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Verslag van de excursie naar

het strand van zandvoort

op 22 november 1975

door

Tom Meijer

-Na enige tijd verder gewandeld te hebben, besloten we via de

duinen weer terug te gaan. In het .duin werd nog aan tafel het mee-

gebrachte lunchpakket verorberd, waarna de tocht verder ging. In

Zandvoort hebben we tenslotte bij koffie en soep nog wat nagepraat,
waarna men huiswaarts keerde. Aan de excursie namen de volgende
NMV-leden deel: T.J. Leijnse, T. Meijer, N. Mounoury, J.G.B. Nieu-

wenhuis, G.W.J.7 de** Spoel. Bovendien J. Bos, die door om-

standigheden eerder naar huis moest terugkeren.

Thuisgekomen heh ik de Sepia-rugschilden voorzichtig laten drogen,
wat met een enorme stank gepaard ging. 0n het scheuren van het dunne

vlies aan de randen van de schilden te voorkomen .heb ik deze geheel

7Nieuwenhuis-Verveen,

Ondanks het tamelijk gure weer namen aan deze strandwandeling enkele

leden van de Amsterdamse biologiestudentenvereniging ”Congo” en 7

NMV-leden deel. Het strand werd langs de vloedlijn in Zuidelijke

richting afgelopen. Helaas lag er geen bijzonder interessant aan-

spoelsel, hetgeen ook blijkt uit de ingestuurde waarnemingen: geen.

Het zou dan ook een strandwandeling zonder veel vermeldenswaardigs

geworden zijn als niet één van de n Congo"-leden aan was komen lopen
met een tamelijk klein Sepia-schild. Ondergetekende, die zich al

enige jaren niet meer met mariene mollusken bezighoudt, vermoedde

dat er iets vreemds aan het rugschild was en lette vanaf dat moment

scherp op andere exemplaren. Die ook spoedig gevonden werden. To-

taal werden 8 schilden gevonden, waarvan twee redelijk heel waren en

de rest beschadigd. De meeste exemplaren dreven nog in het water en

waren erg vers.
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met een plasticlijm-aceton oplossing geïmpregneerd. Dit heeft

volgens mij inderdaad verder scheuren voorkomen. Het was mij al

tamelijk snel duidelijk dat de schilden niet tot de 6 reeds hekende

Sepiinae behoorden, en ik heb ze daarom ter determinatie opgestuurd
naar de heer C.0. van Regteren-Altena. Hij kwam tot de conclusie

dat het om rugschilden van Sepiella japonica Sasaki ging, welke

vermoedelijk na een maaltijd over boord van een'schip gezet waren.

Inmiddels heeft hij de vondst reeds in Basteria (Vol. 40, nr. 1)
gepubliceerd. Als een aanvulling hierop,geef ik hierbij nog enke-

le foto's van twee andere exemplaren. (Plaat 1^)


