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ONZE EERSTE REGIONALE
CONTACTDAG MAG GESLAAGD
HETEN
Vroeg in de zondagmorgen vertrokk en
enkele b estuursled en en stafmedewerkers
in een volgepakte v olkswagenbus naar
's-Hertogenbosch, voor d e voo rber eidingen van de eer ste regionale contactd ag.
Na uwelijks gereed m et h et inrichten van
de informatietafel , d e sch elpen exp ositie
de boek en stand en d e diap r ojectie, of de
eer ste bezoek er s arriveerden a l.
Men was inderdaad uit de verre omtrek
n aar 's-Hertogenbosch getrokken en al
spoedig was m en met elkaar in gesprek
over allerlei zaken, die d e liefh ebberij
rak en. Nie uwe boeken werden gretig
doorgebladerd en veel belan gst elling bestond ook voo r d e k eurcollectie J apanse
sch el pen , verzameld tijdens de verzamelr eis van d e voor zitter Bob Entrop n aar
de J apan se ku sten in 1971.
H et kostte wat moeite de b ezoekers hun
gesprekken t e laten af breken , om d e aandacht t e vragen voor d e causer ie van Bob
Entrop over h et onderwerp: W a t kunt U
aan Uw hobby b eleven, wat kunt U aan
Biologia Maritima beleven en wat kan
Biologia Maritima aan U b eleven. E en
gezellige causeri e, die k ennelijk in d e roos
sch oot , want a l gauw kwamen de vragen
los . Tijd en s d e p au zes werden d e contact en onderling uitgebreid, wisseld e m en
ervaringen uit en leerd e m en van elkaar.
Het doel: meer onderling contact, werd
zeker b er eikt.
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In d e middag genoten we van een boeien de serie dia's met toelichting over h et
rijke marien e fa unagebied, d at Bretagne
h eet. Stellig zal Bret agne zich in d e kom ende tijd op nieu we b ezoekers kunnen
verheugen.
Na d e genoeglijke theepa u ze werd nog
een subliem e serie kleurendia's vertoond
v an tropische sch elpen in de wonderlijkste
kleuren en vormen. H et geh eel werd omlij st door een geluidsband m e t zeer exclusieve orientalisch e muziek. En d an was
het a l weer 5 uur, h et moment waarop
aan d eze zeer gezellige en goed geslaagde
eer ste regionale dag een einde werd gemaakt, niet n adat men b eloofd h ad elkaar
spoedig op de eerstvolgende r egion ale d ag
weer t e ontmoeten.
Dat zal d an zijn in Oranj ewoud in h et
noorden des lands en waarschijnlijk in
september. Hierover zullen U nog n a d ere
berichten b ereiken.

RAAD VOOR MILIEUDEFENSIE
VE CHT VOOR HET BEHOUD
VAN DE OOSTERSCHELDE
D eze r aad vindt dat met het afsluiten va n
de Oost er sch elde een uniek stuk n atuurgebied verloren dreigt te gaa n , waa rin
vele v issoorten zich va nuit h et ei ontwikk elen en dat t evens aan een duizendtal
Nederlanders werkgelegenheid biedt.
D e raad zal aan de r egering een manifest
aanbieden, d a t gesteund door duizenden
handtekeningen van sympathiserend en ,
n ogmaa ls op d e wenselijkheid van h et
behoud van dit unieke gebied met klem
w il a ttenderen.
Wilt U ook u w st em in d e schaal leggen ,
n eem d an contact op met de Raad voor
milie udefensie, Herengr acht 109, Amsterdam, want dit prachtige gebied zouden
ook w ij zo graag a ls r ijk excursiegebied
w illen behouden.
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SCHELPEN UIT EEN
ANKERKETTINGBAK
Misschien een wat bizarre vindplaats voor
schelpen, maar de oogst, die ik uit klei
van de ankerkettingbak van het stoomturbineschip "Esso Goteburg" binnenhaalde, mag er toch wel wezen. Het materiaal is waarschijnlijk van de b odem gehaald bij de Zuid Portugese ku st. Door
mijn werkzaamheden aan boord van zeeschepen ben ik in de gelegenheid af en
toe eens op zulke vreemde plaatsen naar
schelpen te snuffelen. Het restectabele
waslijst je van gevonden soorten volgt
hier:
Van de Gastropoda:
Emarginula elongata (Da Costa) 3 ex.
CalyptTaea chinensis (L.) 15 ex.
Acmaea virginea (Müller) 10 ex.
Gibbemla miliaria (L.) 4 ex.
Haliotis tuberculata (L.) 3 ex.
Homalopoma sanguine a (L.) 10 ex.
L eiostTaca subulata (Donovan) 1 ex.
Eulima incurva (Renier) 1 ex.
N aticarius ste7'cusmuscarum (Gmelin)
1 ex.
Aporrhais pespelicani (L.) 1 ex.
Odostomia unidentata (Mont.) 11 ex.
TU7'bonilla elegantissima (Mont.) 12 ex.
Bittium reticulatum (Da Costa) 15 ex .
Sciswrella costata (D'Orbigny) 2 ex.
Caecum glab7'um (Mont.) 40 ex.
Van de Pelecypoda trof ik aan:
Striarca lactea (L.) 15 kJ.
Nucula nucleus (L.) 20 ex.
Nuculana pella (L.) 20 kl + 4 dbJ.
Lucinella divaricata (L.) 8 kJ.
1 dbJ.
MY7·tea spinifera (Mont.) 5 kJ.
Lo7"ipes lacteus CL.) kJ. + 1 dbJ.
Chama gryphoides (L.) 5 kJ.
Cardita trapezia (L.) 10 kJ.
Parvicardium nodosum (Turton) 40 kJ.
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Spaerocardium paucicostatum

(Sow.) 12 kJ.
Laevicardium norvegicum (Spengier) lkJ.
Venus v erTucosa (L.) 1 kJ.
Chione ovata (Pennant) 20 kJ.
Dosinia exoleta (L.) 1 kJ.
1 dbJ.
Callista chione (L.) 60 kJ.
Proteopecten glabe7' (L.) 5 kJ.
Corbula gibba (Olivi) 40 kJ.
2 db .
Lucinoma borealis (L.) 2 kJ.
Lima lima (L.) 2 kJ.
Moerella donacina (L.) 20 kJ.
Abra alba (W. Wood) 12 kJ.
Leda spec. 2 kJ.
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F . van Nieulande
JUVENIELE WULKEN
In april kregen wij een aantal meldingen
binnen betreffende verse eierkapsels van
de wulk-Buccinum tmdatum L. o.m . van
het strand van Scheveningen. Thuis onderzocht bleek één kapsel 126 juveniele
wulken te bevatten, die grotendeels het
verblijf van het kapsel op het strand hadden overleefd. Het is altijd d e moeite
waard om naast volwassen exemplaren
ook een aantal juveniele exemplaren in
een buisje te bewaren evenals een eikapseJ. Dit laatste kan droog bewaa rd worden, maar ook als vloeistofpreparaat (formaline 4%).
TE KOOP
uitsluitend voor ervaren liefhebbers: uitstekend florerend zeeaquarium; afm. 150 x
40 x 50 cm met onderkast (schuifdeurtjes
stalen frame)
30 cm hoog. Twee lichtkappen (Aluminium en hout), twee
Eheimpompen. Cap. 8 li/min .
Inhoud:
1 paar Amphiperion pe7'cula
1 stuks Dascyllus trimaculatus
1 stuks P07nacentrus caeruleus
1 stuks Amphiperion seb.ae
FJ. 500, Te bevragen bij:
H. Langeveld, van Faukenbergeplein 5,
Voorburg - TeJ. 070 - 854287.
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