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Yvat bied,t het a. E.1. PinksteJ'-StuditjK'cLl1[. ll~:LJ t>ü~enlijk? Deze vrafig
zal misl',Chien bij U upgekOlcen ::jj;J, tocn unze (;l,~,nkonûiging in de
Vita Ma::..~ina, van voriE8 l1Jtiand onlcr
ov.';]'l
•
Hu daarover zCluden:irij lcmg CI] bret~d kUP~èer: ,;'ruten.lian gezellit>;heid en sfeer biedt het U ri(ltgent:~',iat llzelf :1an het Lnzlp biedt.
Met Qnclerev.r:)orden, de rrettige ~)fc(:r, CU"t'0Ilze ui tingeü als congresf:1en b.v. altijd ln::llhlerkt ',,'onlt ",:eveJrwc1 cloc)r ons allen.En die
goede sfeer is er meestal al voor dat l Ju t ?Vene~eRt gaat beginnen.
He komen irJet een stel n:.e:nseE tij e~U,;aélr,(he (ü::'crn~:c1'L1 hun hart aan
het leven in de zee ver}'cl,nd h(::)b~{l. Stuf r.JÜ~ te i)rat(~n i~] er eiuS te
0ver VAr'ier za·,l (1fO I r:'l' rl'l"'lo'
"-''Y' '"'' ')(rT"
,rIT;:-",,,:
1.
i:. '-' __ "n'c" 'hc'+ ()'1"(T("')'V'l' s~ot')rische
deel in urdc is, z'jdat U zic}:, c.D.,iir t;eeL' L:Clr,geTl ,Jvel'behuè)ft te ma· ..
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5e,6e en 7e Juni ;:;;a1 zodanig zijn, dat de betijd -,!nlop benut zal 'J'rd,er" 0IJl F kermis te laten t:la}~en
D:ret ()nze onvolJjre;~erl vangJ;luats bekend aL3 i1de hoffiehne}.'; .En niet
aLleen met die t:VJ}ifj cbe ho ek i:u. éL~ 'liJb", ml.L~~r bV-venéJ":L Yl:.et de rijkheid aaJl dieren en rieTen, liie er maar voor Jlet vangen en grijren
ligger:.Er zal dus drTik, vour de ~iquaria tlmü~ v(~]r ~~alli8ld l;~unnen '\!orden. iaar:3chijnlijk zal er rr:eer te VC:t';:3Cime],ell ;üjn, dè:m :Leder mee
naaI' ,huis J:..ar:.drap;en,maar dél,t Ü~ iülccrs helemaal niet e:r'j2'!'dat kunnen zulke (lagen e7:ü:,te "LJl'e'ttige stucUEcla,gen "o,eden. St1a.d:Leclugen ZL'ndel' schCJülbunken,maa:r ',fel n:. et entnuu3j,a:3te excursieleid8rs, die veel
aan de ',/eetgier:Lge gef;:;ster: zulJen vertr;llen. Voural vCJor hen, die
niet i~U !3elld}:~~;fJlijk het vf;lchi'e:rl\ ean de kust kunnen plegen zijr.. deze dagcr: uniek. Zel:f nlet scl':tel'Eet op vang:3t,geznmenlijk aan het tJU7
vaL Je; ~)leerIlette:1 treT:~\en en
de (leFl, ',.raar WctarschijnlijL onze
quarantaihê\aqllaria urge;c;teld zlll1r:Il staan,b,et mater:i,aal in de baku,rer'lfJ,,'ri-a'en
er' b(Ol'liJ' !"E'IJ ("r' be'C-ljrelren
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I 1 nen'I I}~ r§tq).lI'ot kijk in het ~~ar:lp.Gced humeur' en laarzen lLee! !
J,) iJ"l,
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130 b~i'.
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h\.~t scJl'êlJpen vaT. lÇ.18ü~e ( ) f grlte:re heeveellleüen van vaste st,)f~
fen gebruikef.1 vJe 8\::Il ~3l,'i8tcl.Deze nx gt:m:wld z:ijr~\/8Jl }l(Jorn,f!0rcelein c f chro()m-niklt:'l-st:c~i.L=- en
,~be:Jti-1!ct in yele ,r:r;Tu ott er.;. el1 vor-

Voor

men. Voor hetnrerbrc~li.sen Vi;,]'] (lrUji ;:1:) tdj
;elrei i otier; of om tijdens het kekerr in b. v. ee:r~ 1:'ei~ergj{t~~: te
T éTé'Jl fc;ebruL,8n v-e
een roerstclCLf.J)it ÜJ ,,'cen ,Q:3Sie1'
:::er :Jt:i.,:::J',dU'l oJ éli:< tJll ~,"et rond
vllismolteL l ü t i;lrler:.]Je r0er~:tQctf
f)'relltueel:/('()ryicm WUT(1811 van
een klein :3tukje glh::iüisl(U1F~,
t
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Verschillende physisc!le eigenscha]JIJen Vdn het zet~vtater ha.ne;en ten
nauwste samen met }18t zout(~e]~Lfüte'ra:J het "\N ,:rter , DJf:1 élT dat hebben VJe
al eens ee:rlL~: 'Hlcler clt~ loure .sehild.
':~'21eor'~tisch l:.l0eten 11:;.1e 0l (tarde b·,:;kcr:di:": eJe'~lenten oot. iL het zeewater v)orY.uY·~en en dnt ~aJ cléUl 00,!' "/,,',1 het C~':j\.~F·l zi ~;;·l.D(; hoeveellJe·,
(Ien iJaarir:. zij YDor]:(j,c-:;n kunnen z.eJ Vt:::rtJchilicn.Eel l<.:.an zijr: dat
van ee;~ :=.:lc'.ent m[l~~.; zu ,reirlic; :LJl OI)10ssinf, ü) (lat Jlet met de te,genvmordig gü,ügbare
i3C"ili'; n,ethoclen ni et rU,tnto\.)nbaar Ü3. VaL 'l"rge··l.ij};::e e18j.lenteü 1:u111.:e1. ,;'/e ]U~:; ~'1iet :"iO :':(,Ulr bevri.jze:;:: dat ~e;:oc1:. 'Nel
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HET

pi1}§...!.9-.È. (Eyas araneus ) De s:pin.Lral) kunneE we moeilijk zelf ga".n
vangen,omclat het dier' o}; elÜf::Çe af:3trmcl van de kust leeft •
.1188n in Z8elrmd-voor zover bek~jnd uit onze vra.J~tij},-bestn.at nop;
'f.)}. een:, de lr.an~:; ,dat ',7e hem ir::. oef.~terF\.:ttt(-;Yl f'imtr··":r'en. 'och Ü, het
.e woeite,yraarCl er eF~n~) e8n p(.i..til' :Ln hut, i3.qi::a:du~ te ::Olulen. ~':ct is
:cn rustige krab, clie eigenlijk ',7uinig ar~re:~;f)i,·)f~: ijl zicb hef';ft.
;el1' hield ik ~Jerl he;J. goc:~d sauer. :.lr::t \.~;J7;.neJ'e vL;;:,en ('~{: rmcmoncn.
··u.ist om:a-L t;.et dier ru.~)tiG VU.::'1 (l,<trr] Lc;, zu}li::n (12 '.irCl;FHlen- i'JL VI)orlJ"
,ci,:' "i"'J'~EClll' 81'8,'1'1 Ili "'1- ze· '\T"lFl::, \l.'Of)l'
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bob tntrer

Voor 'v/at betreft de .aankoop van oculairen het v~Jlgende. Vve hebben in
de toekomst een oculair nodig met een eigen vergroting(lineair) van
5-8 maal en een met een vex-groting van 12-15 maal.Een V&YJ. deze tvee
kunneL 'iJe dus het beste meteen kop~ of anders lenen.De prijs van
een ni.eUl/i oculair ligt in de buurt van de 11 gulden en van een tv,ede halLds bij'de 7-8 gulden. Bij de aankoup van deze oculairer: zorge
Yr8n wel dit te doen bij eerJ vertromnl adres of minstens een ter zake
kundig aclviseur te llebben.1Den lijst van goede merken staat in het
rceerge:G.o emde cu ek V:11l Ir. Van Duyn Jr.
We zul=..eL nu eerst even de bed.)eling vaü een en ander beschcn.:r,ven.
De buis C vlerd vast~eILaakt aan d.e arm \'.'aarvan v/e de maatvvi j ziging
in het vorige nummer vlel zullen hebben opgemerkt .Daarin kunnen we
de buis B op en neer bE~egen door hem met de rechterhand tussen
duim en vlijsvinger vast te paldren en he!TI 0]) en neer te schu:L ven, ter
~ijl we hem tevens een draaiende beweging om zijn lengteas laten
rraken.Met de lir.kerhand huuden Y.'8 cie rd.krosko-Jp zelf vast.Vve lLceten
er dus voor zorgen dat B niet te ~3tr'Jef in C schuift,maéLr ook niet
uit zichzelf naar beneden kan zaldren..Eet is ouk noodzal-;elijk een en
ander 2v stevig mogelijk te bouven.
De moer Tvl is Zu gerraakt .. elat ',;e er eer" normaal mikroskuc)lJübjectief
in kunnen schroeven.De internatiunale ma,ten zijn. in in.ches gegeven
vergeet dat niet (1 inch is 2 .. 540 cm)
De objectieven mueten vIe kopen.iJe hebben er (::e11 n,odig die ongeveer
8 x vergroot en een die or:geveer 20 x vergro·)t.De nieuvrprijs van
zulke objectieven ligt bij resp. F'.30.- en F.40.-.De t'liedehandsvrijzen li8gen bij ungeveer 3/4 van de genoemde bedragen.Er zijn
echter b:,redehands nog vlel cbjectieven te Lorijger..,'Jaarvan \,'e het
"/o,')rste lensje af kunnen schrueven.~:Iat ';,'8 over houde:rl is clan het
z1;/akkere objectief.Dit zou vo:or ons ideaal zijn.Het is tevens goedkoper.
·1'8 kUl1r~en
objectieven (en eventue".:l uculairen ook) muken VQl:' de
};:.leine lensj es, die 'Je bijvoorbeeld slopen uit ecm oude zoek2r ..Als
een fotühaLdelaar opruiming houdt ligt er vaak in de etalage een
~ocs ~at talloze oude upzichtzuekers,met en zonder waterpas)voor
enkele kYtartjes per stuk.Als y:e deze zjekers uit elkaar halen,hlij"
ken er kleine sterke lensjes in te zitten
lie we als ob jectief kunnen getruü::.en. :Jm
sterkere te krijgen I10eten ·\/2 er (lus er.keloop elkaar leggen(goed gecentreerd! )Bij
z'viakke vergrotingen voldoen deze nJg Ylel,
maar zodra we er meer van gaan eisen zijn
ze nutteli)os.De lensjes zijn n.l.. iL geen
enkel upzicht geccrrigeerd en hetter; dus
alle 'lenkbare fouten aan lenzen eit::;en.
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SCHOL EET MUIZEN .Nu muize:r:.,muizen .... zeemuizen 'vfel te verstaan.
,
Bij Let J:peLen vaü eer:. scr~Jllen't.aag vierden doer
de heer Dorsman 2 zeemuizen aangetrr)ffer respec:;tievelijk 2/13 en 3
cm. groot.De schol had een afmeting van ong •.30 cm er.. v7as afkomstig
van ae trffillvisserij.re vis was aangevoerd op 23 Maart j.l.
ûElangs kreeg ik anelY:O:Gen aangevoerd, v,'elke tegen besch'li.tgj.ne er~ llitè.roging ver:pakt vv-aren in '10 chtige
dutten pelieper koloLies.~ • • ~erien de volgende poliepenscorten aan
~e truffer,: Zeer>Yl)reS (Sertu:aria C"0..Irel3SiLa f. tYI; ica) G·eViune zeespriet
(lITerrertesia èlYltermia 1.) er. verm(~edeli,jk !ie Gekrorr:.de zeeborstel (HydralllTaLia J'alcata IJ. )De IolieIJen.doocl) ',varen vermoedelijk tot kluwens geworden door het rol~en ~ve~ ~e zeebodem.Er t~ssen zaten alle~
le~~ stukje~3 t0uv"ud l~et eL ve::.'(L,re rommel.
Tllssen al dat geviir'Jar 'i,Terder~ ie v.:) 1geruie (lieren aangetro ffen:
liro' i'JaGer:krabber~(MacJ:'l}Jc.,clia r()~:r:~atö., L. )VrJhrassen en julte:r::.iel
-:spTiikrab(Hyas- araneus :;:'J.)l exerr..:;2.aar met een rugschild vs,D. ong.lt cm
Qrceg reeds ecr~. aiereLpakk.et ou.:cr het achterlijfs~38hild.DeJverige
exem_.'lare!l "Jarer;, juver,iele liers.".. van r~am7elijks eeI: hulve Qentimeter rLigschildbreedte.

LEUK j-Ol\Ï'} SPUL

I)()rceleink~abbet.les

,~Porce:lana ~o:r.;;:;ic()r:r:.L::;

~.)

Gals,thea interrliedia- juverüe Ie ex."-;IL\= ~s>~eL.
Zeear'pels(PsammechiLus lL.iliurü;
e:2... 1-2 cm
Het JLtViarrel.è van de kl:l:\;;eLS bleek

ri:~1.2

:1.

I,8veLde exerLplaren.

T,,"el de lY")ei te

'~,raard

te ;;üjn!
B •.:~.

DE FLTRPEllSLAKlZEN F--EBBEN HUI\[ EIEHKAPi33:S AL WEEH AF(jE;~ET
4 April l1laakteL \lij de eers:e exc·.lr::::_e var; rlit jaar naar Hoek v.Holl&Ld.Met "'IlS lid de heer J .DorsmaL -'::.::,cJkk8n "l,viJ het sleepnet lar~gs
de strekdamn:.eL aan de zuidzijie van :e KOCJrderpier~d:.ls aaL de Nieuwe
VTaterv/egzijd.e.Le oogst aan vis uas L:g r.i.iet groot.En:kele trak'. __ atergronde:s,een paar Driedoornige steke~aarsjes er •... een schol van
40 CK!! De laatste helaas letterlijk zo plat als een schol,maar toch
is lüj gebakJ<;:eL! !Aardig ;,-ms het ~x '';:asseL è.e gr0te rotsblokken aan
de ncurclzijcle van de Noord:pier al weer grute afzettir;,gen v-an eierka~:Jsels van de Purperslak JJuC'..ella la:pillus: te viLden eL nat1;.urlijk
oek 'Ie slakken zelf.I:eze doer~ het in het aCJaarium goed.• l:uper:.lj.jx,,- komen x'k de eiereE in de bak nog uit. rie geveL hierbij
""_.,,
eer~ simpEc:: schetsje van Zü"L eierkapsel.He-": is dooiergeel
j'C'.' \
vaL kleuT} sorrs Clok vmt lila w'l,Lgelopen. Ir~ :eder ka:p3el
\
\
worden 40C-60( eieren gelegd,waarvan er zi~h slechts 15-45
'\;'
tot :iJLiZ2
ontvrikkelen.De rest der sieren klontert
~
Co rUTuers
_ _
\1,;
tot e'::Il vtJeëLir~gsmassa sam(;n.Dè ontrTik'r\.eliL.g duurt ongeveer
4 m:laE:'leL. Jonge y;urpers zijn sle-:;hts 2 rum :'loog.
) \..,.~
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Verder troffen \.e ook op de bescho8iingpaul tj es en tussen de losse
stenen} diep \7eg tussen de grote rc,tsblokkon de ze,.::'Spin lJycnogonum
littorale Str~~. aan. Over deze ze~spin ~erd reeis e~rdér in ~ns ~Jad
geschreven, toen riC helL hadden aane;etroffen ~p het ~3chevcnir.Lgse Havenhoefd.Di t typiscne dier \1()rdt od;:. vIel met Je Nedcrlands(.:; r:aam van
MicheliL-munnetje betiteld.Hij is in tegenstelling tot de aD~er€
!7,eespinLeL van onze kust plom:p en stevig van bou\7.Hij J,eeft '13,:1 cUle··
menen als zccanjoliuron en paardeanemonen.De laatste zijn op de pier
bij de Heek het meest v:rtegcm.\/oJrdigd} zodat d.eze 'I!el de hoofdschotsl
van hun rr.enu uitzullcm maken.
Ze zijn gJerl te Leuden :i.Tl kleine studiebakjes.H\:?t zijn ook goede:' fotomodellcm wat zij zijL ZC';8r traag in hun br:::\!egingen eTJ. belichtingstijden van enkc.:le sc:ccnciun zijn. het~l goed mogelijk.
B.E.
PRACHrrI G Fe TOMAT}D}ililAL IN LT.F'.E '\1 e ',;c:t en allemaal ho e schaars gu ecie
---.---,-- ....,--.------'--- fotJ l's Vdn zec:d.iert'm zi "in.Daarom p:aa'c
.1
'--'
het vaak als e(:;L lopend vuurtje},;rann(,;(;r e:rgens in een tijdschrift interest-Jtu,te afbecldiYJ.gen vocrl<:oE.(jE.Ii t Y.LU is hc:t geyal in het rf\J:neri . kaanse tijdschrift Life.Hierin versc~ijnt reeds sinds enIge maanden
eeL. artikelenreeks geti telë.. 'r:H E VTHLG 7m I,IVJI: IIT. Indeze serie zijn
verBchi11ende nummers gel.ri" cl [tun troDischc zeedieren _(le zee in het algemecn}kortcm 0ndc.:n;6rpell}1~e ons zeker interesscren:De kleurenfoto l's
er de tekalingen zijn uniek ~e r::.oemGL.. Zorg er '\TU,J1' dat ti de serie compleet krijgt.Oude numm8rs zi~n nog na te beE,ü.::l1en,Prijs per Ti.ummer
95 cerJ.t.

-
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EEN AI\rrrI-vEIlDRCJI'JKEN-P(JMP-rrI?
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Iedereen 'vi(:;et dat een menbr e.an:p o mI) beven de \I'aterspiegel van h8t aquariulL gqJlaatst mCJct 'v7orden. :::r_ SOftirL.ige gevallcm brengt dit echter beZï7aren met zich mE:::o.Oorzaak? Mijn t\lCe zocntjc:s}die altj.jd kans z-i.en
er bij te klimrnt~n om allerlei ralliger~ te veroorzaken.De oplossing? Om
te beginnen gir~g cl..c pomp onder het aquariurc. iYJ. eeL. kast je. ::'Ju is C:T het
bezyraar J ëtat bi j hc:t stilzetten VDL (lu partp het YTater uit de bak geheveld \,'ürclt,J\/len kar::. dit e8hter op zeer 8cnvouelige 'viijze voorkomen.Ik
r,êilli. tJc'n plasticbujs van -; C;}l 0 8n ~Lg. 20 cm lengte.De beide cl'0ningen
maukte 11-:: dicht lrl\:;t e:c::n Lurl:.(Ncem hiervoor rubberkurk red. )Door ~ér
lnrk rr.e"akto ik tV/l.:..'e gaatj es J '.~.aar een (iun buis jein gestolJt 'vrorelt. Het
appuraatj (; '1.'01 dt aan de t"J.i t,3Lkant van het aquarium bC'v'estigd: mélt:ir :60
d.at rr:Lllstens di; helft van ,1.'2 buis bGven h8t yjaterni V8au ui tsté:0kt. GIJ
het enc.~ buisje; \iordt: de pUllipslaLg en 0I! het ander8 de filter~IJf uitstrclllerE31tUlg geschuvon, Valt de }JGITlP "J.i t, dan loo:pt het vat er in J.ebuis
lliaar kumt niet boven het \!at8YLivcau in de bak uit en beho~eL vorirankeI~ J)oIT.IJer'.. t()t het vcrlecl8n. Er zijn ook speciale ve:r:tielen i.n de:.' handéL
die het (;ll.Vel v0I-helI;cn.lJIaar ondanks dat hartelijk. dunk VOGr de tip.:R.ed)
HET PUJKSTEHSTUDIEKAl'EP IN r:eH I)LElif! l Nog enkele regels beschücbaar voor
-----------.------.
ceL medueleling betreffendc uns d. s.
Pinksterkamp in Tholen. vVij ontvingen ',Teer enige opgaven voer het kamp
van enthousiaste 13.lvl-ers. WaIllleer komt U,,7 aanmeldin.q voor de~::;.l.nam(;?
Ik zou nu maar gam. beslissen, limnt het is zo Pinkst0~rt.:n en het zou jammer zijn vannccr U niet van de partij k.on zijn.
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BET PROCES DER EVOLUTIE door Prof.:Qr.J.H uxley
Dit boekje verscheen in de Pallasreeks en is een uitgave van Born N.V.
te Assen.Prijs slechts ]'.4,90.VVanl1eer wij het woord evolutie horen,
zouden we terecht kunnen denken aar~ een enorme geschiedenisles. Een
les waarin verteld wordt hoe uit een gasbol een wereld van heden zich
ontwikkelde met zijn enlrrr;e verscheidenheid aan planten en dieren.
Dit ingewikkelde wordingsproces, dat in zich weer een ~omplex van processen betekent, wordt door Prof.Huxley in dit boekje op wetenschappelijke basis behandel. .Het is geen lichte stof,maar dat kan oek van
een dergelijk undervverp niet verviacht worden.Cnclerwerpen als natuur,...
lijke teeltkeus,biologische verbetering e.d. worden uitvoerig behandeld.
ON'rlVJ.OETING:lEN l\j~~ VEHZAlv~Jd1.1-'U1S door J. H. Krui zinga
Bij de Neerbosch Uitgeverij te Neerbosch verscheen dit groot formaat
boek in keurige uitvoering.De schrijver heeft verschillende rasverzamelaars in Nederland bezocht,hun verzamelingen bekeken en vooral geluisterd naar de bijzonderheden,die de verzamelaars stuk voor stuk
van hun kostbare verzamelir.lgE3tukken wisten te vertellen. Juist omdat
ook onder de natuurliefhebbers heel wat verzamelaars schuilen-al verzamelen zij dan geen lucifermerken,rhijnlampen of nummerplaten van
auto's-is voor hen dit boek interessant. Uit al de intervieuws bleek
hoeveel moeite en uithoudingsvermogen het bijeenbrengen van unieke
collecties vergt.Maar ook komt za sterk naar voren hoeveel plezier en
voldoening de verzamelaars van hl..lTl hobby ondervinden.
H et boek is rijk geillustreerd en al lezende krijg je pas goed een
idee op welke veruiteen liggende gebieder~ verzamelaars werkzaam zijn.
Boven ieder hoofdstuk staat een toepasse:"ijke s:preuk en een ervan kan
zu toepasselijk zijn voor ons,verzamelaars van zeedieren.Wij verzamelen de sChoonheden,waarover men op het s:rand de schoenzolen laat
knarsen, of ',faarvoor men zi jn neus vies o:?trekt .Maar Leonardo Da Vinci
heeft gezegd:Wie bijeenbrengt wat een ano.er weggooid,heeft later een
schat,waarop men jaloers is. Prijs F.14,75.
M:AIIJTA -Diepzeeduiken in de Rude Z8e door Hans Hass.
Dit niemve boek over het dierenleven onder water,geschreven door de
bekende zeeduiker Hans Hass kwam reeds 01: unze redactietafel.In het
volgende nurmer zullen we het uitvoerig bespreken.Nu kan reê:ds gezegd
worden dat het de moeite weer waard is.Hans Hass is een prima duiker,
en bezit tevens de gave om wat hij zag en beleefde smakelijk aan ons
op te dienen. Een volgende keer dus ~eer er. over.
B.E.
-----~------------------------------------

Onze adverteerder kan U al de besFroken boeken leveren B.M-ers! ! ! !

