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Fantastisch,een bijzonder goed kamp,geweldig goed en zo meer waren
d& ongevraarsde dank'1lJ'Oorden; di e de deelnemers to t Cin s geri eh t heb ben,
toen het PÛlksterkamp gesloten w·erd.Nu v!e lNillen ook zelf graag erkennen dat het bijzonder Geslaagd ry8s.Niet in het minst danken wij
dit aan de buitenfT6vroon prettige steJ11ming,die cns eerste litudiekamp
eigen was.En daarvoor waren immers alle deolnemers vGrantwoordolijk.
In de week na het kamp werden wij doer de deelneo8rs stuk voor etuk
opgebeld en b~zocht omnog eens even na te praten on het deed goed te
horon dat n iemand er i 0 ts op togen zou hebben, wanD tjür hut volgen do
week weer Pin~steron zou zijn.
.
In bet uitvoerig verslag dat TJ eldors in dit nunJr!8r vindt,leest U do
bijzonderheden ömtrent de vangsten on de vindplaatsen.Hidr moge ik
even recapi tul er ".:m wat het kamp ons in hut algcmuen gtJbracht h0cft.
Voor hen, dte de (;drste schreden aan but zetten zijn op h0t tJ:: rrt:;in
van de zee-aquaristiuk,is dit kamp een openbaring geW i;J3st,Clmdat zij
met oen enorm8 hoovuelheid dieren geconfronteerd wurdtJD,waarvan zij
het bostaan niot k':mdon on di8 ben door hun schoonheid of typische
vormen wisten to boeien. Tevens kregdn zij een indruk-zelf hard meeplo ett;ren do- hoo wij guv!8nd. zij n om veldyrerk te bedrij ven. Di t kamp
zal voor hen oen ma~neet betekenen.~en magncet dia ben sterk aantrekt
tot die fantastisch mooie wercld onder 1.later.De gebot.;;idu inter,,·ssti,
bet overal bij willen zijn,hot geen woord en geen kans willen missen,
getuigden van hot ,.rrillen w\.~ten.Ja dit kamp is wel uitgebuit.\ve hebben notitiebockj8S Zi0D hanteren,wanrin de verkregen wijSheid naarstig opgetel<:.:md 'vurd,we hebben lui tj es c~ls wildGn dijken zien ondürzoeken,kortom we hobbon ryerk zien verrichten, zoals dat door echtc
veldwerkors 'geploogd behoort te ~orden.~e zijn om zo tü zeegen over
de '7ul'kmsthoden in di t eerstu studiekamp,j e dik eL) dik tovrolhm.
Voor de meer gehoide lieden onder ons, bleek toch weer overduidtilijk,
dat,ook al ken je heol wat dieren bij naam en weet je zo het een cn
ander over hun V::vi.mswijze,zo'n st81 fijno kampdagtm je toch altijd
waar iuts nieuws dout ontdekken. Dit bewijst wel ~nB wacbtwoord:lû de
zee-aquaristiok raak jo nooit uitgewerkt en het wcrdt steeds ma~tr interossanter hoe verder j t} in dc~ materiu 3C1n het graven r8Q..kt.
~7e mogen gerust vast stellen,dat ','fe met ~;lkaar oen prima kamp hi.;bben
gebouwd un beleofd,dnt bij GGn iedor do uitdrukkelijke Yfl:ns za.l bestaan naar meer vo.,n zulke unieke ev(;nc:r~(;nt(m .. 3uist ircrners ZUlk0 d3..gen
waarbij je zo inti3ns met dG natuur verbanden rao.kt,dolm JIJ ~.:tms tI;,;
duidelijker bewust IrJ'Ordcm met vlelk eeD prû.cht vm; con m3.tIJri0 dIJ zeenquarianer zijn vrije tijd ton nutte mCQkt.
Bob Entrop
Veerzitter
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Reeds Zaterda(l'smiddags om ongeveer :~ uur Kwam er leven in de Grote
1)oerr-;nsc"huur van onze gasther0n, toen de club van b K 1"lartiermakel's,
dl~ lcec.f! ;:;:' morrrens met een luxe auto ui t den Haaf, Vel'trok.I:Cen warQa~da tJe~ereidselen ginGen maken om de erote groep,die in de loop
"C3o"; 1e :11idciag zou é1rriveran,een goede ontvangst te bereilterL
Ló"r:;ge tafels "terden op di) deel gupla,atst, ter',rij 1 \~'en flinke hoek gehae: 700~ het plaatsen van de aquaria 0D allo verdore apparatuur in€Ze:'l c h t "JGrd Li eh +'lel din gin] werd',;!1 a[~nge 1 ,:gd ~ luch t p(Jrnpen startkl.aar
gena.:'êkt er;z, enz.llEet eon opschri~t v,'.w '.711iLKOl:1 B.j\jI-ers op du grote
8chl)c:...'c~euron ei, een paar vazen voldbloemen op d,) tafel was de Gchuur
ge~eed om do gasten te ontvangen.
Vanui::; Utrech t, ~\ms tordam en H.osen danl m[~é~kten df) deeln emers de te eh t
per fiets ~motor en bromfiets. Onze buitenlandse doalnemer uit Oostende arriveerde per scoetor en de grote ploeg uit don Ha~g werd met een
enorme hoeveelheid bagage per vrachtauto nuar Thol~n vurvoerd.
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Tijdens do manltijd sprak do voorzitter Bob ?ntroD oen ~ulkcmswoord
tot de nanwe zi ,a:Gn, waarbij hij o. :r.l. 0 pmur l\:te det t Lij bui t cme';:nvo on in
zijn schik was omdat nu eindelijk hot plan,om ook in B.M.verbnnd studiekampen te houden,tot Ylerkelijkhuid Vlas gl.woT(h:n.Dat dit k:J,mp tot
een succes zou worden werd als hoop uitgusproKen,mnar de prettige
sfeer,die reods dadelijk tastbaaraan~ezig was,gotuigdu bij de 21
due1nemors van een vaste vvi 1 om l1,,;t lw,mp tot en m(;t te doen slagen.
Na de m8.o,lti,id ''lord o,2t1 de perfoct.ionorilJ[j van d!_" nncbtlegers gewerKt,
wo,arnn men en bloc no,o,r de koffi0hoeK trok om water te halen.De N.Z.S.
had een grote platte Asbestono,bnk büschiKbanr gusteld als quarantaine
o,quo,rium en deze alsmede de andere Kleinere o,quaria moesten nu eerst
met zeowater gevuld worden,om de t8 vanGcn dieren een g00d onderKernen
te kunnen geven.
8toutmoedig0l1 stormden van de dijk het n:i,ter in,nadat zij zich natuurlijk oorst in badpak gestoken hadd~n.D8 aanwezigen Baro,Kuda-ds81nemers)lud'."l1 y"tn dt:: Ondûrwc:..tersportvereniging)verKendon met snOrKtüS en
zwcmvliezen de Koff~eboek bij boog~ator.Wnt het verdore hoogtepunt
vo;~; de avond uttgemnakt heeft is nic;t "gumakkelijk te zeggen.KampliIJdj G 8 ill'Jt gu J. taaTbege lei di ng 1 koffi edrinlwn:il ui twi saelen vo,n gedé1.ch ten
e~ ervaringen on nadero kennismakingen tussen de deelnemers onderling
gaf de avon~ een echt soosknraKter.
.
Omda;+; ar (j";] eenmaal vroc:g-naar bc:d-gaanders zijn E:n lang0-napro,turs
b8y~:1;. dc~ ::.(-)dar voor zichzelf hot taptoeuur door zijn sl.::w.pza.K ui t te
rol~cn on c:>.' in tu schieten" In de loop der avond werd nog het programmavoor do volgende dag vastgesteld.Een ploeg van 5 man - de zgn. ZuidBS7olnndplceg-zou ondarzoekingen gaan Qlegen in het KanD.21 door ZuidBeYc::L~:Jd~ de anderen zouden de KoffiehOel{ -jD nU0.st8 omgev ing g3,cm afs tl'opec: • ~En met GGr. "vol verwach ti ng ldoPTlen on ze har ten 11 lnvam er ogenbl~k jat het doodstil werd in de schuuroTDnminsta dat neem ik a~n,
want of el' S I n~),'cbts gesnorkt '.verd, zou iK echt niet kurman zeggun,hfJt
ging buite~ mij om.
Z0N'J)AG 6 JUNI. Ik beb nooi t ge '.veten dat "van die doodgewone leden;'

"hoge bestuursf'unctionari ssen" op zulke "wrede tt wij ze o.:m but verstand
mogen hrengen,dlit het tijd. is om op tu sto.o.n.Neen dan doet mijn vrouw
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een aantal tot vocdin~sGier9D voor
de ontv"Tikkelanc18 jOl'u::n slak~cs djJJnt,
\;
!/
komen uit alle FuilChoreouieron jonge
dieren te voorschijn.
Hier ter pl~atse zouden dus OOK levende
.. -_. _-- ...
Fuikhorens te verwachten zijn,hetgeen
in de literatuur ook w~s opgegeven.
Aangezien echter juist bij de mondin('; van hot kanaal de 'Jevers met
brede gerdels bruinwier Gis Knots'viGr(,\.sccphyllum nodcsum) begroeid
was,zijn we wat meor zuidelijk gegaan-het kanaal in dus-waar de oevers zich heter leenden om het kornet dOOT tetwHter te trekken.
Dit gebeurde bij de Ie brug ten zuiden vau de ~luis.
Vanaf de dllkdal ven werd het sl ee pn ot te vcr;;, tor gl;:.;la ten en dan naar de
oever gotrokkon.En ~a hadden geluk! R80dE bij de eerste trek kondun
we enkelo Fui'::horenR YZ-3rschalkt~n$ ~:He met EP.'otu mosselt.m, stenen en
een lwlo bc e1 p,:u t flan wal gHbracr-, -s ''lerdun. Van de dukdalf naar dd
kant was ~ccri gTotH af8tand.Midde~ in hat Kanaal b~vond zict echter
een grotore dUkdalf,waa:op een instrumontenhuisje stond.Normaal was
deze nllc::cn t i ] iJereilccn rl10t een :..'cE;ibootje,m8.ar 00.1{.", wanneer de
br 11g ()~;(jn goclr-aai rJ '~l(Jrcl~ om de: schc~pcn, die di t drUkste Kanaal Y"'1n Europa bavnr~n,rto0r tG lBte~.D~n bereikte de brug juist de dUkdalf en
lwnden YTC; op h;t, pJ atfoTmpj .. Komen. De brug,q'Gwachter, di"? lol in het
gE:;Vcll 1:;;::UC):::/3' on bi j i ode1'o treJc db vHngs ton kwam bekij ken, waarscbuvlde
steeds Wi;l.r,Deor de brug open t:;8d::-aaid zou vord'Jn.Dan maakten we eün
"ri +.j iJ 11 m00 on~Oil den op 0,8 ZJ manier langere trekJrer. do en, waarbij
ook hot die)nre gedo81te van het konaal bevist kon worden.
Bij ~~;~r, dor tr(;,'c,:{cni~roffF;l1 1,TW in he t not een tweetal grote purperslakl\:en c,ar1~ wó,rn'hij de tylJi 8chE; hCkorvormige ei erkarsels, op de huisjes waren ~fg8~et.rn totaal ~erdvn ~rie oxemplaren bemachtigd. Bij
de+erminat:i.e "nIoo!;:, c:at we rlÜ;T te üoer hadden m0t Nucella lapillu6
forma :im"oriccj,ta.Doz3 forma imbricatn onderscheidt zich van de normale vo:rn jr'(Jrdnt d,.:; kr1..J:.spuntun YDn de spiraalrichels ,JD de vertikeIe gro218~r~nJn ~pt o0ge~10Girte schubbetjes bezet zijn.Hierdoor
heeft do cP,~~vJ~kto ~en r~w ~ltorlijk gekregen.Jonge dieren hebben
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allemaal deze imbricata vorm, maar aangezien zij in de brondingszone leven slij ten de plooien gauw af. (Bij de pur~ers op de Hoek
van Holland kunnen we ook beide vormen aantreffen).In het Kanaal
van Zuid-Bevelandrwaar geen branding staat bleef de~e ruwe vcrm
r;ehandhaafd.Het grootste exe:nplé.ar mat 3elfs 40 mm !
Iede~e trek die wij dader bracht weer fuikhorens te voorschijn.
En niet zo'n paar ,,'Ve J:'aaote~j ze uit het net als kreukels van de
dijk!.Bij determinatie ·bieek dat ds fuikhorens uit dit kanaal alle
behoorden tot de v~rietei~ uitida.Deze is kenhaar aan do sterker
geprononcee~de vertitral8 riGhels.
Over het god:-ag van Je f'uiklwrerH3 ill het aQ.uarium vertellen we nog
eens iets in een speoiaai artikel.
~VoI'd t vervolgd
J30b :En trop.
c.

INTEHNATlONAAL

C(JNGR.T~S

VOOR

ZEJ~~Ail.U.A}nSTIEK

IN

Onze voorzi tter Bo'o Entrop werd clocr de voorzi tter van de Dui tee
Zee-aqunriumhoudors de heer IJIooc;st uitgenocHgd om namens Biolcgiu
Mari time, deei te nemen aan bet Congrt.7s dc.t op 3 en 4 Juli u. s. in
Wupportnl. plants vindt.Nu is bet iJ.l.D.tî opgevat om met een kleine
ploeg ui t l'1fcderlo,nd nan1' di t c,)ngros te gnnn, dat Z,jer interessant
kan worden. Immers we spreken do,'t1' 'Tele liefhebbers en vakmensen,
waarmede we van gedacbten kunnun wissulen on van elkaars ervaringen profiteren.
"
HET PLATJ 18 NU Ol[ ~rnT EEN LUXE .AUTO NAAR WUlPPER'fAL TE REIZEN.
ER IS NOG P'LA.AT3 VOOR 2 PERSONEN, DIE H.; HET BEZI'f ZIJN VAN EEN
GEL:r.JIG PASPOOR1'. DE KOST:8-;H BEHOEVEN Inr~T HOOG :rE WORDEN, AANGEZIEN
EIGE1"LIJK ALLEEN DE KOSTEN VA1T DE .AU'rO OMG3SLAGEN BEHOEVBN TE
i WO'RD'.jjN.Roeds is om inkwertiuring voor de N8d:;rlnnds8 deelnemers
verzocht.
Wie dus deze kans wil grijpen wordt verzocht zicb per omgaande met
dt~ rodo,cti e in ve rbin di ng tiJ st81len voor bet m:.1.ken vaD nadere afspr'1kol1. Za trn~dR.gsmi ddags vlord t vertrokken, zodo. t ni eman d extra vrij
behoeft te nomen. Zijn er lidfbebbers(4 hebben we er :11) dan melden
zij zich gauw. Is .ar soms o11dor de lezers een eig8n wagen bezi tter,
die aak mee-wil?' Mogelijk kunnen we dan in gozamenlijk CJverleg de
koston zo lR.Cig mogeli,jk stellün? Po.k de 1{llns voor een mO'Ji week-end.

I

E~N

VERZO:rI;I\ De ·beer H. Compaan verzoekt iedere lezer, die ervaring
... -----.--.........-----.'- heeft met bet fil t8ren van een zee-aquarium over een
fil tor vlaa.l'in Nor! t Aquariumkool wordt gebruikt of op een andere
manier er iets van a:f weet, zijn bev~ndin{Sen medel te delen aan de
redactie.

")=ij3N80N'rAC'DUJ!T VOOR .BAAHN El'J OMGEVING
_ . . _.--.,......._-..,._ . . -·······'CnÈiTf êf-(Ië'· hè·ó r -. (}"~.(j ;·rrë·ó 6ü r t 1'1 e ef t zie h be s ebi kba o.r gesteld om als contactman voor Baarn en omgeving op te tredan.~ij danken dG heor Recourt voor zijn medewerking en wensen bern veel succes
toe met zijn werkgroep in wording"Zij~ a.dres is Gruttostrant 14
Baarn,Wij wokkcm onze le.cte11 en lezers in het Gooi op orr~ met elkao.r
contact op te nemono~endt U zich dnarvoor tot de heer Recourt.
Het is van bet grootste belang d~t de liefhebbers onderling vceling
met elknar bouden. JUl st in bun f;igen bcla.nglwan t h€lt spreeKwoord :
rr'lI1eo weten meer dan ééns gaat ook h1er op!
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DE MIKROSKOOP OP STAPEL
Om w'at van deze fouten op te heffen moeten we sterk diaphragmeren
maar bij sterkere vergroti ng vermindert hi erdoor het opla ssend vermogen zo sterk, dat bet geen zin meer. heeft met die vórgroting te
werken. Gekleurde randen en beeldkrcmming is wel het ergste wat we
te zien krijgen.
De buis A moet stroef in B kunnen scbuiven.ln A worden de oculairen
gescboven.Deze tweedeligheid van de tubus beeft het volgende doel.
De objectieven die 1~Tekopen zijn namenlijK vernuftige staaltjes van
rekenwerk om met bebulp van verschillende lensjes van verscbillert'ds
glassoorten zoveel mogel ij k de fou ten van de len sj es op te beffen.
Deze objectieven zijn OOK berekend voar een bepaalde mechanische
tubuslengte en deze tubuslengte verschilt voor de vele merken aanzienlijk! De objectieven zijn tevens bereKend voor een bepaalde
dekglasdikte. Af 1"J'ij kingen daarv811 of he t werken zonder dekglaasj e
kunnen gecorrigeerd worden doer de tubuslengte te veranderen.Hier
volgt een li,i stj G voor tubuslengten 'loor enkele van de voornaamste
merken.
M:B;RK
MET D,~KGLAS
ZONDER DEKGLAS

--------------------------------------------------------------ZEISZ
l6C mm
190 mm

LEITZ,SEIBERT
BAUSCH & LOMB
REICEERT

~THNKEL

170 mm

210 mm
315

mIn

160 mm

kunnen nu zelf de buitenkant van A voorzien van een cm-verdeling
en als we bet merk van ons objectief kennen is daarbij de passende
tubuslengte dus gemakkelijk in te stellen.
Het wordt zo lan.gzamerband tij d, da t we eens aan andere onderdelen
van onze mikrosko-op gaan denken en daarom nemen we nu de obj ecttafel
onder de loupe. Deze dient om het voorwerpglaasj~ met het te onderzoeken materiaal op te kunnen leggen en beeft bij ons nog een twede
functie.We moeten er namenlijk de fijninstelling mee kunnen uitvoeren. In verband biermee maken we hem uit twee gelijke delen:een onder- en een bovenhelft.Aangezien onder deze voorwerpstafel de verlichtingsinstallatie komt te zitten,moet in de objecttafel dus een
gat zitten om het licht door te laten.
We maken nu twee rechthoekige plaatjeo multiplex van 8 mm dikte, een
breedte van 10 cm en een longte van ongeveer 12 cm.
Een van de smalle kanten van elk der plaatjes vijlen of schaven we
iets schuin af en de plaatjes komen dan op elkaar te liggen volgens
~ekening.dU8 met de twee schuine zijden naar binnen gericht!
Het onderste der twee wordt op de arm vastgeschroefd volgens de tekening,Denk er om dat dit zuiver haaks moet zijn en dat dus de bov~n~
kant van de onderste helft van de arm ook zuiver haaKS afgezaag~
moet zijn.
~e
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WERKTEKENING VOOR DE BOm:rr VAN DE OBJECTTAFEL

De cijfers in de tekeningen zijn de maten in millimeters.
Het appnralltje"rmarmede de t'vce delen van de objectta.fel uit
elkaar gedraaid kunnen worden,kuunen we bet buste op de kOp
tikken in electriciteitszaken,rommolmarKten on in de oude electriscbe apparaten.
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gescr:roefd. D'JorÏ.eze corwJTUC tie b(~I'f-;ii:,e-'J Vie :let d,c; twee helf en van
onze tafelaan elka~Cl.r zijn oevestigd en tevens iets tegen elka.ar
klemmen. Di t laatste is ook 11ee1 bela.ngri,jk.
Door de gehele tafel komt een rond gat met t3e'n middellijn van 25 mm.
De plaats van dit gat is afbankelijk van de maten,die de rest van
onze mikroskoop heeft gekregen,maar moet in ieder geval zo zijn,dat
het middelpunt van het ronde ~at precies ligt op de lijn door de
middelpunten van objectief en oculair;deze lijn meet tevens zuiver
loodrecht op bet vlak van de tafel staan.Gewoonlijk druKken we dit
uit door te zegg~n dat een en ander zuiver gecentreerd moet zijn.
Nu komt het l~stigste gedeelte.Er zijn vele oplossingen voor,waarvan
ik er in de tekening een weergeef rmaar het \flard t verder aan Uw vindingrijkheid overgelaten.Aan de voorzijde v:'n de onderste tafelbelft
moeten we een moer inlaten,waar een FIJFE scbroef door kan worden gedraaid.
Recht boven dezescbroef moeten we in de bovenste tafelhelft een
mooi vlak kopspijkertj e of zo iets inlatcm .Als we nu de schroef dus
iets naar boven draaien(boven de onderste tafelhelft uit!)drukken we
de bovenste tafelhelft iets naar beven cu het voorwerpglaasje,dat er
op ligt zal ongeveer half zo voel naar boven worden verplaatst.
Het komt hierdoor ~el iets scheef te ligcen,moar dat hindert bij al
te sterke vergrotingen niet.We moeten duze fijn-instelling echter zo
weinig mogelijk gebruiken en het meeste trachten te doen door verBchuiving van de tubus.
We moeten nu nog twee klemmetjes maKen om het voorwerpglaasje op de
l'bjecttofel vast te kunnen klemmen.We nemen hiervoor twee strookjes
blik van ongeveer 50 mm lengte en 8 mm breedte.We boren of ponsen
hierin aBn een der ui teinden een gaatj e,\'lél,ar een schreefj e met belle
kop in past.We buigen de reepjes blik nu ze als in de tekening ls
aangegeven.We verhitten ze dan tot roodgloeiend in de gasvlam en
koelen zo dan plotseling af door ze in koud water te steKen.Dit herhalen wc zo nodig enkele malen en zullen dan merken,dat de stripjes
zeer veerkrachtig worden.
Daarna schroeven we ze vast op de bovenste tafelbelft zoals in de
tekening is te zien.We leggen onder de stripjes en om de schroefjes
een plat ringetj e van 1 rnn1 diktG. We kunnen zo dus bet voorwerpglaasje op de tafel vastklenmlOn.l1et knn er nu niet afglijden,vmnneur de
mikrOSkoop achterover helt.
groter
We moeten er wel Ban denktm, dat we de tafel eerder!' dun Kleiner mogen
maken,wnnt veel mikroskopen lijden Ban het duvel van een te kleine
tafel. De afstand die we dIJ tVilee tafelbelften maximaal van cl!<:ao.r mogen duvren is bij de schroef niet meer dan een trom.De fijn-instelJ.ing
dient ni0t om het mikrOSkoop in te stellcn,maar cm de instelling iets
te ~erbeteren.Bij de fnbricksmikroskopen geschiedt de fijninst8lling
volgens een heel andere constructie n.l. }"1vt behulp van een micromet~rschroef,wanrop meestal nog een scha~lverdeling is aangebracht.
Hierdoor kunnen We diktes meten met eon naUWkeurigheid vo.n 0,001 mm.
Bij de fabrieksmikroskopen is ook üen z.g. kruistafel verkrijgbaar,
die bijna even duur is nIs de bele mikroskoop,did wij zelf bouwen.
Met behulp van deze kruistafels kunnen ';ie het voorw~rpglQ,Qsj e in
twee onderling loodrechte richtingen verschuiven.De versohuiving 1i
afleesbaar tot op een naUWkeurigheid van 0,1 mm. Wij hebben iets 4ere
gelijke nie~ nOdig en we versohuiven het glaasje gewoon met onZe
handen.
Wordt vervolgd.
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Dit is bet derde deeltje dat in de ~~i.yuarium BibliJtheek vaD de Uitgeverij "de Bezige Bijl! verschijnt.In een veertiental brieyen welke de
scb rij ver on der de naar:; Malabari cus aan zij n vri end .tieri 0 ri Gbt- en
eigenlijl<: is Arr;ice Rerie iedere aspirant aquariwlîbouder-maal<:t bij de
beginneling bidwijs in de voor een leek nog al griezelig aandoende
ma ter ie. Iedere bri ef ·noud teen speciaal onderwerp in ~ alle tesamen
vormen öen ruggesteun voor heIT of haar die nog belemaal aan het begin
van de aquariums port s tao, t en graag de skUnd ig de weg gewe zen wil ''\Tarden.Over bet a~uarium zel~,de verwarming9de bodemgrond,de veeders en
wat er ze meer bij komt kijken wordt-danK zij de brief trant-Vlot geschreven.
~e moeten dit beekske-zoals de scbrijver bet zelf ook noemt-niGt zien
als een gGd8~8n handboek,Wo,arin oun bopao,ld onderwerp tot in de finassen beh2-nd01twordt.Ook deze vGrscbijnen in de Aquarium Bib.Liothe8k
welke typografisch keurig verzorgd is.De prijs bedraagt slGchts F.3.9C

._-----------_..._..__._.._--De ingrij pende factor I.lIC:lT' bij do aquariumsport wordt hier nu eens
grondig door een ter zak~ Kundige uit de doeken gedaan.De scbrijver
vertelt ons hoe een lichtkap g8bfuwd moet worden om het grootste lichtrendement van de lichtbron te hebben.Ondanlw dat alles,wat met e.leJtriciteit samenhangt~voor een leek gauv; inge1~TikKeld kan worden,zijn de verschillende onderwerpen in dit boek juist goed en toch duidelijk beschreven. Vele tekeningen vullen de tekst uitstekend aan.De heer Raayen
behandel t irJ twee hoofdstukken de Aquariumombouw en de vervaardiging
~an een model:.:tquarium. Van bet laatste is zel.fs een mooie bouwtekening
los bijgevoegd.
Waar juist bij het in- en omboU1~Ten van een aquarium vaak de mt::est wanstaltige en onaesthetische b)u~sels vertoond werden is het goed gezien
dat juist in dit deel van de reekS bOdken die HET HANDBOEK VOOR DE
A<.UARIUM.HOUD1;;R vermen da::,raan eens de aandacht wordt bt:îstaed.
In deze reeks zijn reeds 4 dalen verscbenen,terwijl het tota10 aantal
15 zal bddr~genp Uitga.ve Uitgeverij Holl::mdia Baarn. Prijs Beb, F.4.90

PLATVISSEN door I.KRI8'ï:DJHSJDlT en KEVERElL/J\:}OOT door P.Kl~'1.S zijn tWtiU
. _-----......_--_...._......_.....
...._-_. __ ..,.
-_.......... _._..•. ,..
...__ •.. _--- --_.--..nieUYfe tabellen welke uitgeg0ven werden door de Kon.Ned.Nutuurbist.Ver.
en de Ned.J8ugdbond voor No,tllurstud1e.Zoals We al wet~n zijn deze taballen nidt duur(f.O,JO)en bijzonder practisch om snel etin bepaalde
vondst te determin0:ren. IedQre vdldvlerker kunnen wo ze van bcrte aanbevalen,Bestellingen bij P.de ~olf Arende~eg 187 Beverwij~.
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