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5de internationaleschelpenbeurs en symposium een succes!-

Was het tevens de laatstekeer? -

H.J. Veldhuis secretaris

5th International Shellshow and Symposium

The Shellshow in the weekend of November 23rd and 24th in Rotterdam, was a great succes. The two organizers have

decided to stop organising this show and we hope that other members will take it over in future. It would be a pity if the

Dutch Shellshow ceased to take place.

Op zaterdag was het erg druk, met name aan het begin

van de dag. Al voor 10 uur stond er een rij in de hal, die

nauwelijks kon wachten de zalen te bestormen. Daar-

mee was het duidelijk dat deze eerste bezoekers bang

In het weekend van 23 en 24 novemberj.1. vond voor

de 5e keer in successie de schelpenbeurs en symposium

plaats in Rotterdam. Ook dit keer waren we te gast bij

het Erasmiaans Gymnasium.
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waren dat na de vroege beursuurtjes de interessante din-

gen wellicht al verkocht zouden zijn. Na de middag

werd het wat rustiger en op zondag kon iedereen onge-

stoord langs de tafels van alle standhouders lopen en

had men volop de tijd om te grasduinen tussen alle

materialen.

Er was volop afwisselingen met schelpen- en boek-

handelaren, demonstraties, diverse organisaties en lever-

anciers van benodigdheden voor de collectie. De Neder-

landse en Belgische standhouders waren in de meerder-

heid, maar er waren dit keer ook opvallend veel Fran-

sen. Daarnaast andere Europeanen uit o.a. Duitsland en

Italië, maar ook handelaren uit landen van andere we-

relddelen, o.a. Madagaskar, Vietnam en Zuid-Afrika. Al

met al een bont gezelschap zeker als je naar de aangebo-

den schelpen keek. Voor ieder wat wils. Dat was dui-

delijk zichtbaar want vele bezoekers verlieten de beurs

met een brede lach, een zwaar beladen tas en waar-

schijnlijk een lichter geworden portemonnee.

Op beide beursdagen waren er ook diverse lezingen

door leden van de vereniging. De lezingen waren zeer

afwisselend, zoals iedereen heeft kunnen lezen in de

aankondigingen. Helaas waren ze op zondag wat minder

goed bezocht.

Andere jaren was de beurs een activiteit van de Stich-

ting Biologia Marittimaen de Nederlandse Malacologis-

che Vereniging samen. Dit jaar vond de beurs alleen

onder NMV-vlag plaats. Zo leek het niet want de twee

drijvende krachten van de afgelopen jaren stonden ook

nu weer garant voor een prima organisatie en goede

sfeer. Het is dan ook zeer op de plaats om de twee

hoofdrolspelers Guus Gulden en WillemFaber, op deze

plaats hartelijk te danken voor hun inzet.

Helaas moeten we aankondigen dat zij beiden te ken-

nen hebben gegeven te willen stoppen met de organi-

satie van de schelpenbeurs en het symposium. Het Eras-

miaans Gymnasium, en daarmee Guus Gulden, wil nog

wel gastheer zijn, maar we zullen op zoek moeten naar

nieuwe organisatoren. Hebt u organisatietalent of vindt

u het leuk dit te ontwikkelen, dan is dit de kans om iets

voor schelpenminnend Nederland te doen. Daarbij kunt

u zich trouwens gebruik maken uitgebreide draaiboe-

ken.

Het zou toch zonde zijn dat deze activiteit die, zoals

tijdens dit beursweekend gebleken is, zo veel betekent

voor de leden van deNMV niet meer plaats zou vinden.

Tweejaarlijks komen vele schelpenliefhebbers bij elkaar

en dat zou na 10 jaar dan niet meer mogelijk zijn. Laat u

dat gebeuren of zijn er leden die het mede mogelijk

willen maken dat er in 2004 een 6e schelpenbeurs komt.

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde activiteit,

die vele leden en andere bezoekers een groot plezier

heeft gedaan.

Laat het niet de laatste keer zijn!

Guus Gulden (boven) tijdens zijn vijfde beurs (en misschien toch wel

weer voor een volgende keer te paaien), de stand van de NMV (links

boven) en de tekeningen vanLeo Man in ’t Veld (links).


