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Miste, een verslag

Henri Jansen en Mirna Jansen*

Zaterdag de 13e, we vertrekken vanuitAlmelonaar Miste,

eindelijk een thuiswedstrijd voor ‘ons’ oosterlingen. Want

voor andereexcursies moeten we toch behoorlijke afstan-

den afleggen. We waren als een van de eersten op het

verzamelpunt. En na een uurtje hadden we een aantal be-

kenden en vooral veel onbekenden ontmoet, waarna we

in een lange file naar de opgraving reden. Het was anders

dan we ons hadden voorgesteld, maar veel tijd om daar

over na te denken hadden we niet, we moesten de spullen

installeren. We stonden in een internationale omgeving.
Links van ons Denenen Duitsers, rechts van ons een Gro-

ninger, Belgen en Fransozen. De pomp loopt, het eerste

zand in de zeef en de eerste Typhis pungens wordt met

veel bewondering geshowd en bekeken. En zo zullen we

deze dag nog vele mooieschelpen vinden. Het blijkt ech-

ter al snel dat de 1 mm zeefveel te fijnmazig is, deze slipt
heel snel dichten wordter, nadater 2 emmers vol met van

dat fijne gruis verzameld was, onderuit gehaald. Halfacht

’s avonds gaan we naar huis, de volgende dag gaan we

toch weer. Ik sta op met hoofdpijn, die zich helaas die dag

tot migraine ontwikkelt. Mima krijgt gelukkig hulp van

Wim, een plaatsgenoot, en zo kan er toch nog heel wat

doorhaar verzameldworden. Ik heb derest van de dag op

mijn rug in de auto gelegen, weggekropen voor de ron-

kende motoren en het licht. Op vrijdag de 19e zijn we nog

een keer naar Miste getogen,alleen met de handzevenen

een spitvork. Mirna had nog een paar emmers met materi-

aal uitgezeefd en ik heb met de spitvork een hoop zand

afgegraven uit de bovenste laag waar toch niemand be-

langstelling voor had gehad. Ik heb hieruit onder andere

een aantalmooie dubbelkleppige Pelecyora’s en Glycyme-

rissen, een puntgave Conus en een fraaie Chicoreus ge-

vonden. Al met al hebben we ongeveer vijftien zakken

met residu mee naar huis genomen.Dat is in de week daar-

op nog een keer nagespoeld en gedroogd en ondertussen

is het determinerenbegonnen. Wij kunnen terugkijken op

een bijzondere geologische ervaring en dat te mogen de-

len met zo velen. Nee, deze winterwordt er een van vele

uren achter de stereomicroscoop.

*Henri en Mirna Jansen, Drakesteijn 14,

7608 TJAlmelo, tel. 0546-860586.

email: hwjansen@home.nl

De koorts was al een tijdje geleden begonnen, we gaan

naar Miste! En er mag niets mis gaan! We waren er nog

nooit geweest voor een excursie en de verwachting was

hoog. De voorbereiding'begon al weken van tevoren.

Spoeltafel was toegestaan stond in de convocatie, maar

die hebben we niet. Voor mij de vraag hoe los ik datpro-

bleem zo eenvoudig mogelijk op, want het leek ons wel

ideaal. Je spaart toch gauw je rug op deze manier van

werken. Maarja, we waren niet in het bezit van de nodige

spullen en voor het aanschaffen van een ‘professionele’

pomp was ons voor een dergelijke eenmalige actie iets te

gortig. Het eerste probleem, hoe pompen we het water

op? De Gamma werkte mee en hadjuist een dompelpompje
in de aanbieding. Mijn werkgever heeft aggregaten, dus

als we er daar één van konden lenen? Dat kon. Nu zelf

aan het klussen, driezeven gemaakt, een van 1 mm, 4 mm

en 10 mm, die mooi in elkaar pasten. Deze met een frame

op twee bokken gezet en we waren klaar voor de strijd.

Het weersvooruitzicht was perfect, maar de nacht voor

excursie te kort, niets vergeten? Hoe laat gaan we weg?

Genoeg eten en drinken bij ons?, etc...
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hoogte 31 mm5 Charonia (Sassia) raulini

hoogte 30 mmFicus (Ficus) conditus4

hoogte 40 mmSemicassis (S.) miolaevigata3

hoogte 33 mmSemicassis (Echinophoria) bicoronata2b

hoogte 33 mmSemicassis (Echinophoria) bicoronata2a

hoogte 30 mmTrivia (T.) westfalica1 b

hoogte 30 mmTrivia (T.) westfalica1 a
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N3SNVP
IÜN3H

S.OlOd

hoogte 26 mmTrigonostoma (Ventrilia) geslini josephinae12

hoogte 24 mmTrigonostoma (Trigonostoma) lindeni11

hoogte 18 mmTrigonostoma (T.) apertum10

hoogte 25 mmTyphyis (T.) pungens9

hoogte 29 mm8 Trigonostoma (Ventrilia) pouwi

7 hoogte 16 mmAncilla (Ancillarina) subcanalifera

hoogte 99 mm

Chicoreus (Chicoreus) aquitanicus6a, b
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hoogte 70 mm

Pelecyora (Cordiopsis) polytropa nysti19

hoogte 30 mmMitrella (macrurella) nassoides18

Genotaramosa17 hoogte 30 mm

hoogte 67 mm

16 Conus (Conolithus) antediluvianus

hoogte 63 mmConus (Chelyconus) clavatus15

hoogte 92 mmOrthosurcula steinvorthi14

hoogte 47 mmMitra (Tiara) substriatula13


