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Dit is een heerlijk geluid om te laten horen. Al hadden wij
zelf veel vertrouwen in het nieuwe kleed, waarin onze Vita
Marina is gestoken, de publieke opinie had heel anders kunnen
zijn, maar het te gendeel is waar. De avond van de dag, waarop het januarinummer bij de leden in de bus was gegleden~heeft
de telefoon druk gerinkeld. Het waren enn~~ enthousiaste leden
die hun voldoening over de nieuwe Vita Marina uitspraken. Dat
dit een geste is, die wij bijzonder op prijs stellen, laat
zich begrijpen. Het is een bewijs te over, dat de losbladige
documentatie het doetl
Op deze tel efoongesprekken volgde de post van de volgende dagen en weken, want zonder propagandistische overdrevenheid
kunnen wij zeggen, dat de postvan a.lle dagen tot nu toe t~ke
nen bracht, hoe de nieuwe Vita lVIarina bij z eebiologen en schelpenverzamelaars inslaat.
De eer s te dagen ging het met 10 en 12 leden per postbestelling
en nu nog komen dagelijks enkele nieuwe aanmeldingen binnen.
Dat is heerlijk en het belooft wat voor de toekomst. Onze reclame actie met de folders gaat immers nog door en nog steeds
worden nieuwe groepen geïnteresseerden bereikt.
We willen U enkele hoogtepunten uit de vele correspondentie
laten horen.
De Heer de Koning uit Schiedam schrijft: "Geweldig, wat ziet
het er keurig uit. De nieuwe Vita Marina slaat al mijn reeds
hoog gespannen yerwachtingen. Er is werkelijk niets, waarvan
men zou kunnen zeggen, dat het fraaier, anders, of beter had
kunnen z ijn."
De Heer Pasmooy uit Amsterdam: "Het materiaal overtreft mijn
verwachtin gen. Ik ben zeer blij met deze eerste kennismaking."
De Heer Klasen uit Bergen op Zoom jubelt: "Het is gewoon geweldig. De indeling, zowel als de afwerking. U bent niets voorbarig geweest met Uw voorspellingen." Tegelijkertijd meldt hij
twee nieuwe leden.
Maar dat hebben meerdere leden gedaan. Hartelijk dank voor hun
ledenwervingszin. Hoe meer hoe liever.
Dp. voorzitter en de penningmeester brachten op 1 maart j.l.
een bezoek aan de vereniging Gloria Maris in Antwerpen.
Bob Entrop hield een lezing met kleurendia's over de vangreizen naar de kusten van Bretagne. Aansluitend introduceerde
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hij de nieuwe Vita Marina, deelde folders uit en ~innen een
half uur had de pennjngmeester 21 personen als nieuwe leden
ingegchrsven - L:inkn en rechts in de zaal 1/..'1& lneu lB7.ende
lJIe~~ verdiept in de Vjt.A. M~.'.·..ill,<l. <'\"'~11l11entatie.
Een pracht succes, dat, naar zeggen, nog groter belooft te
wOl'den.
Beste leden en lezers, wij zijn enorm blij met üeze resulta:ten. Menigeen had een dergelijk resultaat niet durven verwa,<:lbten. Bet is voor ons de kroon op het lange en moeilijke voorbereidende werk. Wij deden het met plezier en het resultaat
is nu gedemonstreerd.
Maar •.. wij gaan onvermoeid verder, want nu we deze nieuwe
ledenoogst hebben mogen inboeken, geeft dit de spirit tot
nog steviger aanpak.
Voor wij alle leden willen gaan opwekken om met de hun toegezonden folder te gaan werken onder hun vrienden en kennissen, mogen we zeker niet vergeten de leden te bedanken,
die nu reeds hun vrienden en kennissen als lid bij ons hebben
opgegeven.
Hartelijk dank voor de tijd, die U daaraan heeft willen geven, ook al schreef een van de leden, dat het een koud kunstje was. Je behoefde de Vita Marina maar te laten zien, even
de folder lezen en dan maar inschrijven.
Wij prijzen ons gelukkig met zulke enthousiaste en voor de
goede zaak werkende 1 eden. ~.'Iogen zi j ook de vruchten van hun
werk plukken. We zien nu, wat een groeiende stichting reeds
weet te presteren. Het kan en moet nog beter worden.
Iemand schreefg "en nu op naar een maandblad met kleurenfoto' s ". Inderdaad is dit ideaal, . maar "Keulen en Aken zijn
niet op één dag gebouwd".
Helpt U mee bouwen aan dat ideaal? Vele handen maken nog
altijd licht werk.
U W.J:!jET HET, NIE'r WAAR? HEEFT U VOORSTELLEN VOOR v.l!1RBET3RINGBN CF UITBREIDINGEN Hb'T NI.t!.'UWE LO SBLADIGE SYSTE.EM BETREFFEND~, MELDT U ZE ONS DAN.
VOOR ELK UITVOERBAAR IDEE STELLEN WIJ EEN POCKET-BOEKENBON
BIJ BO.&HANIli.:L PAAGMAN BESCHIKBAAR.

Hartelijk dank aan de leden, die reeds ideeën lanceerden.
We hebben ze in studie. U hoort hier meer van.
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ER KOMT WE.6R R.tim seR ELP E N - R U I L 13 E U R S ! ! .'
h i-~ 1:LGlus '!:; komen 1'11; lnl', dG
termineren en kopen op de 1 e ruil'b eu i's in 1964, die gehouden
zal worden op
ZATEIillAG 21 i1if ZONDAG 22 JllJl.ART a. s .
in do Inuustrj 2 scho ,,1, 'ran T'\j G lllGD s tr aa t 202, te Den Haag.

.scH r~T.T.'F'..NVlflR7.lÎM -~:T.ÀA~~S klllm GLl YLA.::n'

Do beur s , waaraan e8n kleine expo s itie verbonden is van z.eer
fraaie tropi sche schelpcm u i t do collect ü ,s van onze voorzitter Bob Bntrop, bolooft e é U urul0.:o beur s '~ e worden.
Vele verzamelaars hebben lang op de ze ruilbeurs zitten wachten.
Werkzaamheden aan de nieuwe Vita Marina d od en ons de datum
naar maart 1964 verschuiven.
De beurs zal ge op end worden zate:r.da grri id ~ag om 13 . 30 uur en
blijft dan geopend tot l s avonds .; 8.00 uur.
Zondagmor gen om 10.00 uur gaan d o deureYl we e r open. Officiele
sluiting ' s avonds om 17.00 uur.
Op de schelpenruilbours zal een buffet aanw ezig zijn, zodat
leden van buitön Den Haag hun moegebrac ht o lunchpakketten
ter plaat se kunnen n~ttigen.
Hot Ned. Instituut voor Biologische Leermiddelen deelt ons
mede, d a t zij tr adit i egetrouw weor met een grot e ruil- en
verkoop s tand aanw ez i g zal zijn . De collect i es tropische schelpen zi jn enorm u itgebreid . Een deel van de onlangs door het
instituut aangGkochte c ollectie (de grootste particuliere
collectie van Nederland) z al nu ook in de verkoop komen. Insiders, die roods oen blik konden slaan in de3G sublieme collectie, woten dat db verzame laa.:::'s iet s goeds t e wa chten staat.
Afgozien hiervan mt:l1en wi j , dat a ll e malac olo gen graag een
bezoek aan deze beurs zu llen bren gen. Het p ersoonlijk contact
tussen de leden onderling wordt ar doo:::, versterkt, men knoopt
nieuwe relatie s aan, men vel'rijkt z :'-jYl kennis en collectie.
Maakt or eon gezel lig dagje van on neemt UVl familieleden en
vrienden mee naar de
SCH.c;LPEN-RUIL13';""URS OP 21 EN 22 l'JAAHT :m D.em HAAG.
De beurs i s bereik" aar met do tr ams 3-10-11. Lijn 3 stopt
voor het Station Staatsspoor; lijn 10 en 11 voor het Station
Holland sespool' .
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WATERSTANDEN.

Jru de temperatllur iets milder wordt,

wi~.len we weer een tabel
opnemen van de waterstanden Yan een aani::al veelhe'7,ochte yjndpla.atsen. In verbanc.l I!l.8t ruimtegebrek noemen we alleen de tijden van de LÀ~G-~AT~STANDEN van de ze~erdagen, berekend voor
de volgende station fj~

1.
5.

Delfzijl, 2. W.'l'erschelling, 3. Harlingen 9 4. Den Helder,
Ijmuiden, 6. Scbeveningcn 9 7. Hoek "Tan Holland, 8. Hellevoetsluis 9 9. Brouw\:!Tshaven 9 1::). Zü:riiczee, 11. Wemeldir E;e,
12. Vlissingen, 13. Hansweert 9 1~. Terneuz~n.

21-3-64
28-3-64
.1..1.:.1.- 6.1.
1-~1:::§.4.
--·
_··7
· ··':9.09
. .... ·· 14-4-64
Ö·:11,~22 .34 5.5 1, ,n .5 1 10.20/22·51
1. 11.16 23.50 6.59
2. 8.08/20.46 3.471î6000 7 .09, 19.43 2 • 47/,14 • 58 7.12/19.42
). 9.43/22.20 5.32/1 7.43 8 ·.44h'l .18 4. ., 24 .' 1 6 .3 (, 8.52/21 .20
4. 6.24/ 19.02 2.30/14.33 5. 20 / 17.58 1 .1(;' '1 3.1 6 5.34/18.05
5. 4.2 2/16.5 812 .09l--·-·- 3.29,' 15,5 2 10.55)3.18 3.27/15.51
6 • 3 .43/1 6 • 19 11.27/23.45 2.54/ 1 5. -: 7 10.12 ' 22.35 2.5 2 / 1 5·16
7. 3.25/16.02 10.50/220 59 1.35/.14 ,. 05 9 . 46', '21 .59 2.15/14.5 2
8. 3.40/16.11 11.24/ 23.30 2.49;',15. 11 10."i 9~:22 ,,30 2.42/15. 18
9. 1.39114.19 8.5 6/ 210 06 0,54/ '13.25 7,,49/.;':0 ., 06 0 020/13.05
10. 1.48/14.25 9.17/21.26 1.10 / 13.34 8 ,, 09~0 .22 0.36/13.14
11. 2.06/14.42 9.42/21.47 1 • 23( '1 3 .46 8 ,. 29;
1 .00/13.37
. t, :~0 .49
..
0.2
"5/12.48
7.41
.' 19 .44 0.00/12.22
12.1.09/13.45 8.48/20.54
13. 2.10/14.4 2 9.52/21.59 1 • 22('1 3,,44 8.43'/ 20.49 1 .04/13.21
14. 1.36/14.11 9.24/21.27 0.53,..'13.12 8.14./20.20 0.30/12·50
(Overgenomen uit: Getijtafels voor Nederla.nà. 1964 9
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Ui tgave Staatsdrukkerij en \:i tgeverijbedrijf 1 's Gravanhage.)
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Wormen 1 -

januari 1964:

Titel.
De Zeemuis - Aphrodite acueata L.
moet zijn: Aphrodite aculeata L.

Li teratuur - februari 1964: ]-'ag:Ln a mlmmclr.
2~ ag:il'"\3. 1 moet zijn PagL"'l.a 2.
fag:l.na 2 moet zijn Pagina i .
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