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Om lid te blijven of worden kunt U de
contributie voor 2009 (evt. met de
vrijwillige bijdrage voor 2008)
overmaken op rekening 2557527, t.n.v.
Nederlandse Kring Aardse Materialen /
NKAM te Leiden.

Geachte leden & belangstellenden,
Sinds de bestuurswissel van september
2008 is het nieuwe NKAM bestuur druk
bezig geweest met het op orde brengen
van de ledenadministratie en het
plannen van nieuwe activiteiten.

Najaarssymposium
Door middel van deze nieuwsbrief willen
wij U op de hoogte brengen van onze
plannen.

Het najaarssymposium zal gehouden
worden op vrijdag 9 oktober 2009 bij
TNO in Utrecht (Princetonlaan 6 op
de Uithof).

Het is ons streven van NKAM weer een
actieve kring te maken met als doel het
bevorderen van belangstelling en
onderzoek naar aardse materialen.

De titel van het symposium is:
Faults and fault rocks, seals and
seismic hazards

Onze eerste prioriteit is het op orde
brengen van de ledenadministratie en
website. Verder zijn we bezig met het
organiseren van het najaarssymposium,
waar ook weer de W.P. de Roever prijs
voor een excellente afstudeerscriptie
over onderzoek in de kristallijne geologie
zal worden uitgereikt.

Zodra de lijst met sprekers en tijden
bekend zijn, zal deze via email en
website bekend worden gemaakt.
De Roeverprijs
De W.P. de Roever-prijs is een
tweejaarlijkse prijs voor de beste
afstudeerscriptie (M.Sc.) in de kristallijne
geologie. Er is een geldbedrag aan
verbonden ter grootte van € 750. Dit
bedrag wordt gesponsord door
Economics, Energy and Natural
Resources te Leiden.

Bestuur
Na de bestuurswissel in september 2008
bestaat het NKAM bestuur uit de
volgende leden:
Dr. M.R. (Martyn) Drury, departement
Aardwetenschappen, Universiteit
Utrecht, voorzitter
Dr. A. (Armelle) Kloppenburg, Midland
Valley Exploration, Glasgow / Den Haag,
penningmeester
Dr. J.H. (Jan) ter Heege, TNO Bouw &
Ondergrond, Geo Energie, secretaris

De precieze richtlijnen om voor deze
prijs in aanmerking te komen, alsmede
achtergronden, jury en vroegere
winnaars van de prijs zijn te vinden op
de op de NKAM website (www.NKAM.nl).
We doen een oproep aan scriptiebegeleiders die het afgelopen jaar een
uitstekende afstudeerscriptie in de
kristallijne geologie onder ogen hebben
gekregen om deze in te zenden.
Inzendingen (liefst in electronische vorm
als pdf- of word-document kleiner dan
5 Mb!) kunnen aan de NKAM secretaris
worden toegezonden (adresgegevens in
briefhoofd).

Contributie
De contributie bedraagt 15 euro per jaar.
Studenten en promovendi zijn vrijgesteld
van contributie.
Gezien het gebrek aan communicatie in
2008, hebben wij besloten de contributie
over 2008 vrijwillig te laten zijn.
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De prijs zal tijdens het najaarssymposium worden uitgereikt.

Ledenlijst
Aangezien het lastig gebleken is om op
dit moment een actueel adressenbestand
van NKAM leden samen te stellen,
hebben we besloten om eenmalig een
lijst met adressen van NKAM leden en
belangstellenden bij deze nieuwsbrief te
voegen.

In de spotlights
In deze rubriek wordt de aandacht
gevestigd op recent onderzoek naar
aardse materialen. Het streven is om in
de toekomst in deze rubriek een goed
beeld te vormen van onderzoek naar
aardse materialen dat op dit moment in
Nederland gedaan wordt.

We verzoeken iedere ontvanger van
deze eerste nieuwsbrief zijn of haar
adresgegevens (en evt. dat van
kennissen en bekenden) te controleren
en eventuele verbeteringen naar de
secretaris te sturen.

Als aftrap hebben we gekozen voor het
onderzoek van Suzanne Hangx en Chris
Spiers naar reacties tussen CO2 en
plagioklaas veldspaten. Het onderzoek
geeft een interessant beeld hoe (zeer
recent) onderzoek naar aardse
materialen kan bijdragen aan een
populair thema als ondergrondse CO2
opslag.

Helaas is niet geheel uit te sluiten dat U
geen interesse hebt in het NKAM
lidmaatschap en/of de NKAM
nieuwsbrief, maar desondanks toch op
de lijst staat. Onze excuses als dat het
geval is. Als U geen interesse meer heeft
in het NKAM lidmaatschap kunt U dat
aangeven door op deze mail te
antwoorden. Dit geldt ook als U geen
NKAM nieuwsbrief meer wilt ontvangen

Referentie:
Hangx, S. J. T., and C. J. Spiers, 2009,
Reaction of plagioclase feldspars with
CO2 under hydrothermal conditions:
Chemical Geology, v. 265, p. 88-98.

Het NKAM bestuur wenst U een goede
zomer(vakantie) en kijkt uit naar een
actieve samenwerking in de toekomst!

Suggesties (in ieder geval de referentie
en het liefst met een 1-regelige
beschrijving van het onderzoek) zijn
welkom!

Met vriendelijke groet,
Jan ter Heege, secretaris NKAM

In memoriam
Recentelijk heeft ons het bericht bereikt
dat NKAM lid Joe Larbi op 13 juni j.l. is
overleden. Joe Larbi werkte als
wetenschappelijk medewerker bij de
afdeling Civiele Infrastructuur van TNO
Bouw en Ondergrond.
Het NKAM bestuur wenst de familie en
vrienden van Joe Larbi veel sterkte toe
met dit verlies.
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