
 

een terugblik op 34 jaar ‘ploegen’ 

in de West-Vlaamse polders … 

of een verhaal van vallen en opstaan 





Historiek 
 1977: op voorstel van het BVC-bestuur 

starten Fernand Boone en Frank Nolf met 

pogingen tot het oprichten van een 

dochterafdeling in West-Vlaanderen 

 

 eerste locatie : 

Daverloopark 

in Assebroek (Brugge) 



 vanaf 1978: vergaderingen in het 

‘Ontmoetingscentrum voor Bejaarden’,  

Leliestraat, Assebroek 

 



 van 1986 tot 1994: samenkomsten in de 

‘Brugse Trim- en Roeiclub’ 

 



van 1994 tot en met 2009: vergaderingen 

in het Gemeenschapshuis “’t Schelpestik”, 

Vosseslag, De Haan. 

  



‘BVC-Brugge’ en ‘BVC-West-Vlaanderen’ 

worden omgedoopt in ‘BVC-Kust’, er wordt 

een bestuur opgericht met Robert Coelus als 

voorzitter, Frank Nolf als secretaris en 

Fernand Boone als penningmeester.  

Deze laatste taak werd achteraf vervuld door 

August Goethaels en Johan Verstraeten, 

terwijl Arne Ghys tot op heden (2011) nog 

steeds functioneert als webmaster  

 



Vergaderingen in De Haan boden ruime 

faciliteiten: 

 - geschikt zaaltje voor een dertigtal 

personen met gratis ruime parking; 

 - bar die zelf kon uitgebaat worden; 

 - mogelijkheid tot projecties met 

aanwezigheid van allerlei projectiematerieel; 

 - groot aanbod van schelpen en sprekers; 

 - praktische uiteenzettingen: bespreking 

van boeken, reinigen van schelpen, macro-

fotografie, … 



nieuwe locatie: 

Pr. Stefanieplein 43 

Oostende 





vanaf januari 2010: samenkomsten in ‘The 

Square House’, Oostende met nog betere 

accommodaties: 

 - gemakkelijk te bereiken; 

 - gratis parkeermogelijkheid; 

 - volledig verduisterd zaaltje met allerlei 

projectiemogelijkheden: diaprojector, video-

recorder, videoprojector, overheadprojector, 

DVD- en  Blue-ray speler maar vooral laptop 

met aansluiting op het internet; 

 

 









 - meerdere stereomicroscopen beschikbaar; 

 - aanwezigheid van een referentiecollectie 
met meer dan 17.000 verschillende soorten 
mariene mollusken en 27.000 loten; 

 - bibliotheek met honderden boeken en 
tijdschriften; 

 - mogelijkheden om kleurencopies te maken 
en om de opstelling voor macrofotografie te 
gebruiken; 

 - bar; 

 - zeer groot aanbod van schelpen voor 
aankoop of ruil 

 



uitgebreide 

          referentiecollectie 











Welk doel werd oorspronkelijk 
nagestreefd? 

 
 - initiatie van alle leden in de verzamel-
technieken; 

 - organiseren van excursies; 

 - boekbesprekingen + samenaankoop tegen 
verminderde prijs; 

 - uitwisseling van tijdschriften en verzamel-
tips; 

 - ruilbeurs voor boeken en tijdschriften; 

 - studie van bepaalde families of schelpen; 



 - opstellen van artikels; 

 - inbinden van tijdschriften of fotocopies 

tegen een zeer lage prijs; 

 - korte spreekbeurten; 

 - ‘klein starten en klein blijven’; 

 - de dochterafdeling beschouwen als een 

wachtkamer om later de vergaderingen bij te 

wonen van de moederafdeling in Antwerpen; 

 - oprichten van een tijdschrift en een website 



Evaluatie van 34 jaar activiteiten: 
 - het recruteringsveld; 

 - de financiering; 

 - een geschikte zaal; 

 - activiteiten; 

 - pioniersperiode: logistieke en financiële 

hulp uit Antwerpen, steun uit Oost-Vlaanderen 

en medewerking van  andere verenigingen; 

 - excursies 



Excursie naar Audresselles 



Wimereux 



Extra-muros activiteiten: 
 

 - tentoonstelling ‘Juwelen uit de Zee’ in samenwerking met BVC, KBC-
toren, Antwerpen, 1991; 

 

 - ‘Zeesymfonie I’: tentoonstelling in samenwerking met de 
Vriendenkring Noordzee-Aquarium, zaal ‘El Mar’, Oostende, 1992; 

 

 - ‘Zeesymfonie II’, Cultuurpaleis Oostende, 1993; 

  

 - tentoonstelling van schelpen (Fossielen- en mineralen-beurs, 
Nautilus, Gent, maart 1997); 

  

 - permanente tentoonstelling op de Pier van Blankenberge: 1998-
1999; 

 

 - schelpententoonstelling + schelpenbeurs, Vosseslag, De Haan, 
2000; 

 

 - infostand op Aqua Expo, Grenslandhallen, Genk, 2001 





Samenwerking en steun: 

 - publicaties in ‘Gloria Maris’; 

 - BVC, Société Belge de Malacologie, Tiense 
dochterafdeling, de Strandwerkgroep, AFC (région 
Nord); 

 - sprekers uit andere provincies: Patrick 
Anseeuw, André Delsaerdt, Koen Fraussen, Jean-
Etienne Ghyoot, Roland Houart, Gilbert Hubrecht, 
Colin Janssens (UG), de gebroeders Monsecour, 
Guido Poppe, Nathal Severijns, Yves Terryn, 
Gilbert Van der Schueren, Kristina Van Laethem, 
Vauquelin; 

 - leden en bezoekers uit andere provincies: 
o.a. bestuursleden van BVC 



Het tijdschrift ‘Neptunea’ 
 

 - oprichting in 2002; 

 

 - oorspronkelijk (van 2002 tot 2005): reisverslagen en vulgariserende 
artikels in het Nederlands; 

 

 - vanaf vol.4(1-2): beschrijving van nieuwe soorten en verspreiding 
van Europese en West-Afrikaanse mollusken in het Engels; 

 

 - driemaandelijks met gemiddeld 30 pagina’s tegen Euro 12; 

 

 - beschrijving van nieuwe soorten: 

 

  * door eigen leden;  

 

  * soorten beschreven door Rolán en medewerkers, Fehse & 
  Grego; 

 

  * en een nieuw genus Trachydrillia (Nolf & Swinnen, 2010) 



Bolma madagascarensis 

              Nolf & Verstraeten, 2006 

Anacithara biscoitoi 

              Nolf & Swinnen, 2011 



Clavatula christianae Nolf, 2011 

Clavatula congoensis Nolf & Verstraeten, 2008 

Clavatula delphinae Nolf, 2008 



Clavatula hattenbergeri 

      Nolf & Verstraeten, 2008 

Clavatula knudseni 

      Nolf & Verstraeten, 2007 

Clavatula matthiasi 

      Nolf, 2008 



Clavatula nathaliae 

      Nolf, 2006 

Clavatula pseudomystica 

                       Nolf, 2008 

Clavatula quinteni 

      Nolf & Verstraeten, 2006 

Clavatula xanteni 

      Nolf & Verstraeten, 2006 



Conus trencarti 

      Nolf & Verstraeten, 2008 

Crassispira pseudocarbonaria 

                             Nolf,  2009 

Diodora canariensis 

         Verstraeten & Nolf, 2007 



Drillia annielonae 

     Nolf & Verstraeten, 2007 Drillia katiae Nolf, 2006 

Drillia ghyooti Nolf, 2008 



Europicardium nolfi 

                  Swinnen, 2010 

Nucula mariae Nolf, 2005 



Pugilina dirki Nolf, 2007 

Phenacovolva patriciae 

                          Nolf, 2008 

Trachydrillia denizi 

              Nolf & Swinnen, 2010 



 - veel belangstelling in het buitenland (MNHN, 
NMR, Harvard University, Field Museum of Natural 
History of Chicago, …) maar te weinig in eigen land; 

 - bijzondere aandacht voor Europese en West-
Afrikaanse mollusken, o.a. vangsten van de Belgische 
visserij in de Golf van Biskaje; 

 - geen subsidies, geen reclame; 

 - zelfbedruipend met een positief 

financieel saldo; 

 - medewerking van BVC in de  

persoon van David Monsecour als 

corrector van de Engelse teksten; 

 - met dank aan Johan Verstraeten 

voor de kritische lectuur van de manuscripten en aan 
Thierry Backeljau die toegang verleent tot de collecties 
van het KBIN 























De website 
 - webmaster Arne Ghys 

ontwierp de website 

(www.neptunea.org); 

 - keuze tussen een 

Nederlandse en een Engelse versie; 

 - hoofdmenu: algemene inleiding tot de 
conchyliologie, het tijdschrift ‘Neptunea’, een overzicht 
van de vergaderingen, directe verbinding naar de 
website van BVC, voorstelling van de 
contactpersonen, enkele links naar andere 
verenigingen en een galerij van Europese schelpen; 

 - overzicht van alle beschreven nieuwe soorten  

 

http://www.neptunea.org/
http://www.neptunea.org/
http://www.neptunea.org/
http://www.neptunea.org/
http://www.neptunea.org/


Tot slot 
 

 - moeilijke start met slechts twee 

personen, na enkele maanden vijf leden en in 

het begin van deze eeuw meer dan veertig 

leden; 

 - in 2011: nog slechts achttien 

aangesloten leden, waarvan een tiental  de 

vergaderingen actief bijwonen; 

 - slotsom: veel pieken en dalen maar een 

voortdurende toename van het niveau 

 



 - veel leden verdwenen maar steeds nieuwe 
verzamelaars werden aangetrokken;  

 - ondanks de grote waaier van voordrachten 
en de diversiteit van de activiteiten: tanende 
interesse en een vorm van apathie … wereldwijd 
verschijnsel … we zijn een beetje op alles en 
iedereen uitgekeken; 

 - schelpen verzamelen veronderstelt 
daarenboven een zeker budget; 

 - veel dank verschuldigd aan F. Boone die 
onbaatzuchtig allerlei taken op zich nam en het 
geheel aan elkaar lijmde: hij verzamelde mensen in 
plaats van schelpen; 



Fernand Boone 

Robert Coelus 

Frank Nolf 



 - specifiek voor BVC-Kust: de praktische 
aanpak van de activiteiten, korte voordrachten 
onderbroken door debatten; demonstratie van 
macrofotografie, reinigen van schelpen en de 
voorstelling van allerlei boeken; 

 - de ultieme betrachting wordt nu 
maandelijks bereikt in Oostende: een mix van 
spreekbeurten, dia- en filmvoorstellingen, 
vragen met concrete informatie als antwoord, 
introductie in de nomenclatuur en de 
systematiek, determinatie, inzage van boeken 
en tijdschriften, allerlei praktische tips 



 - op dit ogenblik zeer veel geestdrift onder de 
aanwezige leden uit alle uithoeken van West-
Vlaanderen en zelfs uit Limburg; 

 - enig obstakel: de vrees dat het aantal leden 
zal toenemen met een nieuwe zoektocht naar een 
andere locatie die ongetwijfeld veel minder 
mogelijkheden zal bieden; 

 - gedurende 34 jaren werden de bakens 
uitgezet voor jonge mensen en andere 
verzamelaars in een interessante hobby: ze 
kregen een antwoord in de moeilijke materie van 
identificatie, classificatie, nomenclatuur en 
veldwerk; 



 - ook studie van de weekdieren in hun 
omgeving; 

 - deze ervaring leidt tot meer respect voor 
de natuur dan tientallen lessen milieuleer in het 
onderwijs of holle slogans in de media over 
toenemende vervuiling; 

 - een goed georganiseerde vereniging met 
de klemtoon op ondersteuning en samen-
werking is onontbeerlijk om verder te evolueren 
in een prachtige hobby 

  




