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Een hobby met een luchtje

door

F.B.G. Bours

Mijn schelpen berg ik op in plastic doosjes en glazen buisjes.

Zo heeft stof nauwelijks kans en het is een goede manier om met de

vingers van de schelpen af te blijven, je raakt immers alleen de

doosjes of buisjes aan.

Zo gebeurde het eens, dat één van mijn vrienden de verleiding

niet kon weerstaan de deksel van een doosje te doen om de schelp nog

beter te kunnen bekijken. Direct werd hij gestraft met een stank

waar zelfs een bunzing voor op de loop zou gaan en hup de deksel

ging weer op het doosje. Dit is misschien dé manier om je collectie

te beschermen tegen al te enthousiaste kijkers. Geïnteresseerd

bestudeer ik het etiket dat bij de schelp hoort en ontdek o.a. het

woord ' havenvondst 1
.

In gedachten ga ik terug in de tijd en ik zie

mij staan op het strand van Albufeira (Algarve) .

Ik sta bij de vis-

sers die druk bezig zijn met het schoonmaken van de netten. Een hele

goede gelegenheid om mooi en vers materiaal te verzamelen. Meestal

zijn het schelpen waar het dode dier nog in zit of het zijn schelpen

met vleesresten. Deze moeten dus zorgvuldig worden schoongemaakt eer

ze een plaats in de collectie kunnen krijgen. En ondanks veel

gepeuter met alle mogelijke haakjes en prikkertjes wil er toch nog

wel eens wat in de schelp achterblijven en dit gaat echt stinken,

die ervaring heb ik dus. Zelf zit ik daar niet zo heel erg mee, maar

hiermee jaag je dus wel net de mensen weg
die naar jouw schitterende

collectie komen kijken.

Eén van mijn schelpenvrienden maakte mij echter attent op het

bestaan van een middeltje dat de strijd aangaat met dit stankprob-

leem. Het middel heet NILODOR en neutraliseert zeer snel vieze

luchtjes. Er voor in de plaats komt een menthol-achtige lucht.

NILODOR is voor zo' n zeventien gulden te koop bij de apotheek. De

werkwijze is eigenlijk heel simpel: een watje in de schelp of in het

doosje bij de schelp, een druppel in het watje en de stank is voor

lange tijd verdwenen.

Dus mocht er aan uw schelpencollectie een luchtje zitten, en

zijn familie en vrienden u dierbaar, dan is NILODOR wellicht een

goede oplossing.

Graag verleen ik vrienden en familie toegang tot mijn malaco-

lorium. Ze bekijken mijn collectie met veel genoegen. Tot zover is

er eigenlijk nog geen vuiltje aan de lucht.


