
1964 EEN BIJZO NDER JAA R VOOR STICHTI NG BJDLOGIA IYlARITIIYlA 

-Het bestGjr wil alle leden h~itelijk beda~ken voor de veL~ 
vaak zeer 'originele biologische en malacologische nieuur- _' 
Jaarswensen,~elke zij mocht ontvangen. Zij wenst al haar l~ 
den,lezers en adverteerders ;e-en. in alle opzichten voor- , ,'~. 
spoedig 1964. . .--
,Zij dankt alle leden die ziéh .o·p enigerlei wijze verdien ...... 
stelijk hebben gemaakt vod~ B{ologia lYlari~ima. 
Het bestuu~ prijst zich ge[~kkig dat ons maandbla~ Vita 
Marina met ingang van 1964 in druk kan verschijnen en bo-:, 
vendien in esn aantrekkelijke l08bl~dige 0orm. "e 

lYloge deze stap in de goede ' richting voor velen sen aanlei .. 
ding zijn toe te treden tot Biologia lYlaritima.Dat met dit~ 
initiatief een voor 8iologia Maritima succ8~voll~ periode ~ ~ 
zal zijn ingeluid,is de wens ' vá~_ . 'Het b'esfûur 

WAARVOOR DEZE V(aria) lYl(aritima) 's.? 

Wat i s het doel v an deze gestencilde V.Iyl. 'szuIt U zichr1\;J...G
schie'n afvragen,nu de Vita lYlarina als losbladige document'a."Ior 

tie in druk verschijnt.De lejsI's zullen begrijpe~ dat ., hst' 
van t .ijd tot tijd noodza-l<elijk is om organisatorisch t1i,s:uws 
te verspr e iden. Onder orgahisatorischnieuws willen wij vär
staan: aankond i gi ngen v an éxcursies,studiekampen,buitenland
se reizen,tentoonst e llingen,ruilbeurzen,lezingen,congressen, 
enz.Deze nieuwtjes-hoe inter essant ook verliezen _weer snel 
hun documentaire waarde.Daarom willen wij dergelijke medede
lingen niet in gedrukte vorm in de documer;ltatie -opnemen,maar 
als gestencilde berichten onder de naam V.Iyl. 's hijsluiten. 
Een van onZe medewerkers kwam op de goede gedachte deze V.IYl.~ 

ook perforatie te vooriien,zodat belangstellenden deze meer 
"gezellige mededelingen" ook in hun documentatie kunnen op
bergen.Wij lieten hiertoe ee n speciale tabkaart Varia lYlaTi
tima drukken. 

OOK U KUNT GEBRUIK IYlAKEN VAN DE V.Iyl. 's 

De V.Iyl. 's staan ook voor al Uw vragen open.Zoe~t .U.medewer- ·. 
king,heeft U e en aquarium t e koop of zoekt U een bepaalde ' 
schelp, maakt U dan gerust gehe è l gratis gebru~k van de moge
lijkheid om dit kenbaar t e maken voor alle leiers.Hoe meer 
hoe liever 
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HOE IYIOET IK mET DE VITA mARINA LOSBLADIGE DocumENTATIE WERKEN 

Omdat alles nog zo nieuw is zouden wij U graag willen voor
lichten omtrent het gebruik van de Vita lYIarina Documentatie. 
(Wa~ denkt U van de afkorting VimaDo in het vervolg?) 

Het opbergen van de gedrukte pagina's 

Dit is kinderlijk een~oudig.Elke tabkaart draagt · rechts on
deraan een nummer,zodat het op volgorde rangschikken van d~-

Ze en nog volgende tabkaarten zeker geen moeilijkheden kan ~ 
oplevêren. 
Elke tekstpagina van de documentatie vermeldt eveneens onder 
aan - de · pagina de titel van de tabkaart en het paginanummer. 
B.V.Wormen 3.Deze pagina bergt U dus op achter de tabkaart 
Wormen en vervolgens achter pagina 2.Achter elke tabkaart til 
Megint de paginanummering dus met 1 en loopt steeds door. 
De tabkaarten doen wij U toekomen naar behoefte. Wordt b.v. 
in de Juniaflevering van VilYlaDo een artikel opgenomen over: 411 
Algen in hst zeeaquarium, dan ontvangt U tegelijk ds bijbeho-
rencl"e tabkaart. 
Wij hebben de documentatie in eerste instantie en na rijp lil 
beraad in 26 tabkaartonderwerpen verd eeld en wel: 

Titelkaart: VITA IYIARINA zeebiologische documentatie 
1 .. ma·riene biologie al gOFll€en 14 mosdiertjes 11 
2 ZoogdiereD 15 Stekelhuidigen 
~ Vissen 16 Holtedieren 
4 manteldieren 17 Sponsen 11 
5 Geleedpcitigen _.18 Eencelligen 
6 Wormen19 Wieren 
7 ~eekdi8r~rr algemeen 20 Veldwerk 
-S . K e v é-r sla k ken 2 1 A g u a r i u m t e c h n i e k 
9 BUikpotigen 22 Lpllectietechniek 
lO -Stoottande~ 23 maritieme philatelie 
l~ T~eekleppigen 24 Literatuur 
12 Koppotigen 25 Register 
lJ F~ssiel 26 Varia maritima 

Uitbreiding naar eigen behoefte is mogelijk 

De firma S~V.H. leverde ons de ringbanden en voegde aan·el
ke band een gedrukte kaart toe ,waarop U alle leverbare aan
vullingen vindt,waarmee U naar eigen behoefte deze VimaDo 
zoudt kunnen uitbreiden. Verschillende soorten papier, tab-
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kaarten enz. zijn in depapierboekhandel verkrijgbaa~. 
Hierdoor bent U in ~taat om _ U~ eigeR - 8qu~ti~m~ of veldwaar
nemingen getypt of geschreven , bij een bepaalde ' rubtiek in 
te voegeniDat kan 06k met U~ tekeningen,fóto's,courantenbé~ 
richtene r d. , . . 
Hierdoor- krijgt .U ALLES IN EEN BANB BIJ DE KÄND.bft ·isnaar 
onze mening toch wel een grote aantrekkelijkheid van onze 
losbladige documentatie. . 
mis~chien voelt U behoefte om de 26 onderwerpen van de tab
kaarten nog verder onder te verdele'n, .o·f- "andererUhrlekën 'te 
openen. Ook dit kan want er zijn sete van 5 tabkaarten met 
blancotabs te koop. (Leverbaar in 1 kleur- 8el- of in 5 ver
echillende kleuren.Wij raden U de één kleurige kaar~en aan.) 
Heeft U beléng~telling voor het plaatsen van eenadverten
tie op ~én van de tabkaarten,neemt U dan. contact op met de 
administratie. 
Heeft de losbladige documentatie nog meer mogelIjkheden ? 

-------_. -_._-
Tijdens de technische voorbereidingen van VimaDo bleek ons 
dat in deze losbl ad ige documentatie steeds weer andere mo
~elijkheden scholen. mogelijkheden waaraan wij in eerste i~~ 
stantie niet gedacht hadden,maar die plotseling ontdekt we~ 
den.Wij wilden nu onZe lezers vrage~ ook eens te speuren. 
misschien heeft Dook nog goede ideeän,die voor verwezenlij
king vètbaar z ijn.Wilt U ons Uw idee§n ~ededelen.Het zou erg 
prettig zijn wann eer door een hechte samenwerking van redac
tie en"leden/lezers de VimaDo tot een uniek iets zou kunnen 
uitgroeien. 
Voor elkegoede,bruikbare tip stellen wij een boekenbon voor 
8en pocketboek beschikbaar. Bij inzending van gelijkluidende 
ideeên bes list het 10t.Nieuwe mogelijkheden worden onder ve~ 
meldingiJan de naam van de inzend er in de v.m. 's bekend ge
maakt. Wij ~achten met spanning. 

VAN DE pENNINGmEESTER DIt NIET ONTEVREDEN IS 

Hartelijk dank a~n d~ ' vele~ die ' na de .eerste oproep-een aan
tal zelfs er voor-direct hun contributie voor 1964 hebbe~ 
overgemaakt.Wa U ' t t' , <: . • St : .UJ.' 9 1 ros or 1 n 9 er nog niet bij , wel dan z u I _ 
len WIJ hem graag spoedig van U ontvangen.ln een van de vol
ge~de afleveringen zult U een bijlage aantreffeh,waarop door 
mij aang e ~ey ~ n ~al worden of U en zo ja hoeveel contributie 
U nog verschuldigd bent. 
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Nieuwe leden die zich d.m.v. een aanmeldingskaart in de boe
ksn Het Zeeaquarium en Schelpen vinden en herkennen als lid 
laten in~chrijven,storten meestal het oude nrg niet gewijzig
na lidmaatschapsgeld . Zij worrlen verzocht het .ontbrekende be
~rag te suppleren/Ontvangt U dus binnenkort geen "contributie
herinnering!! dan is dit heerlijk voor U en voor mij. Stort U 
Z~ spoedig mogelijk Uw contributie of aanvu l ling/Het bespaart 
zo efibrm veel ~nnodig administratief wark~HarteliJk dank voor 
Uw medewerking, H.Van Bekkum-penningmeester. 

HET ZEEAQUARIUm TE SCHEVENINGEN BERICHT ONS 

Aan belangstellenden verstrekt het Zeeaquarium te Schevenin
gen jaar-entreekaarten,Op vertoon van deze kaart heeft men 
~nbe~erkt toegang tot het aquarium,De prijs van zo'n jaar
kaart bedraagt F.7.50,Verkrijgbaar aan de kassa. Introducees 
van jaarkaarthouders (max.4 per persoon)betalen de halve toe
aangsprijs F,O.50.Kinderen van introducees van 4-12 jaar 0,25. 
Het aquarium is geopend:s'winters van 10-18 uur,Van Goede 
Vrijd ag - eind September van 10-23 uur. 

WAT DOEN WE mET DE BIJGESLOTEN VITA MARINA FOLDER? 

In de bijgesloten vierslagsfolder treft U niet alleen alle 
bijz .on~erheden~ over de losbladige documentatie aan,maar ook 
alle , andere voqrdelen van het lidmaatschap. Van zoudt U er van 
denken als U nu een~ met deze folder,de proefpagina en Uw, 
splinternieuwe ringband een bezoek ging br~ngen aan Uw vrien~ 
~f ~collega,die reed~vaker een wa~m e belangstelling getoond " 
heeft vonr Uw zeeaquarium of de pronkstukken uit Uw schelpen
collec~ie.Toont U he~ dan ook even ' de -invulstrook,waar die 
ontvangen wij natuurlijkgra~g ingevuld terug. Laten we dus 
allemaal eeos ebht het beste beentje voorzetten. Een prachtig _ 
voorbeeldgaf óns een van onZG leden,die zonder folder sn 
ringband . reeds 3 nieuw e leden boekte.Maar zoveel vragen wij 
niet eens.leder lid é~n nieuw lid en dan zijn,we enorm tevre
den.STUURT U HET FORMULIER bus NIET TERUG WANNEER U REEDS LID 
VAN STICHTING BIOLOGIA MARITIMA BENT. Dit om verwarringen in , de 
administratie t è voorkomen. 

Heeft U meerdere fold ers nodig voor Uw ledenwerfactie,dan kunt 
U deze bij de administratie aanvragen. 
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