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Al was het dan een vatvantievergadering, toch mochten we vele leden 
verwelkomen. Het werd dan ook een interessante en gezellige Lij-
eenkomst. Voorzitter Van Gleemput en de heer Vereycken hadden 
voor diapositieven gezorgd, voornamelijk over Bretagne. Dit hield 
verband met de reis van 26 juni, die zeer goed verlopen is, al 
waren de weersomstandigheden nu niet bepaald ideaal. De voorzit
ter en het bestuur o perden het voorstel om vanaf volgend jaar 
m de maanden juli en augustus, voor beide maanden slechts één 
maandblad te laten verschijnen. Dit zou dan de redactie toelaten 
OOK eens met vacantie te gaan, zonder aan het maandblad te 
moeten deiü̂ ien. 
Intussen zijn onze oudere jeugdleden aan het werk om ook iets 
te presteren. Wij kunnen alvast rekenen op een bijlage bij het 
maandblad van October : van de jeugd aan alle leden. Ze hebben 
dan ook apart vergaderd om alles op punt te stellen. 
Onze tombola kende weer een groot succes. Hartelijk dank aan 
al onze leden voor deze innige samenwerking. 
Tot slot van deze Z3er geslaagde vergadering werd onze schelpen
verkoop gehouden en weer werden Zc;er mooie eksemplaren te koop 
aangeboden. 
De vergad..ring eindigde omstreeks 15 uur. 
Summa summarum : een zeer goede vergadering en dit vooral door 
het werk geleverd door de heren Van Gleemput en Vereycken. 

E.D. 

NIEU-M; LEDEN ; 

Mej. Sijaonne Van Loock 
Mr. Guy Voets 
iVIr. Ricky Jordan 
i\fir. Constant Mestach 

aangebracht door Mej. Betty Van Horen, 
aangebracht door iMr. W. De Kinder, 
aangebracht door De Gouden Ram 
aangebracht door De Gouden Ram 

HartelijK welkom in onze vereniging. 
Een woordje van dank aan onze leden die weer enkele mensen 
vonden die zich voor onze vereniging interesseren. 
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MijîT KENNisMA-KiNG MET Zirf'Qeo c r i s p o i ' a 

door F. Van Balck, 

Het eerste dat ik van Zirfaea ooit vond was een losse vlep 
op een golfbreker in de Westerschelde. 
Later vond ik twee zeer kleine levende eksemplaren in een 
veenkluitje aan onze kust. In Januari van dit jaar vond ik 
echter een plaats waar meerdere eksemplaren bij elkaar zaten. 

Het zijn echte hoorders die zich in een veenbank lekker tnuis 
voelen. Op de door mij bezochte plaats waren ze eerder gering 
in aantal. 

Petricola pholadiformis was hier echter rijk aanwezig, 
VermoedeiijK: zijn zij er de heersers en geven zij de Zirfaea-
maar «veinig Rans tot uitbreiding. Het vuile Scheldewater draagt 
natuurlijk OOR niet bij tot het in stand houden van onze fauna 
op de oevers en de bodem! 

Bij het 1 einigen van de schelpen viel er een klein kalkstukje 
in mijn hand. De beide kleppen waren gaaf, h-:t kon dus nergens 
afgebroken zijn. 

Het V- vormige ding ' was voldoende eigenaardig van vorm om-
mijn aandacht gaande te houden. Bij andere schelpen V3n leven
de dieren vond ik een gelijkaardig stukje. Het zat aan het 
einae van de omgeslagen schelprand. Kleinere boekjes spreken 
niet van een accessorisch schelpstuK. 

Thiele echter spreekt van twee, rudimentaire, driehoekige, 
accessorische schelpstukjes. Hij spreekt echter niet van een 
verbinding of vergroeiing van de twee. 

Bij nader onderzoek Kan men inderdaad spreKen van bvjee orie-
hoekjes, die echter samen een V-vormig geheel vormen. 

Enkele van mijn schelpstukjes braR^n middendoor bij het aan 
raRen. Het is niet uitgesloten da"C beide gelijke stukjes inder
daad op hun vere,roeiïngslijn uit elkaar violen. 

lersoonlijk ri'^l) ik echter de oppcrvlak.vige indruk dit Zirfaca 
Crispata slcchts een enkel accessorisch schelpstak tezit. 

#eet een van de lezers soms meer van deze zaken ?.... 


