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ANTI-OIL" P REPARAAT TEGE N 
WA TERVERONTREINIGING 

Olie op de golven, m ag dan een ouder wets 
middel zij n om de woeste zee wat tot 
bedaren te bren gen , h eden t en dage is 
de zee al gen oeg verontreinigd door olie 
afkomstig van lekges lagen tanker s of van 
sch epen , die hun afgewerkte stookolie ge
wetenloos overboord zetten. Dader s op
sporen is n iet eenvo udig, maar d e ver
vuilde zee weer schoon en h elder m ak en 
is volgen s de Intern a tional Cleanin g P ro
ducts N.V. h eel goed mogelijk. 
Daartoe h eeft deze firm a een olieabsor p
tiemiddel ontwikke ld , d a t onder de n aam 

Anti-oil" de meest voorkomende water
~ervuiling door olieproduld en efficiën t 
k an bestrijden. 
M en bestreed voorheen de olieveront
r einigin g o .m . m et prepa r at en di e de olie 
d eed bezinken, m aar d it leverde weer een 
gevaar op voor de bodemorganism en . 
I CP -N.V . brengt nu de "Anti-Oil" in b lok
of plaat vor m op de te reinigen vloeist of. 
Het materiaal heeft een groo t absorptie 
vermogen, b lijft na verzadiging drijven 
en is daarn a gem akkelij k te verzamelen. 

Veel belangstelling VOOT de 
wondeTen tLit 7 we1'eldzeeën 
in onze stand op de Hobby
beti'l's 1972 'in J e Houtnlst
hallen te Den Haag, 

BIOLOGIA MARITIMA EN 
HET SCHELPENMUSEUM 
OP DE HOBBY -BEURS '72 

In vele uren - vrije avonduren uiteraard 
- heeft een enthousiaste groep van 
Haagse led en zich met hamer, zaag, kwast 
en verfroller ingespannen met als resul 
taat een zeer moderne t entoonstell ings
stand, waarmee op de Hobby-beurs '72 
alle eer wer d ingelegd. Op deze plaats een 
w oord van h artelijke dank voor de offer s 
- de laatste dag voor de opening werd 
het 's -nachts half vier! - die door d eze 
harde werksters en werkers zijn gebr ach t. 
Het is een goede beurs geworden. Vele 
tienduizenden bezoekers zijn door onze 
stand geschoven en hebben zich verlustigd 
aan de fraaie collectie exotische sch elp en 
die door het schelpenmuseum "In d e 
Schulp" in de vitrines waren uitgesta ld . 
Een doorlopende standbezettin g door 
B .M.- ers zorgde voor het noodzak elijke 
contact m et h et publiek. Belangstellenden 
werd en en thousiast ingelicht over h et 
sch elpen ver zamelen als vrijetijdsb este
din g, hetgeen natuurlijk u it mondde in 
nieuwe leden. 
Buiten staanders kunnen nauwelijks ver 
moeden h oeveel moeite, inspanning en 
uithoudingsvermogen voor een der gelijke 
m anifes ta tie aan de dag moet w orden 
gelegd . Maar ze hebben het geleverd ; met 
voldoening en ... stijve spieren na afloop ' 
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~ VLOEDLIJN 

ENKELE NOG NIET GEMELDE 
VONDSTEN 

In aansluiting op uw oproep om waar
nemingen en meldingen van minder alge
mene vondsten, heb ik mijn dagboek eens 
doorgebladerd en vond als vermeldens
waardig: 
Scheveningen tussen de haven en de pier: 
Juli 1968 Patella vulgata L. 1 ex. 5 cm, 
zonder vleesresten. 

1 - 1 - 1970 VentLs meTcenaTia L. 
1 enkele klep. 
Chhmys opeTc11laTis L. 
1 enkele klep. 

11 - 9 - 1971 CaTditLm echinattLm L. 
1 enkele klep. 

In Icrseke tijdens een B.M.-excursie: 
7 - 11 - 1971 CmssostTea angtL~ata 

(Lam.) enkele levende 
exemplaren. 

4 - 12 - 1971 Phaxas pelLtLcidtis 
(Pennant) fraai gaaf dou
blet met volledig 
periostracum. 
Mya CLTe1wTia L. vele 
levende juveniele 
exemplaren. 

ZELDZAME SOORTEN VAN 
SCHEVENINGEN 

H. Raven 

Even ten Noorden van de Scheveningse 
haven vond ik eind vorig jaar en begin 
1972 de hier onder vermelde soorten in de 
vloedlijn. 
Men zegt wel eens dat er tegenwoordig 
op het strand niets meer te vinden is. 
Het is geloof ik meer een kwestie van 
goede wind, geluk en . .. de oogjes goed 
open! 
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20 - 12 - 1971 
30 - 12 - 1971 

15 - 1 - 1972 

4- 2 - 1972 

15 - 2 - 1972 

19 - 2 - 1972 

Iris iris (L.) doublet. 
Phaxas pelLticidtis 
(Pennant) doublet. 
Lom turricula (Mont.) 
leiblauw. 
Solen marginatus (Mont.) 
lei blauwe losse klep en een 
fragment. 
So~en marginatus (Mont.) 
lei blauw fragment. 
Phaxas pelLucidus 
(Pennant) doublet. 

J. G. M. Raven 

SCHELPENVONDSTEN OP AMELAND 

26 Februari 1972 ter hoogte van paal 16 
bij Buren: 
AbTa pTisrnatica (Montagu) -Prismatische 
dunschaal 2 enkele kleppen met opper
huid. 
Diva1'iceUa divaTicata (L.) 2 waarschijnlijk 
fossiele enkele kleppen. 
27 Februari 1972 bij paal 6, Ballum: 
Neptunea antiqtia (L.) - Noordhoren. Een 
vrij klein, maar wel fraai exemplaar. 
4 Maart 1972 even eens bij paal 6, Ballum: 
CaTdi1l.m aCtLleatum (L.) 1 gave fraaie en
kele klep. 
DivaTicelLa divaTicata (L.) 1 waarschijn
lijk fossiele enkele klep. 

Bert Hol thoI 

AANGEBODEN 

Voor malaco-philatelisten hebben wij 
twee complete postzegelseries - onge
stempeld - van Papoea en Nieuw-Guinea 
(Yv. 140 - 152.154, 1968 - 1969) te koop. 
De serie omvat 15 verschillende zegels met 
zeer fraaie afbeeldingen van schelpen. 
Catalogusprijs ongeveer f 32,50 f 35,- . 
Nu slechts f 27,50 per serie. 
Geïnteresseerden gelieven eerst even t e 
schrijven of te telefoneren. Wie het eerst 
komt het eerst maalt. 
Corr. aan Schelpenmuseum 
"In de Schulp", 
Zuidhollandlaan 5, Den Haag, 
telefoon 070 - 2436 89. 
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