Handleiding bij het sorteren en opber gen van de maandelijkse
afleverinGen van de zeebiolo cische documentatie VITA M;lRIN:l..
l1ij menen U van dienst te kunnen zlJn met di t"instructieblad",
dat U de weg wil wij zen bi ,i het werken met de Vita IVIarina losbladi ge zeebiolo gische documentatie.
rlij hopen, dat U hierdoor nog m.e er . plezier zult beleven aan Uw
VIT.t. M.~RIN I. en dat hij een waardevolle plaats zal mogen krijgen
. op Uw boekenplank.
~et

opberegn van de tabka arten en de pacinals.

tüj hebben de documenta tie ingedeeld in 26 tabkaartonderwerpen
en wel:

O.
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13 .

Titelkaart: Vita Marina - zeebiolo Gischedocumentatie.
Mariene bioloCie algemeen
14. Mosdiertjes
Zoo gdieren
15. StekelhuidiGen
Vissen
16. Holtedieren
Manteldier en
17. Sponzen
18 . Eencelli Gen
Gele edpoti Gen
\iormen
19. ~jieren
20.
Veldwerk
rfeekdieren algemeen
21
.•
î.quariumtechniek
Keverslakken
22.
Collectietechniek
Buikpoti Gen
Stoottanden
23. Mariene filatelie
24. Literatuur
Tweekleppi gen
25. Register
Koppotigen
26. Varia Maritima
Fossielen

Onderaan op elke tabkaa~t staat een nummer, overeenkomende met
bovenstaande lijst, zodat het op volgorde rangschikken van de
tabkaart en ceen moeilijkheden zal opleveren.
Ontvangt U een artik élbetreffende een bepaald onderwerp, waa~
voor nog Geen tabkaart aanweziG is in Uw documentatie, dan wordt
in principe gelijktijdi g de bijbehorende tabkaart toegezonden.
Het kan echter om organisatorische redenen wenselijk zijn een
tabkaart enige tijd later aan de documentatie toe te voegen.
\1ij zullen dit echter zo veel mogelijk trachten te beperken.
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PaGina! s.
Op alle tekstpaGina ' s van de documentatie staat rechts onderaan
het·· onderwerp en het paGinanummer, b. v. Buikpotigen 29. Deze
paeina. berGt u dus op achter tabkaart 9 - BuikpotiGcn en ver- '
voleens ·o.chterpaeina 28.
.
Jlchter elke tabkaart, dus bij elk onderwerp, beGint de paGinanummerinG met 1, vervolGens 2,3,4 enz. Een uitzonderine hierop
vOrr:J.t de nummerinG achter tabk:tart 24 - 'Literatuur ...lchter deze
t.abka.:trt vinden we de voorlopige zeebioloGische literatuurlijst,
genummerd 00/1, 00/2 enz.; de voorlopige malacologische literatuurlijst, eenummerd 0/1, 0/2 enz. en de boekbesprekinGen, eenummerd 1, 2, 3 enz. (De definitieve literatuurlijst is in voorbereidinG) .
Waarvoor de V.:tria Mari tim.:t?
Het onderwerp Varia Mari tima is een overblijfsel uit de tijd,
dat de Vita Marina nOG als maandblad werd uitGeGeven in Gestencilde vorm.
rlat is het doel van deze Gestencilde Varia' s, zult U zich misschien afvraeen, nu de Vita Marina als losbladiGe documentatie
in druk verschijnt.
;J..lereerst vindt u in de kop van de Varia Mari tima een inhoudsoPGave van de betreffende afleverinG. Hiermee kunt u controleren
of uw afleverinccompleet is. U leest hierover meer onder de
titel "ToezendinG ontbrekende paGina I s en tabk.:tarten".
Vervol Gens zult u beGrijpen, dat het noodzakelijk is om van tijd
tot tijd mededelincen van organisatorische aard bekend to maken,
zoals bestuursmededelinGen, berichten betreffende eXCUrsies,
ruilbeurzen e,d~ Deze nieuwtjes, hoe interessant ook, bezitten
eeen documentaire waarde en daarom brenGen wij deze mededelinGen
in de (Goedkopere) gestencilde vorm. Ten gerieve van de lezers
die de Varia' s toch in hun documentatie willen opnemen hebben
wij . ze van een perforatie laten voorzien. U kunt ze opberGen
achter tabka::rt 26 - Varia Mari tima.

l;anneer u b. v. een speciale schelp zoekt,' een aquarium te koop
hebt of tijdens het veldwerk of bij het bestuderen van uw aquarium iets bijzonders gezien hebt, meldt u dat dan aan de redactie met het ver zoek uw bericht te plaat sen in de Varia M.:tri tima.
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De Varia Maritima staat hiervoor cse heel Gratis ter beschikkincs
van alle abonnee,s •. Hoe meer mensen op deze manier Gebruik maken
van de Varia Maritima , hoe meer mensen erva~ kunnen profiteren .
Uitbreidinp, van de documentatie.
:üj willen u wij zen op de reclamekaurt van d.e firma S.V. H. , die
u acht er in de rinGband vindt. Deze vermeldt alle leverbare aanvullin cen voor uw rincband . De aanvullin Gen zijn verkrijgbaar
in de boekhandel.
.
U kunt zo~oende uw eigen aquarium- of veldwaarnemincen aan een
bepaal de rubriek toevoegen, eventueel tesamen met foto' s , tekeningen , krantenberichten e . d. Op deze manier krijgt u all es in
een band bijeen . Naar onze mening is deze mOGelijkheid een van
de Grote aantrekkeli jkheden van onze l osbladi Ge documentatie.
Misschien voelt u behoefte om de 26 tabk':lartonderwerpen nO G
vor der uitte tI' :üden . U kunt ht arvoor sets van b . v. 5 tabkaarten met blanco tabs kopen . De tabkaarten zi jn l everbaar in een
kleur of in 5 verschillende kl euren. liij raden u aa n de éénkleuriGo kaarten te kopen .
Mo cht u zelf nOG weer nieuwe ideè'én hebben betreffende het gEr
bruik van de Vita Marina, dan stell en wij het op p rijs deze
idee'én van u te mosen ontvangen . MOGelijk hebben ook andere lezers iets aan uw idee.

~[i j

ontvangen noCal eens brieven van lezers, die ons om toezendinG vragen van bepaalde paGina' s of tabkaarten. :~·an n eer dit
mOGelijk was hebben we aan zulko verzoeken steeds govolg Gegeven,
door de gevr aaGde paGina 's, c . q . tabkaarten gratis toe te zenden .
Men geli eve echter te bedenken , dat elke zending ons tenmin ste
20 cent gaa t kosten ::wn porto en verpakking . :Ïij hehholl dan "'IkGemeend hiervoor een andere reGel te moetel'). opstellen, die als
volGt luidt :
~ . Door een fout bij de ver~ending kan een aflevering incompl eet
in uw bezit komen.
JUS u in dat geval binnen een m~and na ontvanGst van de betreff ende afleverinc een bedchtj e aan ons zendt, ontvanGt u
de ontbrekende paGina's af tabkaart en Erati~
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Doordat de afleverinG bijv. niet direct na ontvangst door u
wordt opgeborgen in de ringband, bestaat de mogelijkheid, dat
u na verloop van tijd een aantal pàgina's C.q. tabkaarten
bent kwijtgeraakt. U zult begrijpen, dat wij in zo'n Geval
niet zonder meer aan uw verzoek om toezendinG kunnen voldoen.
In dit tweede geval kunnen wij zo'n verzoek alleen nog in
behandelinG nemen als u bij uw verzoek om toezendinG van een
aant"al pagina ' s e. d.
20 cent per vel, 20 cent per tabkaart en 20 cent v00K-2orto
insluit, zo r:or:;elijk in postzeGels van 20 cent.
Voor het t'ovenstaande Geldt echter, dat alleen voor de lopende
jP'lrp;an"r; paGina' s etc. kunnen worden naGeleverd.

Om het zoek raken van pagina's te voorkomen, radon wij u aan om
bij ontvanGst van een nieuwe aflevering van de Vita Marina de
pagina' sen/of tabkaarten direct in uw rinGband op te bergen.
Geeft u er de "vQorkeur aan een artikel pas te lezen als het compleet is, dus als u 2 of meer afleveringen over een onde~verp
hebt ontvanGen (blijkens een door ons gehouden enquête geven een
aantal lezers hieraan de voorkeur) bergt u dan de inhoud toch vast
op in uw ringband, b. v. voorin . "}lls een artikel dan compleet is,
kunt u het alsnO G achter de betreffende tabkaart opbergen.

rienst u uw lidmaatschap te be'éindiGen, dan moet dit schriftelijk
voor 1 decmmber van de lopende jaarganG plaatsvinden. Na die datmn bent u de contributie voor hot komende jaClr toch verschnldigd
en kan uw afschrijving eerst op 1 d"ecember van het volgende jaar
plaCltsvinden.

Mocht u [aan vorhuizen, Geef t u daarvan dan direct kennis aan onze
adrninistrCltie. Het zou jammer zijn als éón of meer afloveringen
van uw documentatie verloren zou gaan.
Hopelijk zull en deze opmerkingen ertoe bijdra gen, dat u het optimale profijt zult hebben van de VIT:. MJüUN,~ - zeebiologische documentatie. Dit is althans de wens van haar
Redactie.
VIT"i. M.:.R.INA - zeebioloGische documentatie

februari 1967

ti

•
e

•
•e

