TIet 3dorlands Instituut voor Biologi s che Leermidde len gaat
bij de fabriek we e r oen b e s telling p l a atsen voor glazen
buisjes en vindplaat s etiketten.
Zi j, die reeds hun bestellingen hebben opg e gevon, behoeven
dit nu natuurlijk niet te herha len. 1)ie echter nog buisjes
nodig heeft voor het opbergen van de k lei ne sche l pensoorten
plaatse per omgaande zijn b estel l ing.
Ook de vindplaatsetiketten - pa s send in lucifersdoosjes worden weer g edrukt .
Voor de nieuwe leden even dit.
U kunt de vindplaatsetiketten in 2 uitvoeringen krijgen en
wel ~
1. bedrukt met eigen naa m. (B. v .e Collectie J. Kinkhoren . )
2. zonder ei g en naam.
~C lk etiket dra aljt al s opdruk~ naam, vindpl a ats, datum, nwnmer .
P rijs per 1000 stuks zonder Uw naam f. 5.-- en met Uw naam
f. 6.--, exc lus ief porto voor toezending .
Wilt U b ij het bestellen van buisje s de maat vermelQen en
bi j etiketten, of U ze VIel of niet wet UYv naam wilt l a ten
bedruldeen. Zo ja, wilt U da n voor Uw etikett8n de te cl r uk~
ken n aam bi j Uvv be st elling vermel clen ,
ne glazen buisje s zij n voorzien v a n p l as tic s topjes.
De afmetingen zijn : 4 5 x 1 6 mmo Prij s = f. 6 .50 per 10 0 .
40 x 8 mmo P rij s~ f . 6 .50 per 100
De prlJs voor do b ui s jes moest he l aas worden verhoogd tengevo l ge van de aanzienlijk verhoogde prijs, we l ke de fabriek
ons berekent.
Heeft U beh08fte aél n buisjes en/of etiketten zendt U ons
dan per omgaande UVv b os telling.
DB RUILBElm S VlAS rr,:.l!;R

G.: ~S LAAGD.

De op 20 en 21 maart j.l. gehouden Schelpenruilbeur s ma g
weer als ge s laa gd worden b8schouwd. In e e n grote lokaliteit van de Industrieschool t J Den llaag werd in een record
ti jd van nog ge (m uur de gehele za ak in gereedheid gebracht
om de verzamela a rs me t hun schelpen te kunnen ontvangen.
Temidden van een aa nt a l t afeltjes, wa araa n de verzamelaars
met hun ctozen 8n laden een ctruldce ruilhand.el pleegden stonden eni ge vitrines opgesteld, wa arin een fantastis ch ffiQoie
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schelpenaollectie ~as neerselegd, afkomstig uit de 7CTzarneling van Bob Entrop. Zelden zagen wij een zo mooie collectip
van Spondylus, Conus, Voluta, Cypraea, Mitra, ]JIurex en vele
andere geslachten. Het was vaak moeilijk om de bezoekers het
verschil te doen zien tussen de verkoop- en de showvitrines.
Wie deze beurs gemist heeft behoeft niet te wanhopen, want
op de Internationale Visserijtentoonstelling NAVITO (~üe
tabkaart 11) zal ook heel ~at te belevon zijn op ons gebi~d.
Maar hierover meer in onderstaand artikeltje. De ruilbeurs
bleek in ieder geval in eon behoefte te voorzien. Vanuit
verschillende hoeken van ons land waren de verzamelaars opgekomen om 11 schelpenzakeä' te doen. lIen legde nieuvve contac-ton en uit de geanimoerde gespreklmn viel op te maken, dat
men elkaar heel wat te vertellen had.
1Nij clanleen weer do actieve Haagso B.M.ers, die hun vrije
tijd hobben willen offeren voor het welslagen van dozo zoveelste ruilbeurs. Tot de volgendo keer.
Bent U dan ook wear van de partij?
S'l'I0HTING BIOLOGIA NIARITIIJA I;N HbT N:;DI-iRLANDS nJSTITlHJT Y00l1
BIOLOGISClIG LC,r:;illUDDLiLI;N ALS :CXPOSAJ'JTLN OP Dn NAVITO IN HoU'r-RUST - DBN I-lAAG VAN '7 tlm 18 l'ILI a s.
0

Zeker niet geruisloos verlopen de enorme voorboreidin~8n?
die or toe moetem leiden, dat D.lT. en het H.LB.L. als exposanten op de internationale visserijtentoonstelling
NAVITO kunnen optreden. De grote zolder van de rederij
Frank Vrolijk te Scheveningen galmt elke avond van <le vele
hamerslagen, het gegil van cen cirkelzaag, kortom van ele
vele geluiden, die voortspruiten uit de activiteiten, die
door oon groep Haagse BoM. ers aan de dag gelegd worden.
Mon zwoogt hard aan oon spiksplinternieuwe inlichtingenstand voor Biologia Maritima. De afmetingen van de stand
'Noro_en 8 x 2-} metor. De stand biedt naast mooi biologisch
fotomateriaal ook plaats voor 1 zeeaquariwn, alsmede eGn
eon gezellig zi tja achter do inlichtinganbaliao H8t g rJhael
laat zich zo moeilijk beschrijven, maar natuurlijk komt U
ook in ~e periode '7 tlm 18 mei naar den Haag om eons een
kijkje to nemen. Met deze stand en alles, wat er om, en nos
meer aan vast zit, is B.ld. een mooi still;: kapitaalsgoed rijker geworden, waarvan we nog vele jaren plezier kunncm hebben. Dat deze stand geen last voor de penningmeester betekent, danken wij aan het bestuur van de l'JAVITO, die de
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kosten voor deze standbomv voor haar rekening nam"
Dat onze voorzitter, Bob Lnt rop, die ook zitting heeft in het
bestuur van de NAVITO, ;; hier&an wat gedaan heeft;', mas wel
gezegd worden .
Op twee plaatsen op de Navito wordt eohter reolame gefuaakt
voor B. M., want elders op de tentoonste lli ng staat het NIBL
met oen ~rote inzending (ongeveer 200 vierkante meter) van
tropisohe schelpen . Ook dit belooft iets hoel bijzonders te
vlOrden .
Ui t de g rot e ooll ect j.e s v an Bob Jintrop zi jn nu reeds sub lieme exemp l aren uitgezocht, die in smaakvol verlichte vitrines
geëxposoerd zullen worden.
De gehele ;; Shov: 1 staat als oon oase van rust temidden van het
tentoonstellingsgewoel. In een vrij duister gehouden ruimte
komt de bez oeker binnen en wandelt, begeleidt door oen sympathiek ;' achtergrond-muziekj~:, van dG ene vitrine nclar de andere. Plotseling komt hij to staan voor een stand, waar de
grootste en de k l einste sche lp ter were ld beiden zijn 2andacht
vrasen. nen pracht collectie koralon wordt sprookjosachtig
verlicht. De bezoeker, die na de confrontatie met deze vele
zeejuvvelon, de behoefte mocht voelen om diroct met verzamelen
te beginnen kan in de verkoopstand van het N.l. B.L. nog eens
zijn hart op~a18n. ~ untga a f materiaal zal hier togen rede -·
li jke pri j zen a iJ.nvv e zi g zi j n.
Al met al wonen wij, dat geen enkele n.M .-er e e n ~ezoek . aan
de NAVITO zal n ogen missan. Wij hopen U op beide strategische
punten te mogon boeroeten.

Stichting Biologia llaritima he eft onlangs oon excursie-co~
missie ingesteld, die de t a ak h e eft oxcursies voor te bereiden.
De bedoeling i s, dat er zo spoedig mogelijk een excurSie-programma voor een langoro termijn zal komon, zodat U tijdig op
do hoogte bent met do komonde activitei t en.
De gedachton van de Excursiecomoissie gaan b.v . uit naar bozoekon aan Ivh.1seaï ·oen tocht n élélr Zoe l and, om al daar vissGn
voor hot a<luari l..1.El en schelpen voor do verzameling t e zooken;
eon bozoek aan de omgeving van Antv!er)en om do daar voorkomendo fossielen t e verzamelon. Ook hot fossialengobied bij
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Bcntheim in Duitsland (zio Vita Marina juli 1963) heeft do
aandacht.
Voordat de oxcursiecommissio nu 08n vast programma gaat samenstellen, zal ze van U graag vernemon, wat Uv; belangstelling hoeft, zodat geen onnodige voorbereidingen worden getroffen voor oxcursios, waar vermoedelijk weinig of goen belangstelling voor bestaat.
Misschien ook kunt U nog 0en tip geven over oen plaats, die
de moeite van het bezoeken waard is.
De excursias zullen bi j voorkour gehoudan vlorden op zaterdagen on zondagen, zo nodig tijdens een hoel week-end .
Met be l angstelling wordt naar Uw reactie uitgezien.

...
-

l'fAT l:nST AlJD.CiN .
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In verband met ruii11togebrek noemen 1118 allGon de ti jdGn van
de LAAG-UAT~:~nSTAJ'ml:n van ele zaterdagen, berekend voor dG volgendo stations~

_

_
_
__

1. Delfzijl, 2 Jï.'Isrsc;holling, 3. Harlingen, Llr. Den IIold()l~?
_
5, Ijmuidon, 6. Scheveningen, 7. Hoek van Holland, G He llevoetsluis, 9. 13rouwol~shaven, 10. Zierikzoo, 11. IJemeldingo,
,
12. Vlissingen, 13. HansvlOert , 14. Ternouzon.
_ç ..~li

.?-5-:-64.
1. 9.23/21.47
2 . 6 . 09/ 1 8 . 41
3. 7.51/20.22
4. 4.29/"7.06
5. 2.32/14.52
6. 2.00/14.20
7.1,15/12.44
[3 . 1.39/14.01
9. 12.04/- - 10.12.15/- - 11.0.11/12.33
12.11.36/23.58
13. 0.21/12.36
14.12.04/- - -

9-5-64

~.01/16.20

1 . 25/1 3 41
0

2.5~./15.13
11.5 11- - 9 . 30/22.05
8.47/21.22
8.32/20.5 1

8.57/21.19
6.39/19.04
6.59/19.17
7.12/19.40
6.28/18.34
7.20/19.37
7.00/19.09

16-5·-64
9.29/22.04
6 17 / HL 53
8.00/20.36
4.4 8/ 1 7. 2 6
2.22/14 . 51
1.5 0/14.19
1.20/13.43
1.47/ 1 4.15
0

11.5 1 /- -

-

12.02/- - 0.03/12.31
11.17/23.55
0.06/12.19
11.491- - -

Overgenomen uit~ Getijtafels voor Nederland 1964,
Uitgave Staatsdrukkerij en Uitgeverijbedrijf, Den Haag.
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