
Excursie-overzicht 1993

10 april Excursie stinzenflora van buitenplaatsen in het Vechtgebied

(Maarssen, Breukelen, Abcoude) o.l.v. Piet Bakker. Verza-

melen 10.00 uur NS station Abcoude. Opgave verplicht bij

Landelijk bureau, tel. 071-273533.

8 mei Excursie Huize Baak en omgeving (gevarieerde voorjaarsflora,

o. a. Akker- en Weidegeelster) o. 1. v. Flip Sollman. Verzame-

len 10.00 uur NS-station Zutphen. Opgave verplicht bij Lan-

delijk bureau, tel. 071-273533.

15 mei Excursie district 7 bij St. Isidorushoeve (gem. Haaksbergen).

Verzamelen 9.00 uur bij r.k. kerk. Informatie bij Otto Zijlstra,
tel. 053-331589.

5-6 juni InventarisatieweekendTerschelling. Informatie en opgave (ver-

plicht) bij Jacob Koopman, tel. 05610-16317.

Meld uw deelnameaan de excursieleider, zodat u bij eventuele afgelasting bericht

kunt ontvangen!
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13 juni Inventarisatie district 14 bij Amsterdam (Hemhavens). Verza-

melen 9.30 uur bij NS station Sloterdijk. Informatie bij Ton

Denters, tel. 020-6164105.

19 juni Excursie district 7 bij Markelo. Verzamelen 9.00 uur bij de

Grote Kerk. Informatiebij Otto Zijlstra, tel. 053-331589.

20 juni Excursie district 14 bij Ruigoord. Opgave verplicht bij Ton

Denters, tel. 020-6164105.

10 juli Excursie district 7 bij het Kanaal Almelo-Nordhorn. Verzame-

len 9.00 uur bij de kruising van de weg Oldenzaal-Ootmarsum

met het kanaal. Informatiebij Otto Zijlstra, tel. 053-331589.

8 augustus Inventarisatie district 14 bij Broek in Waterland. Verzamelen

9.30 uur bij de dorpskerk. Informatiebij Ton Denters, tel. 020-

6164105.

14-15 augustus Inventarisatieweekend Terschelling. Informatie en opgave (ver-

plicht) bij JacobKoopman, tel. 05610-16317.

22 augustus Inventarisatie district 14 bij Hilversum. Verzamelen 9.30 uur bij
NS-station Hilversum-Noord (voorheen NOS). Informatiebij

Ton Denters, tel. 020-6164105.

4 september Excursie district 7 op de Manderheide. Verzamelen 9.00 uur bij

de kerk in Vasse (gem. Tubbergen). Informatiebij Otto Zijlstra,

tel. 053-331589.

11 september Excursie Waaloevers nabij Ewijk/Beuningen o.l.v. Flip Soll-

man. Verzamelen 10.00uur NS station Nijmegen. Opgave ver-

plicht bij Landelijk bureau, tel. 071-273533.

Verder wordener tussen mei en augustus in Noordwest-Overijssel enkele inventari-

saties georganiseerd door de IJsselacademie. Men informere bij H. van der Laan, tel.

038-650516.
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Aanwijzingen voor de auteurs

1 . Auteurs ontvangen geen drukproeven. Kleine wijzigingen in de tekst kunnen door de redactie

worden aangebrachtna acceptatie van het manuscript. In principe wordt een beknopte Engelse

samenvatting door de auteur(s) aangeleverd; deze kan zonder nader overleg door de redactie

worden aangepast.

2. De schrijfwijze van de wetenschappelijke plantenamen is die van de meest recente Heukels-

flora; afwijkingen moeten duidelijk (en gemotiveerd) worden aangegeven. De bij de naam be-

horende auteursaanduidingwordt éénmaal in de tekst en eventueel in de titel aangegeven, maar

verder niet meer. In tabellenof bij illustraties wordt alleen de wetenschappelijkenaam gebruikt.

De afkorting voor subspecies is subsp.

3. De schijfwijze van Nederlandse plantenamenvolgt die van de Belgisch-Nederlandsenaamlijst

[Gorteria 13: 86-170] die overigens ook in de recentste Heukels-flora wordt gebruikt. In de lo-

pende tekstbegint de Nederlandse naam met een hoofdletter.

4. Van nieuwe vindplaatsen wordt het atlasblok (+ kilometerblok) aangegeven. (Hiervan
kan

- om natuurbeschermingsredenen-
worden afgeweken).

5. Een dankwoord wordt niet geplaatst, behoudens uitzonderingen.

6. Teneinde de leesbaarheid van de artikelen te verbeteren worden (literatuur-)verwijzingen door

een cijfer aangegeven (in plaats van door vermelding van de auteursnaam van een artikel). De

verwijzing kan een artikel betreffen, maar ook een ongepubliceerde bron, of het kan een tekst

betreffen die als voetnoot aan te merken valt. De verwijzingsnummers worden niet alfabetisch

naar auteur gerangschikt. Namen van auteurs worden op normale wijze (dus niet uitsluitend in

hoofdletters) genoteerd.Voorbeeld:

R. van der Meijden & L. Vanhecke, 1986. Naamlijst van de flora van Nederland en België.
Gorteria 13: 86-170.

niet:

MEIJDEN, R. VAN DER, & L. VANHECKE, etc.

7. Geef een sneep tussen twee getallen, die 'tot' aanduidt, aan met twee korte streepjes.

8. Lever de tekst bij voorkeur aan op floppy disk, het liefst in Word Perfect (4.2, 5.0, 5.1) of in

Word 3.01 (Macintosh); anders ASCII gebruiken; lever een uitdraai bij de floppy. Doe geen

moeite de tekst zelf op te maken; gebruik daarom geen 'tabs', inspringingen of extra spaties.
Geef bij tabellen de kolommen aan door het gebruik van 2x het $-teken; dit spaart de redactie

veel tijd. Voorbeeld:

Caltha paIustris$$l$$-$$3

Hottonia palustris$$2$$l$$2

in plaats van:

Caltha palustris 1 - 3

Hottonia palustris 2 1 2

9. Lever direkt de originele illustraties in.Gebruik hiervoor nooit transparant papier. Zij moe-

ten van goedekwaliteit zijn. Overigens heeft de redactie het recht illustraties te weigeren.

10. De auteur ontvangt 50 overdrukken gratis; bij 2 auteurs ontvangt elk 25 overdrukken, etc.

Indien meer overdrukken gewenst zijn kunnen deze (onder bijbetaling) extra worden geleverd.

Neem hierover kon takt op met de redactie.


