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from sub- to co-seismic slip rates’. De
prijs wordt een maal per twee jaar
toegekend aan de beste afstudeerscriptie
over onderzoek naar aardse materialen.
Bij de prijs hoort een geldbedrag van €
750, beschikbaar gesteld door René
Kuipers van Economics, Energy and
Natural Resources te Leiden, een
oorkonde en een bij de prijs en de
vereniging passend object.

Geachte leden & belangstellenden,
na een succesvol najaarssymposium in
2011 met een nieuwe winnaar van de
Prof. Dr. W.P. de Roever prijs, zal in
2012 de eerste NKAM buitenlandexcursie
naar
de
Pyreneeën
georganiseerd
worden!

PGK-NKAM PYRENEES
SOURCE-TO-SINK FIELD TRIP

Najaarssymposium 2011

When: 22-30 September 2012
Op 22 november 2011 is het NKAM
najaarssymposium georganiseerd
met
als thema “Properties of coals and shales
pertinent to coalbed methane and shale
gas production”.

The trip will be organized following the
Source-to-Sink concept and visit worldclass geological sites in the Pyrenees.
For some it will be a trip down memory
lane…

Het programma en sprekers van dit
succesvolle symposium zijn te vinden op
de NKAM website (www.NKAM.nl).

This field trip will be combined with a
field trip of the Petroleum Geologische
Kring (www.pgknet.nl).

NKAM lidmaatschap
PRE-REGISTRATION FOR THE PGKNKAM PYRENEES SOURCE-TO-SINK
FIELD TRIP IS NOW OPEN!

We streven ernaar onderzoek naar
aardse materialen duidelijk onder het
voetlicht te brengen. Dat kan echter
alleen met een stevige basis van leden.
Daarom een oproep aan alle NKAM leden
om uw lidmaatschap voor 2012 te
voldoen, en aan belangstellende volgers
om in 2012 lid te worden! Lid worden
kost slechts 15 euro per jaar en draagt
bij om belangstelling voor de petrologie,
delfstofkunde, economische geologie,
vulkanologie,
structurele
geologie,
geochemie,
materiaalkunde
en
de
toepassingen van die wetenschappen in
industrie en bedrijfsleven te bevorderen.

Check the NKAM website (www.NKAM.nl)
for pre-registration and provisional
program. Available places are limited
and expected to fill rapidly, so register
as
soon
as
possible
to
avoid
disappointment. It is expected that
available places will be filled around mid
Mai. NKAM & PGK members that register
later will be put on a waiting list
according to a first come, first serve
procedure.

De Roeverprijs 2011
Lid worden kan door de contributie over
te maken op rekening 2557527, t.n.v.
Nederlandse Kring Aardse Materialen /
NKAM te Den Haag.
Studenten en promovendi zijn vrijgesteld
van contributie.

Op 22 november heeft Loes Buijze
(Universiteit Utrecht) de W.P. de Roever
Prijs van de NKAM (Nederlandse Kring
Aardse Materialen) uitgereikt gekregen
voor haar masterscriptie ‘Frictional
behaviour of halite/muscovite fault
gouge analogues: Effects of sliding
velocity and of stepwise acceleration

Met vriendelijke groet,
Jan ter Heege, secretaris NKAM
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