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Nluwe beguns{g€ts:

cLAff ?!TRo!!U CollPArU - U.u!tt.t.de 35,
251ir HD 'e-cr.v.!has. (Ees,)

IXVENT Ei(ERGY LrXItaD - 2rl Portl.ld pr!.e,
tronden l1N 3DI, Erselsnd (Beg.)

I{IRR-MCCIE OrL trJX) rrxl?ED 19s Xnights-
bridge, tolden sw, Ena.taDd (86s.)

filcEITROrr OI, CORpORATION tr{lrED - C.pel
floule, x.v Broad

Oeaccepteed al8 lld:

BnlL, .t. - l.B, Aalterta.! 175, tDe. 1606,
3s€2 zE Utre.ht (bs)

HOot? vaN llursDu$rEn, R.a.n. - Il6rlbo.-
PB UtFcLr (bs)

L ]rR, J.G,X. v l{ Da C€r.rupr.tn 25,
6€21 3I llndhov.n (!g)

rlE?ERS, R, - C.!ro!dr.€t 2, 3564 Jn

SllEllSrRAr R. - LB. B.tk.!ra.! €9, tu.r
6$, 35a2 w Utle.ht (bs)

llulllssEll, i. - B!.nrcr1r.! 7. 3431 Gv

'ALEN, 
C.G, - r.B, B&rt.rl6u 41, kd.!

359, 351? vG Utlecht (bg)

Vootgechgan voot het lidnaa$chelr

30 d.3en r. d€26 tubliL.ti.
ge€! schrlrtelrJk. bez*f.r t.a.! ro€1.tlls
'1. l1d zij! bim.!gero..! blj .i. se.!.t.-
ftr vrn let c€noot€ch.pr zurre! hiee.d.!

eoldo. ar. trd (A!t.
3 v.! de st.tute!, Art, 1v.tr b.t lra.!..n



- Bilderdijkstraat 4 bis,

Ansterdan (bg)

v. u. Ansterdan (bB)

coESrrN, rr€j.
Btr 's-cravenhase (s)

e. c/o worsl€y

vaN - c/o sherl De,elop-
21122 Nsrirs, P.M, B.

2.113, Laco., NiseriR (s)

107? Hs tu.tedan (bs)

aP ,s-cravedase (c)

1103 Es AI€lerde (g)

van {bs) narr (s)

Escr, Mej, D's.

LEYzrRs lrs, Mej. Drs. c.t,

van (bs) naar (bn)

Beai n d iging lid n aabchap :

Parmarrbo, surinaEe (s)

..r3c ove, csrada (s)

P.$. - 'oric adres' c/o

srat€ of Brun€r, Borneo (s)

Mineralogischeen Petrologische Kring

houdt op vrijdls
17 uur een Jaarvergaderi



YootroPrse asenda

1. Hul.houderijk deer
I]tA comissi€s

b, bestu!f€verkr6zl!ae!

vs D!. c- ,{ailei nicro-
scneurtjes ir

.adeic brJzonderheden to.3.-

.r€ voorlra.sbileenk.h.t 19ao

0p 20 061 tgao wa.e, vlJ de sast van d€ G€o-
chcnt.cne xrlrg ir n€t shelr raborato!iuE

)n la uur opende Ir. X, de oroot, de voor-
{rinB, de r6!ga-

derins en s,r het {oo!d ean Drs. x.M, d€
Roo, i dle een

fliJ b..!rak het verloop van cheDi.c!6 €v6n-
oppervl.kievarcr Dnd€r tn-

aarrllkrna vab
h6t glensvlak vsn luchr cn later, en .I!
sevols vab tenlerltuule1
gt.ch. procpsspD. A'r de hrrd vu ber€L6-

staldleheden de pH v..rdcn en de ca, ilh.lt
e. 02 .orcentFtt€ bep..rd, relke doo! !1d-

op verEchlrlende pDDt€D
ven dc RlJh ve?den getoerst.

htold Drs, B. s. zuuld€.g

van de n.rur,l:,Le chcnt6chc qspoc.clllns

t€ loo€n voor
srlp var de onnatlurrrJ

volscne de h€er zlurd€eg
kln het stroorsebi6d

/- ch6Ersche eenneden vordcr lnsedeerd, H6r
zuld6rrJk deel
Lorlaino, ligt in een sobled

1. opgebouvd. Hiet!!

gebt€d dst nit
is opaobou'd
berg€I. .o dc krrte! en krrlr v,b b.L xrrJt
v.n Belali; en ned€lr.nd zij' lydrochenl.ch

gebled \.-ant. onar-
tsnkelljk.an 0..kI d€ r6gs

beparend te ziln voor de
natuurllJke smensterltn

etelrlng voor de a hydrochcnische sebleden
referentiepu._

len langs de natuurrijke sdhen-
stetrlns b€rekend, cn velgerek€n net de vcr-

kelijke cheDisch€ smenEt€r11.g. Het blrjht

e€n in h!!! zrjrivi€ren
b cd, zorls de .rlc-", d€ S.trbre cn de Roer.

zekere zerflel!lgtns in het
xaaswat€r plaat3, eer zettreiniairs, die
s€pasrd gaat v.lontreinigidg.

''Ge.cb€!irch
ult T.raB eb re-adL

Dit ond€lzook ra*t deel ult
Prcject", vaalrD rret space

scie!ce l,aboratory, org6ntr.h-chenrci uit
en de aldettna orsarische

stro!.tolieter, een fii. g.leireerde, o!-

de orrart.che conpoDe.t, d. CyrnoFyte.,

ver ]1et olslntscle nater1c.l tot 6000 C,
urtS€z€t, Met beh!rp

tr3cn6 proce€aen

Atdeling Noord Nederland

o! don.re!.t.g 29 januarl 1931
in hot€1 do Nleure Brllk, Brlnk 13 te r|3-

It,fi. zasNijn cen lezirc houd€n
over de Gcorosle en PrlEooa.ogiafie var het

r'ctor€! dt€ tn ber rorocegb
tot ze€r dlgeDene veenvorDins

ir de kultvrakter (onstr€€kg 1,o00 l, v.
chr. ) zur1.n vorden b€h.nd.ld,

de irvloed ran aanv,nke-
lijk.D6lle,
serstijstna,
brrria!., ver:oetine

in ontvlkkerirgss'ns tus36D
het re.t.rrJke er het !oo!d.llJke lustse-
bied k!1J3€n biizondere .shd.cht, evenars
de zeer ulgenene
plelEtoc6n. grorden

Ic3!.Ygs:!!!1!c
vooratg.a.de 

'.1 de jaarve.-
sadeiins rorden sebod6..

r) Jaarv€lEras secretarl6
b) Bertuur6verkieztns

De her€! V.t
af er st€1t6n ztch belde! her-

de. e. vcr 3chrifteliJk
ja6rverBadering.



Uitnodiglng D€€ name Coniactdag 1981

Aangekondrgd
ntewsbrret roldt de co.t!.td!g tsar sehou-
den oD VRIJDAG 20 rxBnulRl 1941,
Door dit Jaar
bileen t6 konen hooFt d€ cont.ctco4issi6

P-"9^1

door Drs. P,L, de Boer,
leraelrche sedincntrtre tiidens het
rddden l(.rjt:
vaD olg.nische
stol v€rve$ins

schullrng. Geothe!-

ttes ln het surductl€-ptuces onde!

12,4s lunch tn het self-sclvrce cafetarl.
2 (6rseh ko3ten)

14.oo kcuzeEogerijkhedenl
1. IMittuut vaor Aard{.t€nschrpp€.,

- p.leon'gnetisno
(Di. r.D-n. zrJd.raerd)

- k!tsrarer.ei
(DrE, c.., so€nsdrcst)

kort6 inreidilc g€houdeni sevolcd

2. !y3lsche ceoslatto,

D€cbani3cn laboratoriu- "cre-
noble projekt (Dr, Th.v,r, van

Ncderr'nd (Drs.
H,J.A. Bere.d3€n)

r€r in landschaps-e.orosrscn
onderzoek Krohne Rijn scbied
(Drd. v. Breut€n)

- (bodeB) erosiepro.essen in verd

jert- (Drs. J.rd. noers, verdge-
docrie; Dr. H,Th, Riezebos en

.cg€nv3r slnur!-

b€ddlns toposrafic
tn setijde'a.eren (Prof. Dr.

J. n, J. Te$1ndt)
s, Itorr*liik

atsch IDBtrtuut (l(,N.r, r, ), De
alrt. (d€ bur v.rtrckt or 13.50
uur vsmf rra!.ltoriu! 2)
Na een pr4.nt.tte

J, OerleDrns €.D
lezrns houd.n .ver ijsr<arnoder-
ren. Daarna zutreh ei roldr€l-
dtncen vordEn sehouder bij de

8lsch PrvilJoen (Dr5- G. sout-

door Ddi!.ct 30 lersonen ro.den

der die n1€t ln ltrecbt vorken,
4, Rljhsnuseu H.t cathsrijncconvent,

dts van hei chrrsr€ndoD ra N€derr-
rdd (net vcrvoer is afha.k6rlJt
van let a'nt.I de€1ren€rs)

16.o0 Poster

d.gen€n die Fysrt.he
ceoghJie, het {,N.fi.L ol bet |lu-

r'ebben wordocnde tlJd
d. plesent'tr€E t6 zi€n.
Dc contsctconntr.le
zulr€n brljkaov€n

rs.oo dl,er, uijsttaf.r rn cninee.-Indr.c!

214, vtreclt (dtcbt bij parke€r8.!a-
96 strihg{es)

!s!.1j$."..l!r1
tr De uithof ltgr

zqel brJ hcr

sitoriun 2 zijn parkegrpra.ts€n. valat
Utreeht CS en 3tatior D!lebergen-zci€t rrJ-

ochtend e!/of niddlgploeraEa inclGr€f

e. hun senodisde. t 30,-
r6den €n bln senodlgden

.er v.n het verschurdtg.te bedrag op elro-
rckellDg 40517 van d€ Perntngreeste! v.n

H.t qqn3eg4c49:slllf
brrel sclieve u seliJkl,lJdrc rngewld te

yordt v.!zocht zo sFoedr,g
msertjk 1n te scnrijven, uiterlijk op



tcr. 070-414011,.oe!

tsdt r.lFldinFsI9.!!ri€r
!.! dii luDner (b!2. Ii.

Bi je€nkomst Wetenschapsredacteur€n

vln novenbe. 197? heb rk
secevcn va! nijn e.-

" v,n dat Jaar _CEor.sie en
iijnbous" bdfhr
jes v.n h€r vak te rcren.
In'ldders zljn

blrjkt niet ar_

€en tijd *a,r
andcre tijdschrlrr€n hln oprasc zien drlen)

zrln aevecst
( dI. overlgenr screidelijk

raar opgedaft id.cbn).
J.1 rmnen oPnienr

ar'1 jke {etenschap*redacteuren br jeen;
conrerebco of scieu-

verd 1! Ansrerdaf, 8.houd€!
van n€r 1o0-larigc Ersevicr

in r.teh€dirrr (brj het

4' bekend verk nume!). Daar vil lk 8!4s
z na.r velwijz€n. da! nlet u3!-

vezig voor "Georosl€ en r{ijrb6u} in de

erv.rlbger voo. her tijdschrrft opsediar.
zljn rerevant

!te.ds Eeer rlggeb o!
Eogersrar rce

tiJdrcbritt ({t "c€brosie en }Iijlbou{-
i.) is het lan bclang ob
te lchrijver, 1ndr.n een

.edeh gaan steeds lccr (deers
aer€norEeerde) nler-hserse tlldr.hrif

br1',l'1"'''F.'.'Jk

'ar daamn dc @cerijk

tljdr.hriii te bllJv€n revc.anl

bedrlg dien€r r. '.seiv€-

Didd.Is de intel:ltlon'
r3soci&tion (lFsEA)

yolg€hde coryres (Phlr8de1pblr, 1933)

Bcrana3terrender zrr lk are's aerd€r rn

Geologlsch en mijnbouwkundig ni6uws

stijDen (r- c.l-. )
(kartosRrie)

r. 'an $1Jlgra.den (s.oE. e"
l'c'],')

12-12-1930: !.L snlldels (toesepn6te
ra.dschap! ecologie)

Docto.!rrexmen ceoloere
22-10-1930: Mev.. c.H,A. Huisnn (D.Iyro

26-11-1940: r. storb€cx (h@fdv.t georocie)

Doctorrrlexanen iyslsch€ seos.aJtc
19-1r-r940: r. B'r5€! (ky.rtairseorosie/

raagrqndaenese)
(seogr.tirche

hydrorosl€)
c. r. v.b Dljk (!vrt.1rs6oro
sie/rassrardsenese)

(k{arts1!scolosj:,
I'agtandsen€se)



Samenwerk ng U.G.V ' L.G.V.

H€t votsondc Eczancnrijkc
vordt hierbij aans€kon-

z^. 7 {ebr,, 13.00 uur. Auioialrr in d€ on
gevlng van leiden.
nallng vln t
555452336 t. n. v.

xa atr66P verzmeren

Da*rna van t

Do. 12 feb.., '01ie en c$,

doo! geolosische,
ntschc lactoren.

r. vsn Ds (dir. afd.
Drod, She1l) i
(d1!. e.on. seosr.
vc.riteit), Dr, r.v.r. Geeirings (dir,
afd, €DerClevoorzienins hin. .con.
r&ken) onder
d.ar (!€d. vetenschappe

AanvanS: 14,30
IVAU, Na afloop borier",

RhiJnouven 13 (afslaB de uithof).
aescrvcrcn 6chrlf teri jk
!1$re, BudaP€stlaan
of tclcrontsch O3o-s35oso.

Bijeenkomslvan de "Group European
Itrlin€ralogisrs" (cEM) op 7 juli j.l.

Dczc bljconkon6t
p!aktlecbe rd€e€n, di€ kunnen bildrasen

1 DlrectoIJ _of lnrolean Jilinerarocicd
Iiai-1-!ll!:!-

cn afd.llnsshooiden

stclllnscn, die

t!tlaan eoldcn
v8n vc,.chrJnhg

2. g!€-!:!.h.t v_allllaqu lj!119 1!
vEn hct w.t.!'ch6pp€1i jk-odeNi js in
!9_g!9ri-r-o_s_1_6 -c! !!!r9l!sl9
ov.r:lcht t. d€ ohder'rjs
co6!dln5torcn vsn de veterscnalpeliik€
tnstttuteh net
de D1!6!aro31€

een Lortc toelicbtlns
gevr.agd. [anneer
!t.htlla btnnen zljr bij ur secretaris,
wodcn zrl doors€zonden

Ct.!5th.ll ,
wetene.h.pperlJke
n.'.log1e in
ren, Een brocbu.e,
rett6r z.I verEchrjnen.

3 Eu_rgL€jL&gllIL
loseri jkheden onderzocht

on t€ konon tot €en s€zaEenlitk tuo-
Pees rlJd'chrlft.
rllze Y..!op

r€6dr bestlande trjdschriften. fiierbij
*o!dt g.da.ht
slei rort.chrltte
Irln€r.1oa1ca1 fiasazrne; Rerdlcorti der
1o So.tetd Itarrd.g
P€t!oroeld, Sch{elzer1s
gl.che un.l Petrogisphis

d€t voorstel 15, d,t er een Euopees tijd-

geredtgcc.d ?o.dt
5 boveng€nooDde rrldschrirten onder toe

r,| brl de crir asrsesroten

C. J. Ovcrwccl (Leiden)

Olieveld Schooneb€ek , RW 2

s.Noaratr (scpi, tgao), set ,rtikel rijkt

)iteu*5br1.1.

w1lrcn viJ her

6ch6oneb€€k g6rcscn

zlcb cen berans.ijke cesteer
telaeg H€t ortevoer€.d€

tig 4€te!, h€eft

vtJf ktronor.r,

orle ce, arnvahg
Jo€n kobleke

€



zijn tegerij*ertiJd

lijker in stroni4 t€ brenc€n zijr dan de
her noeiril*

tang.ijk€ erergiedrac€r te 'imen.

"een orreraasl. dat op {at€r drijrt",
€n water ses.helden zijn,

Brjn3 :5 ja.r

de oorrogsja.en in 1e46 r€delijk o! sans.
sinds die tijd

bijns 31 niljoen lubieke

bijna 65 nl1
joen kubieke

ruin 115 nirjoen kubieke

Nadat niljoenen raren

loordcrijk er het oostelijk

Dit noord€rijk en oostetijr.

rn her zuid€lijk en het re3terijk B€de€rt€

vijftien procent cepro

een vroegtijdig€

14o nirjo€n kubleke
,.nterblij'en. rn de loop d€r jarer zijn

zo noselijl t€ vernogen.
zijn op rabo.atoriunschaar

baar €n dus senokrr€1ijk

er ceinjekteerd
Heet{et€r-inj€ktie

Ir totaal zi jr
injekrieprojckten

het JMr y,ari! Nederrand

de injektie vu heet,eter boven d€ vijrtier

ID de vijrtieer j*en verd.n

2a1 stronen. Daarbij

de praktijk dat blj h€t cebruik van sroon

dus on te trachter stooninjek
van de c.ond te krijger.

injerree!de ron
boven hee!yatcrinjektie

kunnen stijB€n.

cijicr in Rnd€re
vari stooninjektie



3ij dc onr*ikk€rins van stooninJ€k.ic eirs

d€ reetvarcr-irjektl€,

det eel.t6 EtoooDrojekt sins in 1e6o !$

reservolr a'nerkell jk 1:sc.

yerd sel.vcrd bij

*ar€rdrrvesebiad te kunn€n injeLteren, zijn
ba! noodzakelljk en dar

ran de z€stisor jaren

Bl.i het verder voo'rs.hlijder vln de tech
eerd durd€li jk, d.r .r6uoitrj.k-

g.lden c6}sius noserijk is.

zouden ?ljn.
e€rste p!o.fprojekr

d.sclllks rond de 40o ton
stoon EernJokteerd.

terP.ratuu.verhoging br€ek
anzicnrlJk oF
1nj er<ti. van

oDd!t d€ naruu.rijke
ner Pfo€1plojekt br..k eer

3trrses. De s.oolirjaxtr€

orie ulr s.ho.nebeek.
duidelijk zi,ln boe !..1tijk

etooElnrektre-Fojeke

dat her on srooEinjektle

v!' dezs srooDlnjektic
plaats zar hebben. Het Rlr2 projekr in zijn

ars het p!6e{p.ojekt drt tussen 1972 e!

'Loon-inJekto.en, 
ber RlL:-

projekt b6h.tsr injektlc ridder3 v€.rrier

ondrt de rnJ€*tieputten

zc te dicnt bij

|e.kfijze g.kozen:
l.al Mldt iidd€rs zeven

Beinjekrcerd.
de stoon-irj€ktie via d€ze lnJ€kroren s€-

andere i.jekroien 1n sebruik genoner. ook

drie lad!. opseterd gaat bet dirs dq een
stooDlnj€kti€ 2€s jaar zal
duren en va"rbil v€ettien rnj.ktieputien
betiok]{€n zijn. ong€veer €€n h'1i J!' na

de rioonirjerti. zul1en d€

Na deze zes jaai is

he! .rienoudend€ gesree.te

3n€rheid tc blijven

d.t de ddo. zes jaar stomn
onseYcer vijftier jalr

D.ar uirelnderijk za1
vordoende blijkc. te zijn

voor 'ljtrier 
jst *arlte.

bet R$2 prc.Jekr zo.ls dar

totarr vrer nirjo€n
bedr op zar br€nsen,

zon zijn r.t d€ injei-

bij d1r !-ojekt

FraJekrsD van €en d..gerijk€

11. het huidrge order h'n-

brijkeb te 2ljn: het

latr.lsleedSr.<
net dit t*eedc pt.jekt.
d.r raue€. ve g€en kuG.-

de vljrtren plo.ert van
n€t b!rle ssrdarlovoork
zot zlJn, uet he6t *steriDjektl€ verd aan
deze vijftieD

d€ inler.ie van stootr op srotc 5ch"r nog
eens vljf!i€n lrocenr boveD do seramd€

de 33 piocerr

ziji. rn rnif d.rris Jaar
tijd rerd achttien
taal r70 nil joe!

koD.nd€ tijd



Noors gas naar Nederland

dit project i
500 niljoen NoIl eist,

r:j\e.t-,ld dJ'

niljoen Nor{ jaarlijks, ren

aoa nirjoen n" natuursas jaarlijks. Dyno
me van 40{ in ee'

zij r in Nederland.

n." d- ,i F,, dFr j\- maa -

handeld. De uiteindelijk

de belanchebb€nde larri jer,

stest Sunid3'd-,a"., r,-d "i",,

via d€ pijprerdile

nilloen n". vanaf

pi:j Dsn €n het
hcbb€. tezmen 551 v.n dc

de prijs die
net de Frijs die

j,ar kunnen produc€ren.

Boekbesprekingen

lijkheden die in zijn v.rk
s.hrilver heeft

een asnpgk, vgelbij

''noeili jke *isrurdic€
bij bestuderinc van de

nsNeli jks voork€nnis nodic

sraat onvemijd€lijk

ren in €Derzijds

d€rzijds €en

tuur (te vee1, te gedet,illeeid), D.,rna

de (oLde) aNsr

bezis dre nij ninder in

als srote rijn

uiteindelijk

zijn de boonvoorst€1-

te kirjgen rn de eisen-



loDen o,.,: be6chrijvende stqtlstlck, cor

Urtsr.k.!d is
larnsraal se*rJd 1s .an dc

juist eoor d. geoloeie zo ber.4lrJke a.a-
ryse vrn kratltatteve seseverc. fiootdEruk
4, tret d. erisszins lretentieuse rlt€r

bescnrijft een
den, i!!rl! d6 coDeuter bij ksn d..!€n t.t
een verrtaltna
bootd3rur rorde!

De rndex rB eo€d, de torte rr1€r.tuulrrjst
en d€ vesiJzlngen

indruk, een 11Jst tan
ontbreekt het..., de

rrgeren€ v.lzorgilg is in o.de, .n d6 plij6

suen!.tt.trd der.itk!1tt.k
soed &n 'tjne! ee.der breed d.E .rrep

B. Bolr.sraa! (Ansterda)

rhe o6oroay ot Ne* zeal,nd, ed, by R.P.
slevens and .T, ?. ?u!a.

(2 volucs), S20 pp., 37o foro 3, 21o rrcs
rce, {et1lngton, n4

zesrend, 1973. Price nzs 95,s0
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