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Jaarverslag 2003 van de redactie van

Afzettingen

De kopijmap en de nooduitgave

Inhoud Afzettingen

Niettemin mochten de eerste drie nummers er ook wel

zijn:

Voor het veertigjarig bestaan werd het derdenummer voor-

zien van een geologische taart en gebakjes. En de inhoud

van de nummers was ook bijzonder smakelijk.

Het Langeboom weekend van 2002 leverde een artikel

met soortenlijst op en een verslag van de WTKG Langen-

boombijeenkomst.

Verder was het buitenland vertegenwoordigd met ‘Oude

liefde roest niet: Denemarken’ en ‘De Ries meteorietkra-

ter’, naar aanleiding van een tentoonstelling, in het num-

mer ervoor voorafgegaan door een persbericht. De geolo-

gie van Nederland kwam aan bod in ‘Mollusken uit de

pas van Temeuzen’ en ‘Voorlopige naamlijst van de fos-

siele tweekleppigen, stoottandenen keverslakken van de

Nederlandse stranden en zeegaten.’

De overige artikelen waren ‘40 jrwtgk, een impressie van

een lid’ en een kijkje achter de schermen bij de redactie

van CR; ‘Hoe het eerste nummer van Cainozoic Research

(CR) tot stand kwam.’

Verder stelde de nieuwe nieuwepenningmeester zich voor

en kregen diverse aankondigingen een plaats.

De rubriek Lapili was met in totaal6 onderwerpen verte-

genwoordigd en kreeg ook een reactie in de vorm van het

artikel ‘Het zout van de zee.’

In het maartnummer kon u voor het laatst genieten van de

rubriek GEOCOMmunicatie, deze maal met 7 onderwer-

pen. Met 25 afleveringen waarin een nog veel groter aan-

tal onderwerpen aan bod is gekomen heeftTom van Loon,

schrijver van de rubriek, een enorme prestatie geleverd.

Chapeau!

Ook werd er vanaf aflevering drie een nieuwe rubriek ge-

start: Opmerkelijke vondsten. Een rubriek open voor ie-

dereen.

Opnieuw kon er uit het ‘Schetsboek’ worden geput om

Afzettingen te verluchtigen.

Ook van onze advertentierubriek ‘Aangeboden’ werd weer

in alle nummers gebruik gemaakt.

Het totaal aantal pagina’ voor deze jaargang bedroeg 60

(het noodnummerniet meegerekend).

Vervoer

Gelukkig werd het vervoersprobleem opgelost door de

spontane aanmelding van Caesar Deerenberg, die overi-

gensook nog het insteken in de enveloppen voor zijn re-

kening nam!

Redactiecomputer

Dankzij snelle acties door enkele bestuursleden werd het

computerprobleem waarvan hierboven gewag werd ge-

maakt eind december aangepakt en zou in januari de

nieuwe constellatie draaien om u weer van mooieAfzet-

tingen te kunnen voorzien. Het uitgestelde speciale de-

cemberMistenummer zal dan van de nieuwe constellatie

kunnen profiteren!

Ook nu weer danken wij iedereenvoor hun bijdragen. En

in 2004 rekenen wij natuurlijk weer op u!

De redactie. Adrie Kerkhof en Frank Wesselingh

De kopijmap voor jaargang 23 van Afzettingen was bij-

zonder goed gevuld. Mede dank zij de enorme respons op

de oproep van de geologisch secretaris aan de deelnemers

van de jubileumexcursie om verslagen naar de reactie te

sturen zou nummer 4 van dit jaargang het klapstuk wor-

den. Helaas gooide de verouderde computerconstellatie

van de redactrice roet in het eten. De uitgave van het spe-

ciale Mistenummer, nummer 4, moest worden uitgesteld

tot in het nieuwe jaar. In plaats daarvan werd een nood-

nummer uitgegeven, toch nummer 4 genoemd in verband

met het contract met TPG.


