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The WikiProject Gastropods

(http://en.wikipedia.0rg/wiki/Wikipedia:WikiProject_G

astropods) has already started. In less than two months,

I have writtenalmost 100 articles, mostly on Opistho-

branchia (http://en.wikipedia.org/wiki/Opistho-

branchia). With about 70.000 species to go, this enor-

mous project is just too much for a single person.

Therefore, I'm offering all interested people a golden

opportunity to transmit their expert-knowledge to our

and future generations. On the internet, nothing ever

disappears. 'Verba volant, scripta manent'. Words fly

away, even books tend to gather dust after a number of

years, your contributions never will.

Also donations of photos of gastropods will be much

appreciated. However, they must be copyright-free.

Interested ? E-mail me : fa275123@skynet.be

Dit is een uitnodiging aan zowel professionele mala-

cologen als aan gedreven amateurs om met mij samen

te werken aan een project om de slakken (klasse Gas-

tropoda) te beschrijven in Wikipedia.

Deze internet-encyclopedie heefit bijna 300.000 artike-

len gekregen in nauwelijks 3 jaar tijd en is hiermee

reeds de grootste ter wereld. De groei is fenomenaal,

meer dan 10 nieuwe artikelen per minuut ! Bovendien,

artikelen uit Wikipedia komen regelmatig bovenaan bij

zoekopdrachten met Google. Dit onderlijnt het belang

van dit project.

Het WikiProject Gastropods

(http://en.wikipedia.0rg/wikiAVikipedia:WikiProject_G

astropods) is Engelstalig en is reeds begonnen. In min-

der dan twee maanden heb ik bijna 100 artikels

geschreven, in het bijzonder over de Opisthobranchia.

Met nog 70.000 soorten te behandelen, is dit enorme

project toch wat teveel voor een persoon.

Daarom bied ik een gouden kans aan alle geinteresseer-

den om hun expertise door te geven aan onze en vol-

gende generaties. Op Internet verdwijnt er niets. 'Verba

volant, scripta manent'. Woorden vervluchtigen, maar

00k handboeken geraken uiteindelijk in de vergetelheid;

uw bijdragen niet.

Schenkingen van foto's over slakken zouden 00k erg

welkom zijn. Maar ze moeten dan wel vrij zijn van

copyright.

Geinteresseerd ? Stuur me een e-mail:

Adres van de auteur:

Zilvermeeuwstraat 10

8400 Oostende

Belgie

fa275123@skynet.be

This is an invitation to professional malacologists and

amateurs alike, to cooperate with me in the ongoing

project describing the gastropods in Wikipedia.

With almost 300.000 articles in three years time, this

internet-encyclopaedia is already the largest in the

world (much larger than any encyclopaedia in print). It

is growing at a phenomenal rate (more than 10 new arti-

cles per minute!!). Furthermore, Wikipedia-articles tend

to come up on top of Google-searches. All this under-

lines the project I’m proposing.


