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O K T O B E R 1 9 8 0 

I, Zondag 5 oktobzfi 1980 tz 10 u. In kzt lokaal 

' Stzlla MafU6 ' Itati'ilzl 7Î, tz kntiMZKpzn 

' RESULTATEN VAN VE VAKANTIE ' - zzn Qzlmpnovl-

&zzn.d pKOQKamma waafiop allz Izdzn hun vonditzn 

mzzbfiznQzn zn Mat ultlzg ZKOVZK ve/Lócfea^J^en . 
IJiz ' Hzdzdztingzn ' 

1 Zondag 5 oktobzfi 19SO tz TO u. In kzt lokaal 

' Stzlla UaAli ' Itatizlzl ÎZ, tz Antwzfipzn 

BzApKzklng zn dztznmlnati.z van dz vonditzn wzzgz-

bfiatkt van dz zxcun^lz van vofilgz maand |FoA4/te£en) 

3 VKlidag 10 oktobzK 19SO tz 20 a. In kzt lokaal 

KoolkaaÂ. 9 tz AntwzKpzn. : Vzfigadzfilng van dz 

AtadlzgKozp XEWÖPHÖRA ondzK Izldlng van dz hzzh. ^ll& 

4 Vfiljdag 17 oktobzfi 19SO tz 10 aufi In kzt lokaal 

OmmzganckétAaat 16 Antwzfipzn : vzfigadzfuing van dz 

RAAP VAN BEHEER \ + tnblndzn zn vzfizzndzn maandblad ) 

OPGELET ; Vz zzKittvolgzndz maandvzKgadzulng voofidt vzKvangzn 
doofi zzn dagult&tap naafi Lzldzn op ZATERPAG 
g NOVEMBER 19BO 

Voon. mzzfi dztall& : ztz'Mzdzdzllngzn' . 

Datum van u i t g i f t e : 17 oktober 19 80 



TEREDO NAVALIS L , 1758 

FAALWORM 

De nederlandse benairing voor dit eigenaardig schelpdier is ̂  
erg misleidend want het is helemaal geen worir iraar werkelijk 
een ir.ollusk. 

Het heeft kleine zeer breekbare 
schelpjes die sterk afwijken 
van de normale vom van een 
tweekleppig weekdier. 

Zij bestaan uit drie delen. Het 
voorste gedeelte is aan de onderr 
rand rechthoekig uitgesneden en 
heeft zeer fijne scherpe richels. 
Het middengedeelte heeft ook 
scherpe ribben en het achterste 
deel, het oor, is niet van ge
tande ribben voorzien en veel 
kleiner dan de andere delen. 

De schelpjes omsluiten slechts 
een klein gedeelte van het weke 
lichaam dat op een worm lijkt. 

Aan het achtereinde heeft het 
dier ook nog twee kleine schelp
stukken, de zogenaamde paletten. 
Deze bestaan uit een plaat en 
een steeltje dat variabel van 
lengte en ook gebogen kan zijn. 

De kleur is wit, rossig of gelig. 

De paalworm. kan zeer veel schade 
aanrichten. Het dier dringt in 
het hout als het slechts een 
speldekop groot is, vestigt er 
zich en groeit er terwijl het 
een cirkelvormig gedraaid gat 
maakt. Voor de houten schepen 
vroeger was dit soms hun onder
gang. Voor de houten havencon-
structies van nu zijn zij nog 
steeds een echte plaag. Ken 
vindt ze vaak en in zeer grote 
aantallen in paalwerken van 
dijken e.d. Zij boren hierin een 
massa gangen waardoor het hout 
steeds meer wordt uitgehold. 

Teredo navalis kan men tamelijk 
gem.akkelijk vinden in stukken 
drijfhout. In de boorgangen 
vindt men dikwijls een dun laagje 
kalk. Dat is geen stuk schelp 
m.aar d.e b«^'^<=>Winp van de briD^jr^rig. 


