
AFZETTINGEN WTKG 25 (4), 2004 55

Nieuws van de webstek

Ton Lindemannen Sylvia Verschueren*

Geheel nieuw

Op onze webstek is een educa-

tiefonderdeelmet een collectie

eigengemaakte en van elders

komende paleogeografische
kaarten. We hebbenkaarten met

continentaledrift van de laatste

65 miljoen jaar in stappen van

5 miljoen jaar, ‘natuurgetrouwe’

paleowereldkaarten, paleoglo-

bes en paleoklimatologische

kaarten. Van enkele kun je ook animaties afdraaien. En

mocht dat nog niet allemaal genoeg zijn: we geven ook

aan hoe je op je eigen PC of Mac zelf draaiende globes
kunt maken. Enkele beschikbare kaarten zijn hiervoor

speciaal geprepareerd en zijn met een setup voor de nood-

zakelijke 3D-viewer (Celestia) van de site te downloaden.

Ook Celestiakun je via onze site opvragen en downloaden

voor Mac en PC (Windows. Linux en Unix).

Celestia is een freeware3D-planetarium programma,maar

wel een met ongekende mogelijkheden. Alle planeten en

hun manen worden fotorealistisch weergegeven. Je kunt

ook zelf kaarten maken en dieover hemellichamen plot-

ten. Op deze wijze worden ook de paleogeografische kaar-

ten rondom een globe gelegd die je dan kunt laten rond-

draaien,ofvanaf elke positie vanuit de ruimte kunt bekij-
ken. Celestia is gratis en alhoewelwe een geologische ver-

eniging zijn, ben je toch niet snel uitgekeken op deze as-

tronomische verdieping.

Eigen bijdragen

Natuurlijk verwelkomenwe ook bijdragen van jullie. Dus

als je iets hebt voor de webstek neem dan vooral contact

met ons op. We kunnen alles verwerken; foto’s en dia’s,

digitaal of analoog, negatieffilm of afdrukken. Mits met

een schone letter en vers lintook teksten van de type ma-

chine.En natuurlijk via de tekstverwerker, Word ofWord-

Pefect of nog weer anders; het maakt nietuit.

Schroom niet en kom met webkopij: andere leden zullen

je er dankbaarvoor zijn, De uiteindelijke bedoeling is toch

dat de webstek ons interactieve digitale medium wordt

van en door leden, datkan de webmaster niet alleen.

*Ton Lindemannen Sylvia Verschueren, webmasters,

Valkenkamp 407, 3607 LX Maarssen,

tel. 0346
-

566622, email: lindemann.ton@hccnet.nl

of verschueren.syivia@hccnet.nl

De vaste bezoekers van onze site zullen ondertussen ont-

dekt hebben dat we steeds meer te bieden hebben. Naast

de vaste rubrieken met onze agenda, inhoudsopgaven van

Afzettingen en CR en fotoverslagen van excursies, is er

ook een archief van de rubriek bijzondere vondsten. Keu-

rig gerangschikt met kleurenfoto’s. En ondertussen is ook

een nieuw supplement beschikbaar van onze bibliotheek.

Ook is een fraaie kleurenkaart

opgenomenvan het landschaps-

herinrichtingsplan van Land-

goed Berenschot te Miste. Een

stratigrafische tabel van de laat-

ste 65 miljoen jaar is in voor-

bereiding. Graagnemen we ook

fossielenlijsten op van diverse

(Noordzee regio) ontsluitingen.

Als jullie dergelijke lijsten heb-

ben, schroom dan niet deze in

te sturen.


