakt door landbouwgif, met name 
neonicotinoïden en stikstofdepositie door verkeer, industrie, veehouderij en energiecentrales. In 
Nederland komen ongeveer 20.00 insectensoorten voor. Van de plantensoorten is 75% voor de 
voortplanting afhankelijk van insecten als bestuivers en 80% van de vogels is afhankelijk van insecten 
als voedsel. Geen wonder dat de vogelstand ook gedecimeerd is.  
 
Deze keer wil ik iets schrijven over libellen, die ook nog enorm veel last hebben van verdroging. Want 
als er geen water is zijn er geen libellen.  
Libellen en juffers behoren tot een primitieve groep insecten, die een onvolledige 
gedaanteverwisseling hebben. Dit betekent dat larven van libellen na elke vervelling steeds iets meer 
op imago's (volwassen libellen) gaan lijken, zonder dat het 'bouwplan' drastisch verandert. Bij 
libellenlarven is bijvoorbeeld de vleugelaanleg al duidelijk zichtbaar. Dit is een verschil met 
bijvoorbeeld vlinders en kevers, die een volledige gedaanteverwisseling met popstadium hebben. 
 
Libellen zijn merkwaardige dieren, iedereen kent ze wel: van die grote blauwgroene of bruine bijna 
potlooddikke insecten en de kleine blauwe of rode juffers. Er zijn forse grootteverschillen: in 
Nederland meet de kleinste juffer 2 centimeter en de grootste libel wel 8,5 centimeter.  
Als je ze ziet vliegen hebben ze het grootste deel van hun leven al achter de rug. 
 
Eitjes van libellen worden in of vlakbij water afgezet. Afhankelijk van de soort zetten libellevrouwtjes 
honderden tot duizenden eitjes af. Het eitje wordt vervolgens een prolarve en daarna een larve. Die 

zitten verscholen tussen de waterplanten 
 
Libellenlarven zijn jagers en eten waterdiertjes. 
De grotere soorten vallen ook vissen aan! 

Libellenlarven vervellen negen tot zeventien 
keer om te kunnen groeien. 

Er zijn soorten die wel tot 5 jaar in het 
larvestadium verkeren. Je kunt wel nagaan dat 
een ven dat droogvalt funest is voor de 
ontwikkeling van een libel. 



Een volgroeide larve heeft nog één vervelling voor de boeg: 
de vervelling van larve naar imago. Soms wordt dit 
'verpoppen' genoemd, maar dit is een onjuiste term, 
aangezien libellen geen popstadium hebben. Een betere en 
meer gebruikte term is “uitsluipen”. Hij pompt zijn vleugels 
en achterlijf op en blijft minstens een uur zitten om uit te 
harden. Kleur heeft hij nog nauwelijks, dat komt later.  

Een gevaarlijke periode voor de libel. Hij wordt gegeten door 
vogels of spinnen. Als hij overleeft, dan heeft hij twee tot zes 
weken te gaan om zich voort te planten, want daar gaat het 
tenslotte om. 
 
Een achtergelaten “huid” op de foto hiernaast. 

 
 
 
 
 
Links de platbuik in volwassen stadium. 
 

Maar voordat ze geslachtsrijp zijn moeten 
ze eerst eten. Libellen zijn  geduchte jagers, 
met flinke kaken. 

Dit kan in de buurt zijn van het water, maar 
ook op beschutte en insectenrijke plaatsen 
verder van het water. Later meer hierover. 

Mannetjes hebben vaak een territorium, ze vliegen erin rond en hebben meestal een vaste plek om 
te zonnen. Oh, ik vergat te vertellen dat het maken van foto’s van libellen een favoriete bezigheid 
van mij is. Om insecten te fotograferen is het handig om eerst een studie te maken van het gedrag. 
Om daarna op een mooie stek te observeren hoe, in dit geval, een libel zich gedraagt. Een poosje 
observeren en je zult zien dat de libel steeds neerstrijkt op dezelfde plek om te zonnen. Dan heb je 
geduld nodig, zodat ze het “normaal” vinden dat jij er ook bent. Jammer genoeg zit de libel vaak op 
een tak of rietstengel boven water. Je raadt het al, ik ga het water in om in de buurt van die plek te 
komen. Het komt regelmatig voor dat ik soppend in mijn schoenen terug naar huis ga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De paring is een ingewikkeld serie 
handelingen. Het mannetje moet eerst zijn 
sperma-pakketje overbrengen van zijn 
achterlijfspunt, naar een orgaantje onder 
het voorste deel van zijn achterlijf. Want 
enkel vanuit dat orgaantje kan hij het 
vrouwtje bevruchten. Het mannetje pakt 
het vrouwtje in haar nek met de tang aan 
zijn achterlijf. Dit heet een tandem. Zo 
vliegen ze een tijdje rond. Het mannetje 
brengt zijn sperma-pakketje van achter 
naar voren, waarna het vrouwtje haar 
achterlijf naar voren beweegt en haakt aan 
het bevruchtingsorgaan van het mannetje. 
Nu zien we het zogenaamde paringsrad en 
vindt de uitwisseling van sperma plaats. 

 
Vervolgens krijgen we de ei-afzetting. Soms terug 
in de tandem, soms niet en dan vliegt het 
mannetje boven het vrouwtje. 
 
Je hoeft niet ver weg: foto’s van juffer uit eigen 
tuin. Zelfs de vrij zeldzame bosbeekjuffer heb ik in 
onze tuin gefotografeerd. 
 
In het begin heb ik het gehad over libellen en 
juffers. Ze vallen beide onder de orde der libellen, 
échte libellen en juffers. De eerste zijn robuuster, 
groter en breder. In rust houden ze hun vleugels 
gespreid of schuin naar beneden. Ze hebben grote 
ogen die elkaar boven op de kop bijna raken.  

 

 

 

 

 

 

 

Juffers hebben een lang, dun achterlijf. In tegenstelling de tot echte libellen hebben de vleugels van 
juffers alle vier dezelfde vorm. 



De vleugels van juffers worden in rust meestal langs of boven het achterlijf samengeklapt. De ogen 
zijn gevormd als een halve bol en zijn geplaatst aan de zijkanten van de kop. Bij juffers raken de ogen 
elkaar niet. 

In het Grenspark komen 44 soorten libellen en juffers voor. Dat is een hele goede score. 
Zoals voor zoveel andere flora en fauna is er ook een werkgroep actief om de libellen te monitoren. 
In 2006 is een rode lijst opgesteld voor de libellen. Er zijn in het Grenspark 2 soorten die met 
uitsterven bedreigd zijn, 3 zeldzame, 4 bedreigde en 4 kwetsbare soorten.  
2018 was een rampjaar voor de libellen vanwege het droogvallen van de vele vennen. De muggen, 
een belangrijke voedselbron voor libellen, waren er bijna niet. 
 
Ik vertelde al dat libellen en juffers geduchte jagers zijn in de paar weken dat ze kunnen vliegen. Ze 
hebben door de grote facetogen scherp zicht op de omgeving, ze beschikken over unieke 
vliegtechnieken en gekartelde kaken. Voor een prooi is er geen ontkomen aan. Het jachtsucces 
bedraagt 97%.  
Als wij een bal overgooien berekenen we de baan van de bal, zodat we die op het juiste moment 
kunnen vangen. De wetenschap dacht lange tijd dat je een flink stel hersenen nodig hebt om afstand, 
richting en snelheid in milliseconden te berekenen en daarop in te spelen. Zelfs de slimmere 
roofdieren volgen dezelfde baan als hun prooidier, in plaats van die te kruisen. Toen een 
onderzoeksteam libellen filmde, bleek dat die precies op het juiste moment hun prooidier de pas 
afsneden in plaats van gewoon achter de buit aan te vliegen. Zelfs als de libel een hele zwerm 
insecten treft, kan hij zijn aandacht op één slachtoffer richten, zonder zich van de wijs te laten 
brengen door de omgeving. Tot voor kort dacht men dat alleen mensen en apen dat konden.  
 
De facetogen zorgen ervoor dat 80% van de hersenen visuele indrukken verwerken. Die ogen 
bestaan dan ook uit 10.000 tot 30.000 facetten. Elk facet stuurt een afzonderlijk signaal naar de 
hersenen. De libel kan zijn omgeving in één keer overzien en scherpstellen op een prooidier. Die 
ogen hebben ook nog andere eigenschappen, bijvoorbeeld het opvangen van UV-licht.  
Libellen kunnen vijanden van alle kanten zien aankomen.  
 
De vliegeigenschappen zijn fenomenaal. Met zijn vier vleugels kan een libel meer dan elk vliegtuig dat 
door mensen bedacht is. Ingenieurs kunnen alleen maar dromen van de wendbaarheid van libellen. 
Ze hebben vier vleugels die onafhankelijk van elkaar bewogen kunnen worden. Open en neer en ook 
naar voor en achter. Daardoor hebben ze een kleine draaicirkel en kunnen ze stilstaan in de lucht. 
Aan de vleugels zitten haartjes en tandjes die zorgen voor opwaartse druk en het registreren van 
snelheid. De voorste vleugels wervelen lucht op die de achterste vleugels opvangen om te gebruiken 
bij het opstijgen.  
Het lijf van een volwassen libel bestaat voor 60% uit vliegspieren. NASA heeft bij de ontwikkeling van 
drones geprobeerd dezelfde eigenschappen te ontwikkelen.  
 
De libel heeft gekartelde kaken. Hij zaagt zijn prooi aan stukken. Eerst houdt hij het insect vast met 
de voorpoten en dan bijt hij de vleugels af, waardoor vluchten geen optie meer is. Als er dan nog 
weerstand is bijt de libel hem in zijn kop. Dan begint hij in alle rust te eten. Die hele eetpartij gebeurt 
vaak in de lucht, zodat hij de hele dag door kan jagen. Ze gaan niets uit de weg en verschalken zo nu 
en dan ook een soortgenoot. Er zijn gevallen bekend waarbij een libel in een spinnenweb verzeild 
raakte en de spin toch wist te overmeesteren. 
 
Het fotograferen van libellen doe ik het liefst als ik alleen op pad ben. Rianne was erbij toen ik een 
keer een libel fotografeerde. Toen ik min of meer tevreden was met het resultaat en we verder 
zouden lopen zei ze: “weet je wel hoe lang we hier hebben gestaan”? Ik had geen idee. Antwoord; 
“wel drie kwartier”!. Oeps.  



Het ging om deze blauwe glazenmaker. Drie 
kwartier en dan nog niet eens een 
superfoto! 
Maar ik geef je op een briefje dat het erg 
moeilijk is dit beest goed vast te leggen. 
 
De foto van de bloedrode heidelibel is veel 
mooier. Gemaakt met een andere camera 
en een andere lens. Je ziet dat de 
achtergrond onscherp is, één van de 
belangrijkste zaken bij macro-fotografie. Dit 
is dus wél een superfoto. Gemaakt bij mijn 
vijvertje in onze achtertuin. Vanuit de luie 
stoel observeren en dan heel voorzichtig 
benaderen. Ik heb altijd het idee dat ze je 
moeten vertrouwen, of dat ik ze 
hypnotiseer. 
 
Er zijn nogal wat fotografen die verzot zijn 
op libellen. Eén ervan is Filip van Boven, een 
boswachter van Natuur en Bos (België). Hij 
reist de hele wereld af om libellen te 
fotograferen. En net als bij vogels, de 
hotspots zijn bij de kenners wel bekend. 
 
Op mijn blog staan in het album “macro” 
ook veel libellen en juffers. 
 
www.wandelaar.blogspot.com 
 
 


