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Jaarverslag 1999 van de redactie van

“Afzettingen” over jaargang 21

In 1999kon deredactie putten uit een goed gevulde kopij-

map. Het ene artikel lokteook het andere uit zoals het in

het juninummer begonnen ‘Tridontaborealis’ artikel liet

zien: vijf artikelen van verschillende auteurs volgden! Ook

de nodige tips voor de verzamelaarvonden een plaats in

de afleveringen van ditjaar: projectie van microfossielen

op een TV scherm, methoden om uw vondsten te verste-

vigen en hoe een UV lamp de tekening op uw fossiele

schelpen tevoorschijn kan toveren. Twee excursiever-

slagen werden ook ingezonden en tevens twee boek-

besprekingen. Verder nog een artikel over ouderdoms-

aanduidingen, een over foraminiferenvan de Kauter, en

een over neogene fossielen uit een zandzuigerij bij Bem-

mel. De boven reeds genoemde GEOCOMmunicatie se-

rie werd onvermoeibaarvoortgezet met zo’n vijf a zes ar-

tikelen per aflevering en een uitschieter van zelfs negen

in het septembernummer. Tezamen met andersoortige

stukjes als aankondigingen, oproepen, literatuurtips e.d.

kon Afzettingen er dit jaar weer gevarieerd uitzien.

Dit alles natuurlijk dankzij de auteurs, die wij hierbij ook

hartelijk bedanken voor hun bijdragen. En u begrijpt, ook

in 2000 rekenen wij weer op u!

De redactie,

Adrie Kerkhof en Frank Wesselingh

In maart 1999 is de samenstelling van het redactie van

Afzettingen gewijzigd. Ronald Pouwer dieheel wat jaren

veel van zijn vrije tijd in het maken van het blad stopte,

gaf na het maartnummer het estafette-stokje over aan Adrie

Kerkhof. Zij en Frank Wesselingh, die mederedacteur

bleef, vormden samen het nieuwe team. Bij deze wordt

oud-redacteur Ronald Pouwer hartelijk bedankt voor zijn

grote inzet.

Vanafhet tweede nummer is de vormgeving van het blad

gewijzigd. Verenigingsmededelingen (zoals excursiepro-

gramma’s en mutaties) en de vaste rubriek GEOCOM-

municatie hebben bijvoorbeeld een eigen gezicht gekre-

gen. Verder is de tekst in twee kolommen gezet en wordt

een kleinere letter gebruikt. Door de laatste twee ingre-

pen kwam overigens het aantal pagina’s dit jaar uit op

minder dan de voorgaande jaren, namelijk 84.


