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<..C~NGRES 1970
E r k omt weer een con gres . In 1970 komen
wij van binnen en buiten de grens bijeen
voor d e bel evenis van het jaar. Hoewel
h et p rogramma nog enkele vraagtekens
kent, staat n u a l vast, d at h et iets bij zo nder s belooft te w orden . U kunt rek en en op een zeer gevarieerd p r ogramma,
waarin ied er iets van zijn gading zal
welen te vinden . Het is zelfs n iet u itgesloten, d a t me t een su ggestie of een bij drage van u nog rek ening kan wor den
gehouden. Er is n og enige ruimte, m aar
we m oeten het d an wel snel weten . In d e
volgende afleveringen van on ze Vita zu llen w ij u op deze p laats op d e h oogte
ho uden van de verd ere on twikkelingen
van di t congr es. Over twee din gen kunnen
w ij u nu al met zek erheid inlichten . H et
con gres zal w orden geh ouden in Den Haag
en wel op zo ndag 5 ap r il 1970 . Bovendien
zal ern aar word en gestr eefd om ook op
za terdag 4 apr il en ige a kti viteiten te on t plooien. In ied er geval doe t u er goed aan
d e opgegeven d a t a alvast te r eser ver en
want di t con gres m ag u zek er niet m issen:
De congr escomm issie
EXCURS IEPROGRAMMA
Onze eer st volgende excursie vindt p laats
op zondag 14 d ecember a.s. W e zullen d a n
een wand eling maken langs h et Scheveningse strand. Zie v oor verd er e gegeven s
blad zijde 152.
Tj .
VITA M AR INA -

Zeeb iologischc docum en tatie

Vier jaar lang is het mogelijk geweest de
contributie onveranderd te laton. Graag
hadden we dat nog vele jaren volgehouden, maar helaas blijkt het niet mogelijk
te zijn. De waarde van het geld is in
ver gelijking met begin 1966 - dat b ehoeven wij u niet te vertellen - aanzienlijk gedaald. Niet alleen zijn de kosten
op verschillende onderdelen gestegen,
maar vooral ook d e BTW, die aan d e Vita
Marina niet is voorbijgaan, heeft ertoe
bijgedragen, dat het bestuur zich over een
herziening van de contributie heeft moe ten beraden. Door deze omstandigh eden
gedwongen is het bestuur genoodzaakt te
besluiten tot een verhoging van f 2,50 .
Hierdoor bedraagt voor 1970 de contrib ut ie f 15,-. Het bestuur spreekt de hoop
uit, dat u de redelijkheid van dit besluit
zu lt willen accepteren en dat uw waard ering voor h et werk van de stichting en
de betekenis ervan voor uw hob by door
deze verhoging niet zullen worden ver m inderd. Wij verzoeken u beleefd voor
1970 het bedrag van f 15,- nog voor h et
einde van d it jaar te storten of over te
sch r ijven op p ostrekening 606 I 00 ten
n ame van Stichting Biologia Maritima te
Den Haag, onder vermelding "contr ib utie
1970". Hartelij k dank voor uw begrip voor
d e omstandigh eden en uw sp onta n e
r eactie.
Het bestuur
EXCURSIEVERSL AG
In een dich te m aar niet koude m ist vertrok ken de vijftien d eelnem ers om kwart
over ach t van af h et begin van h et zuiderstrand van Sch evenin gen in de r ichting
van K ij k duin . Onderweg brak d e zon door
en werd h et buiten gewoon goed weer voor
d e tijd van het j aar. L angs d e vl oedlij n
werd n aar schelpen en dergelij k e gezoch t,
m aar buiten gewone von dsten werd en niet
ged aan. Interessant wa r en a angespoelde
novem ber 1969 -

Var ia Maritima 159

stukken hout en veen met levende jonge
ruwe boormossels erin (Zirfaea crispata

WAT ONDERWATERSPORTERS DOEN!

(L.» .

De excessen, waartegen elders in deze
rubriek (bladz~ide 154) stelling is genomen, komen helaas voor en worden ook
door ons ernstig betreurd. Gelukkig zijn
dergelijke excessen uitzondering. Bovendien blijkt vrijwel steeds, dat degenen die
zich drlaraan schuldig maken, geen lid zijn
van een der op dit gebied bestaande verenigingen . Dat geldt eigenlijk ook voor de
ongevallen, die meestal het gevolg zijn
van een slechte of helemaal geen opleiding en het verwaarlozen van de
veiligheidsnormen.

In zee was men bezig met sleepnetten
garnalen te vangen en in de vangst zagen
w ij verschillende soorten vissen, zoals
kleine platvissen, waaronder jonge griet
en tarbot, zeenaald, pitvis en zeegrondel;
behalve veel strandkrabben zagen we ook
een heremietkreeft je.
Om 11 uur keerden wij om en om 12 uur
was ieder weer terug in Scheveningen.
M. M.

REGISTER
Het novembernummer biedt u onder meer
een volledige inhoudsopgave en trefwoordenregister over de jaren 1964 tot en
met 1968. Over de periode 1964 tot en met
1966 was u reeds een gestencild register
toegezonden (11 bladzijden). Deze kunnen
nu uit de band worden verwijderd . De
inhoud hiervan is in het gedrukte register
overgenomen . Wij hopen dat met dit
register de waarde en betekenis van de
losbladige documentatie Vi la Marina nog
verder voor u zijn toegenomen.
Redactie

SCHELPEN MUSEUM

IN DE SCHULP

\YIE WON DE LAl\lBIS TRUNCATA?

Deze schelp werd op het jJ. in ons museum gehouden schelpenverkoopweekeinde onder de bezoekers verloot. De gelukkige is de heer E. J . Ca rba at, Oude
Raadhuisplein 7 in Huizen. Wij feliciteren
hem met deze mooie aanwinst voor zijn
collectie.
VITA MAj{INA -

Zeebiologisch,' documentatie

De Nederlandse Onderwatersport Bond
(NOB), een landelijke organisatie, die de
verschillende plaatselijke verenigingen op
dit gebied overkoepelt en zelf is aangesloten bij de Conféderation Mondiale
des Activités Subaquatiques (CMAS), besteedt alle aandacht niet alleen aan een
zo goed mogelijke opleiding maar ook aan
de opvoeding. De onderwaterjacht wordt
zeer bepaald niet gestimuleerd en is
slechts door de organisatie aanvaard volgens duidelijk omschreven en strenge
reglementen. Sinds 4 jaar heeft de NOB
een biologische werkgroep, die jaarlijks
onder leiding van biologen een wetenschappelijk project uitvoert. Vele sportduikers, onder wie talrijke leden van de
Haagse vereniging Baracuda, zijn houders
van zee-aquaria.
Het belang van de onderwatersport voor
de waarneming van zeedieren in hun
eigen omgeving wordt terecht steeds meer
ingezien. Dat blijkt wel uit het feit, dat
tegenwoordig ook in Nederland door zeebiologische studenten duikcursussen worden gevolgd en door mariene biologische
instituten duikers worden opgeleid,
Namens de Nederlandse Onderwatersport
Bond,
H. A. v. VI.
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