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Schelpen seksen en
modelleren
Jan Kraak j.kraak@rug.nl

Kinderen vinden schelpen vaak leuk. Enkele
behouden ook op volwassen leeftijd hun fascinatie
voor de fraaie regelmatige vormen, de mooie
kleuren en de verscheidenheid van schelpen.
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Figuur 3 Drie schelpen van wulken, met links een mannetje

Figuur 4 Cato digitaliseert handmatig een wulk.
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pen met een bekend geslacht,
probeerden we andere schelpen
te ‘seksen’. Dat bleek wonderwel
te gaan: soms lukte het om bijna
90% goed te seksen. Dat je op
het oog na een training van ongeveer vijf minuten net zo goed
kon seksen als de computer, doet
niets af aan dit resultaat. Want iedereen die maar een beetje op
de hoogte is met automatische
patroonherkenning is, weet hoe
lastig dat is en hoe verbazend
goed een mens daarin is.

Figuur 5. Jan Kraak achter

Figuur 6. Projecties van de mondrand van een schelp
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