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Redactioneel  
 
Getracht is om met deze tabel een instrument aan te reiken om spinnendoders van Nederland 
op een zo eenvoudig mogelijke manier op naam te brengen. Deze uitgave is een proeftabel. 
Opmerkingen van gebruikers, fouten, onduidelijkheden en dergelijke zijn welkom. Dit kan 
gemeld worden bij de auteur: pepsis10@ziggo.nl.  
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Summary  
Preliminary Keys for the Pompilidae of the Netherlands by Hans Nieuwenhuijsen  



Een determinatietabel voor de Nederlandse spinnendoders 
(Pompilidae), waarin ook Belgische en Luxemburgse soorten zijn 

opgenomen. 

Inleiding. 

Niet alleen zijn de leden van deze wespenfamilie lastig te vangen, de soorten zijn ook 
lastig op naam te brengen. Dat ‘lastig vangen’ geldt vooral voor de vrouwtjes omdat 
die op hun spinnenjacht snel over de grond rennen of tussen de vegetatie 
verdwijnen. Komen ze onder het insectennet terecht dan glippen ze vaak onder de 
rand daarvan hun vrijheid tegemoet. De grootste pakkans is op bloemen als 
mannetjes en vrouwtjes zich tegoed doen aan de nectar. 

Ik heb de indruk dat de bestaande determinatietabellen, die gebaseerd zijn op de 
systematiek van de familie, het op naam brengen van een individu soms lastig 
maken. Kan je tot op zekere hoogte de weg via de subfamilie en het genus niet 
verkorten? Ook psychologisch is het niet zo stimulerend als je heel veel coupletten in 
een tabel aantreft, het kan demotiverend werken. Ik heb gekozen voor zo kort 
mogelijke wegen naar een soortnaam, onder andere geïnspireerd door de aanpak 
van Steven Falk in zijn veldgids voor de bijen van Nederland en Vlaanderen. Ik kies 
voor een aparte tabel voor vrouwtjes en mannetjes. Binnen een seksegroep 
onderscheid ik vier ‘kleurgroepen’, groepen gebaseerd op de patronen van de 
cuticula van een individu. Pas dieper in zo’n groepstabel gaan de systematische 
kenmerken een rol spelen. In mijn zienswijze moet iemand zo snel mogelijk de naam 
van een soort proberen vast te stellen zodat zij/hij zich kan richten op het 
‘natuurhistorisch’ onderzoek van die soort: het gedrag, de ecologie en eventueel de 
ontwikkeling. Ook kan het het inventariseren van spinnendodersoorten in een 
bepaald terrein vergemakkelijken.  

In het veld zijn spinnendoders meestal goed te herkennen: slanke wespen met lange 
poten, meestal rood-zwart gekleurd. Wil je echt weten of de wesp die je gevangen 
hebt een spinnendoder is dan moet je kijken naar de zijkant van het borststuk. Heeft 
dat een mesepisternale groeve dan is het een pompilidae (zie morfologie). 

Het eerste deel van de tabel gaat over de morfologie. Kom je in de tabellen termen 
tegen die je niet kent dan kan je die terugvinden in deze paragraaf Morfologie. 

Stel nu eerst de sekse van je exemplaar vast. 

Groef het exemplaar in de grond? Sleepte het met een spin? Heeft het 12 
antenneleden, zes achterlijfssegmenten en een angel? Krullen de antenneleden van 
het dode exemplaar? Dan is het een vrouwtje. Ga naar Tabel Spinnendoder-
vrouwtjes.  



Is het klein en slank? Heeft het 13 antennesegmenten, zeven achterlijfssegmenten en 
heeft het laatste buiksegment een bijzondere vorm, de subgenitale plaat (SGP) en zit 
daarboven het genitaal? (Haal met een insectenspeld waarvan je de top met een 
tangetjes tot een haakje hebt gebogen de SGP en het genitaal tevoorschijn uit het 
achterlijf). Dan is het een mannetje. Ga naar Tabel Spinnendoder-mannetjes. 

In beide tabellen worden vier kleurgroepen op grond van de citucula onderscheiden: 

A. Het middensegment is rood(bruin) en soms witte vlekken op het achterlijf. 
B. Het middensegment is donker, het dier heeft witte vlekken soms langs de binnenste 

oogrand of witte banden op het pronotum en/of achterlijf. 
C. Gehele dier is diep donkerbruin tot zwart. 
D. Kop en borststuk zijn zwart en één of meer achterlijfsegmenten zijn rood. 

 
De laatste groep bestaat uit twee subgroepen: D1 vleugelcel D2 heeft een uitzakking 
(een aantal Pompilinae) en D2 vleugelcel D2 geen uitzakking (een aantal Pepsinae). 
Dit is een systematische aanpak. 
 
Kom je in de tabellen moeilijkheden tegen geef die dan aan mij door. Veel succes met 
determineren. 
Hans Nieuwenhuijsen pepsis10@ziggo.nl 
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 Morfologie van een spinnendoder. 

Fig. 1. Habitus Anoplius viaticus vr. 

1. Kop (Caput). 
2. Mesosoma: borststuk (thorax) + middensegment (propodeum).  

* mesopleuron met mesepisternale sulcus. 
3. Metasoma: achterlijf (abdomen) minus middensegment (propodeum). 

 

Fig. 2. De kop. 
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1. Antenne: vr. 12 leden, mn. 13 leden (lid 1=scapus; lid 2=pedicellus). 
2. Kruin (vertex). 
3. Enkelvoudig oog (ocel). 
4. Voorhoofd (frons). 
5. Samengesteld oog (facetoog). 
6. Slaap (tempus). 
7. Wang (gena). 
8. Kopschild (clypeus). 
9. Bovenkaak (mandibel). 
10. Bovenlip (labrum). 
11. Onderkaak (maxille). 
12. Onderlip (labium). 
13. Kaaktaster (maxillaire palp). 
14. Liptaster (labiale palp). 
15. Tong (glossa): deel onderlip. 

 

Fig. 3. Mesosoma. 

1. Kraag pronotum (collare pronotum). 
2. Pronotum, draagt eerste paar poten. 
3. Mesonotum, draagt tweede paar poten en eerste paar vleugels. 

3a Schild (scutum),  
3b Schildje (scutellum). 

4. Vleugelschub (tegula). 
5. Metanotum (postscutellum), draagt derde paar poten en achtervleugels. 
6. Metapostnotum. 
7. Middenveld van het middensegment (propodeum). 
8. Achterveld van het middensegment (propodeum). 

3a
a 
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Fig. 4. Metasoma vr., 6 segmenten (mn. 7 segmenten) 

1. S1, buikplaat 1 (sterniet 1). 
2. T1, rugplaat 1 (tergiet 1). 
3. S2. 
4. T2. 

enz. 

 

Fig. 5. Poot 1, voorpoot. 

1. Heup (coxa). 
2. Dijring (trochanter). 
3. Dij (femur). 
4. Scheen (tibia). 
5. Voet van poot 1 (protars). (voet poot 2: mesotars. voet van poot 3: metatars). 
6. Voetlid 1 van poot 1 (protarslid 1, basitarslid 1). 
7. Voetlid 5 van poot 1 (protarslid 5). 
8. Voetschildje met kam (orbicula met kam). 
9. Voetkussentje (arolium). 
10. Voetklauw (tarsklauw). 

Fig. 6 en fig.7 Naamgeving vleugelcellen en vleugeladers volgens Day (1988). 

 

1 3 

2 
4 

1 2 3 

4 

5 

6 7 
8 

9 

10 



 

4 
 

fig. 6a. Vleugelcellen voorvleugel. 

1= pterostigma; 2 = marginale cel; 3 = submarginale cel 1; 4 = SMC 2; 5 = SMC 3; 6 = SMC 4; 7 = 
discale cel 1; 8 = D2; 9 = D3; 10 = basale cel; 11 = subbasale cel; 12 = subdiscale cel 1; 13 = SD 2.  

 

Fig. 6b. Vleugelcellen achtervleugel. 

1 = vleugelhaakjes (hamuli); 2 = marginale cel; 3 = submarginale cel; 4 = discale cel; 5 = subdiscale cel; 
6 = basale cel; 7 = subbasale cel. 
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fig. 7a. Vleugeladers voorvleugel.  

1 =cua; 2 = M; 3 = Rs + M; 4 = 1r-rs; 5 = pt; 6 = 2r-rs; 7 = Rs1; 8 = Rs2; 9 = 3rs-m; 10 = 2rs-m; 11 = M; 
12 = 2m-cu; 13 = 1m-cu; 14 = CuA1; 15 =CuA2, 16 = Rs, 17 = CuA, 18 = A, 19= M+CuA 

 

fig. 7b. Vleugeladers achtervleugel. 

1 = Rs; 2 = rs-m; 3 = M; 4 = CuA; 5 = cu-a; 6 =A; 7 = M + CuA. 

 

Fig.8. Mannetje. Subgenitale plaat-SGP (S7). Dorsaal. 

 

Fig.9. Mannetje. Genitaal. Dorsaal 

1. Gonocoxiet. 
2. Parapenis of parapeniale lob. 
3. Aedeagus, penis met penisvalven. 
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4. Volcella. 
5. Einde penisvalve. 
6. Gonostylus. 

 

Fig.10. Mannetje. Genitaal. Ventraal. 

1. Gonocoxiet. 
2. Parapenis of parapeniale lob. 
3. Aedeagus: penis met penisvalven. 
4. Volcella. 
5. Einde penisvalve. 
6. Gonostylus. 
7. Haak volcella. 

Opmerkingen bij de figuren 8,9 en 10.  

De vorm van zowel de SGP, als de vormen van de volcellae als van de gonostyli zijn, in tegenstelling 
tot die van de parapenis en penis, vaak soortspecifiek en daarom belangrijke 
determinatiekenmerken.  

De structuur van de cuticula en typen haren. 

Harris (1979) heeft de vele termen, die gebruikt worden om de structuur van het oppervlak van de 
cuticula te beschrijven, geclassificeerd. Ik gebruik uit dat systeem de volgende termen. 

1. Glad- zonder structuur (vr. fig. 33).  
2. Gepuncteerd- puncten in het oppervlak (vr. fig. 21).  
3. Gerimpeld, als gerimpeld water of een gerimpelde huid, als ruw leer (vr. fig. 93,94). 
4. Geribbeld, parallelle ribbels of striae (vr. fig. 32). 
5. Combinatie van 1. en 2 (vr. fig. 21). 
6. Combinatie van 3 en 4 (vr. fig. 20). 

Haren. 

1. Borstelharen. Dikke haren op de zesde tergiet van bv Anoplius vrouwtjes. 
2. Haren. Verspreide lange, donkere of lichte haren op de kop, het borststuk, propodeum, enz. 
3. Donsharen. Korte lichte of donkere haartjes die tegen de cuticula aanliggen en een vachtje 

vormen. 
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4. Schubharen. Grote afgeplatte donkere of lichte haren, die tegen het lichaam aanliggen. Bv bij 
Episyron. 

Oriëntatie. 

Lichaam en lichaamsdelen: 

1. Ventraal (buikzijde, onderkant). 
2. Dorsaal (rugzijde, bovenkant). 
3. Lateraal (zijkant). 
4. Mediaal (in het midden). 
5. Anterior (voorkant). 
6. Posterior (achterkant). 
7. Apicaal (richting top of uiteinde, distaal). 
8. Basaal (richting basis, proximaal). 

Determinatie kenmerken per lichaamsdeel. 

lichaamsdeel kenmerk 
kop Al of niet behaard; clypeusrand; relatie lengte/breedte antennelid; verhouding 

breedte samengesteld oog/halve voorhoofd; breedte wang.; hoek tussen de 
ocellen. 

poot Tarskam (vr.); orbicula en kam; doorns schenen apicaal; schubben op schenen; 
voetlid 5 met/zonder doorns; tand op tarsklauw. 

vleugel Vorm en grootte vleugelcellen; patroon aders; basaal skleriet. 
metapostnotum Rimpels en oppervlaktestructuur 
pronotum Kleur van de kraag 
propodeum Vorm en beharing 
S2 Met of zonder breedtegroef 
T6 (vr) Vormen van beharing 
SGP (m) Vorm en beharing 
gonostylus (m) Vorm en beharing 
Volsella (m) Vorm en beharing 
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Tabel spinnendoder - vrouwtjes. 

Kies, op grond van de kleur(en) van de cuticula (niet op grond van de kleur van de 
beharing), uit één van de volgende vier groepen:  

Groep A: Het dier heeft een rood(bruin), soms iets verdonkerd, middensegment. Soms heeft 
het witte vlekken op het achterlijf (fig. 1). Pag. 2. 

 
1. Cryptocheilus fabricii. 

 

Groep B: Het dier heeft een donker middensegment en witte vlekken (soms langs de 
binnenste oogrand) of banden op het pronotum en/of achterlijf (fig. 2). Pag. 4. 

 
2. Episyron rufipes.  

 

Groep C: Het gehele dier is zeer donkerbruin tot zwart (fig. 3). Pag. 8. 

 3. Pompilus cinereus. 

 

Groep D: De kop en het borststuk zijn zwart. Eén of meer achterlijfsegmenten zijn rood  
(fig. 4). pag. 19. 



2 
 

 4. Anoplius viaticus. 

Groep A. Het dier heeft een rood(bruin), soms iets verdonkerd, 
middensegment. Soms heeft het witte vlekken op het achterlijf. 

 

1a. Het pronotum is roodbruin…………………….……………………………………………….……..……..………2 

1aa. Het pronotum is zwart………………………….……………………………………..………………………………4 

2a. (1) Het is een kleine soort: 4.0 – 6,5 mm.  

2b. De top van de voorvleugel is gepigmenteerd, met een lichte vlek in SMC 4. Ook is er 
pigmentatie langs ader M in de voorvleugel.   

2c. De poten, het middensegment, T1, T2 en de helft van T3 zijn ook roodbruin.  

2d. Scheen 3 is geschubd……………..…………Kleine zaagpootspinnendoder- Priocnemis minuta.  

2aa. Een grotere soort, groter dan 6,0 mm.  

2bb. Langs ader M in de voorvleugel geen pigmentatie. 

2cc.  De poten en het achterlijf zijn donker. 

2dd. Scheen 3 zonder duidelijke schubben .………………………………………………………………………..3 

3a. (2) Het pro-, meso en metanotum zijn rood.  

3b. De kop is normaal.  

3c. Het middensegment is sterk geribbeld en aan het einde afgerond.  

3d. Het basale deel van T1 is sterk versmald.  

3e. De voorvleugelcellen M, SMC 2 en 3 en D2 gepigmenteerd.  

3f. Onderkaak draagt een dunne kaakborstel. 

Grootte: 6- 8 mm…………………………………………….……………………Rode ribbelstuitspinnendoder - 
Poecilagenia rubricans (fig. 5). 
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 5. Poecilagenia rubricans. 
 
3aa. Het pronotum en een deel van het postscutellum (metanotum) is roodbruin. 
3bb. De kop is kap-vormig en sluit nauw aan op het pronotum.  
3cc. De zijkanten van het middensegment eindigen in, naar achteren wijzende, 
lamellen (fig. 6).  

 6.Lamellen Homonotus  
                 sanguinolentus. 
 
3dd. T1 is normaal. De rand van T1 en de basis en de rand van T2 hebben een 
vage band van zilveren haren.  
3ee. De hele voorvleugel is licht gepigmenteerd. 
3ff. Onderkaak geen kaakborstel.  
Grootte: 7,0 – 9,0 mm. 
NB. Het is een zeer variabele soort, in Nederland komen ook geheel zwarte 
exemplaren voor (zie groep C. 1a) ……………….. rode boorspinnendoder- 
Homonotus sanguinolentus. 
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4a. (1) De rand van de voorvleugel is donker gepigmenteerd.  
4b. Het metapostnotum is rood.  
4c. De achterkant van het middensegment is afgerond.  
4d. Het basale deel van T2 en T3 met witte vlekken, basale deel T4 één witte vlek. 
4e. Een groot deel van de poten rood, scheen 3 is geschubd.  
Grootte: 8 – 14 mm………………………. Bonte rouwrandspinnendoder- Cryptocheilus 
fabricii (fig. 1). 
 
4aa. Alle vleugels zijn gelijkmatig gepigmenteerd. 
4bb. Het metapostnotum is zwart.  
4cc. De bovenkant van het middensegment staat ongeveer loodrecht op de 
achterkant, die licht uitgehold is.  
4dd. T2 met rode vlekken, basale deel T2 met rode band.  
4ee. De rest van het dier is zwart, ook de poten. De scheen 3 is niet geschubd.  
Grootte: 8,5 – 14 mm…………………….. Vuurspindoder- Eoferreola rhombica (fig. 7). 

 7. Eoferreola rhombica. 
Groep B. Het dier heeft een donker middensegment en witte vlekken 

of banden op het pronotum en/of op het achterlijf. 
 

1a. De kop en het borststuk zijn donkerbruin tot zwart. T2 met twee witte vlekken 
en T4 in het midden een witte vlek.  
1b. Dij 3 is rood en scheen 3 is geschubd.  
Grootte: 9 -14 mm…………………………….……………Donkere rouwrandspinnendoder - 
Cryptocheilus versicolor.  
 
1aa. De kop en/of het borststuk en/of het achterlijf met witte vlekken of banden 
1bb. Scheen 3 is niet geschubd .…………………………..………………….………..……………..2 
 
2a. (1) De clypeus is zwart.  
2b. Het lichaam draagt zilveren schubharen(fig. 8)……………………..………….………….3 
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  8. Episyron rufipes.  
                Zilveren schubharen. 
2aa. De clypeus is geheel of gedeeltelijk wit.  
2bb. Geen schubharen aanwezig. ……………………………….……………………………….……4 
 
3a. (2) Van bovenaf gezien versmalt de kop achter het oog (fig. 9). 
3b. Scheen van poot 1 is zwart. 
3c. De basaalskleriet van de voorvleugel is wit (fig. 10). 
3d. Het pterostigma is 2,5 of meer langer dan breed.  
Grootte: 8,0 – 12,5 mm………………………………….. Gewone roodpootspinnendoder –
Episyron rufipes. (fig. 2). 

  
9.Episyron rufipes. Versmalling achter    

oog. 
10 Episyron rufipes. Basaal skleriet. 

 
 
3aa. Van boven af gezien versmalt de kop niet direct achter het oog (fig. 11) 
3bb. Scheen poot 1 is meestal rood. 
3cc. De basaalskleriet van de voorvleugel zwart (fig. 12).  
3dd. Het pterostigma is 2x zo lang als breed.  
Grootte: 8,0 – 11,5 mm……………………………………… Witte roodpootspinnendoder - 
Episyron albonotatum.  
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11. Episyron albonotatum. Niet 
versmald achter oog. 

12. Episyron albonotatum. 
Basaalskleriet. 

 

4a. (2) Alle heupen zijn zwart, ook het schildje is zwart.  
4b. De klauwen van de achterpoot zijn normaal, met daartussen een voetschildje) 
orbicula) en voetlapje (arolium) (fig. 13a).  

13a. Agenioideus cinctellus.  
       Voetschildje met kam en voetlapje. 
4c. S6 normaal van vorm………………………………………………………………….………………..5 
 

4aa. Tenminste heup 3 heeft een witte vlek, ook het schildje heeft een witte vlek.  
4bb. De klauwen van de achterpoot zijn haakvormig gebogen, voetschildje zeer 
klein en het voetlapje wijst naar beneden (opzij bekijken) (fig. 13b).  

13b. Ceropales maculata.  
               Voetschildje zeer klein, voetlapje wijst omlaag. 
4cc. S6 loopt uit in een soort afgeplatte tuit……………………..……………………….………6 
 

5a. (4) Het achterlijf is zwart.  
5b. Op het voorhoofd, tegen het facetoog aan, boven het midden, een vrijwel 
ronde witte vlek.  
5c. Hele clypeus (geel)wit, met basaal in het midden donkere plek. 
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Grootte: 4 – 8 mm………………………………………………………Bonte muurspinnendoder – 
Agenioideus cinctellus (fig. 13). 

13. Agenioideus cinctellus. 
5aa. T1,2, en 3 zijn rood.  
5bb. Op het voorhoofd, tegen het facetoog aan, boven het midden, een witte tot 
gele streep.  
5cc. Basale deel clypeus met donkere band, rest clypeus (geel)wit. 
Grootte: 4,5 – 8,5 mm……………………………………………Zuidelijke muurspinnendoder - 
Agenioideus nubecula (fig. 14). 

 14. Agenioideus nubecula. 
6a. (4) De achterlijfsegmenten zijn donker. T2 heeft twee witte stippen, de 
achterrand van T2, T5 en T6 is wit. Grootte: 4,5 – 7,5 mm……………..……………… 
Gele sluip-spinnendoder - Ceropales maculata  (fig. 15).  

 15. Ceropales maculata. 
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N.B. waarschijnlijk komt in Nederland de bleke sluipspinnendoder Ceropales 
pallida voor. Het eerste antennelid is slanker dan dat van C. maculata, dat bijna 
kubusvormig is. 
6aa. T1 en T2 zijn rood. T2 met twee witte vlekken. T6 is geel.  
Grootte: 3,5 – 6,0 mm…………………………………………………...Rode sluipspinnendoder 
– Ceropales variegata (fig. 16). 

16.Ceropales variegata 
 

Groep C. Het gehele dier is zeer donkerbruin tot zwart. 
1a. De voorvleugel heeft twee donkere banden (fig. 17). 
1b. D2 in de voorvleugel heeft proximaal geen uitzakking (fig. 22) ………………….…2 

  
17. Priocnemis propinqua. Donkere 
banden. 

22. Auplopus carbonarius. D2 zonder 
uitzakking. 

 
1aa. De voorvleugel heeft geen bandenpatroon. Soms is de vleugel helder, soms 
donker en soms is de vleugelrand donker. 
1bb. D2 in de voorvleugel heeft proximaal wel (fig. 25) of geen uitzakking …….…5 

 25. Anoplius concinnus. Uitzakking D2. 
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2a. (1) Scheen 3 is  geschubd (fig. 18).  

  18. Priocnemis propinqua.          
               Schubben scheen 3. 
2b. De onderkaak draagt geen haarborstel (geen baard).  
Grootte: 8,0 - 10 mm……………………………Vleugelvlek-zaagpootspinnendoder- 
Priocnemis propinqua.  
 
2aa. Scheen 3 is niet geschubd.  
2bb. De onderkaak draagt een haarborstel (fig. 19) …………………………..……………..3 

19. Dipogon subintermedius. Onderkaakborstel. 
 

19a Dipogon subintermedius. Onderkaakborstel. 
 
3a. (2) Het antennelid 3 is kort, het is ongeveer even lang als lid 1 (schacht of 
scapus).  
3b. De buikzijde van de antenne en de binnenzijde van scheen 1 is geheel of 
gedeeltelijk (licht)bruin. Grootte: 4,5 – 9,0 mm………………………..…..Gewone baard-
spinnendoder – Dipogon subintermedius. 
3aa. Het antennelid 3 is lang, het is even lang of langer dan lid 1 en 2 samen.  
3bb. De buikzijde van de antenne en de binnenzijde van scheen 1 zijn 
zwart………………………………………………………..…………………………………………..……………4 
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4a. (3) Het oppervlak van het middensegment is netachtig geribbeld (fig. 20)). 

20. Dipogon variegatus. Netachtige ribbeling. 
4b. Het voorhoofd heeft vrij veel lange, opgerichte haren.  
4c. De distale punt van D1 is gepigmenteerd.  
Grootte: 5,0 – 10,0 mm…………………………………………………………….. Zuidelijke 
baardspinnendoder – Dipogon variegatus.  
 
4aa. Het middensegment glanst en is duidelijk gepuncteerd (fig. 21).  

21. Dipogon bifasciatus. Glans en puncten. 
4bb. Het voorhoofd is nauwelijks behaard.  
4cc. De distale punt van D1 is helder.  
Grootte: 5,0 – 9,0 mm…………………………………..Kale baardspinnendoder – Dipogon 
bifasciatus.  
 
5a. (1) De kop is kapvormig en sluit nauw aan op het pronotum.  
5b. De zijkanten van het middensegment eindigen in, naar achteren wijzende 
lamellen (Fig. 6). 
Grootte: 7,0 – 9.0 mm………………….Donkere vorm van de rode boorspinnendoder - 
Homonotus sanguinolentus.  
 
5aa. De kop is normaal. 
5bb. Het middensegment is afgerond……………………………………………..…………………6 
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6a. (5) De vleugelcel D2 heeft proximaal geen uitzakking ( de hoek tussen CuA1 en  
CuA is recht fig. 22).  
6b. De rand van de opgebolde clypeus steekt naar voren uit (fig. 23).  

 23. Auplopus carbonarius. Clypeus. 
6c. De onderlip draagt een borstel (fig. 24).  

 24. Auplopus carbonarius. Borstel onderlip. 
 

6d. Het basale deel van T1 is sterk vernauwd.  
Grootte: 7,0 – 10,0 mm……………………………………Koolzwarte metselspinnendoder – 
Auplopus carbonarius.  
N.B. Is het pygidiale veld leerachtig en niet gepolijst en is het derde antennelid 
niet 4x maar 5x zo lang als breed dan is het Auplopus albifrons obscurus, de 
zwarte vorm van de zuidelijke metselspinnendoder. Te verwachten in Be en Lu. 
 

6aa. De vleugelcel D2 heeft proximaal een uitzakking (de hoek tussen CuA1 en 
CuA is scherp) (fig. 25). 

25. Anoplius concinnus. Uitzakking D2. 
6bb. De rand van de clypeus steekt niet naar voren.  
6cc. De onderlip draagt geen borstel. 
6dd. Het basale deel van T1 is niet vernauwd ……………………………….…………………..7  



12 
 

7a. (6) De randen van de tergieten dragen, soms onderbroken, witte, viltige 
haarbanden…………………………..……………………………………..……………………..………….....8 
 

7aa. De randen van de tergieten hebben geen witte haarbanden………………….….9 
 

8a. (7) De achterkant van het middensegment is afgerond, zonder puntige 
uitsteeksels opzij.  
8b. Het hele lichaam is witviltige behaard.  
8c. De poten zijn zwart. De sporen van scheen 2 en scheen 3 zijn wit.  
8d. Het dier heeft lange sikkelvormige kaken (fig. 26).  

 26. Pompilus cinereus.Sikkelvormige bovenkaak. 
Grootte: 6,5 – 14,0 mm…………………………………………………………Grijze spinnendoder- 
Pompilus cinereus (fig. 3). 
 

8aa. De zijkanten van het middensegment lopen uit in een punt (fig. 27).   

 27. Aporinellus sexmaculatus. 
Middensegment. 
8bb. T1 tot en met T4 hebben op de zijkanten witte viltvlekken. 
8cc. Poot 3 is rood. Scheen 1 en scheen 2 en de voetleden van poot 1 en poot 2 
zijn lichtbruin. De sporen van de scheen van poot 3 zijn donker.  
8dd. Normale kaken. 
Grootte: 5.0 – 9,0 mm……………………………………………………………..Duinspinnendoder- 
Aporinellus sexmaculatus . 
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9a. (7) Voetschildje klein met dunne tanden, voetkussentje is zwak ontwikkeld. 
(fig. 28) 
9b. Het oppervlak van T6 draagt een paar dunne haren (fig. 29)…………………..…..10 

 
 

28. Agenoideus apicalis. Orbicula en 
arolium. 

29. Agenioideus apicalis. Haren T6. 

 

9aa. Voetschildje groot, met goed ontwikkelde tanden. Het voetkussentje is goed 
ontwikkeld (fig. 30).  
9bb. Het oppervlak van T6 draagt een aantal borstelharen, waarvan sommige 
kunnen zijn afgebroken (fig. 31)…………………………………………..………………….……….11 

  
30. Anoplius concinnus. Orbicula en 
arolium. 

31. Anoplius concinnus. Haren T6. 

 

10a. (9) De clypeusrand is in het midden naar buiten afgerond.  
10b. Voetlid 1 van poot 1 heeft geen tarskam.  
10c. Het oppervlak van het middensegment is geribbeld (fig. 32).  
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 32. Agenioideus apicalis. Ribbels 
middensegment.  
10d. Het is een grote soort: 7.0 -13,0 mm…………………..Grote muurspinnendoder – 
Agenioideus apicalis. 
 

10aa. De clypeusrand is in het midden recht.  
10bb. Voetlid 1 van poot 1 draagt tarskam.  
10cc. Het oppervlak van het middensegment is glad (fig. 33). 

33. Agenioideus sericeus. Middensegment glad. 
10dd. Het is een kleine soort: 6 – 9 mm…………………….Kleine muurspinnendoder – 
Agenioideus sericeus.  
 

11a. (9) SMC 3 duidelijk vierzijdig (fig. 34)………………………………….………………………12 
11b. SMC 3 naar boven toe sterk versmald, driezijdig of gesteeld. (fig. 35)……….13 
 

 
 

34. Anoplius concinnus. SMC 3 
vierzijdig. 

35. Anoplius alpinobalicus. SMC 3 
driezijdig. 

 

12a. (11) Het voorhoofd en de schedel zijn dichtbehaard (fig. 36).  
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12b. De basis van T2 –T4 draagt een band van zilveren donsharen (fig. 37).   

 
 

36. Anoplius concinnus. Beharing kop. 37. Anoplius concinnus. Viltbanden T2 
– T4. 

 

12c. Het oppervlak van het middensegment heeft een zijdeglans.  
12d. Op de ventrale zijde van het voetlid 1 van poot 1 staan drie tot vier vrij lange 
doorns.  
12e. De klauw van poot 3 is puntig (fig. 38). 

38. Anoplius concinnus. Klauw poot 3. 
Grootte: 7.0 – 12,0 mm……………………………………………Oever-borstelspinnendoder – 
Anoplius concinnus. 
 

12aa. Het voorhoofd en de schedel zijn dun behaard (fig. 39).  
12bb. De basis van T2 – T4 zonder donsharen band (fig. 40).  
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39. Anoplius caviventris. Beharing kop. 40. Anoplius caviventris. Basis T2 –T4 
zonder viltbanden. 

 
12cc. Het oppervlak van het middensegment glanst sterk.  
12dd. Op de ventrale zijde het voetlid 1 van poot 1 staan drie korte doorns.  
12ee. De klauw van poot 3 is aan het einde afgerond en afgeplat (fig. 41). 
Grootte: 6 – 11 mm…………………………………….Riet-borstelspinnendoder - Anoplius 
caviventris. 

41. Anoplius caviventris. Klauw poot 3. 
 
13a. (11) Het voorhoofd, de schedel, het middensegment en het basale deel van 
T1 zijn vrij dicht tot dicht behaard (fig. 36)  
13b. SMC 3, naar boven toe sterk versmald.  
Grootte: 8,0 – 11,5 mm……………………….Behaarde borstelspinnendoder -  Anoplius 
tenuicornis. 
 
13aa. Het voorhoofd en de schedel zijn nauwelijks behaard. 
13bb. SMC 3 is driezijdig tot gesteeld (fig. 35). ………………………………….…………….14 
 
14a. (13) Het basale deel van T1 heeft enkele korte haren, even lang als tweemaal 
de doorsnede van een ocel.  
14b. SMC 3 is meestal driezijdig, soms kort gesteeld, soms naar boven toe sterk 
versmald (vierzijdig).  
14c. De zijkant (van achteren gezien) van het voetlid 1 van poot 1 heeft twee ( 
bijna) gepaarde doorns, de onderzijde een rij korte doorns (fig. 42).  

42. Anoplius nigerrimus. Bedoorning 
voetlid 1 linkerpoot 1. 
14d. De bases van T2 – T4 dragen vaak met band van zilveren donsharen (fig. 37).  
Grootte: 8,0 – 11,0 mm………………………………………….Zwarte borstelspinnendoder – 
Anoplius nigerrimus.  
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14aa. Het middensegment en het basale deel van T1 zijn vrijwel kaal, soms enkele 
bleke haartjes, even lang als de doorsnede van een ocel.   
14bb. SMC 3 is driehoekig of gesteeld.  
14cc. De zijkant (van achteren gezien) van het voetlid 1 van poot 1 heeft drie 
korte doorns, de onderkant met enige korte doorns (fig. 43). 

43. Anoplius alpinobalticus. Bedoorning 
voetlid 1 linkerpoot 1. 
14dd. De bases van T2 – T4 hebben geen zilveren band (fig. 38).  
Grootte: 7,5 – 10,0 mm………………………………………..Noordse borstelspinnendoder – 
Anoplius alpinobalticus. 
 
Groep D. De kop en het borststuk zijn zwart. Eén of meer 
achterlijfsegmenten zijn rood. 
NB. Binnen deze groep onderscheiden we op grond van vleugelcel D2, scheen 3 
en S2 twee subgroepen D 1 en D 2) 
 
1a. Vleugelcel D2 heeft proximaal een uitzakking (fig. 44).  
1b. De distale rand van scheen 3 heeft doorns van ongelijke lengte en afstand 
(fig. 45).  

  
44. Anoplius concinnus. D2 
voorvleugel. 

45. Anoplius concinnus. Doorns scheen 
3. 

 
1c. S2 heeft geen overlangse groef…………………………………....Subgroep D 1. Pag. 20. 
  
1aa. Vleugelcel D2 heeft proximaal geen uitzakking (de hoek tussen CuA1 en  CuA 
is recht) (fig. 22).  
1bb. De distale rand van scheen 3 draagt doorns van gelijke lengte (fig. 46) en op 
gelijke afstand van elkaar.  
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 46. Caliadurgus fasciatellus.  
             Doorns scheen 3. 
1cc. S2 heeft een duidelijke overlangse groef…………………...Subgroep D 2. Pag. 45. 
 
Subgroep D 1: De kop en het borststuk zijn zwart. Eén of meer 
achterlijfsegmenten zijn rood. Vleugelcel D2 heeft proximaal een 
uitzakking. 
1a. De voorvleugel heeft twee submarginale cellen…………………………….…………….2 
  
1aa. De voorvleugel heeft drie submarginale cellen……………………..……………………3 
 
2a. (1) Het antennelid 1 is laag ingeplant: ter hoogte van de onderste oogrand, 
net boven de clypeusbasis.  
2b. Het voorhoofd is lang en vlak (fig. 47). 

47. Aporus unicolor. Voorhoofd  
          lang en vlak en lage antenne inplant. 
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47a. Aporus unicolor. Voorhoofd. 
2c. De samengestelde ogen zijn smal.  
2d. Het pronotum is langgerekt.  
2e. De dij van poot 1 is dik. De voetleden van poot 1 zijn kort en dragen geen 
tarskam.  
Grootte: 6,5 – 11,5 mm………………………………………………….Schildkopspinnendoder – 
Aporus unicolor.  
 
2aa. Het antennelid 1 is duidelijk boven de clypeusbasis ingeplant.  
2bb. Het voorhoofd is bol (van bovenaf bekijken (fig. 48).  

48. Evagetes dubius.  
         Bol voorhoofd. 
2cc. De ogen normaal.  
2dd. het pronotum is normaal. 
2ee. De dij van poot 1 is normaal. De voetleden van poot 1 dragen een duidelijke 
tarskam.  
Grootte: 5,0 – 7.0 mm…………………………………..Tweecellige koekoekspinnendoder – 
Evagetes dubius.  
 
3a. (1) T6 is bezet met borstelharen: dikke haren, duidelijk dikker dan die op S6. 
(fig.  49). Sommige kunnen zijn afgebroken…………….………………….………..…………….4  
 
3aa. T6 draagt normale, dunne haren (fig. 50) of alleen donsharen ..…………….……6 
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49. Anoplius viaticus. Borstelharen T6. 50. Evagetes siculus. Haren T6. 

 
4a. (3) De hoek tussen de ocellen is stomp.  
4b. De caudale rand van T1,2 en 3 is donker (fig. 4). 
4c. De achterkant van het middensegment is duidelijk behaard.  
4d. De sternieten zijn zwart.  
Grootte: 9,0 – 15,0 mm………………………………….Roodzwarte borstelspinnendoder – 
Anoplius viaticus.  
 

4aa. De hoek tussen de ocellen is recht.  
4bb. De caudale rand van T1,2 en 3 is rood.  
4cc. De achterkant van het middensegment is nauwelijks tot niet behaard.  
4dd. Tenminste S1 is rood, soms verdonkerd………………………….…………..………..…..5 
 
5a. (4) Kleine soort: 7,0 – 13,0 mm.  
5b. Het voetlid 1 van poot1 heeft meestal drie tanden.  
5c. Het antennelid 3 is ‘kort’ : l =  3,5 x b.  
5d. De kop en het voorhoofd zijn dun behaard. Bij een bepaalde belichting blijken 
de kop, vooral clypeus, het borststuk en het middensegment met zilver dons 
behaard (fig. 51).  

 51. A. infuscatus. Zilver dons op kop  
        en clypeus. 
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5e. S1 en S2 rood. 
Gewone borstelspinnendoder – Anoplius infuscatus.  
 
5aa. Grote soort: 11,0 – 16,0 mm.  
5bb. Het eerste voetlid van poot 1 heeft meestal vier tanden.  
5cc. Het antennelid 3 is ‘lang’: l = 4x b.  
5dd. De kop en het voorhoofd zijn rijk behaard. Bij een bepaalde belichting blijken 
de kop, vooral de clypeus, het borststuk en het middensegment met bruin dons 
behaard (fig. 52). 

 fig. 52. Anoplius aeruginosus. Bruin  
             dons op kop en clypeus. 
5ee. S1 en S2 rood, vaak verdonkerd. 
Bruine borstelspinnendoder – Anoplius aeruginosus.  
N.B. Wahis (1986) beschouwt dit niet als een aparte soort maar als een synoniem 
voor A. infuscatus. 
 
6a. (3) Voetschildje klein, met weinig dunne tanden (fig. 28a, fig. 53)………..…..…7 
6aa. Voetschildje is goed ontwikkeld, met veel dikke tanden (fig. 13a, fig. 54).…17 

  
53. Evagetes siculus. Klein voetschildje 
met dunne tanden. 

54. Anoplius viaticus. Groot 
voetschildje met dikke tanden. 
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7a. (6) De antenneleden zijn lang en slank: het derde lid is 5x zo lang als breed 
(fig. 55).  
7b. Het voorhoofd is, van bovenaf gezien, normaal.  
7c. Het postmetanotum is langer dan het metanotum (fig. 56).  

  
55. Agenioideus usurarius. 
Antenneleden en voorhoofd. 

56. Agenioideus usurarius. 
Metanotum en postmetanotum. 

 
7d. T1 en T2 met veel zwart en een weinig rood(bruin).  
Grootte: 6,0 – 7,5 mm………………………………………………….Rode muurspinnendoder – 
Agenioideus usurarius. 
 
7aa. De antenneleden zijn kort en dik, het derde lid is 2x zo lang als breed (fig. 
57).  

 57. Evagetes dubius. Antenneleden 
kort en dik. 
7bb. Het voorhoofd, van bovenaf gezien, is bol (fig. 48). 
7cc. Het postmetanotum is korter dan het metanotum, soms zelfs daaronder 
verborgen (fig. 58).  
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58. Evagetes tumidosus.  
             Kort postmetanotum. 
7dd. T1 en T2 meestal duidelijk rood gekleurd. …………………………………..…………….8  
 
8a. (7) De zijkanten van het middensegment dragen enkele bruine haren (fig. 59).  
Vaak draagt ook de kruin enkele lange bruine haren. 
8b. Vrij grote soorten (tot 15mm)………………….………………………..…………………………9 
 
8aa. De zijkanten van het middensegment zijn kaal of dragen enkele bleke haren 
(fig. 60). Soms is de kruin kort behaard. 
8bb. Vrij kleine soorten (tot 10 mm)……………………..…………………………………………13 

  
59. Evagetes proximus. Bruine haren 
propodeum. 

60. Evagetes pectinipes. Lichte haren 
propodeum. 

 
9a. (8) De onderzijde van antennelid 1 draagt enkele lange haren (fig. 61)………10  
 
9aa. De onderzijde van antennelid 1 draagt geen of een paar korte, bleke haren 
(fig. 62)…………………………………………………………………………………………………………….11  

 
 

61. Evagetes siculus. Lange haren 
antennelid 1. 

62. Evagetes pectinipes. Korte haren 
antennelid 1. 
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10a. (9) De coxae 2 en 3 en S1, S2 en S3 dragen weinig korte haren.  
10b. Het metapostnotum is vrij lang (fig. 63).  

63. Evagetes proximus. 
Breed postmetanotum 
10c. De wang is breed: de smalste breedte is even breed als de basis van 
antennelid 12.  
10d. Drie tot vier kamtanden waarvan de proximale vaak klein. De lengte van de 
laatste tand van voetlid 1 is gelijk of langer dan de lengte van voetlid 2 (fig. 64).  

 64. Evagetes proximus. Laatste tand  
             tarskam. 
Grootte: 8,2 – 15,7 mm………………………………………Viertandkoekoekspinnendoder – 
Evagetes proximus.  
 

10aa.  De coxae 2 en 3 en alle sternieten zijn lang behaard.  
10bb. Het postmetanotum is zeer kort (fig. 65).   

 65. Evagetes siculus.  
           Smal metapostnotum. 
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10cc. De wang is smal: smalste breedte= 0,5x de breedte van de basis van 
antennelid 12.  
10dd. Drie kamtanden (fig. 66), de lengte van de laatste kamtand is korter dan de 
lengte van tarslid 2.  

 66. Evagetes siculus.  
        Korte laatste tand. 
Grootte: 5,4 – 12,5 mm……………………………………Behaarde koekoekspinnendoder – 
Evagetes siculus.  
 
11a. (9) Antennelid 3 is kort: 1,5x de breedte (fig. 67) 

 67. Evagetes gibbulus.  
                  Kort antennelid 3. 
Grootte: 7,2 -12,5 mm…………………………………….. Drietand-koekoekspinnendoder – 
Evagetes gibbulus.  
 
11aa. Antennelid 3 is lang: ongeveer 2x zo lang als breed…………………….……………12 
 
12a. (11) S1,2 en 3 dragen lange, donkere haren. 
12b. Antennelid 3 is iets meer dan 2x langer dan breed. 
12c. Het metapostnotum is zeer kort (fig. 68).  
12d. Het oppervlak van het middenveld is vrij pubescent en leerachtig (fig. 69). 
Grootte: 6,0 – 13,0 mm………………………………………… Bruine koekoekspinnendoder -  
Evagetes tumidosus.  
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68. Evagetes tumidosus. Zeer smal 
metapostnotum. 

69. Evagetes tumidosus. Oppervlak 
middenveld. 

 

12aa. S1,2 en 3 zijn kaal. 
12bb. Antennelid 3 is iets minder dan 2x langer dan breed. 
12cc. Het metapostnotum is kort (fig. 70). 
12dd.  Het oppervlak van het middenveld is vrij glad met een blauwige glans (fig. 
71).  

  
70. Evagetes alamannicus. Smal 
metapostnotum. 

71. Evagetes allamanicus. 
Oppervlak middensegment glanst. 

 
Grootte: 6,5- 13,5 mm……………………………………………..Berg-koekoekspinnendoder – 
Evagetes alamannicus (Blüthgen 1944) 

13a. (8) Voetlid 1 draagt tarskam met vier tanden. De tanden zijn erg lang: de 
lengte van de laatste tand van voetlid 1 is 1,5 tot 2x de lengte van voetlid 2. De 
tanden zijn aan het einde wat afgeplat, spatelvormig (fig. 72). Grootte: 5,5 – 12,5 
mm. …………………………………………………………………………...Kam-
koekoekspinnendoder – Evagetes pectinipes  
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    72. Evagetes pectinipes. 
Spatelvormige tanden.                                                                                

13aa. Voetlid 1 draagt tarskam met drie tanden, soms met een korte vierde. De 
lengte van de laatste tand van voetlid 1 is kleiner dan 1,5x de lengte van voetlid 2.  
De tanden eindigen spits (fig. 73)………………………………………..…………………………….14 

73. Evagetes littoralis. Spitse lange tand. 
 
14a. (13) De laatste tand van voetlid 1 is langer dan voetlid 2 (fig. 73).……….…..15 
 
14aa. De laatste tand van voetlid 1 is even lang of korter dan voetlid 2 (fig. 
74).…………………………………………………………………………………….……………………………..16 

 74. Evagetes sahlbergi.  
             Laatste tand voetlid 1. 
 
15a. (14) Het postmetanotum is zeer kort: de achterrand raakt bijna aan de 
achterrand van het metanotum (fig. 75).  
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 75. Evagetes 
littoralis. Zeer smal postmetanotum. 
15b. De bovenkant van het middensegment is bedekt met bruin dons dat op de 
achterkant overgaat in grijs.  
Grootte: 4,6 - 10,7 mm………………………………………………Duinkoekoekspinnendoder -  
Evagetes littoralis. 
 
15aa. Het postmetanotum is langer: de achterrand van het postmetanotum raakt 
niet aan de achterrand van het metanotum (fig. 76). 

 76. Evagetes subglaber.  
           Lang metapostnotum. 
15bb. Het hele middensegment is bedekt met bruin dons.  
Grootte: 7,2 - 10,0 mm………………………………………….Kale koekoekspinnendoder -  
Evagetes subglaber. 
 
16a. (14) Het voorhoofd is kort, de kruin lang behaard. De slapen naast de 
oogrand zijn duidelijk behaard. (kijk vanaf de achterzijde van de kop naar voren, 
langs de slapen)(fig. 77).  
16b. SMC3 is meestal vierhoekig en ader M loopt door tot over de helft van de 
rest van de vleugel (fig. 78).  
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77. Evagetes sahlbergi. Behaarde 
slapen. 

78. Evagetes sahlbergi. SMC 3 
vierhoekig, ader M lang. 

 
16c. Het postmetanotum is in het midden zeer kort, ingesnoerd en verdiept. 
Grootte: 4,5 - 11,8 mm………………………………………Noordse koekoekspinnendoder - 
Evagetes sahlbergi. 
 
16aa.  Het voorhoofd is niet, de kruin wel behaard. De slapen naast de oogrand 
zijn onbehaard (van achterzijde kop naar voren kijken) (fig. 79). 
16bb. SMC 3 is meestal driehoekig, Indien vierhoekig dan Rs2 zeer kort, M loopt 
door tot hoogstens de helft van de rest van de vleugel(fig. 80). 

  
79. Evagetes crassicornis. Slapen 
onbehaard. 

80. Evagetes crassicornis. SMC 
driehoekig, ader M kort. 

 

16cc. Het postmetanotum is in het midden vrij breed en vrij vlak.  
Grootte: 4,5 - 9,0 mm………………………………………….Gewone koekoekspinnendoder-  
Evagetes crassicornis. 
 
17a. (6) De voetleden van poot 1 dragen een tarskam. Voetlid 1 heeft aan de 
buitenzijde 3 tot 4 goed ontwikkelde tanden, die langer zijn dan de breedte van 
tarslid 1.  
17b. Voetlid 2 heeft twee goed ontwikkelde tanden (fig. 81). …………………………..18 
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17aa. De voetleden van poot 1 dragen geen duidelijke tarskam. Voetlid 1 heeft 
hoogstens drie korte doorns, die korter zijn dan de breedte van tarslid 1.  
17bb. Voetlid 2 heeft soms twee zeer korte doorns (fig. 82). ………………….….…30. 

 

 

81. Arachnospila fumipennis. Tanden 
voetlid 2 poot 1. 

82. Arachnospila spissa. Doorns 
voetlid 2 poot 1. 

 
18a. (17) De kruin en het voorhoofd zijn dicht en lang behaard (fig. 83).   

 83. Arachnospila consobrina. Kop dicht behaard. 
18b. Het middensegment is bedekt met bruin dons en is minstens aan de zijden 
vrij dicht met lange haren bezet.  
18c. De tarskam op voetlid 1 van poot 1 draagt drie of vier tanden……………………19 
 
18aa.  De kruin en en het voorhoofd zijn zeer dun behaard (fig. 84). 

 84. Arachnospila abnormis. Kop dun behaard. 
18bb. Het middensegment is bedekt met bruin of wit dons en dun behaard.  
18cc. De tarskam op voetlid 1 draagt meestal drie tanden…………………………….…21 
 
19a. (18) Een ‘kleine’ soort: 7 -10 mm.  
19b. De lengte van antennelid 3 is hoogstens 4x de breedte.  
19c. Voetlid 1 draagt tarskam met drie tanden.  
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19d. SMC 2 is hoger dan lang (fig. 85)………………………….. Kust-zandspinnendoder – 
Arachnospila consobrina 

85. Arachnospila consobrina. SMC 2. 
19aa. Een ‘grote’ soort: 9 – 16 mm.  
19bb. De lengte van antennelid 3 is minstens 4x de breedte.  
19cc. Voetlid 1 draagt tarskam met drie tot vier tanden. 
19dd. SMC 2 is even hoog als lang, ‘vierkant’ (fig. 86) of SMC 2 is langer dan hoog 
(fig. 87). …………………………………………………………….…………………………………………….20 
 

  
86. Arachnospila fumipennis. SMC 2 
even hoog als lang. 

87. Arachnospila rufa. SMC 2 langer 
dan hoog. 

 

20a. (19) Tarskam voetlid 1 draagt drie tanden, soms een kleine vierde.  
20b. Het oog is breed: breedte is circa 0,75x voorhoofdshelft.   
20c. SMC 2 even hoog als lang (fig. 86). 
20d. Clypeusrand overal even breed (fig. 88). 
Grootte: 9 -15 mm………………………………………………….Drietand-zandspinnendoder – 
Arachnospila fumipennis. 
  
20aa. Tarskam voetlid 1 draagt vier tanden, soms is de proximale tand klein.  
20bb. Het oog is smal: breedte is circa 0,70x breedte voorhoofdshelft.  
20cc. SMC 2 iets langer dan hoog (fig. 87). 
20dd. Clypeusrand in het midden smal, naar opzij verbreed (fig. 89). 
Grootte: 11 – 18 mm………………………………………………Viertand- zandspinnendoder – 
Arachnospila rufa. 
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88. clypeus Arachnospila fumipennis. 89. clypeus Arachnospila rufa. 

 

21a. Het laatste antennelid is kort en dik: 3x zo lang als breed. 
21b. Clypeus met smalle, glanzende rand..………………………………………………………22 
 
21aa. Het laatste antennelid is lang en slank: circa 4x langer dan breed 
21bb. Clypeus zonder of met brede, glanzende rand.……………………………………...23 
 
22a. (21) SMC 3 is vaak gesteeld.  
22b. De tanden van de tarskam zijn lang: de laatste tand van voetlid 1 komt over 
de helft van voetlid 2 (fig. 90). 
22c. S6 heeft een duidelijke kiel.  
22d. Propodeum met bruin dons. 
Grootte: 6,5 – 9,0 mm……………………………………………Gekielde zandspinnendoder – 
Arachnospila ausa. 
 
22aa. SMC 3 is bijna driehoekig.  
22bb. De tanden zijn kort: de laatste tand van voetlid 1 komt tot halverwege 
voetlid 2 (fig. 91). 
22cc. S6 heeft geen kiel. 
22dd. Propodeum met wit dons. 
Grootte: 5,5 – 9,0 mm……………………………………..Amerikaanse zandspinnendoder – 
Arachnospila alvarabnormis. 

  
90. Arachnospila ausa. Laatste tand 
voetlid 1 lang. 

91. Arachnospila alvarabnormis. Laatste 
tand voetlid 1 kort. 
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  Figuur 92 vervalt. 

23a. (21) Het oppervlak van de boven- en achterkant van het middenveld van het 
middensegment is fijn gerimpeld, bijna glad (fig. 93).………………………….……………24 
 
23aa. Het oppervlak van de boven- en achterzijde van het middenveld van het 
middensegment is duidelijk gerimpeld. (fig. 94). …………………………………………….28 

 
 

93. Arachnospila trivialis. 
Middensegment fijn gerimpeld. 

 94. Arachnospila anceps. 
Middensegment duidelijk geribbeld. 

 

24a. (23) Op de clypeus loopt het oppervlak met puncten tot aan de smalle, 
glanzende rand (Fig. 95). De smalle, glanzende rand van de clypeus is vaak 
roodbruin tot donkerbruin met daarachter een smalle rode zone.  

 95. Arachnospila wesmaeli.  
          Clypeusrand. 
Grootte: 4,5 – 9,0 mm…………………………………………….Wesmael zandspinnendoder – 
Arachnospila wesmaeli. 
 
24aa. In het midden van de clypeus is, achter de glanzende rand, een smalle of 
brede glanzende zone, met soms een enkele stippel.  De rand van de clypeus is 
meestal donker, daarachter soms wat rood, maar meestal donkerbruin.                  
…………………………………………………………………………………………………………..………………25 
25a. (24) De clypeusrand heeft in het midden een duidelijke insnoering (langs het 
voorhoofd recht naar beneden, richting clypeus, kijken!) (fig. 96). 



34 
 

25b. De achterzijde van het middensegment is dun bedekt met wit dons.  
25c. De tanden van de tarskam zijn kort: de laatste tand van voetlid 1 reikt 
hoogstens tot de helft van voetlid 2 (fig. 97). 

 

 
96. Arachnospila hedickei. Ingesnoerde clypeus. 97. Arachnospila hedickei. 

Korte tanden tarskam. 
 
Grootte: 9,0 – 12,0 mm………………………………………….Gekorfde zandspinnendoder – 
Arachnospila hedickei. 
 
25aa. De clypeusrand is recht (fig. 98). 

 98. Arachnospila trivialis. Rechte  
            clypeusrand. 
25bb. De achterzijde van het middensegment is bedekt met bruin of wit dons. 
25cc.  De tanden van de tarskam zijn kort of lang. …………………….…………………….26 
 
26a. (25) De clypeus met enkele grote puncten.  
26b. Patroon op het middensegment (fig. 98a): kaal tussen bruin dons. 
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fig. 98a. Arachnospila opinata. Patroon middensegment 
26c. S6 zwak gekield. 
Grootte: 7,5-11 mm…………………………………………………….Bruine zandspinnendoder - 
Arachnospila opinata. 
 
26aa. De clypeus heeft kleine puncten. 
26bb. Op middensegment geen patroon. 
26cc. S6 zonder kiel………………………………………………………………….……………………….27 
 
27a. (26) Het oppervlak van de bovenzijde van het middensegment is glad en 
blauwig glanzend, dun bedekt met grauw tot wit dons (fig. 99).  
27b. De tanden van de tarskam zijn naaldvormig. Lengte laatste tand is gelijk of 
langer dan de breedte van tarslid 1 (fig 100). 

 

 

 

99. Arachnospila abnormis. 
Bovenzijde middensegment. 

 100. Arachnospila abnormis. Korte tarskam 
tanden. 

 
27c. SMC 2 en 3 hoog, vaak SMC 2 smaller dan SMC 3 (meten langs ader M) (fig. 
100a). 

100a. Arachnospila abnormis. SMC 2 en 3. 
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Grootte: 7,0 – 12,5 mm………………………………………..Glanzende zandspinnendoder – 
Arachnospila abnormis. 
 
27aa.Het oppervlak van het middensegment is zwak gerimpeld en de achterzijde 
van het middensegment is duidelijk bedekt met wit dons.  
27bb. De tanden van de tarskam zijn kort, dik en weinig gekromd. Lengte laatste 
tand= breedte einde tarslid 1(fig. 101).  

 101. Arachnospila  
             trivialis. Tanden tarskam. 
27cc. SMC 2 en 3 laag en vaak even breed (meten langs M) (fig. 101a). 

101a. Arachnospila trivialis. SMC 2 en 3. 
Grootte: 5,5 – 11,0 mm…………………………………………….Zilveren zandspinnendoder – 
Arachnospila trivialis. 
 
28a. (13) De zijkanten van het middensegment hebben enkele lange, bleke haren 
(fig. 102).  
28b. Het voorhoofd heeft een zijdeglans door oppervlakkige rimpeling en is iets 
doffer dan het glanzende pronotum (fig. 103).  

  
102. Arachnospila anceps. Haren 
middensegment. 

103. Arachnospila anceps. Voorhoofd 
glanst. 
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28c. metapostnotum is dof, met een paar ribbels (fig. 102a). 

102a. Arachnospila anceps. Metapostnotum. 
Grootte: 5,5- 10,5 mm……………………………………………..Gewone zandspinnendoder – 
Arachnospila anceps. 
 
28aa. De zijkanten van het middensegment zijn kaal (fig. 104), soms een paar 
korte haartjes.  

 104. Arachnospila virgilabnormis.  
       Middensegment kaal. 
28bb.Voorhoofd dof ten opzichte van pronotum, of beide glanzen.  
28cc. Metapostnotum glanst of is dof…………………………………..……….…………………29                         
 
29a. (28) Het voorhoofd glanst, net als het pronotum (fig. 103).  
29b. Het metapostnotum heeft van de basis tot de eindrand duidelijke parallelle 
ribbels en glanst daartussen (fig. 105).  

 105. Arachnospila  
            virgilabnormis. Metapostnotum. 
29c. Het propodeum draagt grauw dons. 
Grootte: 6,0 – 10,0 mm……………………………………………Lefeber zandspinnendoder – 
Arachnospila virgilabnormis. 
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29aa. Het voorhoofd is als ruw leer, dof (fig. 106), het pronotum glanst.  

106. Arachnospila westerlundi.  
        Dof voorhoofd. 
29bb. Het metapostnotum is dof heeft basaal een paar ribbels, op het caudale 
deel geen (fig. 107).    

 107. Arachnospila  
        westerlundi. Metapostnotum. 
29cc. Het propodeum draagt zilverwit dons. 
Grootte: 6,0 – 10,0 mm……………………………………..Westerlund zandspinnendoder – 
Arachnospila westerlundi. 
 

30a. (17) Het laatste antennelid is afgerond en kort (l = 2,5x b) (fig. 108). ……31 
 

30aa. Het laatste antennelid is spits en lang (l= tenminste 3x b) (fig. 109)…….32 
 

 
 

108. Arachnospila spissa. Laatste 
antennelid afgerond en kort. 

109. Arachnospila minutula. 
Laatste antennelid spits en lang. 
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31a. (30) Het middensegment heeft enkele lange, donkere haren en bedekt met 
bruin dons. 
Grootte: 10 – 12 mm…………………………………………..…Behaarde zandspinnendoder – 
Arachnospila fuscomarginata. 
 
31aa. Het middensegment heeft enkele korte, bleke haren en is bedekt met 
zilverwit dons. 
Grootte: 8,0 – 10,0 mm…………………………………………….Eentand-zandspinnendoder -  
Arachnospila spissa.  
 
32a. (30) T 1, T2 en de basis van T3 zijn rood.  
32b.  Het middensegment is bedekt met zilver dons. 
Grootte: 7 – 12 mm…………………………………………….Tweetand – zandspinnendoder – 
Arachnospila minutula. 
 
32aa. T1 geheel of gedeeltelijk zwart en de basis of de gehele T2 rood.  
32bb. Het middensegment is bedekt met bruin dons. 
Grootte: 10 – 12 mm……………………………………………Aziatische zandspinnendoder - 
Arachnospila asiatica. 
 
Subgroep D 2: De kop en het borststuk zijn zwart. Eén of meer 
achterlijfsegmenten zijn rood.  D2 heeft proximaal geen uitzakking (de 
hoek tussen CuA1 en  CuA is recht) 
 
1a.  De clypeusrand steekt naar voren uit (fig. 23). 
1b. De onderlip draagt een borstel (fig. 24). 
1c. Scheen 3 is ongeschubd. 
1d. Het basale deel van T1 is sterk ingesnoerd.  
Grootte: 8,0 – 11,0 mm……………………………………….Zuidelijke metselspinnendoder - 
Auplopus albifrons. 
 
1aa. De clypeusrand is recht of zwak gebogen. 
1bb. De onderlip draagt geen borstel. 
1cc.  Scheen 3 is geschubd. 
1dd. Het basale deel van T1 is nauwelijks versmald……………………………………………2 
 
2a. (1) De marginale cel, SMC  2 en 3 (SMC 4 is helder) en een deel van D2 van de 
voorvleugel donker gepigmenteerd (fig. 110).  
2b. Het basale deel van het pronotum is hoekig en glanst (fig. 111).  
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110. Caliadurgus fasciatellus. 
Voorvleugel. 

111. Caliadurgus fasciatellus. 
Pronotum (van boven gezien)). 

 
Grootte: 6,0 – 10,0 mm………………………………………………………….Tuinspinnendoder – 
Caliadurgus fasciatellus.  
 
2aa. De voorvleugel is helder of anders gepigmenteerd.  
2bb. Het basale deel van het pronotum niet hoekig maar afgerond (fig. 112). 

112. Cryptocheilus notatus. Basale deel pronotum. 
……………………………………………………………..………………………………….………………………..3 
 
3a. (2) De marginale cel is aan het einde afgerond.  
3b. De vleugelrand van de voorvleugel gepigmenteerd (‘rouwrand’) (fig. 113). 

113. Cryptocheilus notatus. Gepigmenteerde 
vleugelrand. 
 3c. Het oppervlak van het middensegment is duidelijk geribbeld. 
Grootte: 10.0 – 15.0 mm…………………………………Gewone rouwrandspinnendoder - 
Cryptocheilus notatus. 
 
3aa. De marginale cel van de voorvleugel is aan het einde toegespitst (Fig. 114).  
3bb. De vleugel is gepigmenteerd, soms met een lichte plek in SMC 4 (fig. 115). 
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114. Priocnemis perturbator. 
Marginale cel toegespitst. 

115. Priocnemis exaltata. 
Gepigmenteerde vleugel. 

 
3cc. Het oppervlak van het middensegment is leerachtig of gerimpeld of 
geribbeld………………………………………………………..………………………………………..………..4  
 
4a. (3) Het middensegment heeft afstaande donkere haren (fig. 116). 
4b. De voorvleugel is gepigmenteerd zonder lichte vlek in SMC 4………………..…….5 
 
4aa. Het middensegment is onbehaard of heeft enkele dunne blonde haren (fig. 
117). 

 

 

116. Priocnemis perturbator. 
Donkere haren middensegment. 

117. Priocnemis exaltata. 
Middensegment kaal. 

 
4bb. De top van de vleugel heeft meestal een heldere vlek (fig. 
115).………………………………………………..…………………………………………………………………9 
 
5a. (4) Grote soort: 14,0 – 17,0 mm.  
5b. De indruk van het metapostnotum begint aan de basis breed, glimmend en 
wordt dan gootvormig (fig. 118). 

118. Priocnemis enslini. Metapostnotum. 
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5c. Antennelid 3: l= 5x b. 
………………………………………………Enslin zaagpootspinnendoder – Priocnemis enslini.  
 
5aa. Meestal kleinere soorten (10-16 mm).  
5bb. Het metapostnotum heeft een andere indruk 
5cc. Antennelid 3: l= 4,3x b of minder……………………………………………………..………….6 
 
6a. (5) De onderzijde van voetlid 5 van poot 3 heeft een aantal duidelijke doorns 
(fig. 121). ………………………………………………………………………………………………..…………7 
 
6aa. De onderzijde van voetlid 5 van poot 3 heeft ventraal geen doorns (fig.119). 
……………………………………………………………………………………………..……………..……….…….8 
 

 

 

121. Priocnemis susterai. 
Voetlid 5 poot 3 met doorns. 

119. Priocnemis coreacea. Voetlid 
5 poot 3 zonder doorns. 

 

7a. (6) Clypeusrand licht concaaf.  
7b. De bovenkant van het middensegment is vrij glad, de achterkant is gerimpeld. 
7c. Het metapostnotum heeft een halfronde tot driehoekige indruk, die sterk 
glanst en (bijna) raakt aan het metanotum (fig. 120).  
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120. Priocnemis perturbator. Indruk 
metapostnotum. 

123. Priocnemis susterai.Indruk 
metanotum. 

 
Grootte: 10,0 – 15 mm………………………………………….Grote zaagpootspinnendoder – 
Priocnemis perturbator (Harris 1780).  
 

7aa. Clypeusrand in het midden wat vooruit gestoken (fig. 122 foto.)  

 122. Priocnemis  
             susterai. Clypeusrand. 
7bb. De bovenkant van het middensegment is gerimpeld, achterkant is sterk 
gerimpeld. 
7cc. Het metapostnotum heeft een driehoekige indruk, die glanst en niet raakt 
aan het metanotum (fig. 123).  
Grootte: 12,0 – 16,0 mm…………………………………….Sustera zaagpootspinnendoder – 
Prionemis susterai. 
 

8a. (6) Het antennelid 3 is 2,7x zo lang als breed: het is iets langer dan antennelid 
1 (scapus).  
8b. De bovenkant van het middensegment is sterk gerimpeld met rostraal diepe 
puncten, de achterkant heeft duidelijke parallele ribbels (fig. 124).  
8c. De indruk van het metapostnotum is kort, diep gootje (fig. 125).  
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124. Priocnemis coriacea. Sterk 
gerimpeld middensegment. 

125. Priocnemis coriacea. Indruk 
metapostnotum. 

 
8d. De marginale cel, SMC2 en 3 en de discale cel zijn zwak gepigmenteerd, 
evenals de aders Rs en M. 
8e. Scheen 3 donker. 
Grootte: 10,0 – 13,0 mm……………………………………….Ruwe zaagpootspinnendoder – 
Priocnemis coriacea.  
 
8aa. Antennelid 3 is meer dan 2,7x  zo lang als breed: het is duidelijk langer dan 
lid 1 .  
8bb. De bovenkant van het middensegment is oppervlakkig gerimpeld, rostraal 
fijne oppervlakkige puncten, de achterkant oppervlakkige parallele ribbels (fig. 
126). 
8cc. De indruk van het metapostnotum is driehoekig (fig. 127).   

 

 

126. Priocnemis vulgaris. Ribbels 
middensegment. 

127. Priocnemis vulgaris. Indruk 
metapostnotum. 

 
8dd. De marginale cel, SMC2 en 3 en de discale cel zijn sterk gepigmenteerd, 
evenals de aders Rs en M.  
8ee. Scheen 3 vaak roodachtig. 
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Grootte: 9.0 – 11,0 mm………………………………….Doornloze zaagpootspinnendoder – 
Priocnemis vulgaris.  
 
9a. (4) SMC 4 zonder of met een vage lichte vlek………………………………………………10 
 
9aa. SMC 4 met een heldere vlek…………………………………..………………………………..12 
 
10.a. (9) Antennelid 3 is ‘lang ‘: l = 4x b.  
10b. Het laatste kwart van dij 3 meestal rood.  
Grootte: 7,0 – 9,5 mm…………………………………..Broomrode zaagpootspinnendoder - 
Priocnemis mesobrometi. 
 
10aa. Antennelid 3 is ‘kort’ : l = 3,5 b.  
10bb. Het laatste kwart van dij 3 donker………………………………………..………………..11 
 
11a. (10) De bovenkant van het middensegment glanst en draagt fijn rimpeltjes, 
die naar de achterkant overgaan in parallelle ribbels. De zijkanten hebben ook 
fijne rimpels. De zijkanten het middensegment hebben dezelfde 
oppervlaktestructuur als het metapleuron (fig. 128).  

 128. Priocnemis parvula. Glanzend  
       middensegment. 
11b. Scheen 3 tot het einde met schubben (fig. 129). 
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 129. Priocnemis parvula.  
           Schubben scheen 3. 
Grootte: 4,5 – 7,5 mm………………………………………….Heide-zaagpootspinnendoder – 
Priocnemis parvula. 
 

11aa. De bovenkant van het middensegment is dof, draagt duidelijke rimpels die 
naar de achterkant overgaan in ribbels (fig. 130). Ook de zijkanten dragen 
duidelijke ribbels, die ontbreken op het metapleuron.  

 130. Priocnemis pellipleuris. Middensegment dof. 
11bb. Scheen 3 voor de helft tot driekwart met schubben (fig. 131). 

 Fig. 131. Priocnemis  
            pellipleuris. Schubben scheen 3. 
……………………………………………………………………………Ruwe zaagpootspinnendoder - 
Priocnemis pellipleuris. 
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12a. (9) De zijtand van de klauw staat dichtbij de eindtand en is even groot als de 
eindtand (fig. 132)…………………….…………………………………………….……………………….13 
 
12aa. De zijtand van de klauw staat iets verwijderd van de eindtand en is kleiner 
dan de eindtand (fig. 133)….……………………………………..……………………………………..14 

 

 

132. Prionemis hyalinata. Zijtand 
dichtbij eindtand klauw. 

133. Priocnemis schoedtei. Zijtand niet 
dichtbij eindtand. 

 
13a. (12) De antenneleden zijn gedrongen: lid 5 tot en met 8 de lengte is kleiner 
of gelijk aan 2,7 x de breedte (fig. 134).  

134. Priocnemis hyalinata. Gedrongen  
       antenneleden. 
13b. De hoek tussen de ocellen is recht.  
13c. Het metapostnotum is even lang als het metanotum. (fig. 135). 

 135. Priocnemis hyalinata.  
               Metanotum en metapostnotum. 
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13d. Het oppervlak van de bovenkant van het middensegment is duidelijk 
gerimpeld (met glans tussen de rimpels), de achterkant deel draagt parallelle 
ribbels.  
Grootte: 6.0 – 10,0 mm…………………………………….Getande zaagpootspinnendoder – 
Priocnemis hyalinata.  
 
13aa. De antenneleden zijn slank: de lengte van lid 5 tm 8 is groter of gelijk aan 
tenminste 3,0 x de breedte (fig. 136).  

 136. Priocnemis fennica. Slanke  
           antenneleden. 
13bb. De hoek tussen de ocellen is scherp.  
13cc. Het metapostnotum is langer dan het metanotum. (fig. 137).  

 137. Priocnemis fennica.  
         Metanotum en metapostnotum. 
13dd. De bovenkant en de achterkant zijn fijn gerimpeld. Het geheel heeft een 
zijdeglans.  
Grootte: 5,5 – 8,0 mm………………………………………Noordse zaagpootspinnendoder – 
Priocnemis fennica.  
  

14a. (12) De basale rand van de kraag van het pronotum is lichtbruin tot rood en 
contrasteert met de rest van het donkere pronotum (fig. 138). 
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 138. Priocnemis schoedtei.  
          Rode rand pronotum. 
14b. Het metapostnotum is in het midden duidelijk ingesnoerd (fig. 139). 

 139. Priocnemis schoedtei.  
         Ingesnoerd metapostnotum. 
14c. De bovenkant van het middensegment glanst, met fijne rimpeltjes. De 
achterkant heeft aan het einde parallelle ribbeltjes.  
Grootte: 8,0 – 10,0 mm………………………………….Roodkraagzaagpootspinnendoder – 
Priocnemis schioedtei. 
 

14aa. De hele kraag is of lichtbruin tot rood of donker, geen duidelijk afgezette 
rode rand.  
14bb. Het metapostnotum is anders. 
14cc. De bovenkant van het middensegment is glad of geribbeld………………….…15 
 
15a (14). Rs1 > Rs2  (fig. 140).…………………………………………….…………………………….16 
 
15b. Rs1 is ongeveer even lang als Rs2 (fig. 141)……..……………..………………………..17 

 
 

140. Priocnemis exaltata. Rs1 groter 
van Rs2. 

141. Priocnemis cordivalvata. Rs1 
gelijk Rs2. 
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16a. (15) Een grote soort: 8 – 12 mm.  
16b. Het metapostnotum is duidelijk langer dan het metanotum en heeft caudaal 
een kleine, driehoekige, glanzende indruk (fig. 142).  

 142. Priocnemis exaltata. Metanotum en  
        metapostnotum. 
16c. Dij 3 is donker.  
16d. De bovenkant van het middensegment is dof en duidelijk gerimpeld, de 
achterkant draagt parallelle ribbels……………………..Boom- zaagpootspinnendoder – 
Priocnemis exaltata. 
 

16aa. Een kleine soort: 6 – 9 mm.  
16bb. Het metapostnotum is korter dan het metanotum en heeft een duidelijke 
indruk (fig. 143).  

 143. Priocnemis agilis.  
          Metapostnotum en metanotum. 
16cc. Vaak is het distale deel van dij 3 rood (fig. 144). 

 144 Priocnemis agilis. Dij poot 3. 
16dd. De bovenkant van het middensegment glanst en heeft oppervlakkige 
rimpels, de achterkant heeft oppervlakkige ribbels………………..…Rode zaagpoot -
spinnendoder – Priocnemis agilis.  
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17a. (15) Het metapostnotum is ongeveer even lang als het metanotum, het is 
bandvormig (niet ingesnoerd) en heeft in het midden een rechte groef (fig. 145).  

 145. Priocnemis  
          cordivalvata. Metanotum en metapostnotum. 
17b. De bovenkant en de achterkant van het middensegment glanzen en hebben 
oppervlakkige rimpeltjes.  
Grootte: 5,5 – 8,0 mm…………………………………………Gladde zaagpootspinnendoder – 
Priocnemis cordivalvata.  
 
17aa. Het metapostnotum is minder sterk tot sterk ingesnoerd. De indruk is 
anders. 
17bb.De bovenkant van het middensegment is oppervlakkig of sterk 
gerimpeld………………………………………………………………….………………….………………….18 
 
18a. (17) De bovenkant van het middensegment is duidelijk gerimpeld, de 
achterkant heeft parallelle ribbels en een zijdeglans.  
18b. Het metapostnotum is duidelijk ingesnoerd (fig. 146).  
18c. De binnenspoor van scheen 2 heeft dezelfde kleur als de scheen.  
Grootte: 7,0 – 9,0 mm. 
Zwartkraag-zaagpootspinnendoder – Priocnemis pusilla Schiödte 1837)  
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146. Priocnemis pusilla. Metapostnotum. 147. Priocnemis confusor. Metapostnotum. 
 

18aa. Zowel de bovenkant van het middensegment als de achterkant zijn 
oppervlakkig gerimpeld.  
18bb. Het metapostnotum is minder sterk ingesnoerd en heeft een driehoekige 
indruk (fig. 147).  
18cc. De binnenspoor van scheen 2 is lichter gekleurd dan de scheen.  
Grootte: 5,5 – 8,0 mm………………………………………….Slanke zaagpootspinnendoder – 
Priocnemis confusor. 
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Tabel Spinnendoder mannetjes 

Prepareer altijd de SGP en de genitaliën uit want sommige soorten zijn alleen op grond van 
kenmerken aan deze organen te determineren. 

Kies, op grond van de kleur(en) van de cuticula (niet op grond van de kleur van de 
beharing), uit één van de volgende vier groepen:  

Groep A: Het dier heeft een rood(bruin), soms iets verdonkerd, middensegment. Soms heeft 
het witte vlekken op het achterlijf (fig. 1) (pag. 2). 

1. Cryptocheilus fabricii. 

Groep B: Het dier heeft een donker middensegment en de cuticula heeft witte vlekken of 
banden op het pronotum en/of achterlijf (fig. 2) (pag. 2). 

2. Episyron rufipes. 

Groep C: Het gehele dier is licht bruin tot zwart. Soms T7 wit, soms kopschild wit, soms 
kleine witte oogvlekken, soms witte vlekken op achterschenen en soms achterdijen 
roodachtig (fig. 3) (pag. 7). 
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3.  Anoplius concinnus. 

Groep D: De kop en het borststuk zijn zwart. Eén of meer achterlijfsegmenten zijn roodbruin 
tot rood (fig. 4) (pag. 21). 

 4. Anoplius viaticus. 

Groep A: Het dier heeft een rood(bruin), soms iets verdonkerd, 
middensegment. Soms heeft het witte vlekken op het achterlijf. 

Witte strepen langs de oogranden, vanaf het kopschild tot halverwege het oog. T2 en T3 met 
witte vlekken. Alle dijen rood en scheen 1 en 2 gedeeltelijk rood………………………..…….. Bonte 
rouwrandspinnendoder - Cryptocheilus fabricii . 

Groep B: Het dier heeft een donker middensegment en witte vlekken of 
banden op het pronotum en/of achterlijf. 

1a. De achterrand van het pronotum is wit tot licht geel…………………………..………………………..2 

1aa. De achterrand van het pronotum is zwart…………………………………..……………………………….4 

2a. (1) De binnenoogranden lopen parallel en zijn ter hoogte van het voorhoofd iets naar 
binnen gebogen. 

2b. De voetklauwen van poot 3 zijn normaal. Het voetkussentje ligt tussen de klauwen 
(fig.5.)……………………………………………….Zuidelijke muurspinnendoder - Agenioideus nubecula. 
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 5. Voetkussentje Agenioideus nubecula. 

2aa. De binnenoogranden convergeren naar beneden toe en ter hoogte van het voorhoofd 
buigen ze vrij sterk naar binnen. 

2bb. De voetklauwen van poot 3 lopen parallel aan elkaar en zijn haakvormig gebogen. Het 
voetkussentje van poot 3 ligt onder de klauwen, samen lijken ze een soort grijpertje te 
vormen (fig. 6)………………………………………………………………..…………………………………………………..3 

 6. Voetkusentje Ceropales variegata. 

3a. (2). Het schildje is gerimpeld en fijn gepuncteerd (fig. 7). 

 7. Schildje Ceropales variegata. 

3b. T1 en vaak T2 rood………………………………..Rode sluipspinnendoder -  Ceropales variegata. 

1.10.2022 tzt invoegen op grond van gele clypeus en gedeeltelijk geel voorhoofd: de bleke 
sluipspinnendoder Ceropales pallida.(foto) 

3aa. Schildje sterk gerimpeld met grote puncten (fig. 8). 
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 8. Schildje Ceropales maculata. 

3bb. T1 en T2 zwart………………………………..Gele sluipspinnendoder - Ceropales maculata.  

4a. (1).  Geen schubharen op het pronotum, het middensegment en T1. (Pas op! Bij oude 
exemplaren van Episyron – rafelige vleugels- zijn soms schubharen verdwenen. Je herkent 
Episyron aan de gespleten voetklauw van poot 3. Ga dan naar 5). 

4b. Voorvleugelcel D2 basaal zonder uitzakking (fig. 9)………………………………………..….Donkere 
rouwrandspinnendoder - Cryptocheilus versicolor. 

9. D2 zonder uitzakking. Cryptocheilus versicolor. 

NB. Er zijn twee vormen van deze soort. De slanke vorm: het pronotum en het 
middensegment zijn lang en smal (fig. 10) en de normale vorm (als fig. 1). 

 10. Slanke Cryptocheilus versicolor. 
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4aa. Schubharen op het pronotum, het middensegment en T1 (fig. 11).  

11. Schubharen Episyron rufipes. 

4bb. Voorvleugelcel D2 basaal een uitzakking (fig. 12). ……………………………………………………..5 

 12. D2 met uitzakking. Anoplius concinnus.  

5a. (4). Kop, van boven gezien, achter de ogen iets afgerond (fig. 13).  

 13. Kop Episyron albonotatum. 
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5b. Kop opzij: breedte oog = 3,3 x breedte slaap (fig. 13b). 

13b. Kop opzij Episyron albonotatum. 

5c. Het pterostigma is ongeveer 2x zo lang als breed (fig. 14). ……………………………..……..Witte 
roodpootspinnendoder - Episyron albonotatum. 

 14. Pterostigma Episyron albonotatum. 

5aa. Kop van boven gezien versmalt direct achter de ogen (fig. 15).  

15. Kop Episyron rufipes. 

5bb. Kop opzij: breedte oog = 2,2x breedte slaap (fig. 15b). 

15b. Kop opzij E. rufipes. 
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5cc. Het pterostigma is 2,5 of meer langer dan breed (fig. 16). ……………………………….Gewone 
roodpootspinnendoder - Episyron rufipes. 

 16.  Pterostigma Episyron rufipes. 

Groep C: Het gehele dier is licht bruin tot zwart. (Soms T7 wit, soms kleine witte 
oogvlekken, soms achterdijen roodachtig). 

Tzt invoegen Priocnemis propinqua (= P. diversa). 

1a. Voorvleugelcel D2 heeft basaal geen uitzakking (fig. 9). 

1b. De apicale rand van scheen 3 heeft korte, onopvallende doorns (fig. 17)………………….….2 

 17. Korte doorns scheen 3. Cryptocheilus 
notatus. 

1aa. Voorvleugelcel D2 heeft basaal wel een uitzakking (fig. 12). 

1bb. De apicale rand van scheen 3 heeft vaak opvallende doorns, van ongelijke lengte, die 
wat uitstaan (fig. 18)…………………………………………………………………………………………………………9 

 18. Opvallende doorns scheen 3. Episyron rufipes. 
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2a. (1).  Voorvleugelcel M is afgerond (fig. 19)………………………………………….…… Zwarte vorm 
Gewone rouwrandspinnendoder - Cryptocheilus notatus melanius. (te verwachten in 
Nederland). 

 19. Cel M afgerond. Cryptocheilus versicolor.  

2aa. De marginale cel M is aan het einde toegespitst (fig. 20)…………………….…………………….3 

 20. Cel M toegespitst. Pompilus cinereus.  

3a. (2). De voorvleugel heeft donkere banden (Fig. 21)…………………………………….…………..…4 

 21. Donkere banden. Dipogon bifasciatus.  

3aa. Voorvleugel zonder donkere banden…………………………………………………………………………..6 

4a. (3). De dorsale en ventrale zijden van de antenneleden lopen parallel. Antennelid 3 is 
lang: l is gelijk of groter dan 3x de breedte (fig. 22). 

 22. Parallelle zijden antenneleden. Dipogon bifasciatus.  
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4b. SGP heeft basaal een duidelijke kiel, die kort behaard is (fig. 23)………………..Kale 
baardspinnendoder - Dipogon bifasciatus. 

 23. SGP met kiel. Dipogon bifasciatus.  

4aa. De dorsale en ventrale zijden van de antenneleden lopen niet parallel. Antennelid 3 is 
kort: l = maximaal 2,5x de breedte. 

4bb. SGP heeft een kiel, die kort of lang behaard is…………………………………………………………….5 

5a. (4). Het oppervlak van het middensegment glanst en is gepuncteerd (fig. 24). 

 24. Oppervlak middensegment. Dipogon 
subintermedius.  

5b. Kiel van de SGP draagt korte haren. 

5c. Antennelid 1 en 3 zijn even lang. In elk geval de antenneleden 7, 8 en 9 zijn hoekig aan de 
basis (fig. 25)……………………………..…Gewone baardspinnendoder - Dipogon subintermedius. 



10 
 

 25. Hoekige antenneleden. 
Dipogon subintermedius.  

5aa. Het oppervlak van het middensegment heeft langgerekte grote puncten, het geeft een 
geribbelde indruk (fig. 26). 

 26. Oppervlak middensegment. Dipogon 
variegatus.  

5bb. Kiel van de SGP is lang behaard. 

5cc. Antenne lid 1 is korter dan 3. In elk geval antenneleden 7, 8 en 9 aan de basis bol (fig. 
27)……………………………………………………Zuidelijke baardspinnendoder - Dipogon variegatus. 

 27. Antenne. Dipogon variegatus. 

6a. (3). Witte band vanaf binnenzijde oogrand tot clypeusrand (fig. 28).  
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 28. Witte band. Auplopus carbonarius. 

6b. T1 naar de basis toe sterk versmald.……………………….….Koolzwarte metselspinnendoder - 
Auplopus carbonarius. 

N.B. Loopt de witte band aan de binnenzijde van het oog door tot aan het begin van het 
kopschild, heeft het kopschild in het midden een ‘tand’ en is het derde antennelid 4x zo lang 
als breed dan kan het Auplopus albifrons obscurus zijn. Te verwachten in Be en Lu. 

6aa. Gezicht zwart. 

6bb. T1 niet opvallend naar de basis versmald……………………………….…………………………………….7 

7a. (6). T7 bruin tot zwart. 

7b. Zijtand van de voetklauw is groot en dicht bij eindtand (fig. 29). 

29. Zijtand voetklauw. Priocnemis fennica. 

7c. Het pronotum loopt naar voren toe geleidelijk af. 

7d. Het oppervlak van het propodeum is ruw gerimpeld.  

7e. Haren op S6 ongeveer zo lang als de haren op de SGP.……Noordse zaagpootspinnendoder 
- Priocnemis fennica. (zie fig. 115 voor genitaal). 

N.B. Zelden kan het een donkere Priocnemis hyalinata zijn! Zie voor verschil in genitaliën D2 
couplet 10 pag. 49. Fig. 114 Priocnemis hyalinata; Fig. 115 Priocnemis fennica. 

7aa. T7 is wit (goed uitprepareren!). 

7bb. De zijtand van voetklauw is klein en niet dicht bij eindtand. 

7cc. Het pronotum gaat naar voren toe steil naar beneden.  

7dd. Het oppervlak van het middensegment is glad of sterk geribbeld. 
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7ee. S6 kort behaard.……………………………………………………………………………………………………..……8 

8a. (7). Het oppervlak van het middensegment is duidelijk geribbeld (fig. 30). 

 30. Middensegment. Pseudagenia rubricans. 

8b. Scheen en voetleden van poot 1 en 2 oranje, de dij van poot 3 eveneens. 

8c. Spoor scheen 3 (licht)bruin………………………..Rode ribbelstuitspinnendoder - Peucilagenia 
rubricans. 

8aa. Oppervlak van het middensegment is gepuncteerd, glanzend en wit behaard. 

8bb. De voeten zijn donker en tenminste einde van dij 3 rood. 

8cc. Spoor van scheen 3 wit.………………………………Tuinspinnendoder - Caliadurgus fasciatellus.  

9a. (1). Voorvleugel twee SMC. 

9b. Antennelid 3 kort: l=b. 

9c. Antenne inplant op knik tussen plat kopschild en voorhoofd (van opzij bekijken) (fig. 31) 
………………………………………..……………..Roodzwarte schildkopspinnendoder - Aporus unicolor.   

 31. Antenne inplant. Aporus unicolor. 
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9aa. Voorvleugel drie SMC. 

9bb. Antennelid 3 langer dan breed. 

9cc. Antenne inplant zoals bij Aporus of hoger………………………………………..………………………..10 

10a.  (9). Antenne implant zoals bij Aporus. 

10b. Helmvormige kop met brede slaap (fig. 32). 

 32. Kop. Homonotus sanguinolentus. 

10c. Middensegment loopt links en rechts uit in een lamel……….Rode boorspinnendoder - 
Homonotus sanguinolentus. 

10aa. Antenne inplant normaal. 

10bb. Normale kopvorm met korte slapen. 

10cc. Middensegment normaal of het loopt uit in links en rechts een punt……………………..…11 

11a. (10). De tergieten zijn bedekt met wit dons, soms alleen de randen. Vaak het hele 
lichaam. (Verdwenen bij oude dieren, dieren met afgevlogen vleugels!)…………..………………12 

11aa. Tergieten zonder wit dons……………………………………………………………………………………….13 

12a. (11). Middensegment normaal. 

12b. Bovenkaak lang en smal. 

12c. Tergieten bedekt met wit dons……………….……..Grijze spinnendoder - Pompilus cinereus. 

12aa. Het middensegment loopt links en rechts uit in een punt. 

12bb. Bovenkaak kort en breed. 

12cc. Alleen wit dons op de randen van de tergieten………………..……………Duinspinnendoder - 
Aporinellus sexmaculatus. 
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13a. (11). Alle voetklauwen gespleten (fig. 33). 

 33. Gespleten klauw. Anoplius nigerrimus. 

13b. Groot voetschildje met goed ontwikkelde kam. Voetkussentje goed ontwikkeld (van 
schuin opzij bekijken) (fig. 34)………………………………………..………………………..…………………….14 

34. Voetschildje en voetkussentje goed ontwikkeld. 

13aa. Voetklauw poot 1 gespleten, voetklauwen 2 en 3 getand. 

13bb. Voetschildje klein met zwak ontwikkelde kam. Voetkussentje vaak lang, smal en vliezig 
(van opzij bekijken). (fig. 35)……………………………………………..………………………………………………18 

35. Voetschildje en voetkussentje zwak ontwikkeld. 

14a. (13) S5 en S6 met borstelharen (van opzij bekijken) (fig. 36)……………….……………………15 

 36. Borstelharen S5 en S6. Anoplius alpinobalticus.  
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14aa. S5 en S6 hoogstens met een paar afstaande haren (van opzij bekijken) ………………….16 

15a. Kop dicht behaard. 

15b. Zijtand voetklauw puntig (fig. 37). 

15c. SMC 3 (bijna) driehoekig……….……Behaarde borstelspinnendoder - Anoplius tenuicornis. 

15aa. Kop met paar lange haren. 

15bb. Zijtand voetklauw stomp (fig. 38). 

15cc. SMC 3 gesteeld………………..……Noordse borstelspinnendoder - Anoplius alpinobalticus. 

16a. (14) SMC 3 vierhoekig. 

16b. Zijtand van voetklauw poot 2 en poot 3 is puntig (fig. 37). 

37. Zijtand voetklauw puntig. Anoplius concinnus.  

16c. Pterostigma langwerpig (fig. 38). 

 38. Langwerpig pterostigma. Anoplius concinnus.  

16d. SGP als vlinder met half geopende, afgeronde, doorzichtige vleugels (fig. 39) 
…………………………………….……………………Oever-borstelspinnendoder - Anoplius concinnus.  
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Fig. 39. SGP Anoplius concinnus. 

16aa. SMC 3 drie- of vierhoekig. 

16bb. Tand van tarsklauw poot 2 en poot 3 is stomp (fig. 40).  

40. Stompe tand tarsklauw. Anoplius nigerrimus. 

16cc. Pterostigma kort en gedrongen (fig. 41). 

 41. Gedrongen pterostigma. Anoplius 
nigerrimus.  

16dd. SGP anders………………………………………………………………………………………………………………..17 

17a. (16) SMC 3 is driehoekig. 

17b. S4 en S5 niet ingedeukt. 

17c. Ventrale zijde van SGP gekield (fig. 42)………………..………….Zwarte borstelspinnendoder - 
Anoplius nigerrimus. 
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42 Kiel SGP. Anoplius nigerrimus. 

17aa. SMC 3 is vierhoekig. 

17bb. S4 en S5 ingedeukt (fig. 43). 

43. Ingedeukte S4 en S5 Anoplius caviventris. 

17cc. Ventrale zijde van de SGP vlak……………………………………Riet-borstelspinnendoder -
Anoplius caviventris. 

18a. (13) De rand van de clypeus is halfcirkelvormig (fig. 44). 

 44. Clypeusrand. Agenioideus apicalis. 
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18b. Dij en scheen van poot 3 roodachtig…………………………..……….Grote muurspinnendoder - 
Agenioideus apicalis. 

18aa. Clypeus normaal, trapeziumvormig. 

18bb. Poten donker, soms met witte vlek………………………………………….………………………………19 

19a. (18) Proximaal op scheen 3 een witte vlek (soms onduidelijk). 

19b. De gekielde SGP eindigt spits (fig. 45)…………………………………Bonte muurspinnendoder - 
Agenioideus cinctellus. 

 45. SGP Agenioideus cinctellus. 

19aa. Scheen 3 zwart. 

19bb. De SGP heeft een andere vorm……………………………………………………..………………………..20 

20a. (19) De SGP is breed en de rand is iets ingebocht (fig. 46). 

 46. SGP. Agenioideus sericeus. 

20b. T7 heeft een witte vlek….…………..…….Kleine muurspinnendoder - Agenioideus sericeus. 

20aa. De SGP is zeer smal en eindigt puntig. 

20bb. T7 is zwart…………….…………………Zuidelijke muurspinnendoder - Agenioideus nubecula. 



19 
 

Groep D: De kop ( op het voorhoofd soms kleine witte oogvlekken) en het 
borststuk zijn donkerbruin tot zwart. Eén of meer achterlijfsegmenten zijn 
geheel of gedeeltelijk licht bruin tot rood. Verdeeld in twee subgroepen. 

1a. Voorvleugelcel D2 heeft basaal een uitzakking (fig. 12). 

1b. Op de rand van scheen 3 ongelijke, afstaande doorns (fig. 18)………….Groep D1 (pag. 21). 

1aa. Voorvleugelcel D2 heeft basaal geen uitzakking (fig. 9). 

1bb. Op de rand van scheen 3 korte doorns (fig. 17)……………………………..Groep D2 (pag. 41). 

Groep D1. 

1a. De voorvleugel heeft twee submarginale cellen.…………………………..………………Tweecellige 
koekoekspinnendoder - Evagetes dubius. 

1aa. De voorvleugel heeft drie submarginale cellen..………………..…………………………………………2 

2a. (1) T2 gedeeltelijk rood, rest van de tergieten donker.  

 47. Achterzijde middensegment. Eoferreola rhombica. 

2b. De achterzijde van het middensegment is sterk concaaf, zijkanten eindigen lamelvormig 
(fig. 47).…………………………………………………………………….Vuurspindoder - Eoferreola rhombica. 

2aa. T2 en T3 geheel of gedeeltelijk lichtbruin tot rood, de rest van de tergieten zwart. 

2bb. Achterzijde middensegment convex…………………………………………………………………………..3 

3a. (2) Voetklauw van poot 2 en 3 gespleten………..……………………………………………………………..4 

3aa. Voetklauw van poot 2 en 3 getand…………………..………………………………………………………….5 

4a. (3) De rand van S5 licht ingebocht. 

4b. De SGP breed en vlak, basaal opgebold……………………..Roodzwarte borstelspinnendoder - 
Anoplius viaticus. 
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4aa. De rand van S5 heeft een diepe inham. 

4bb. SGP smal en ventraal dakvormig verhoogd…………………….Gewone borstelspinnendoder - 
Anoplius infuscatus.  

N.B. Is het voorhoofd, vooral naast de antenne inplant, bedekt met bruin dons (in plaats van 
met zilver dons) en zijn ook de borststukzijden en het middensegment bedekt met bruin 
dons dan vatten sommigen dit op als een aparte soort de Bruine borstelspinnendoder - A. 
aeruginosus. Wahis (1986) echter beschouwt dit als een synoniem voor A. infuscatus. 

5a. (3) Voetschildje goed ontwikkeld, met duidelijke kam. Voetkussentje lang en breed, soms 
vliezig (opzij bekijken) (fig. 34). 

5b. Voetlid 4 van poot 1 even lang als breed (fig. 48)……………………………………..…………………..6 

 48. Voetlid 4 poot 1. Arachnospila fumipennis.  

5aa. Voetschildje klein met zwak ontwikkelde kam. Voetkussentje lang of kort en smal, vaak 
vliezig (fig. 35). 

5bb. Voetlid 4 van poot 1 meestal langer dan breed (fig. 49), een enkele keer even lang als 
breed.………………………………………………………………………….……………………………….……………………22 

 49. Voetlid 4 van poot 1. Episyron rufipes.  

6a. (5) Kop dicht behaard. Middensegment dun behaard met donkere haren. 

6b. SGP breed en sterk ontwikkelde kiel. 

6c. Grote soorten: 7,5 – 13 mm………………………………………………………………………7 (zie ook 17a) 

6aa. Kop behaard of kaal. Middensegment kaal of ijl behaard met lichte haren. 
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6bb. SGP anders. 

6cc. Kleinere soorten: 4,5 – 11 mm……………………………………………………………………………………..8 

7a. (6) De kiel van de SGP heeft apicaal een inbochting en is vrij lang en donker behaard 
(opzij bekijken) (fig. 50). 

 50. Kiel SGP. Arachnospila fumipennis.  

7b. Einde gonostylus afgerond (fig.51)…………………………..Drietand zandspinnendoder - 
Arachnospila fumipennis. 

 51. Arachnospila fumipennis. Afgerond einde gonostylus. 

7aa. De kiel van de SGP apicaal niet ingebocht, alleen apicaal wat lange haren (opzij 
bekijken) (fig. 52). 

 52. Kiel SGP. Arachnospila rufa.  
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7bb. Gonostylus eindigt meer stomp (fig. 53)………………………….Viertand zandspinnendoder - 
Arachnospila rufa. 

 53. Arachnospila rufa - Gonostylus eindigt stomp. 

8a. (6) Scheen 3 in het midden aan de binnenkant ingedeukt (van boven bekijken) (fig. 54). 

 54 Arachnospila minutula. Scheen 3 ingedeukt. 

8b. SGP plat en afgerond (fig. 55)………………………………………….Tweetand zandspinnendoder - 
Arachnospila minutula. 

 55. Arachnospila minutula - SGP plat en afgerond, ventraal. 
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8aa. Scheen 3 normaal. 

8bb. SGP anders………………………………………………………..…………………………………………………………9 

9a. (8) SGP van opzij gezien lijkt op een bootje en eindigt met een opwaarts gericht punt. 
Onderzijde met naar achteren gerichte haren (fig. 56) …………………..…………………….Eéntand-
zandspinnendoder - Arachnospila spissa. 

56. SGP eindigt met opwaartse punt. Arachnospila 
spissa.  

9aa. SGP anders van vorm…………………………………………………………………..…………………………….10 

10a. Op de ventrale zijde van de SGP, apicaal, staat een bosje korte en lange haren dicht 
bijeen, soms lijkt dat op één haar (fig. 57). Achterrand van SGP met korte doorns. 

57. Haren SGP. Arachnospila anceps.  

10b. Gonostylus doorzichtig met langs de rand haren, eindigt afgerond (fig. 58) 

10c. Oppervlak propodeum ruw..…………..Gewone zandspinnendoder - Arachnospila anceps.  

58. Gonostylus. Arachnospila anceps. 
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10aa. Of geen haarborstel of op een derde van de rand een duidelijke ‘haar’ van 
samengeplakte haren. 

10bb. Gonostylus anders 

10cc. Oppervlak propodeum vrij glad………………………………………………………………………………….11 

11a. (10) Op een derde van de rand van de SGP een ‘haar’ van samengeplakte haren (fig. 59) 
…………..……………………………………………………………………………………………………………………………….12 

59. “Haar” op einde SGP. Arachnospila 
hedickei.  

11aa. Geen ‘haar’…………………………………………………………..…………………………………………………17 

12a. Ventrale zijde van de SGP is gebold (fig. 60a en b)….………………………………………………..13 

 

 
Fig. 60a SGP A. wesmaeli 
ventraal 

Fig. 60b SGP A. wesmaeli lateraal 
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60. Gebolde SGP. Arachnospila wesmaeli.  

12aa. De ventrale zijde van de SGP is anders: plat of ingedeukt……………….……………………….14 

13a. (12) SMC 3 is klein t.o.v. SMC 2 en vaak driehoekig. 

13b. De SGP is aan de basis breed en versmalt geleidelijk (fig. 60a). 

13c. De gehele bleke gonostylus is dicht en lang behaard…………Wesmael zandspinnendoder - 
Arachnospila wesmaeli. 

13aa. SMC 3 is groot. 

13bb. De SGP is in het midden het breedst (fig. 61). 

 61. SGP. Arachnospila hedickei. 

13cc. De gonostylus is aan de top behaard………………………… Gekorfde zandspinnendoder - 
Arachnospila hedickei. 

14a. (12) De SGP  is basaal, voor de haar, licht gebold of plat, na de haar licht ingedeukt (fig. 
62a en 62b).  

 

 
62a. SGP A. alvarabnormis lateraal 62b. SGP A. alvarabnormis ventrolateraal 
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14b. SMC 2 en 3 ongeveer even groot, SMC 3 bijna driehoekig. 

14c. De gonostylus eindigt vrij puntig, punt met een paar haren…………………….... Amerikaanse 
zandspinnendoder - Arachnospila alvarabnormis. 

14aa. De ventrale zijde van de SGP is basaal, voor de haar, zwak of sterk ingedeukt (fig. 62c). 

62c. SGP A. abnormis. 

 

14bb. SMC 2 is kleiner of even groot als SMC 3. 

14cc. De gonostylus draagt aan het eind lange haren…………………….………………………………….15 

15a. (14) SMC 2 is veel kleiner dan SMC 3 en bijna driehoekig. 

15b. De SGP draagt aan de basis en aan de punt lange haren (fig. 63). 

 63. SGP Arachnospila virgilabnormis. 

15c.De doorzichtige gonostylus eindigt puntig en draagt een paar lange haren (fig. 64) 
………………………………………..…….Lefeber zandspinnendoder - Arachnospila virgilabnormis. 
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 Fig. 64. Gonostylus. Arachnospila 
virgilabnormis.ventraal. 

15aa. SMC 2 is kleiner of gelijk aan SMC 3. 

15bb. SGP aan de basis geen lange haren. 

15cc. Gonostylus aan het einde met veel lange haren………………………..…………………………….16. 

16a. (15) SGP is aan de basis breed en versmalt vanaf het midden (fig. 65). 

 65. SGP. Arachnospila westerlundi.  

16b. De basis van de SGP heeft geen doorns………………………………………………….Westerlund 
zandspinnendoder - Arachnospila westerlundi. 

16aa. SGP in het midden niet ingesnoerd. 

16bb. De basis van de SGP met korte doorns. Ook het apicale deel met korte doorns (fig. 66) 
…………………………..…………………… Glanzende zandspinnendoder -  Arachnospila abnormis.  
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 66. SGP. Arachnospila abnormis.  

17a. (11) De kop dicht en lang behaard, middensegment met enkele lange haren 
………..…………………………………………………………………………………………………………………………………18 

17aa. De kop is kaal of heeft een paar lange haren, middensegment is kaal……………………….19 

18a. (17) Een grote soort: 8 – 11 mm. 

18b. De SGP is gekield, sterk behaard, ook het doorzichtige deel (Fig. 67)  

67. SGP. Arachnospila fuscomarginata.  

18c. Het middensegment is bedekt met bruin dons…………………Behaarde zandspinnendoder - 
Arachnospila fuscomarginata. 

18aa. Kleine soort: 6 – 8 mm. 

18bb. De SGP is basaal gebold en onbehaard (fig. 68a en b). 
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68a. SGP A. consobrina lateraal 68b. SGP A. consobrina ventraal 

 

18cc. Het middensegment is bedekt met zilver dons…………..…………..Kust-zandspinnendoder - 
Arachnospila consobrina. 

19a. (17) De SGP heeft een brede bolle kiel (fig. 69). 

 69. SGP. Arachnospila trivialis.  

19b. De slanke, doorzichtige gonostylus eindigt puntig (fig. 70), hele gonostylus duidelijk 
behaard .…………………………………….………… Zilveren zandspinnendoder - Arachnospila trivialis. 
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 70. Gonostylus. Arachnospila trivialis.  

19aa. De SGP heeft een smalle, scherpe kiel (fig. 71).  

 71. SGP. Arachnospila ausa.  

19bb. Gonostylus anders…………………………………………………………………………….…………………….20 

20a. Alleen T3 is rood. 

20b. Het vijfde tarslid van poot 1 is aan de binnenzijde niet ingesneden. 

20c. De SGP is lang behaard (fig. 72).  
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72. SGP lang behaard. Arachnospila asiatica. 

20d. Gonostylus (fig. 73) ………….…………Oosterse zandspinnendoder – Arachnospila asiatica. 

73. Gonostylus Arachnospila asiatica (naar Loktionov en Lelej).  

20aa. T 2,3 en 4 rood. 

 74. Voetlid 5 van poot 1. Arachnospila ausa.  

20bb. Voetlid 5 van poot 1 is aan de binnenzijde ingesneden (fig. 74). 

20cc. De SGP is anders 

20dd Gonostylus anders…………………………………………………….……………………………..………………21 
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 75. SGP. Arachnospila opinata.  

21a. De rand van de SGP is lang behaard (fig. 75) 

21b. Gonostylus loopt breed uit (fig. 76)….Bruine zandspinnendoder - Arachnospila opinata. 

76. Gonostylus. Arachnospila opinata. 

21aa. De rand van de SGP is kort behaard (fig. 77). 

 77. SGP. Arachnospila ausa.  

21bb. Gonostylus vrij smal (fig.78) …………..Gekielde zandspinnendoder - Arachnospila ausa. 

78. Gonostylus. Arachnospila ausa. 

22a. (5) Het pterostigma is lang.  
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22b. De lengte van ader 2r-rs is kleiner of gelijk aan de breedte van het pterostigma (fig. 79) 

 79. 2r-rs en pterostigma. Agenioideus usurarius. 

22c. De antenneleden zijn lang en slank. 

22d. Het voorhoofd is van bovenaf gezien niet bol (vrouwtjes fig. 55)…………………………..Rode 
muurspinnendoder - Agenioideus usurarius. 

22aa. Het pterostigma is gedrongen. 

22bb. De lengte van ader 2r- rs is langer dan de breedte van het pterostigma (fig. 80). 

 80. 2r-rs en pterostigma. Evagetes crassicornis  

22cc. De antenneleden zijn kort en dik. 

22dd. Het voorhoofd is van bovenaf bol (vrouwtjes fig. 48)…………………………..…………………23 

23a. (22) De SGP heeft een smalle, hoge kiel (opzij bekijken) en opzij van de hoge kiel is de 
SGP concaaf. De randen zijn doorzichtig (fig. 81).  

23b. Kop sterk behaard, ook eerste antennelid……………………………………..……………….Behaarde 
koekoekspinnendoder - Evagetes siculus.  

 81. SGP. Evagetes siculus.  



34 
 

23aa. De SGP is anders. 

23bb. Kop en antennelid 1 of behaard of kaal. ………………………………………………………………….24 

24a. (23) De SGP heeft aan de basis twee glanzende kielen ( fig. 82). 

82. SGP E. sahlbergi. 

 

24b. Voetlid 4 van poot 1 is even lang als breed (fig. 83)……………………………….………………….25 

 83. Voetlid 4 van poot 1. Evagetes crassicornis.  

24aa. De SGP heeft geen kielen. 

24bb. Voetlid 4 van poot 1 is langer dan breed (met uitzondering van Evagetes 
subglaber)……………………………………………..………………………………………………………………………….26 

25a. (24) De kruin en het voorhoofd zijn duidelijk behaard. 

25b. SMC 3 van de voorvleugel is vierhoekig. 

25c. De kielen op de SGP lopen vanaf de basis parallel en zijn lang (fig. 82)……………. Noordse 
koekoekspinnendoder - Evagetes sahlbergi.  

25aa. De kruin heeft een paar haren, het voorhoofd is kaal. 

25bb. SMC 3 van de voorvleugel is driehoekig. 

25cc. De kielen ontspringen aan de basis, wijken wat uiteen en zijn kort (fig. 84) 
……………………………………….……………..Gewone koekoekspinnendoder - Evagetes crassicornis.  
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 84. Kielen SGP. Evagetes crassicornis. 

26a. (24) De rand van de SGP heeft geen ‘doorns” (dikke haren) alleen dunne haartjes (fig. 
85).  

85. SGP. Evagetes tumidosus. 

26b. De SMC 2 is kleiner dan 3………….… Bruine koekoekspinnendoder - Evagetes tumidosus. 

26aa. De rand van de SMP heeft ‘doorns’, dikke borstelharen (fig. 86). 

 86.Borstelharen SGP E. gibbulus. 
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26bb. SMC 2 is gelijk of groter dan SMC 3………………………………………………….………………………27 

27a. (26) Kopschild en kop zijn dicht behaard………………………………….………………………………..28 

27aa. Kopschild en kop zijn kaal of zeer dun behaard………………………………………………………..30 

28a. (27) SMC 2 is groter dan 3. 

28b. De volcella is sikkelvormig (fig.87)…………………….………..Drietandkoekoekspinnendoder - 
Evagetes gibbulus. 

 Fig.87. Volcella E. gibbulus. 

28aa. SMC 2 is ongeveer even groot als SMC 3. 

28bb. De lepelvorm van de volcella (fig. 88) buigt naar binnen en iets naar dorsaal (van opzij 
bekijken)…………………………………………………………………………………………………………………………….29 

 88. Volcella E. proximus. Ventraal. 

29a. (28) De rand van het pronotum vormt een stompe hoek. 

29b. De onderzijde van antennelid 1 heeft veel lange haren (Fig.89). 
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 fig.89. Beharing antennelid 1. 

29c. Zwart op het basale deel van T1 tot maximaal de helft van T1, eindigt puntig 
…........................................................Viertandkoekoekspinnendoder - Evagetes proximus. 

29aa. De rand van het pronotum is rond. 

29bb. De onderzijde van antennelid 1 heeft enkele niet zo lange haren (Fig. 90). 

 fig.90. beharing antennelid 1. 

29cc. Zwart op het basale deel van T1 reikt tot over de helft………………………………………...Berg-
koekoekspinnendoder - Evagetes alamannicus. 

30a. (27) De onderkant van antennelid 1 draagt enkele lange haren. 

30b. De volcella loopt uit in een brede stompe punt. (van ventraal bekijken) (Fig. 91). 
………………………………………………………..……..Kam-koekoekspinnendoder - Evagetes pectinipes. 

 91. Volcella Evagetes pectinipes. 
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30aa. De onderkant van antennelid 1 draagt geen lange haren. 

30bb. De volcella is anders…………………………………………………………………………..……………………31 

31a. (30) De volcella loopt uit in een brede stompe punt, is slank, wormvormig, iets 
omgekruld (fig. 92). 

Fig. 92. Volcella E. subglaber. 

31b. Voetlid 5 van poot 1 is vrij dik (Fig. 93). 

93. Voetlid 5. 

31c. De rand van het pronotum is stomphoekig.…………………………………….……………………. Kale 
koekoekspinnendoder - Evagetes subglaber. 

31aa. De volcella is breed en eindigt afgerond (fig. 94). 

 94. Volcella Evagetes littoralis. 

 

31bb. Voetlid 5 van poot 1 is slank (Fig. 95). 
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95. Voetlid 5. 

31cc. De rand van het pronotum is gebogen, nauwelijks stomphoekig.…………………….……Duin 
koekoekspinnendoder - Evagetes littoralis.. 

Groep D 2. 

1a. Voorvleugelcel M is afgerond (fig. 96).  

 

1b. Rand van de voorvleugel gepigmenteerd (fig.96). 

1c. De onderzijde van antennelid 6 tot en met 10 met korte, lichte haartjes (fig. 97a en 97). 
………………………………..………..Gewone rouwrandspinnendoder - Cryptocheilus notatus affinis. 

  97a. Haren onderzijde antenneleden. Cryptocheilus 
notatus affinis. 

 97. Haren antenneleden. 
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1aa. Voorvleugelcel M eindigt spits (fig. 98). 

 98. M spits. 

1bb. De hele vleugel is (licht)gepigmenteerd, soms met een lichte vlek in de vleugeltop. 

1cc. Onderzijde antenneleden onbehaard……………………..…………………….………………………………2 

2a. (1) Kop en middensegment talrijke donkere haren. Het oppervlak van het midden-
segment is ruw (fig. 99). 

 99. Beharing en ruw 
middensegment. 

2b. Op de schenen van poot 3, vooral basaal, dorsaal, staan de doorns op een 
verhoging/schub. 

2c. Grote soorten………………………………………………………………………………………………………………..3 

2aa. Kop en middensegment onbehaard, soms korte lichte haren. 

2bb. Op de schenen van poot 3, vooral basaal, dorsaal, staan de doorns niet op een 
verhoging/schub. 

2cc. Groot of klein………………………………………………………………………………………………………………..7 

3a. (2) Het einde van de SGP is recht. 

3b. Op de basis van de gonostylus, tussen de haren, geen tanden……………..……………………….4 

3aa. Het einde van de SGP heeft een inkeping. 

3bb. Op de basis van de gonostylus staan, tussen de haren, tanden (fig. 100)……………………..5 
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100. Gonostylus P. susterai. 

4a. (3). Antennelid 1 dicht behaard met korte en lange haren. 

4b. Gonostylus eindigt puntig (fig. 101).  

 101. Gonostylus P. coriacea. 

4c. De rand van het kopschild glanst en staat in het midden iets naar voren ……………. Ruwe 
zaagpootspinnendoder - Priocnemis  coriacea. 

4aa. Antennelid 1 kort behaard.  

4bb. Gonostylus eindigt afgerond (fig. 102). 

 102. Gonostylus afgerond. 
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4cc. De rand van het kopschild springt in het midden duidelijk naar voren (Fig. 103). 

103. Priocnemis vulgaris. 

.……………………………………………………...Doornloze zaagpootspinnendoder – Priocnemis vulgaris. 

5a. (3). Basis van de SGP met bundel sterk gekrulde haren (fig. 104). 

 104. Gekrulde haren aan de basis van de SGP. 
Priocnemis enslini. 

5b. Indruk metapostnotum met een kuiltje in het midden (fig. 105)………………………….. Enslin 
zaagpootspinnendoder - Priocnemis enslini. 

105. Indruk postmetanotum P. enslini. 

5aa. Basis SGP zonder haarbundel, haren op de achterzijde lang, ze staan schuin naar 
achteren. 

5bb. Indruk metapostnotum anders……………………………………………..……………………………………..6 

6a. (5). Scheen van poot 1 van binnen roodbruin. 

6b. Haarkrans SGP regelmatig (fig. 106). 
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106 SGP P. perturbator. 

6c. S1 en S2 onbehaard. 

 107. Behaarde gonostylus. 

6d. De rand van de gonostylus lang behaard (fig. 107) …………Grote zaagpootspinnendoder – 
Priocnemis perturbator. 

6aa. De scheen van poot 1 donker. 

6bb. Haarkrans SGP onregelmatig (fig. 108). 

108. SGP P. susterai. 

6cc. S1 en S2 met enkele lange haren. 



44 
 

 

6dd. De randen van de gonostylus kort behaard (fig. 109)………………………………………. Sustera 
zaagpootspinnendoder – Priocnemis susterai. 

109. Gonostylus Priocnemis susterai. 

7a. (2) Kleine soort 2.5 – 5 mm. 

7b. T1 en T2 ( vooral opzij), rand pronotum en poten roodbruin 

7c. SGP lang en smal (fig. 110)……………………………………………… Kleine zaagpootspinnendoder - 
Priocnemis minuta. 

110. SGP Priocnemis minuta. Ventraal en lateraal. 

7aa. Groot of klein. 

7bb. Anders, soms deel van de poten roodbruin. 

7cc. Anders………………………………………………………………………………………8 

8a. S6 glanst, de rand in het midden ingebogen en opzij twee glanzende indrukken (fig. 111).  
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111. S6 en SGP. Priocnemis exaltata.  

8b. Gonostylus slank, basis en einde behaard (fig. 112). 

 112. Slanke gonostylus. 

8c. Rand SGP ‘gekarteld’ en plaat zelf kort behaard (fig. 111 Wolf) ……………………….….. Boom- 
zaagpootspinnendoder - Priocnemis exaltata. 

8aa. S6 geen indrukken. 

8bb. Anders. 

8cc. Anders……………………………..……………………………………………….………………………………………….9 

9a. De SGP is in het midden verhoogd en daarop staan de haren (Fig. 113) …………………. Rode 
zaagpootspinnendoder - Priocnemis agilis. 

113 SGP. Priocnemis agilis.  

9aa. SGP anders…………………………………………………………………………………………………………………..10 



46 
 

10a. Zijtand van de voetklauw dicht bij de eindtand (fig. 29). 

10b. Gonostylus is kort, met lateraal een uitsteeksel (vormt een soort grijpertje). Onderzijde 
gonostylus uitgerand, rand zonder tanden (fig. 114). 

10c.Haren op S6 korter dan die op de SGP .…………..…………. Getande zaagpootspinnendoder - 
Priocnemis hyalinata. 

114. Gonostylus. Priocnemis hyalinata.  

N.B. Mogelijk Priocnemis fennica met rode T1 en T2. Onderzijde gonostylus recht, rand met 
tanden (fig. 115)…………..………………………………..……………….. Noordse zaagpootspinnendoder - 
Priocnemis fennica. 

115. Gonostylus. Priocnemis fennica.  

10aa. Zijtand tarsklauw klein en niet vlak bij de eindtand. 

10bb. Gonostylus anders. 

10cc. Haren S6 kort of lang………………………..………………………………………………………………………11 

11a. (10) Het pronotum heeft een rode rand (zie vrouwtjes fig. 138). 

11b. De rand van de SGP is driehoekig ingesneden (fig. 116). 
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116. SGP en S6. Priocnemis schoedtei. 

11c. S6 met lange haren …………………………………..………….. Roodkraag-zaagpootspinnendoder – 
Priocnemis schoedtei. 

11aa. Het hele pronotum is donker of is bruin. 

11bb. De rand van de SGP is recht of (iets) ingebogen. 

11cc. S6 kaal of met korte haren…………………………………………………………………………………………12 

12a. (11). SGP geheel of gedeeltelijk kort behaard, de haren wijzen schuin naar achteren. 

12b. De rand van de SGP ventraal met grote puncten (fig. 117) .………………………. Broomrode 
zaagpootspinnendoder - Priocnemis mesobrometi. 

117. SGP. Priocnemis mesobrometi.  

12aa. SGP anders. 

12bb. Rand van de SGP zonder grote puncten……………………………….………………………………….13 

13a. De SGP is smal, het einde recht, kort behaard. Haren zo lang als doorsnede ocel, korter 
dan haren op S6. SGP is van opzij gezien golfend (fig. 118)…………..…………………………….Heide-
zaagpootspinnendoder – Priocnemis parvula. 

118 SGP. Priocnemis parvula.  



48 
 

13aa. SGP anders………………………………………………..…………………………………………………………….14 

14a. Haren van de SGP lang, 2x doorsnede ocel, en langer dan haren op S6 (Fig. 119) 
………………………………………....………… Ruwe zaagpootspinnendoder – Priocnemis pleuripennis. 

fig. 119 SGP P. pleuripennis. 

14aa. SGP anders………………………………………….…………………………………………………………………..15 

15a. (14) De SGP is hartvormig en lang behaard (fig. 120).…….Gladde zaagpootspinnendoder 
- Priocnemis cordivalvata. 

120. SGP. Priocnemis cordivalvata. 

15aa. De randen van de SGP lopen vrijwel parallel, haren ongeveer even lang………………….16 

16a. (15). De rand van de SGP duidelijk ingebogen. 

16b. De haren van de SGP recht, aan het einde iets gebogen (fig. 121). 

121. SGP. Priocnemis pusilla. 
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16c. Zeker basaal is het ventrale oppervlak van de SGP duidelijk gerimpeld……….Zwartkraag-
zaagpootspinnendoder – Priocnemis pusilla. 

16aa. Rand SGP vrijwel recht, heel licht ingebogen. 

16bb. Korte en lange, licht kronkelige, haren, die op het einde gebogen zijn (fig. 122). 

122. SGP. Priocnemis confusor. 

16cc. Het ventrale oppervlak van de SGP glanst en heeft duidelijke puncten………………Slanke 
zaagpootspinnendoder – Priocnemis confusor. 

 

 

. 

 

 

 

 



Naamlijst van de Nederlandse, Belgische en Luxemburgse spinnendoders (Pompilidae). 
 
Subfamilie Ceropalinae - sluipspinnendoders.  
Ceropales maculata (Fabricius, 1775) - Gele sluipspinnendoder. NL, BE, LU. 
Ceropales pallida Ødegaard, Abenius & Paukkunen sp.nov. Bleke sluipspinnendoder. NL 
Ceropales variegata (Fabricius, 1798) - Rode sluipspinnendoder. NL, BE. 
Subfamilie Pepsinae - groefspinnendoders. 
Auplopus carbonarius (Scopoli, 1763) - Koolzwarte metselspinnendoder. NL, BE, LU. 
Auplopus albifrons (Dalman, 1823) - Zuidelijke metselspinnendoder. LU.  
Caliadurgus fasciatellus (Spinola, 1808) - Tuinspinnendoder. NL, BE, LU. 
Cryptocheilus fabricii (Vander Linden, 1827) - Bonte rouwrandspinnendoder. NL, BE, LU. 
Cryptocheilus notatus (Rossi, 1792) - Gewone rouwrandspinnendoder. NL, BE, LU. 
Cryptocheilus versicolor (Scopoli, 1763) - Donkere rouwrandspinnendoder. BE, LU. 
Dipogon bifasciatus (Geoffroy in Fourcroy, 1785) - Kale baardspinnendoder. NL, BE, LU. 
Dipogon subintermedius (Magretti, 1886) - Gewone baardspinnendoder. NL, BE, LU. 
Dipogon variegatus (Linnaeus, 1758) - Zuidelijke baardspinnendoder. NL, BE, LU. 
Poecilagenia rubricans (Lepeletier, 1845) - Rode ribbelstuitspinnendoder. BE. 
Priocnemis agilis (Shuckard, 1837) - Rode zaagpootspinnendoder. NL, BE, LU.  
Priocnemis confusor Wahis, 2006 - Slanke zaagpootspinnendoder. NL, BE, LU. 
Priocnemis cordivalva ta Haupt, 1927 - Gladde zaagpootspinnendoder. NL, BE, LU. 
Priocnemis coriacea Dahlbom, 1843 - Ruwe zaagpootspinnendoder. NL, BE, LU. 
Priocnemis enslini Haupt, 1927 - Enslin zaagpootspinnendoder. NL, BE, LU. 
Priocnemis exaltata (Fabricius, 1775) - Boom-zaagpootspinnendoder. NL, BE, LU. 
Priocnemis fennica Haupt, 1927 - Noordse zaagpootspinnendoder. NL, BE, LU. 
Priocnemis hyalinata (Fabricius, 1793) - Getande zaagpootspinnendoder. NL, BE, LU. 
Priocnemis mesobrometi Wolf, 1961 - Broomrode zaagpootspinnendoder. BE   
Priocnemis minuta (Vander Linden, 1827) - Kleine zaagpootspinnendoder. NL, BE, LU. 
Priocnemis parvula Dahlbom, 1845 - Heide-zaagpootspinnendoder. NL, BE, LU. 
Priocnemis pellipleuris Wahis, 1998 - Ruwe zaagpootspinnendoder. BE 
Priocnemis perturbator (Harris, 1780) - Grote zaagpootspinnendoder. NL, BE, LU. 
Priocnemis propinqua (Lepeletier, 1845) - Vleugelvlek-zaagpootspinnendoder. NL, BE. 
Priocnemis pusilla (Schiödte, 1837) - Zwartkraag-zaagpootspinnendoder. NL, BE, LU. 
Priocnemis schioedtei Haupt, 1927 - Roodkraag-zaagpootspinnendoder. NL, BE, LU. 
Priocnemis susterai Haupt, 1927 - Sustera zaagpootspinnendoder. NL, BE, LU. 
Priocnemis vulgaris (Dufour, 1841) - Doornloze zaagpootspinnendoder. NL, BE. 
Subfamilie Pompilinae - spinnendoders s.s.  
Agenioideus apicalis (Vander Linden, 1827) - Grote muurspinnendoder. NL, BE, LU. 
Agenioideus cinctellus (Spinola, 1808) - Bonte muurspinnendoder. NL, BE, LU. 
Agenioideus nubecula (Costa, 1874) - Zuidelijke muurspinnendoder. BE, LU. 
Agenioideus sericeus (Vander Linden, 1827) - Kleine muurspinnendoder. NL, BE, LU. 
Agenioideus usurarius (Tournier, 1889) - Rode muurspinnendoder. NL, BE, LU. 
Anoplius aeruginosus (Tournier, 1889) - Bruine borstelspinnendoder. BE. * 
Anoplius alpinobalticus Wolf, 1963 - Noordse borstelspinnendoder. NL, BE. 
Anoplius caviventris (Aurivillius, 1907) - Riet-borstelspinnendoder. NL, BE. 
Anoplius concinnus (Dahlbom, 1843) - Oever-borstelspinnendoder. NL, BE, LU. 
Anoplius infuscatus (Vander Linden, 1827) - Gewone borstelspinnendoder. NL, BE, LU. 
Anoplius nigerrimus (Scopoli, 1763) - Zwarte borstelspinnendoder. NL, BE, LU. 



Anoplius tenuicornis (Tournier, 1890) - Behaarde borstelspinnendoder. BE. 
Anoplius viaticus (Linnaeus, 1758) - Roodzwarte borstelspinnendoder. NL, BE, LU. 
Aporinellus sexmaculatus (Spinola, 1805) - Duinspinnendoder. NL, BE. 
Aporus unicolor Spinola, 1808 - Roodzwarte schildkopspinnendoder. NL, BE, LU. 
Arachnospila abnormis (Dahlbom, 1843) - Glanzende zandspinnendoder. NL, BE, LU. 
Arachnospila alvarabnormis Wolf, 1965 - Amerikaanse zandspinnendoder. NL. 
Arachnospila anceps (Wesmael, 1851) - Gewone zandspinnendoder. NL, BE, LU. 
Arachnospila asiatica (Morawitz, 1888) - Oosterse zandspinnendoder. BE. 
Arachnospila ausa (Tournier, 1890) - Gekielde zandspinnendoder. BE, LU. 
Arachnospila consobrina (Dahlbom, 1843) - Kust-zandspinnendoder. NL, BE. 
Arachnospila fumipennis (Zetterstedt, 1833) - Drietand-zandspinnendoder. NL, BE. 
Arachnospila fuscomarginata (Thomson, 1870) - Behaarde zandspinnendoder. NL, BE. 
Arachnospila hedickei (Haupt, 1929) - Gekorfde zandspinnendoder. NL. 
Arachnospila minutula (Dahlbom, 1842) - Tweetand-zandspinnendoder. NL, BE, LU. 
Arachnospila opinata (Tournier, 1890) - Bruine zandspinnendoder. BE.  
Arachnospila rufa (Haupt, 1927) - Viertand-zandspinnendoder. NL, BE, LU. 
Arachnospila spissa (Schiödte, 1837) - Eentand-zandspinnendoder. NL, BE, BE. 
Arachnospila trivialis (Dahlbom, 1843) - Zilveren zandspinnendoder. NL, BE, LU. 
Arachnospila virgilabnormis (Wolf, 1976) - Lefeber zandspinnendoder. NE, BE. 
Arachnospila wesmaeli (Thomson, 1870) - Wesmael zandspinnendoder. NL, BE. 
Arachnospila westerlundi (Morawitz, 1893) - Westerlund zandspinnendoder. NL. 
Eoferreola rhombica (Christ, 1791) - Vuurspinnendoder. NL, BE. 
Episyron albonotatum (VanderLinden, 1827) - Witte roodpootspinnendoder. NL, BE, LU. 
Episyron rufipes (Linnaeus, 1758) - Gewone roodpootspinnendoder. NL, BE, LU. 
Evagetes alamannicus ( Blüthgen, 1944) – Berg-koekoekspinnendoder. LU. 
Evagetes crassicornis (Shuckard, 1837) - Gewone koekoekspinnendoder. NL, BE, LU. 
Evagetes dubius (Vander Linden, 1827) - Tweecellige koekoekspinnendoder. NL, BE, LU. 
Evagetes gibbulus (Lepeletier, 1845) - Drietand-koekoekspinnendoder. NL, BE, LU. 
Evagetes littoralis (Wesmael, 1851) - Duin-koekoekspinnendoder. NL, BE. 
Evagetes pectinipes (Linnaeus, 1758) - Kam-koekoekspinnendoder. NL, BE. 
Evagetes proximus (Dahlbom, 1845) - Viertand-koekoekspinnendoder. NL, BE, LU. 
Evagetes sahlbergi (Morawitz, 1893) - Noordse koekoekspinnendoder. NL, BE. 
Evagetes siculus (Lepeletier, 1845) - Behaarde koekoekspinnendoder. NL, BE. 
Evagetes subglaber Haupt, 1941 - Kale koekoekpinnendoder. BE.       
Evagetes tumidosus (Tournier, 1890) - Bruine koekoekspinnendoder. BE.               
Homonotus sanguinolentus (Fabricius, 1793) - Rode boorspinnendoder. NL, BE. 
Pompilus cinereus (Fabricius, 1795) - Grijze spinnendoder. NL, BE, LU. 
 

* Volgens Wahis (1986) is A. aeruginosus een synoniem voor A. infuscatus. 


	Spinnendoders0proeftabelVoorpaginaOkt22Nieuwenhuijsen
	SpinnendoderProeftabelNov22HNieuwenhuijsen
	Spinnendoders1InleidingOkt22Nieuwenhuijsen
	Spinnendoder2MorfologieOkt22Nieuwenhuijsen
	Spinnendoder3proeftabelVrouwtjesOkt22Nieuwenhuisen
	Spinnendoder4proeftabelMannetjesOkt22Nieuwenhuisen
	Spinnendoder5NaamlijstBeneluxOkt22Nieuwenhuijsen


