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Al was het dan een vai^antievergadering, toch mochten we vele leden 
verwelkomen. Het werd dan ook een interessante en gezellige bij
eenkomst. Voorzitter Van Gleemput en de heer Vereycken hadden 
voor diapositieven gezorgd, voornamelijk over Bretagne. Dit hield 
verband met de reis van 25 juni, die zeer goed verlopen is, al 
waren cl_e 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 
oo'is. dens met vacantie te gaan, zonder aan het maandblad te 
moaten denken. 
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 zaer geslaagde vergadering werd onze schelpen-
verkoop gehouden en weer werden ẑ er mooie eksemplaren te koop 
aangeboden. 
De vergadc-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. 
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aangebracht door Mej. Betty Van Horen, 
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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 Vdreniging interesseren. 
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MIJN KENNISMAKING MT B o m e a c o n d i d a . 
door F» Van Bulck. 

Dit gebeurde eveneens op die slijkoever van de Westerschelde. 

Enkele losse kleppen lagen spaarzaam verspreid tussen Petrico-
ia - schelpen. Op het eerste zicht lijken ze daar sterk op. 

De buitenvlakken zijn echter veel ninder ruw. Ik dacht dan ook 
maar alleen aan afgesleten Petricol^- kleppen. 

Aan de binnenzijde is echter een apophyze voor de spieren en 
lichaamsaanhechting • Zelfs voor een niet-^anner is dit een 
daidelijk: verschil. 

Bij nader onderzoek merkt men natuurlijk de omgeslaèôn schelp-
rand en het ontbreken van ligament en slottanden. Mijn eersbe 
aouDlet vond ik samen met het bijhorende accessorisch schelp
stuk in een zeer grot- veenbanlc. 

Tassen een groot aantal Petricola pholadiformis en /jirfdoa 
crispata zaten enkele levende eksemplaren plus een aanral 
ledige schelpen. 

Zoals bij de meeste hoorders vindb men ze slechts zelden aan
gespoeld o BIJ het sterven van ae dieren blijft de schelp 
zitten m de boorgang. 

Bij het openbreken van een veenkluit moet men er goed op letten 
dat Ji.t; r̂ ccessorisch scneipstuK: met verloren gaat» 
In ..en goede \/erzameiirig h^ort het thuis als de upperculums 
bij de gasLropodascnelpen. 

Indien ü l̂ v̂ende e'-csemplaren v^rzanelt dan is het nuttig evsn 
een schcbs te maken van v̂aar en hoe de beide klepüen elkaar 
rak-n alsook lAfaar en hoe het accessorisch schelpstuk zit. 

De enkele levende eksemplaren, wdke IK Â -erspreid vond, zaten 
allen üencden laagste laagwater ongeveer 50 a 50 cm. diep m 
een V enbank. 

Meer êstivens over "rijKbezette"kolonies bezit ik persoonlijk 
niet. 
Enkele leden van de vereniging bezitten op dit gebi.-d meer 
ervaring. Zij werken thans aan hun publikatie welke de mijne 
beslii t zal vervolledigen. 


