sula 2018

redactioneel

van de redactie
Beste Sula-lezers,

Sula gaat door! Op de ledenvergadering in november 2017 is besloten dat Sula niet meer op papier

zal verschijnen. Dit heeft als voordelen dat er geen drukkosten meer zijn, de leden geen contributie meer
hoeven te betalen en dat ook niet-leden ons blad direct kunnen bekijken zonder de moeite te hoeven
nemen naar de bibliotheek te fietsen.

Sula wil publiceren over alle aspecten die zee- en kustvogels en zeezoogdieren in het Noordzeegebied

betreffen, met name Nederland, maar ook daarbuiten. Het Caribisch gebied hoort er nadrukkelijk bij.

Mochten er interessante dingen te melden zijn over zeevogels die ook in het Noordoost-Atlantische ge-

bied voorkomen, dan mag de waarneming best elders zijn gedaan. Denk bij mogelijke onderwerpen aan

trekwaarnemingen, vervuiling of andere bedreigingen, voedsel of foerageergedrag, afwijkende verenkleden, rui, parasieten, enzovoort. Een fraaie foto die iets bijzonders laat zien met een korte toelichtende

tekst erbij zou al zeer geschikt kunnen zijn. Daarnaast hopen we ook aandacht te geven aan publicaties,
promoties en andere zaken die de zee betreffen.

Er is binnen de redactie besloten om niet te wachten op voldoende kopij om een ‘compleet’ nummer

samen te stellen, maar stukken direct als pdf online te zetten als ze door de redactie zijn goedgekeurd.

Dit lijkt ideaal, maar bergt ook een gevaar in zich: als er niet meer heel nummer in elkaar gezet hoeft te

worden, is er geen druk meer om een kopijsluitingsdatum te halen of het manuscript op tijd bij de druk-

ker aan te leveren. Er is zelfs helemaal geen aanleiding meer om werk te verrichten ..... en zo kan het werk
op de lange baan worden geschoven. Uiteraard heeft de redactie het vaste voornemen dat niet te laten
gebeuren!

Het plan nu is om door het jaar heen stukken die binnenkomen na redactie op de website te plaatsen.

Deze beginnen alle met paginanummer 1. Aan het eind van het jaar worden alle stukken en mededelin-

gen in een ‘jaaraflevering’ van Sula als pdf geproduceerd, met opvolgende paginanummering, misschien
in andere volgorde dan ze verschenen zijn.

Op moment van schrijven, juni 2018, zijn er enkele stukken en stukjes in roulatie en deze verschijnen

binnenkort op de website. Hou die dus in de gaten. We onderzoeken nog of het mogelijk is een RSS-feed
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te installeren, zodat iedereen die dat wil bericht krijgt als er wat nieuws is geplaatst. Wil je in de toekomst
een RSS-feed ontvangen en je mailadres is nog niet bekend bij de secretaris, stuur dan een mailtje aan
redactie@zeevogelgroep.nl.

De toekomst voor Sula ziet er met een redactie van maar liefst acht vrouwen en mannen weliswaar

zonnig uit, maar kan dat alleen blijven als jullie, de lezers en zeevogelaars, schrijven. Mocht je ideeën voor
een bijdrage hebben, ga dan aan de slag. Wil je informatie of heb je hulp nodig, schroom dan niet om de
redactie, of een van de leden daarvan, aan te spreken. Heb je kopij of ideeën voor Sula, stuur die dan aan
redactie@zeevogelgroep.nl
dear reader of Sula,
Despite a few years of silence, members of the Dutch Seabird Group have decided to continue the magazine
Sula. Sula will from now on appear as an online magazine only, as pdf on the website www.natuurtijdschriften.nl and possibly also on our website www.zeevogelgroep.nl in the near future. We will no longer wait for
an entire issue to be completed before it is published, but put copy online as soon as it is considered
publishable by the editors. At the end of the year, all published material will be compiled into a single
issue, which will also be downloadable as pdf.
Any one who has something to report concerning coastal birds, seabirds or marine mammals in the
North Sea, the North-east Atlantic or the Caribbean, is invited to publish in Sula. Articles, short notes,
book reviews, announcements, et cetera are all very welcome, as are photographs showing, for instance,
aberrant plumage or interesting moult patterns. Please send copy to, or contact the editor at, redactie@
zeevogelgroep.nl.

de Sula-redactie,
Sophie Brasseur, Kees Camphuysen, Marijke de Boer, Ruben Fijn, Guido Keijl (hoofdredacteur), Susanne Kühn, Rob
Lensink, Mardik Leopold en Rob van Bemmelen
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