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REGIONALE CONTACTDAGEN IN 
VERSCHILLENDE DELEN VAN ONS 
LAND 
He t Best u ur geassis teerd door de stafle
d en heeft gemeend naar m iddelen te 
moeten omzien teneinde het persoonlij ke 
co ntact tussen de leden onderling a lsmede 
tussen leden en bestuur wat te ver
stevigen . Onze leden zijn over het gehele 
land ver spre id en moeten vaak groten
deels op eigen houtje hun hobby bedrij
ven. 
Wij dachten dat de behoefte bij velen 
bes taat om eens met elkaar van gedach
ten te w isselen over a ll erlei zaken die de 
lie fh ebberij raken. Determina ti e, conser
veringsmethoden, opber gmethoden, ex
cursietips, goede vindplaatsen , li teratuur 
enz. enz. Wat is er eigenlijk veel, waar
over we wel eens ie ts meer wi llen horen 
en zien. 
Een na tionaa l congres is natuurlijk een 
prachti g commu n icatie m iddel tussen de 
verzamelaars, maar het vindt hoogstens 
I x per jaar p laats. 
Het p lan is nu om b.V. in de vier w ind
str eke n van on s la nd een regionale con
tactdag te beleggen. B.V. in Arnhem, 
Haar lem, Breda of 's-Hertogenbosch, 
Heeren veen of Zwolle . Vanuit Den Haag 
komt dan een team van m edewerkers 
naar de betreffende plaats en zij bren
gen u een geanimeerd, afwisselend en 
inst r uctief progr am ma. De bedoeling is 
dat zo'n contactdag bezocht gaa t worden 
door a lle leden en introd ucees, die in een 
w ij de kring rond de betreffende plaats 
woonach tig zijn. 
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Gedacht wordt aan een zondagprogl'arnma 
van ongeveer 11.00- 17 .00 uur, met h et 
karakter van een Minicongres . Dia- of 
filmproj ec tie, korte causerie, gelegenheid 
tot onderling f,psprek , d emonst ra ties. 
schelpenshop, ruil en , d etermineren, litera
tuurstand. Dit zijn zo enke le losse gre
p en uit de ve le mogelijkheden . 
Vlij dachten dat zo'n Minicongres bij u 
wel in de smaak zou kunnen vallen . 
Gedacht wordt aan een eerste experiment 
in maart 1972. Wij s tell en ons van zo'n 
r egiona le da g we l iets voor, maa r u kunt 
ons h elpen. 
Heeft u goede ideeën voor het program
ma, een leuke attr actie, een h a rtewens, 
kunt u O I1S he lpen in daadwerkelijke zin, 
laat u on s dat even weten . Wij kunnen 
u w suggesti es nu no g in het programma 
verwerken. We willen graag rekening 
houden met uw we nsen en verlan gens. 
Alle reacties te richten aan de redactie 
Vita Marina, Zuidholla ndlaan 5, Den Haag. 

ALBINO BOTTEN EN 
ZEEN AALDBABY'S 
7 juli . Bij een go lfbreker aan het Scheve
ningse strand trof ik een h ond erdta l 
kleine heremi etkreeftje s-Pagu7'us be7'n
IW7'dllS (L.) aan, die a llemaa l glanzi ge te
pelhorentj es-Polinices polianus (DelJ a 
Ch ia:iè) a ls won ing gekozen h adden. 
21 augustus. Uit he t n et van een garnalen
visser ontving ik een a lbinobo t-P LenTo
nectus jtestls L . van ± 5 em lengte. 
De vinnen war en grijs. Na korte tijd in 
het aquarium overleed het d ier. Op 11 
september ving ik een tweede albino bot. 
1 september. Een levende zeenaald (Soort ? 
Red .) gekregen. Het was een ma nneLjc 
met eier en in de broedbuidel. Toen de 
jongen de buidel verlieten - een 50 in 
getal - hadden ze geen dooierzak meer 
en maten reeds 2 cm. Miniatuuruitgaven 
van hun ouders. 
Helaas leefden ze n iet lang. Het voedsel
gebrek speelt je dan parten . 

J . G. M. Raven 
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Onder dit rubriekkopje kunt u voortaan 
ook uw meldingen van strandvondsten 
kwijt. 
Het is een rubriek voor en door de lezers. 
Waarom zoudt u er dus ook niet eens iets 
voor inzenden. Waarnemingen en vond
sten uit het gehele gebied van de zee
biologie zijn welkom . Dank aan de lezers 
die hun waarnemingen reeds inzonden. 

LANGS DE KUSTEN VAN BRETAGNE 

Afgelopen zomer bezocht ik de kust van 
Bretagne tussen de Mont St. Michel en 
Concarneau. 
In dit paradijs was de oogst groot en om
vatte o .a. aan Mollusca: 
Venus VCT1'1LCOSa L. 
Dosinia exoLeta L. 
Pcmdom inaequivaLvis (L.) 

LutTaTia Lutm7'ia (L.) 

GLycyme1'is gLycymeTis gLycyme7'is (L . ) 

HaLiotis tubeTcuLata L. 

ModioLus ad7'iaticus (Lam.) 
ChLamys opeTclda7'is (L.) 

ChLamys vQ7'ia (L.) 

Pecten ma."Cimus maximus (L.) 

T7'ivia monacha (Da Costa) 
Sepia officinaLis L. 

Kreeftach tigen: 

Maia squinado (Herbst) 
PaLaemon eLegcms Rathke 
N ep/uops n07'vegicus (L.) 

Stekelhuidigen: 

EchinocaTdium c01'datum (Pennant) 
In het kornet trof ik veel juveniele schol 
en tong aan. 

Bovenstaande vondsten zijn slechts een 
greep. 

H. Habraken 
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ABNORMALITEITEN BIJ MOLLUSKEN 
In aansluiting op het artikel van B. 
Entrop over abnormaliteiten bij mollus
ken (januari 1971) kan ik 3 vondsten van 
het strand tussen Bergen- en Wijk aan 
Zee melden. 
1. Rechter klep van de Amerikaanse 
boormossel PetTicoLcL phoLadifo7'mis Lam. 
Sterk in de lengte samengedrongen en 
een vervormde slotconstructie. 
2, Rechter klep van het zaagje-Donax 
vitiatus (Da Costa) met een ruime in
bochting in de onderrand. 
3. Rechter klep van de kokkel-CaTdium 
eduLe L, Groefvormige beschadiging bij 
het achterste spierindruksel. Onderrand 
sterk naar binnen gehoekt. 
Ook het Nederlandse strand biedt vol
doende materiaal om jarenlang intensief 
bezig te zijn , 
Dit is de mening van J, A, Vermeulen. 

W AT ZIJN UW CONSERVERINGSTIPS 
VOOR MOLLUSCA? 
Hartelijk dank aan de verzamelaars, die 
reageerden op de oproep in de Varia Ma
ri tima (pagina 200) om iets te willen 
mededelen over de wijze, waarop zij 
schelpen reinigen en verder conserveren 
voor de collectie. 
Mocht u ons ook nog van uw methode op 
de hoogte willen stellen, dan zullen wij 
een spoedig bericht erg op prijs stellen. 
Het samenvattend artikel is in voorbe
reiding. Mogen wij ook uw tips daar nog 
in verwerken ? Snel inzenden dan in 
ieders belang. 

TER LEEN OF TE KOOP GEVRAAGD 
Van wie zou ik mogen lenen of wie wil 
mij verkopen het boek: 
The Romance of Shells in Nature and Art 
door Louise Allderdice Travers? 
Het boek blijkt uitverkocht te zijn. Wie 
doet mij dit plezier? 
Correspondentie richten aan: 
Mevr. E. C. Geerdink-v. d. Worp, 
Groevelaan 15, LEEK. 
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