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Ha allen,

Een weekje is weer voorbij en we zijn nu in Minnesota. Cristina was afgelopen week in
Nebraska op veldwerk, terwijl ik nog een klein weekje in Florida zat. Dat weekje heb ik goed
besteed, met name door het grote experiment met het vergaan van kreeftachtigen in een
aquarium op te starten want de kreeftachtigen waren onverwacht vroeg
binnengekomen/gevangen. Dat heeft nogal wat tijd gekost. Op dinsdag ben ik daarvoor naar
Panacea gereden en terug. Dat was 5,5 uur rijden in totaal, wat Nederlanders niet zo gewend
zijn. Gelukkig was het uren rechtdoor en dus bijna te gemakkelijk om waar te zijn. Het bleek dat
het zoute water in het laboratorium op was, dus heb zout water besteld bij de plaatselijke
aquariumhandel. Het zoutgehalte dat ze me gaven, bleek echter veel te hoog te zijn en dus
moest het verdund worden. Uiteindelijk had ik daarom een stuk minder water nodig dan
gedacht. Gelukkig heb ik dat water terug kunnen brengen en de orginele prijs terug gekregen.
Van het voorexperiment hebben we een aantal dingen opgestoken en die passen we nu toe.
Dat geldt ook voor het aantal dingen dat we noteren tijdens het experiment. Dat onderzoek is in
samenwerking met collectiedirecteur Roger Portell en de lab manager Michael Frick. Nu het
experiment is opgestart, is het in feite kijken wat er gebeurt in de loop van de maanden en
verder alle variabelen constant houden zoals het zoutgehalte. Dat onderzoek heeft een groot
deel van de week in beslag genomen. Nu zou je kunnen afvragen of het wel zo verstandig is dat
ik nu twee weken weg ben. Dat zou zo kunnen zijn, maar Roger houdt het experiment in de
gaten in de komende weken. Bovendien zal er niet zoveel gebeuren in de komende weken zo
wijst het voorexperiment uit.

Vorige week verhaalde ik al kort over een conferentie in Baltimore (Maryland) begin
november. Het hotel en de reis zijn geboekt en nu zijn ook de samenvatting voor een poster en
praatje ingeleverd voor enkele sessies, inclusief een sessie die ik zal voorzitten. Dat is nu
officieel want we hebben genoeg samenvattingen opgestuurd gekregen. Nu moeten de
samenvattingen nog even geordend worden vandaag of morgen.

Op woensdag reed ik na weer eens dagje in het kantoor naar huis met de fiets. Eerder die
dag had ik mijn bril opgehaald die met name nodig is voor het veraf zien. Het idee is dat ik die
ga gebruiken tijdens de komende reis. Hoe dan ook, die bril had ik op en tot mijn grote
verbazing zag ik een alligator oversteken bij een drukke weg midden op de campus van de
universiteit. Nee mijn bril hield me niet voor de gek en ik moest zelfs uitwijken naar de rijbaan
voor de auto’s. De alligator liep – gelukkig – rustig door, daarbij alle verkeer verder ophoudend.
Zomaar iets leuks deze week.
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Alligator op reis naar de overkant van het kanaal. Ze zijn zeker niet zeldzaam in Florida, maar
wel op de weg.

Gisteren ben ik naar Tampa gereden door enkele flinke onweersbuien heen en heb het
vliegtuig gepakt naar Minneapolis (in de staat Minnesota). Daar kwamen Britta en Cristina, die
al een aantal uur eerder aan kwam, me ophalen. Vandaag zijn we even bosbessen wezen
plukken in de staat Wisconsin, slechts op een uurtje afstand. Dat was leuk. Van de week
vertrekken we op woensdagochtend per vliegtuig naar de staat Wyoming en dan verder met
een huurauto naar Idaho, Montana en wederom naar Wyoming (zie blog vorige week). In
hoeverre ik volgende week zondag een blog kan schrijven weet ik nog niet. Dat hangt af van
ons hotel en de tijd die er over is. Er zal hoe dan ook een blog zijn over twee weken.

Bosbessen plukken: miljoenen hingen er in de struiken, maar slechts een fractie is rijp.

Doei,

Adiël
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