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VERENIGINGSNIEUWS 
 
SULA ‘nieuwe stijl’  -  Komende maanden zal de eerste SULA ‘nieuwe stijl’ verschijnen. De redactie 
wordt gevormd door oud-gedienden uit de redactie van Atlantic Seabirds en de Nieuwsbrief NZG: Kees 
Camphuysen, Steve Geelhoed, Guido Keyl en Mardik Leopold. Naast dit viertal zijn Floor Arts en Martin Poot 
bereid gevonden om de redactie te versterken. De redactie is voor het regelmatig uitgeven van SULA echter 
afhankelijk van bijdragen van derden. Daarom bij deze een oproep. Denk je een bijdrage voor SULA te hebben, 
schroom niet en neem contact op met de redactie. SULA is Nederlandstalig en kent geen ‘reviewer’systeem 
zoals Atlantic Seabirds dat had. De publicatiedrempel wordt dus bewust laag gehouden.  Bovendien is de 
redactie altijd bereid om auteurs de helpende hand te bieden bij het publiceren van hun bijdrage.  
In SULA zijn artikelen en korte bijdragen over zee- en kustvogels en zeezoogdieren in het Noordoost-
Atlantische gebied welkom. Een breed scala aan onderwerpen kan aan de orde komen; variërend van 
aantalsontwikkelingen van broedvogels of foerageergedrag tot opvallende doortrek van een soort of een 
bijzondere waarneming. Ook oproepen voor onderzoek of waarnemingen, aankondigingen van conferenties of 
studiedagen en dergelijke kunnen in SULA gepubliceerd worden. Alle bijdragen zijn in principe 
Nederlandstalig, maar worden voorzien van een Engelse samenvatting en bijschriften.  
Bijdragen voor de SULA redactie kunnen voorlopig het beste naar het NZG secretariaat worden gestuurd, dus 
per email naar info@zeevogelgroep.nl of per post naar De Houtmanstraat 46, 1792 BC Oudeschild (Texel). 
 
Contributie betaling 2008   -  Eén van de redenen om de gezamelijke publicatie van Atlantic 
Seabirds met de Britse Seabird Group te beeindigen was de steeds verder oplopende vertraging van het 
tijdschrift. Het nu rondgestuurde nummer betreft Volume 8 Nummer 3, of te wel het laatste nummer van 
jaargang 2006.  Om niet onmiddelijk weer met een grote achterstand te beginnen, wordt het verenigingsjaar 
2007 ‘overgeslagen’.  
Contributie-inning van de NZG is altijd gekoppeld geweest aan het publicatie-jaar van het tijdschrift, dus ook 
wat dat betreft slaan we het jaar 2007 over. Misschien “voelt” dat niet zo, omdat de contributie-inning voor 2006 
pas ver in 2007 heeft plaatsgevonden! Bijgaand treft u de acceptgiro / invoice voor de contributie van het jaar 
2008 de eerste jaargang van de herboren SULA.  Volgend op 12 oude jaargangen SULA (1987-1998) en 8 
jaargangen Atlantic Seabirds (1999-2006), zal de nieuwe SULA beginnen als Volume 21, jaargang 2008. Kosten 
van NZG lidmaatschap/contributie blijven voorlopig op het oude niveau van € 12,- binnen Nederland en € 18,50 
voor het buitenland. Wilt u alstublieft zo snel mogelijk betalen?   Vragen of aanmeldingen voor lidmaatschap, 
adreswijzigingen en opzeggingen het liefst per email naar de secretaris secretaris@zeevogelgroep.nl of per post 
naar J.A. van Franeker, NZG, De Houtmanstraat 46, 1792 BC Oudeschild (Texel).  Voor informatie over 
abonnementen etc., zie www.zeevogelgroep.nl.   
 
Marine Ornithology = gratis    Met het verdwijnen van Atlantic Seabirds verliezen we natuurlijk 
een beetje het zicht op de internationale wereld die zeevogels nu eenmaal bevolken!  Nog sterker dan voorheen 
zal daarom het samenwerkingsverband in ‘Marine Ornithology’ worden ondersteund als ons ‘internationaal’ 
contact- en publicatie-medium. Marine Ornithology is als samenwerkingsverband van vele zeevogelgroepen 
uitgegroeid to ‘het’ internationale zeevogeltijdschrift en is volledig kostenvrij beschikbaar via internet op 
www.marineornithology.org/ . Breng die site eens een bezoekje!  De NZG draagt al enige jaren financieel een 
deel van het lidmaatschapsgeld af aan Marine Ornithology.  Maak er gebruik van! 
 
Seabird Group  -  Bestuur en ledenvergadering van de NZG hebben besloten om géén collectief 
abonnement op het nieuwe tijdschrift en de Newsletters van de Britse zeevogelgroep te nemen. De Britse groep 
zal vermoedelijk onder de oude naam ‘Seabird’ één maal per jaar een meer glossy tijdschrift publiceren. De 
kosten daarvan zijn te onvoorspelbaar en zouden in ieder geval tot verhoging van onze contributie hebben 
geleid. NZG-leden die graag van de Britse Seabird Group op de hoogte willen blijven, kunnen een persoonlijk 
lidmaatschap nemen, waarvoor nadere informatie is te vinden op www.seabirdgroup.org.uk/ . Er wordt door de 
Seabird Group aan gewerkt om het aangaan van abonnementen en betalingen makkelijker te maken. Als 
daarover meer informatie bekend wordt zullen we dat in SULA en op onze website www.zeevogelgroep.nl laten 
weten.  
 
Zeezoogdieren  -  Uiteraard ligt onze aandacht bij zeevogels. Maar onvermijdelijk ligt de interessesfeer 
van velen toch ook bij zeezoogdieren, al is het maar omdat bij zeetrekwaarnemingen of stookpietentellingen ook 
de zoogdieren zich aan je opdringen. Waarnemingen van Walvisachtigen zaten al een beetje in het NZG pakket, 
maar zeehonden waren tot dusverre opvallend afwezig. Sophie Brasseur is bereid gevonden om dat gat te vullen 
en in de NZG een rol te willen spelen als informatie knooppunt over zeehonden. Als introductie is in deze 
Nieuwsbrief al een bijdrage opgenomen over de aantalsontwikkelingen van zeehonden in het Waddengebied. 
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