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Inhoud

VAN DE REDACTIE

Ons platform versterken
DOOR ROB VAN ES

Op het omslag

Colofon
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foto 1

(foto 1)
(foto 2)

Waarnemingen
(foto 3)

Spinnen

(foto 4)

DOOR JAN PARMENTIER

Spinnen hebben me al heel lang geboeid.
Ik heb er vele onder de stereomicroscoop
gehad. Het meest bijzondere aan deze
groep dieren is natuurlijk de vaardigheid
om spinnenwebben te maken, al doen
lang niet alle spinnen dat. Maar draden
spinnen kunnen ze allemaal.

Evolutie, bouw van een spin
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foto 2
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foto 3

Foto 5

foto’s 6 en 7

foto 5

Spindraden

foto 4
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foto 6

Prachtige boeken
(foto 8)

foto 7

Literatuur

Voortplanting

1 W.S. Bristowe, The World of Spiders,

5 Michael J.Roberts, Spinnengids, Tirion ,

Collins, The New Naturalist, 1958,

1998, Baarn. Determineergids, goede

vele reprints. Een klassiek boek, met vele

kleurenplaten, veel tekeningen van

prachtige waarnemingen.

details. Onmisbaar.

2 Stefan Heimer, Wunderbare Welt der
Spinnen, Urania Verlag Leipzig-Jena-

Kijk Onder Amazon de of Amazon uk eens

Berlin 1988. Al weer wat ouder, met heel

naar Spinnen of spiders. Er is nog veel meer!

goede tekeningen en uitstekende foto’s.
Populair maar heel degelijk.
3 Jan Beccaloni, Arachnides, University of
California Press 2009. Modern boek,
voor de liefhebber, ook weer schitterend
geïllustreerd.

(foto 7)

4 Rainer F. Foelix, Biology of Spiders, sec. Ed,

(foto 6)

Oxford UP, Thieme Verlag 1996. Het
meest wetenschappelijke boek in dit
rijtje, maar ook voor de leek goed te lezen.
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foto 8

Niet snel vergeten

NGVM-tafel druk bezocht in Naturalis
DOOR ROB VAN ES

Wonderlijk instrument

Op 1 en 30 november was het NGVM
in Naturalis in Leiden. Daar konden grote
een kleine bezoekers via onze microscopen kijken naar de wondere wereld
van insecten en spinnen. Enige honderden mensen maakten daar gebruik van.

Propaganda van het Nederlandse Boek).

centraal.
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Zygnema, een draadalg
als indicator voor schoon water
DOOR HANS VAN EIJK

Zygnema is in onze sloten en plassen, zij
het wat minder opvallend dan Spirogyra,
een tamelijk algemeen voorkomende

(foto 1)

Vrijzwevende vlokken of klompjes

(foto 2)

Voortplanting
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ABRO

verkoop | advies | reparatie | onderhoud

(foto 3)

ABRO, de microscopenspecialist.
Wij hebben een zeer ruime sortering nieuwe en gebruikte
microscopen in elke prijsklasse, voor zowel de professional
als voor de beginner. U kunt elke microscoop bij ons in
Zaandam komen bekijken en uitproberen of deze aan uw
wensen voldoet. Raadpleeg onze website voor foto’s, een
uitgebreide omschrijving en prijzen.
dealer

informatie
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ABRO
Zuiddijk 60
1501 CN Zaandam
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T 075 - 6 700 747
E info@fotoabro.nl
W microscopen-specialist.nl

Verrassingen in het Douanehuisje

Mooie reclame
de

Rob van Es exposeerde in oktober in het
piepkleine Douanehuisje in Maassluis.
Daar op de kruising van de Nieuwe
Waterweg en de havenpier van Maasluis

Modder van de Beagle

coupes van plantenstelen, waarbij in het
passe-partout het originele preparaat was
verwerkt. Bezoekers vonden het
verrassend om zo de werkelijkheid onder
ogen te zien.
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zo belangrijk als winnen, maar het was
toch een aangename verrassing. En ik wil
hierbij meteen vermelden dat ik deze prijs
niet had kunnen winnen zonder ons
genootschap. Dank jullie! Zowel het
planktonvissen als het microscoperen
heb ik allemaal hier geleerd.

Prijsschieten met

de microscoop

DOOR WIM VAN EGMOND
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Belichting

Chaetoceros debilis

Uitsnede en scherptediepte

foto 2
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foto 1
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(foto 1)
(foto 2)
(foto 3)

Kleine bolletjes

Dino-Lite:
Krachtig, Mobiel, Flexibel
Digitale microscopen en oculair camera’s
in meer dan honderd verschillende uitvoeringen

Aansluitmogelijkheden: USB, TV, VGA of DVI (HDMI)
Witte LED’s, polarisatie, UV, IR, fluorescentie of combinaties

www.dino-lite.eu
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Fixeren in twee delen

Autolyse

Henk van Dijk schreef voor Microwereld een verklarend
verhaal over het chemisch fixeren van plantenweefsels.
In dit nummer het eerste deel. Het tweede deel
verschijnt in de Microwereld-editie van april 2014 en
zal onder meer ingaan op samengestelde fixatieven.

Het chemisch fixeren
van plantenweefsels (deel 1)
DOOR HENK VAN DIJK

van de belangrijkste stappen in het proces
van het vervaardigen van microscopische
plantenpreparaten. Het uiteindelijke doel
is om onder de lichtmicroscoop een
preparaat te verkrijgen dat de werkelijkheid zo dicht mogelijk benadert en dat is
geen geringe opdracht.

Fixatieven

9
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Additieven

Coagulerende fixatieven

4
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Verklarende woordenlijst

Stoppen van autolyse

Denatureren

>
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Hypertonisch

Osmose

De microquiz

Covalente bindingen

DOOR HANS VAN EIJK

Ionische bindingen

Osmolyse

Hypotonisch
Literatuur
Plant microtechnique and microscopy by
Steven E. Ruzin
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Bachstraat 39, 2324 GK
Leiden T 071 57 66 231
www.roskamoptics.nl
info@roskamoptics.nl

Nieuw of gebruikt:
Roskam-Optics heeft voor
elk wat wils.
Grote ervaring in reparatie
en service van alle optische
apparatuur
Dealer van OPTIKA en BRESSER
Ruime keus aan alle mogelijke
accessoires
Gereduceerde tarieven voor leden van het NGM!

Voor prijzen, zie website

Barry Carli

Plastiglas Den Haag
Openingstijden winkel
dinsdag t/m vrijdag
van 12.00 - 17.00 uur
zaterdag van 11.00 -16.00 uur.
en op afspraak buiten deze
tijden. Maandag gesloten.
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Zoutmanstraat 56 (winkel)
Zoutmanstraat 58 (werkplaats)
2518 GS DEN HAAG

www.plastiglas.nl
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Bestuur

Arbo & Milieuadvies

Projecten

Asbest advisering
Legionella advisering
Bodem advies

Social Enterprises
Afval inzamel systemen
Beheersystemen

Secretaris

Arbo advies

Projectbegeleiding

Penningmeester

Aanbesteding beleid
begeleiding
Projectmanagement
Projectondersteuning
Directievoering
Mail: info@no-waste-in-time.nl
Tel: +31 (0)88 4636950
www.nowasteintime.nl

Mail: info@am-p.nl
www.am-p.nl

Tel. +31 (0)186 619555

Redactie Microwereld

Website
Mailadres NGVM
Lidmaatschap
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Milieu Metingen

Door samen te werken met overheden, semioverheden, marktpartijen en de bewoners in
de wijken ontstaat een sociaal-maatschappelijk
voordeel voor alle deelnemende partijen.

Visuele inspecties
Asbestluchtmetingen

Hierdoor ontstaat voor één ieder ook een economisch voordeel. De in te zetten kandidaten
kunnen zonder gebruik te maken van subsidies
ingezet worden op werken.

Materiaal Metingen
2de lijns-inspectie afvalinzamelsystemen

Voor advies en invulling van de SROI paragraaf,
5% regeling, mail. info@wwenw.nl
+31 (0) 88-4636999
www.wwenw.nl

Mail: info@mmlab.nl
Tel:

+31 (0)187-643933

www.mmlab.nl

34

35

Doorsnede van de steel van een Kamille. Helderveld-opname, 50 maal vergroot door een Leica microscoop en
gefotografeerd met de Coolpix 4500. Foto: Hans van Eijk
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