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2e REGIONALE CONTACTDAG 
IN BERGEN OP ZOOM 

Op zondag 17 septem ber werd in Hotel 
Piet Mulders aan de Antwerpsestraatweg 
211 te Bergen op Zoom door onze stich
ting een tweed e regionale contactdag be
legd. 

De voor zitter van de stichting t ijdens de 
inleidin g op de regionale contactdag in 
Bergen op Zoom. 

Na de verwelkoming van de leden door 
onze voorz itter de h eer B. Entrop kwam 
ons lid de heer J . Berkhout aan h et woord. 
Deze ging uitvoerig 
standigh eden van 
Curaçao . 

in op de levensom
de mollusken op 

D oor de sterke branding aa n de n oord
kant van dit eiland, wel k e wordt veroor 
zaakt door de Noord-Oost Passaat en de 
sterke Zuid-Equatoriaa lst room, die weer 
overgaat in de Caraibische stroom , is dit 
geen ideale plaats voor het zoeken naar 
sch elpen . 
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Slechts de door de branding ontstan e 
spatpoeltj es zijn het biotoop van verschil
lende weekdieren, welke door de sterke 
fluctuati e van het zoutgehalte een groot 
aanpassingsvermogen moeten bezitten. 
Het zuiden van Curaçao wordt gevormd 
door een koraalrif met een daarbij beho
rende lagune gebied, waar van het zou t
gehalte een veel constanter karakter 
heeft. 
De heer J. Berkhout illustreerde z' n b e
toog m et verscheidene dia's. 

Na de lunchpauze kwam de h eer B. E ntrop 
wederom aan het woord met de premiëre 
van z'n laatste vangtacht langs d e kusten 
van Italië en Tunis, waarbij uitvoerig d e 
mollusken-fauna van het kanaal van Tunis 
en de zee rondom het eiland Djerba aan 
de orde kwam. Ook de h eer B. E ntrop ver
luchtte z'n causerie met prachtige dia's . 
De hierop volgende pauze werd benut om 
de comm unicatie tussen onze leden te ver
groten. 
Hierbij werd door één van on ze Be lg is c:h e 
leden z'n collectie purperslakk eYl -Thais 
LapiUus LapiUus (L.) van d e plaats 
Str ijenh am op Tholen getoond, welke hij 
voor z'n onderzoek in opvolging va n 
grootte had gesorteerd. 

Ook de verkoopstand van het Schelpen
museum, de boekenstand, de inlichtingen
stand e!1 de stand welke door d e heer 
J. Berkhout werd ingericht werden met 
veel aandacht bekeken. 
Na deze pauze volgde een progra!:1ma. 
waarbij de schoonheid van de sch elp cen
tr aal werd gesteld. 
Vele exot en w erden onder h et h oren van 
de passende oriëntalische muziek uit h et 
land van h erkomst door middel van dia '::; 
aan de aandachtige kijker s getoond. 

Hierna volgde het slotwoord, waarbij de 
heer Entrop de leden een goede thuisreis 
wenste, welke dan ook met veel voldoe
ning over deze geslaagde dag werd b egon
nen. D. Br. 
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TWEE PATELLA-SOORTEN 
OP TERSCHELLING 
Op 20 juli 1972 vond ik in de vloedlijn 
tussen Formerum en Hoorn veel grote 
bossen ri emwier. Een na uwgezet onder
zoek van de bekende wiervoetjes leverde 
op: 
1 PateHa dep1'essa P ennant 
12 PateHa vulgata L., waarvan 1 exem
plaar nog met vleesresten. 
Een andere vondst - gedaan op een 
schelpenpad in Grijpskerk - was een 
Turtons wenteltrap-Epitonium turtonae 
(Turton) . 
In de schelpenhopen in Zoutkamp treft 
men veel aan: 
Bittium 1'eticubtum (Da Costa) 
VeneTupis CLtLTea senescens (Cocconi) 
De twee laatste soorten zijn fossiel. 

D. Hoeksema 

B .M. EN HET SCHELPENMUSEUM 
KOMEN WEER OP DE 
HOBBY BEURS '73 
Evenals vorig jaar zullen onze stichting 
en het schelpenmuseum in een gezamen
li.ike stand vertegenwoordigd zijn op de 
beurs voor vrijetijdsbesteding "Hobby '73" 
die gehouden zal worden van donderdag 
29 maart tlm zondag 1 april 1973 in beide 
Houtrusthallen te Den Haag. Vorig jaar 
boekte de beurs een enorm succes en ook 
d eze keer rekent men weer op een record
bezoek. 
Wanneer U onze stand nog niet kent -
hij werd geheel gebouwd door B.M.-ers 
en heette op de vorige beurs de mooiste 
s tand - dan moet U zeker in Houtrust 
eens een kijkje komen nemen. De vitrines 
in de stand worden geheel gevuld met 
prQchtig schelpenmateriaal uit de mu
seumcollecties. Een inlichtingen stand en 
een verkoopstand worden omringd d oor 
m odern fotomateriaal in groot formaat. 
Noteert U de datum maar vast. 
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WIE WON DE SCHELP 
Het j.l. gehouden schelpenverkoop-week
end in het Schelpenmuseum. "In de 
schulp" mocht zich weer in een grote be
langstelling verheugen. Uit alle delen van 
ons land was men naar Den Haag geto
gen. Onderling werden weer leu ke con
tacten gelegd, ervaringen uitgewisseld, 
terwijl natuurlijk ook de privé-collecties 
weer een aanzienlijke uitbreiding onder
gingen door de keuze die men uit de 
meer dan 1000 geëxposeerde schelpen had 
gemaakt. 
Eén schelp - een zeer groot exemplaar 
Murex ramosus multispinosus afkomstig 
uit de Philippijnen - was niet te koop, 
maar werd gratis onder de bezoekers ver
loot. Het eerlijke lot heeft beslist. De win
nares was mevrouw M. Heererna te 
Zoetermeer. Hartelijk gefeliciteerd . Was U 
nu niet de gelukkige? Wie weet volgende 
keer beter. B.E. 

DANK EN GOOD L UCK 
Het bestuur wenst alle B.M.-ers te be
danken, die in het afgelopen jaar op 
enigerlei wijze hebben bijgedragen voor 
het goed functioneren van onze stichting 
op velerlei terrein. 
Zonder hun hulp zou een stichting, die 
tegen de 1000 leden gaat tellen en waar
van alle medewerkers hun werk pro deo 
verrichtten, niet mogelijk zijn. Heel veel 
dank voor de vele vrije uren aan B.M. 
besteed. 
Tevens wenst Bestuur en Redactie alle 
leden een goede gezondheid in 1973 en ... 
hoe zou het anders kunnen , succesrijke 
excursies. 

CONTACT GEZOCHT 
Graag zou ik contact opnemen met ver
zamelaars, die variëteiten en monstruosi
teiten van Wulken-BuccintLm undatum L. 
bezitten, teneinde het determineren hier 
van in samenwerking te vergemakkelijken. 
Reacties aan J . A. Woudstra, Waterstraat 
20, Delftzij I. 
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