MAANDBLAD GEWIJD AANZEE-AQUARISTIEK EN ZEE-BIOLOGIE .)
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Op Q'JrJ mootc:: zomerdê1g 'zol monig Z'JC)-.'J.qu~ria.n0r no.ar ~tr:and','.erl',dijk-
getrol\ken ''Vord(jn,Tva~r bij met sch(;pnet é:n transportbu13,'v'cr$ch,illend8 zeodier.;[J voor ziJn aquarium lvil gl,an YCrZ[~rh]:'Jn.
,;! ,,',
]{af1.r juiut ''J.'J.nnrjer h0t zonnutj ':: fcl schijnt:.:n de: vClngst 'O-v',6tYl.GOdig is,l{omt het mc;nr al te Vét,'tk 'Voor délt er \/einig di\Çr:r:)rJ lpv,en'~
tlmiskomen.Daarom l'ii~ il<:.gra::r; (Jon p'~~'H praktijk tip:J ~ev(m\,spec'~
aal voar het v~rzélmelen In do zom~rID~andeu.
i
\
\
Proboort U voornl do tijdsduur v~n du excurBi~ zo kort mogelijk te
houden,zodClt do dieren niet 6verm~tig lung in eon tr~nsp0rtbus beboeven te yerblijv<:m.Houdt de excursies li8·fst in d{j ko~ld ochtündon avcmduren,indiun dit met de laag':Vntcrtijd\::n goed uitkomt.Wnnneor
lJ vi sj os in ::>01'1 t'3rgebl uV en r:;l:1sj (; (3 h0bt ::'1.:~nge troffen, ga do zo dan
Gerst tegon d,_; tijd van de buJsreis v~iDgdn. Vissl;;n zijn bot meest gevoelig tegen hcgu temp0raturon.Vorznmol duu eer~t dia dieron welke
tegf:n "eon stoot,je" kunnen als mossc';len,:.üikruif'eon,anemoncm,strandkrabbon ctc.L2ton wij er ook aéln denKen dat veol dieren,zGélls de opgesomdon hoeI goud droog vervoerd kunnen uorden~door ze in potten
tU3son vochtig ~ier tG vorpakkon.
::::i t ()r reuds ,~nv::mgt)n vis in d·.:] transportbu8 (j~ duurt de oxcursiç;
nog Y'l() rt, 'Ic:rver:J dan rOI7l:,'lmatig h8 t W::'1- tor on klt;,pper met de vingers
v~n tijd tot tijd in het tr~noportw~ter.D0Gr kruchtig in bet water
tn ol~an bren~en we zuurstof in hot wéltnr en drijv8n dd koolzuur uit.
Om bGVlieTdl:; stenen te YorV01)ren ;I'likkelen we ieduro steen in een s'tUk
cour~ntünp2pi0r.ffiGrdoor voorkomen W6 d~t de wieren tijdens h0t
tr~nsport van de stenen gorukt worden.
Or.l biJt\7:'l tGr tij deD8 hot v:J.ngen zo koel mogelijk te hc..uden is het in
de eerste pla~ts gewenst de bus van buiten wit te schilderen. OOk is
hat aan tG raden tijdens het verzamelen de transport bus in het water
tussen.de rotsblokken te zotten of aan a~n touw in het w~t0r te laten
znkken.hierd0or blijft het lokkbr koel en de dieren in lev~n.
Juist tij dons rie 'V:J.rme mo,andcn moet'~n wo ons extra beporkinge;n opleggen wat hei aantal dieren botreft,d~t wo in ~~n bun vervceren.
Laten we liever nóg eens een keer teT excursie ga~n,dnn in ~~n keer
tG veel diAron to~clijk moe te ~illen nemun.
Garnalen b.v. die zeer gesteld zijn op zuurstofrijk water kunnen ook
goed meegenomen worden tucsun vochtigwicr.Liefst ~o weinig mogelijk
. dieron in water vorvoerE;n i s ons parool. De t d() tr~n .sportbuo ook tij
dons do thuisreis zo koel mogelijk gehcudon moet worden(~fdûkken met
witte d. oeken, koelste plél~ te inde auto) spreekt wc·l van z,-,lf.
En dan zou ik zeggen': Succes mo,a,r weer ti:jdêDs Uw v:.ngtochten.
Bob Entrop

We zu:len allereerst het eerste artikel in deze serie aanvullen met
iets over bet meten van het S.G. van het zeewater met behulp van een
areometer. Daarin wo~dt vermeld dat het S.G. van het water verandert
met de temperatuurfalleen niet hoe!Deze temperatuurafhankelijkheid is
de vclgende,Bij een stijging van de temperatuur met 4 graden Celcius,
daalt het S.G. met een waarde van ongeveer O,OOl.Dit geldt w~nneer het
water een eieen temperatuur heeft die hoger is dan 4 gr.e.Wunneer we
dus het S.G, meten van water met een temperatuur van b.v.7 gr.e,met
een areometer die geijkt is voor eon temperatuur van b.v. 15 groe.,
dan moeten we van het S,G. dat we aflezen 0,002 aftrekken om bet S.G.
te krijgen bij een temperatuur van 15 crIC.
W'anneer U dus deze meting verricr>t in Uw aquarium dan notoert U in Uw
waarnemingencahier(dat U natuurlijk bijhoudt!)de temperatuur van bet
water on do afgelezen dichtheid. Dan schrijft U er ook het omgerekende
S.G.bij.Denkt U er vooral om alle S.G.-en om te rekenen tot die ene
temperatuur,want alleen dan dö~U waarnë.:mil1gen die cnderling vè.'rgeleken kunnen wordon. Deijktemperntuur staat op de areomet8r aangegeven.
'sZomers kan, de temperatuur in Uw bak wel een grand of twaalf boger
zijn' dan I Cl winters en het S.G.is dan dus 0,003 lager!Als U hier geen
rekening mee bou:dt,denkt U misschien geheel ten onrechte,dat er be el
wat aan de hand is.
Onlangs kwamen we tot de ontdekking dc.t hfJt niet kWaad zou zijn iets
te zeggen over het maken van een oplossing van een bepaaldo sterkte;
bet doet er niet toe waarvoor.Nog maar al te vaak wordt de volgende
fou t gemao..kt. Even een 10~ ige keuken zou toplossing ma1{en?' Heel eenvoudig
Tien gram keukenzout en 100 cc water en klaar is Kees! Maar dit is
toch heus niet waar! De sterkte van de zo gemaakte oplossing is niet
LO%,m3.Bl' 10/(100 plus 10)= 100% = 9,;1% %! We badden dus 90 cc water
moet en nemen.
Om bv. 200 Rr.van een 6% zoutoplossing te maken rekenen we eerst uit
h~eveel zout er nodig is en 6(100 x 200 ~ 12.gro.m! Daar moot dus bij
200-12 s 188 gram (of cc) water.
I

pb~mJ1N~

TIan z.tl:ien We het nu hebben over de Ph en hee die te meten,Allereurst
wat· is eigonlijl<: clio Ph~ De Ph is niets anders dan een getal wo.armee we
de z~u~graud(bf alkaliteit) vnn hot water D.3.nduiden.Bij een Ph van 7
is het wat.t~r neutrn8.l. Is de P'h kleiner dan? dan is het wo.ter muur en
is 'hil gI"0t(n'~l'dan is het water 8.1kalisch,De waarde vnn een Ph cijfer
spreekt mi'3srcbien \vat duidelijker als U bedunkt r dat wnnneer we aan 1
1i ter i'1C1 ter (Ph 7) eeD klein c druppel s te rk zwavelzuur toevoegen, de Pb
v~~ d2t water 3 is geworden, dus 4 eenbeden gednald!In de n~tuur schomme: tde :l?h VCLn de verschillende wa.ter-en on vloeistoffen nogal. O.m. kunnen ~e in oen tabel de volgende waarden vinden.
Mense:'.ijlC l):!.oedplasma heeft een Pb van 7,3-?,5;in citroenf:Jn varieert de
_ 5r'-

de Pb vnn 2,2- 2]4 on in tomnton vnn 4,O-4,4.Ko.dienmolk beeft een Ph van
6,3 -6,6 on bij drinkwater ligt 1lUt tUSStm 6,!;) tct 8,O.De Pb Vo.D ITJens8-::
litik urinu kon vnrieron tusson4,E3 cn 8,4 dn dil; van jam ligt tusst:n 3,5
en 4.De Ph V~ open oce~~n~3tur li~t vrij nawvkuurig tussen SpI en 8,3,Kaar
de Pb van het KnnRë1.1 véHl 7.uid- TJevelnnd ,vraar we de ~uil<horentj es hebben
gevanGen.waarvan op pg 43(vGrig nwnmer)sprnke was,bedrceg ongeveer 7,1.
Professor van Oye,van de universiteit van Gent geeft in een boekje van
zijn band een Ph-kaart ,TOOI' 'Selgie,w::1,:Lrui t we kU.nnen lezen? dat de Ph in
versebillend,js'creken in BelgiG (duidelijk begrensde streken!) variE.el:'t
tussen een minimum van 3 on Gon maximum van 10.
Over do invloed dio ~b veranderingon op lovende organismen hebben is
niet erg veel bc:kond. Sommige orgnnismon kunnen zowel een hogu als een
lage Ph goad v!)rdragen ;:::mdcre si j n e;elJonc1urJ o,Q,n ecn nauwkeurig b8grensde Ph. Vooral sornmü,:'3 Vlozontjo[-) uit 1H.t pL.•nJrtofl zijn z(;:or gevoelig
voor dGn k!c;inl; Ph - vGrt~nd()rinG.Andl<r'cm i.;ebto.1.' helemaal niet.Komt dE: Ph
beneden do 8 dan krijgen de visson mindor weerstand Gn wordt hij lager
dan 7,dan wordt de toestund kritiok.Sen Ph dis heger is dan 9 is eveneGns zear Bchadelijk,rnGQ,r komt in ~quaria haast niet voor, omdat deze
bijna c'vlle veel te ZUUT zijn. In Utrecht kwam bij zei tem ecn merkwaardig
verschijnsel voor van gGslachtBvoranduriDg,}~n schreef dit toe nan de
Ph wm he t ".'l'1. ter in c:n om Utrucb t ( 7,1 c] I'Gesl::},ct tS 1Tf.Jre,nde:ri ng bij gewervelde dieron ll door Dr.G"T.van Oordt)
Cm dG zaak eL'n8 vrm con ::mdc:r<J kcmt t·] tJuziun zullcm ':70 in het kort nagaan,wanrdoor do Pb beinYloodt wordt.:Jit iD 'Jen unorm complr.::x \ren fae.toren waarva9 wo echter maar aen ?a~r bul~ngrijko kunnen noemen.
In ze~water 18 oen zekere hocveoln01d koclzuurg~s cpgelost.Hoe ~eür Qr
in opgelost 1s,d08 te zuurder is hot w~tGr.ln de zoe zijn echter altijd
organismen,die veal koolzuur vGrbruH;:(mC,VIli:r~-;~N) en daardoor 01' zorg
voor dré1gun,dat de Ph niet te laag lwmt.Vhmneer we nu in zee een sterke
opleving krijgRTI van plantaardig plankten (in de zomer) ontdekken.we
tevens dat de Ph wat hoger ligt dan IS winters,0mdat door dat plankton
bet koolzuur aan het water onttr3kken wordt.ln water dat biologisch
in eyenwioht is, zal deze l/[.oriodiekE: ,jaarsetlornlYleling" nooi t (:en grGter
Pb-verschil dan ongeveer 1 Gonheid tvt gevolg bebben.
Vertoon t de :Ph va.] 1'1 (: t wa tor dus plots eling eet) gro.t eonregelrna tighei d,
dan is er wis f;n 'zc;]{or iets abnorrrmals aan de hand.
In helt aquo.ri::un is hu-f.:. ~ret zo rooslüeurig c;esteld met de Ph.De grotu
vealhoid ven fRotoren die hiorbij oan rol spelen,plaatsen ons min of
moer in eon v1.cL:nzc:i cirkeL In de; ü~:rstü plo.atskunnen we bijna altijd
als vaststaand nann8men~dat het 8.gu,~~r.ium gtlon licht gc:mcG'S krijgt.En al
laten W,) or de gohc18 dne; de l;osla.mp boven branden, dan helpt dat nog
niets.
Ieder80n zal or wel eens Vat1 gehoord 1'1dpben, dat het zenlicht in vvGrkelijkhei::' bcsta~lt uit licbt mDr. ~;on hele opeenvolging vun verschillE:mde
golflengton.De regenboJg en de breking van het zonlicht in de scheef
afgeslepon 8piegul vnn de S~a3.pkamOr zijn berot,mde voorbeeldc;rJ V~Ln het
splitscn vnn het zonlicht in zijr bestanddelen.liGt licht van eeD gloeilQmp blijkt bij eon onderzoek in de spectroBcocp een geheul andere samenstelling to hehben dr:.n het lioht van de: zon dat Gp aarde duordringt.
In he t Philipsl:lbor? terium hGoft men onder bG[/~rild(: combinatü-;s vnn TLbu~ien pLmtGr: tClt groeic;n kunt'wn br8ngcn~Duzü .9...~J)~~tie_ ven I'L-buizun
imltucrcle dus dfJ 60n heol aa,r:i.i.g.Dit ligt j:umn0r g,Jt)(lüg niet binnuo het
bereik VO,n de :lmn teur" Te duur
Wordt vorvolgd.
-51H.Compn~n
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Maar ook de excursieploeg,die op en rond de KoffiehoeK gewerkt had
liet zich met zijn buit niet onbetuigd.Het was daarom beel aardig
om Sf avonds over de platte bak gebogen elkanders vangsten te bekijken en te bespreken.Men had druk gewerkt met het sleepnet,waarin platvis,zeedondorpad,grondels,garnalen, steurKrabben, ze eduizendpoten eta.etc. verscbalkt waren. Talloze stenen waron omgekeerd en
daardoor vele kevers lakken buitgemö.akt.Tussen de drooglopen de slikken en stenen bad men waro bloembeddon van sagartia's gevonden,zodat de deelnemers ruimschoots tevreden gesteld waren.
's Avonds werd er druk me t de zelfgobouv7do mikre skoop Val de beer
Compaan gowurkt, terwi,jl er ook ge1cmonstroerd werd op het gebied van
aquariumfotografie mot bobulp van do Electronenblitz.
2e Pinksterdag stond in het teken van do vaartocbt op de GeheIde.
Om tien uur zouden 1.vij met de vissers vanui t Bergen op Zoom naar het

weervvant vertrekken .]J[ao,r al ycol vroeger ken men de deelnem8rs met
potten,schop- en sleepnot aantroffen rcnd dü Gesterputten van de Fa.
van Dort in Bergen op Zoom. Plat op du buik hing men over de rand van
de kreeftanbasins en genoot van do rondscharrolende kanjers van kreef·
ten.
Onder stralende zon stoomdon wo de Schelde op.Na ongeveer Gen uur varen word het ~ceT-want bereikt en werd er gowacht op het vallende WQter.F.erst toen men voelde dc:.t de boot aan do grond kWam te zitten,
stapte één der vissers uit de boot en bevestigde dd grote fuik aan de
ui tgang van h(;t weGr-viTo'nt, VOTyolgens drcn;tjl1 t','\1ec andere 'de vis vanui t
bet weerwant in de fuik,Do oogst was voor de vissers niet gek.Meer dan
6 grote kistem vol met spettorGnde ansj OViD wns dG bui t. Voor' ons V'l:::1rE:n
do gepen van b8lanO' alsmede OGn pracl1tige grote Tümc,:tmigo Inktvis
(Sepia officinalis~Int0rossant werd het voor ons wel toen de deelnemers stuk voor stuk uit de beot klommon on het wad gingen ufstrop~n.
Oude tc:;,kl-::ctJ, rr.'E:t 1"1i eTen cr; Dnomon en begro ui d, worden arm nauwkeurig onderzoek ondur~oTpen.Voor enkele munsan bleek dat de wQterstand de
hoogte van de laarzon iets oV8rBchroüd,ma~r dat mag niet hinderen.
Men sopte met drijfn~tt0 ln~rzon (on broek!) rustig verder.
Gm 5 uur ~JtocmdEm '''le lY'iJt de buit de baven van Borgen op Zoom W6er birlnen.~jrbrnnd door do zon en vorrijkt met indrUkken over de weerwnntvisseri,j ,2n drm,ja dan nadf1!.'t hola3.s de tijd van opbreken I
In snel tempo steekt ioder de bandon uit de mouwen en wordt de schuur
W'3er tot normn,le bOurenschuur.Auto' 1:3 wordcn geladen en zij die per
fiets cm motor wnron gekoJf1.en wordan na do çfficiele slui ting van het
l:3.mp met g(;,iuig ui tg·aluide geda:""l.n. Eerst toen de grote ploeg vardwenen
w::J,s me t Gon "'ra t de volg::.:nd Cl koer I" ',"1as ook voor du Kwarti ermakers
het mOIDent van afscheid nemen van onze gastvrouwen gasthcer oQngebro-

ken.

Mot ~wa~r afgol~don nutG snorden wo huiDwnarts,En de gesprekken in de
,respectiovelijke nuto'o ••• zij gingen over dit bij uitstek geslaagds
kamp, 1~1n.::.wvrm een i od(;1' nu reedo nunr ecn rcpri se v:::r langt.
Nu di (1 l'Gpri oe komt. Hl) t Bes tuur h Gft b.};Jlo ten ooK V·'1.0 he t IJtudiekWl p
ecn traditio te gaan mnkctJ. Voortaan Z'1.1 i~dur jaar mot P1nkaterHn
13iologin. H~ri tima ergon:J ha.nr tenton ·opsl~l~·.n of do schuurdûuri;;ln openen
om h:l.~r leden voer oen fi.in studieka.mp ""It:lltom t~ h~)tE:ln.
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Hoewel deze zomer ons geen zorgen brengt in \erband met het tot Kritieke hoogte oplopen vm ons zeewater,d~ kans op een hittegclf bestaat
ioder jaar. Dan ster~en onze aqunriumdie~en tengevolge van veel te hoge
tempera turen. Hoe vaO,k i s el' al ni c t ge sproken over 6en goed cm ••• goedkoop koelsysteem.De ecn raadt deze mcthode,de ander een andere methode
BRn.Het effect ''las hel',,<:-~s ech+;\;1' niet altijd even bevredigend.Nu komt
de heer Recourt uit Baarn op on2C rcdactietnfel met een door hem ontworpen en in do pro'ktijk gebracht eenvoudig kcolsyeteom,dat er voor
zorgt dat de temperatuur in onze zee-aqunri~ esn vrijwel constante
wordt van l?-13 gr. C.~e laton voor het bouwschema graag de heer Recourt
aan he t woord.
Het systeem,dat ik hier ga beschrijven is alleen geschikt voor bewoners
van benedenhuizen. Om .te beginnen hiJeft U nodig: een mandfles van ong.
60 liter inboud,75 cm pl~sticbuiG van ongeveer I cm %,75 cm plusticbuis
van3-4cm fJ,een rubberkurk voor do fles en tenslotte 2t-3 meter plastic
slang. Om to beginnen boren 1nrG Cicn g:1t van ongeveer 2t cm,0 door de
vloer, di ree t ach ter of ondc-r on G aquari urn.
-r~:-;;:,;---------- --':-~;i:::::::::.-:- ___._
Vervolgens zagen \'lQ net,j8s ocn luik in do 1:---:... :.:,"I;i,--\~l----·-----·-·-li::;,:,'I~I',II·-·---------·----1,':
vloer voor zover dit niGt nr:mwozig is.
\1
I
l[et een SChloPje kTduiPden 1}bfVe onder de vloer
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I
en graven v nk on er e aK een ga t waar
I;'
'jll
de fles in past. Liefst tot in het grcnd!i~i!
water,maar noodzakelijk is dit niet.
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,IVe gaan nu eerst de f les .behandelen en
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ken,(zie tekening;.Vervolgens snijden
i I
li-;I
we de dikke pijp in twee stukken van 60
IJ
1\\
' 114
en 15 cm lengte.Beide stukken worden
' i
\
)'
I
aan 1 kant dlchtgcr1ankt door er eenvou.. i
I
dig ecn plaatj e c~11uloid cf plastic in
II
\~\
./j
-!
te lijmen. In deze, plaat<i es boren we
i
I
//
!
een gat,vranrin_we weer een stukj e dunne ______ i__:._____________: ; / ; / • __________ J __
buis lijmen. Vervol,ç;ens slui ten we de
pijpj es in de f'leskurk met plastieelang
\
aan op de vijpjes,die uit de dikke buiR!
zen steken.In fe~te hebben we dus de
I
hals van de fles .verlenr;d.,
I, 1~
We gieten nu de fles pl>Ïs de. slangen
",-~.J
vol met zeewatt::r eD steker.! in de lang- lt!J}?/}}it,'a':.- 1'1 -~~~>0'~~~:-~~::;;;;;
ste dikke buis ean ge~~ne pompheval en ~~~7
~,~~
in de kor~e e:?n o-verloophevel vanui t ~
\ _, ,/~;
~r
bet aquarlum.lvanneer we nu de pompheve.l.
'I'
\'~/",n
op een pmnp aanslui ten,wordt bet water 7~
I
lff/j';~
ui t de lange buis in hot aquarium ge9y
J~,/;
r
perst.r()cr do over'_oop}]evel loopt het
Î',~.\
,I
;;~'
water ui t het aClu:'1,:rium in de korte buis //I;J}J~/~
-11
L1,~,{-'Zff1A'~;1
en zakt langzaam naar oen0den in tie fles
/j::)l'''7.,/;:,'-;---- - -;;;jjJI//~«l/l/ ///1
waar het gekoeld vlardt alvorons weer op te stijgen.Bij eon kamcrtemparatJ.lur van 19 .. 20gr.C 'houd ik mijn 125 liter baK op 12-13 gr.C. Geen
slechts rct:H1.l·caat,daar andt:rs de bak: ook opliep tot 18-19 gr. C.
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G.C.Reoourt

wc de tafel klaal· haooen ontbrtiKen ons alleen nog de verlichtingsinstallatie en dan de "fil1ishing touch".De verlichtingsinstallatie
bestaat bij e9n mikrcskoJp uit een condensorlens,vlak onder de tafel
geplaatst,daaronder een irisdiafragma en daaronder een ring waar we
filters {voor licht)in kunnen leggen.Me dunkt dat de ring geen moeilijkheden cp kan leveren als men cr maar voor zorgt dat er filters
in gelegd kunnen 1Tvorden met een diameter van 3~; mm.Het is gemakKelijk
als men de filterring zo rnaakt,dat hij onder de condenser weggedraaid
kan I/lorden.
Het irisdiafragma kan man vervangen door oen ronde cartonnen schijf,
waarin rondom het middelrunt Gen aantal cirkels zijn uitgesneden met
verschi 11 end e opeenvolgende mi ddoJlij n en y!garvan de roiddelpun ten ook
weer op Gen cirkel liggen.
Als condensor kunnen wo volstaan mot een loupe,of oen zeor ste~k,niet
te groot brand- of leesglas.7e m00ten hierbij 8chtGr wat langer stilstaan.
Een objectiof dat al100n maar sterk ~ergrcct rucgen we gerust waardelots noemen.Belangrijker iG dat het een sterk oplossend vermogen moet
hebben.Dit betekent,dat het zo goed mogelijl<;: in staat moet zijn om 2
zeer dicht bij elkaar gelegen punton gesoheidon aan het Dag moet tonen.Een getal dat het oplossend vermogen aangeeft is de zgn. Numerie~
ke Apertuur (n. :\. )Hoe hoger de lT. A. is, ho iJ bGger he t or.;lo Bsen d vermogen. De 1'.;[. A. hangt ten nauws to GaIDon met dc bij de fo togrufen zo bekende oponingshoek van het objecticf.TI0 ccndonsor heeft echter ook eon
U. À. en hat is gobruikolij k, dat mijn bij h0t mikroskop0ren bot diafragma
van do ccndensor GBn zodanigo oponlng geeft dat de N.A. vaD obj8Gtiuf
en condensor ongeV8Gr dozelfde zijn. Als wo dus een andor objectief gebruiken bij eon'andnre vorgroting moeten we de diafragma-opening ook
veranderen. U moet ucbtf'lr goo~ onthouden dnt P nO,oi t of te nimmer de
verlichtinp.'sstorktc: met Uw diafragma mag rogelen:alle0n de N",,:,.. van de
verlichtingsluDs. ~7annr;or wo nu de eun of andere 10ns gubruikvn als·
condonscr,dan mo(~tl}rl'l:')dE\,aTvél.n do brandpuntsafstand wDten.Die kunnen we
meten dClor mot de loupo eün go,atj IJ in oen yol, papierfyoberen te branden on het licbt~lntja op hot pa~ier daarvoor dus zo klein mogelijk te
nGmGn.~e meton dan do loodreohte afstnnd tussen met papier en ~e lens,
of als het een dikke lene is,nemGn wo voor het gemak het midden van de
lens. Dezo afs tnnd i s dan de brnndpun tSl1fstcmd mot voldoende naUWkeurigheid. In het \"olgdndo tnbiJllc:ltj Q kunt U nu voor verschil ... endo N.A. -s aflezen boe €Sroot do openingsdinmeter van Uw diafragma(.gat in de cartonnen schijf) moet ~ijn bij OGn zekere brandpuntsafstand van Uw condenson
En dan nog deze; raad. '7ie onbekend is op het terrein der mikroskopie büstudera de boekan;diu in het begin van deze serie zijn genoe~d.Hierdoor
verkrijgt men oniG inzicht in d3zo bijtondere materie.Zeer bulangrijk
is het gobruik ~an oon mikroskoop bij 00n sorieuze natuurstudie(en d~t
is immors de bodoeling) .Hodl 'V8.~k beeft mem de neiging om juist bet lûven d~ niet met tot blot0 oog zicbtbaar is straal te neg&ren,cm over
~lnnkton en inwendige structur0n nog ~anr te zwijgen.
(De grafiek verBChijnt met gebruikSo.umvijzing in bet volgende nununer.
',Vordt vorvolgd.
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Dit jaar,te weten balf Mei eingen m'n vrouwen ik voor de vijfde maal
ons bi,~ak opslaan in betl{ampee:rhuis,je R.an bet Ymuidense strand.Ons
hui sj e ligt onr:;cve er '?CJC me ter· van de onvolprezen pi er. An dere jaren
liepen wij altijd op de pier,maar Dh een lezine vaD Bob Entrop voor
onze ~qua:ri~m Ver.~e N~tuur uit Hanrlem,zijn we er ook eens onder en
naast gaan kijkcn,want werkelijk Entrop had onè goed gek ge~aaKt.
70 hadden gedacht dat do ]ier alleen vuor schepen,wandelaurs cn visBPrs ~us,maar weten nu wel boter.lk bob tenminste meteen een bakje
van ongovoar 40 liter in orde gomaakt en toen maar vergaren.
Anemonon [r,cnCic'l!,bij banderden,in roae en '.7it met nog Kl'mrschakeringon.Zolfs 6~n tor grootte vnn eGn kippenoi No.: on hagelwit.Voor doorluchten is ~r ~Dcn kans,want electriciteit ontbreekt en fietsbandenoppompen is ook niet alIas.
Ik hob er echter wat op gevonden ~n wnl dat ze iederen dag tuee maal
ve rs Ze(3·70. ter krij gon. Per koo:t' ong~;ve cr 5 1i t:;r. De [~nemon e11 e11 mo sselcm doc-n llGt goed ti \~rop, éülr..:dn l<:rabbc,n I;YJ geTmü':;t1 gé:è;j,n dood, binnc11
84 uur.
De grootste vQrrassing uee echter d~t op uon uvond du zü~ licttte,wnt
de aardighoid mot zi~me0 bracbt,dat bet cquarium dit ook deod.Wanneer
ik mut mijn vingor door bet water ginC,vlogun de groenblauwe vonken
er a:f..Later bc;()f't zicb dit nog enké;lc; mr1.LjtJ berhOvald.:Na dit all\:;s te
hob b0n moog()m~nkt, bebo (Jft bot U ni u t ~CJ vunrcn doron, da t or momen teel
een bak in di) rn2~k is voor 20C liter wr1t~r,vnarin ik aan het eindu van
!'lot seizoen m'n vrJrR"lardu f;chatt(:D· in ~]oor- de winter dGor te laten
brongen.Ik hob dan in iader geval gedurende de winter toch de zee in
huis.
J.Scholler.

Hot was sluchts .Gen groep,j (; vcm 4 pt:I'scnen, dat Zo.tordag 3 Juli naar
'7uppertnl v(Jrtrok,"'18c.r 'b(,t j 2,arlij ksc GOngI'ClS vnn de Dou tschè Gemoinschaft filI'
8rGSkund~ werd gehoud3n.Over do reis,boe zeer deze ook
dic~torlijk~ antbo8zemi~~Gn uitlokto,zullen we slechts sc~rijven,dat
zo vonrs90edi~ w~s.D3aro~ mnnr direct over ~fupportnl,wnar wij snul opgenomf;D 'J(jrdcn in do prottirr':: Bfucr y·'in di t congres.net J'Brudurschaft
tri nkf'::n 11 vurr.: oogd e on ze Bternming nog meur ~Jn mon ter wü:rpdn wij on s
tijdens de m; volr;:mdc bcstlmrSVE.;rgadc,:ring vanrhetis,Societas Biomaritim~(dc Int0rn~tionalQ orennisntic,waar~an ook Biologia Maiitimu
deal uitm~c.kt)o~ do internationale problurnen botreffende de zU0-aquaristiek.Ecnstorrmig was men bot er ovor eens,dat met alle ~iddelen getracht zal wordon hat internationale verband tE.; verstevigen door nauwer contact te houden m8t de landen ond~rling.Het laatste gedeelte van
de avond otond in het teken van de luim!
Ne. een korte n::-.Jt.t-wat it::l er toch a.ltijd vecl na te praten- werd het
Congres Z,ondagamorgc:ns voortgezot.Na Gen kortu beotnursvorga.dering
kr~eg het con~res weer zijn nlgemeen kar~ktur door e~nlezing van de
bcor HueG E'ey over bet doe 1 van Theti s .Bij uChi;t~lte de groei van dG
Dui tso vc:r:...nlf71nlS en h~)tkom(:)n tot int.JTnuticna[l,l contact. Vooral wees
hij op de w~Qrde vnn dit contact in het bJlan8 van on~o liüfhubberij.
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Uit verschillende brieven bleek,dat in Oost-Duitschland vele belangstellenden zi,jn.Deze mensen hebben echter met veel moeilijKheden te
kampen. Herr Fey wekte de Congresleden dan. ook op om mede te helpen
deze mensen van materiaal te voorzien.
Na deze lezin(" brak een belangrijk moment aan.Onze voorzitter de Heer
Bob Entrop 1}\Terd als Secretaris van 'thetis door de Heer Modest met het
gouden Thotis-insigne onderscheiden voor zijn verdiensten op het gebied van de zea-aquaristiek en 18 zee-biolügie.Ook vanaf deze plaats:
~ob van harte gelukgewonst met de zo vordionde Gnderscheiding.
Toen de Heer Uodest-voorzi tter van de Dui tscho vereniging IIhet goud"
had opgospuld,hield Bob El1trop Odn lezing ovor dij gang van zaken in
ons land.
Ondanks doorganisatio on de prettigo sfoer,kreeg iK toch de indruK,
dat Neiorland op bet gebied van zee-aqu.ariutiok vooropgaat.
Na het gezellige gezamenli,jk gebruikte dineT werden verschillende films
vertoond. Vooral de Indiasche filmG lieten ons gonieten van de exotiscbe
pracht van de koraalzoeen.Ook de film over het Oceanarium in Florida
alsmede di e yan he t In s ti tuu t te Kape 1 s vi e1en z(::er inde sf.1aak.
Helaas dwong de tij d ons om aan dé:: tcrugrr::i s tp gaan denken,
Om 6 uur startten wij ui t een van vr::mrr,de jubelcmd Dui tsland( Voetbalkampioenschappenl).Volgend jaar hopen Vlij weur te gaan,gant U dan ook
met ons mee?
A.C~Verbaan-Secr.
I .--".-..----"'--.----.-- ._--_.,._-,,_._--

······--1

\ BOEKB~8pnEKING:i DIEPZE~GEHEnrnN dOJr HAKOJ'I HI:;:-~LCHE

In dit bock dat bij do uitGovorij Elsevior-i\mst0rdam verscheun,is een
journaliot van grQto bekendheid aan het woord.Hij geeft een gedocumenteerd,maar bovonal zeor booiond en humoristiscb verslag van de Deonse
Gxpediti~,welk() tw~o ja~r over alle wereldzGdGn zwierf en waarvan bij
det;l uitmaakt0. ;üor bet OE;rst in de gesebiedenis liet men nGtt'.:m in de:
bijna peilloze rlii;·pt"n o.,f,om uit te) vors,.;!) cf op deze onnoemeli.jke diep
ten nog 1..:;'1(:ndu ."lOzens vOOrkOIYh.m.\.-an de SUcc(~ssen,bet wcrkun un de.
spanninf,' ':.Qn "bocrd bi,j llot b~tl(:::tJ l,TatJ dé~ tlctton,maar ook vm dE:: t,r'vlloze
afgelc'c:d:.: bc:zo:k·:m aan :::lf'Jïci:;le pt;L'sOnOn,vé'.,n ds fascinerende natuur
van ecnz:::1J:10 !:ilrmdjcs,vr1t: de bod'Jmmonsterc t;·nz.':JDz.danrvallVlordt op
zeer smouiigf.~wiJzo do:-rl\!a0lche vertolt.Ikt is geen wetenschnppelijk
rapport,m~-::-~r gaaft toch y.wl IH:'n goodo indruk vrn wnt er voor ZO'n expeditie op groto scbnQl komt kijkon.De resultaten vnn deze expeditie
zijn nnmonlijk in een sDe~i~nl rapport v8rworkt.Voor ons zoe-nqucriu-'
n~rs i~ dit zeker een ~riGk om te bezitton,ook al is de dieptd van Onze"pri va zeotj GG" onv~:rgeliJkbnar bijdieptün als de Philt:Jpijn()n trog
van meer do.n 10.000 metor diepte. nu prijS bedraagt slechts F.B.90.
T

~-î~m!A:~D~~O~~~
Mogen wij de reeds eorder in ons maandblad gorichtte oproep nog eens
herhalen? Hot gaat hier om couranten- en tijdschriftnrtikulen,welke
op ons gobiod ligg~n.U zoudt ons or oon groot plaziet mee deen door deze bericbtcn voor on8 uit te knippen Dn n~n dG redactie toe te sturen.
Ze ~ordGn dan in ons Centraal Archief ondorgubracht en komen zcdoonde
een iedsT van ons tennutte.Vermeldt U er ~el do naam vw bet tijdon de d(;. tum bij. lEogen 1'7ij op Uw r'}üd üi'1urldng rJklm (m? Hartolij ti: dank.
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