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DE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR GEDRAGSBIOLOGIE
De Nederlandse Vereniging voor
gedragsbiologie stelt zich ten doel de
gedragsbiologie in Nederland te
bevorderen. Daartoe organiseert zij
symposia en discussies, en geeft zij
deze nieuwsbrief uit.

Kopij voor de nieuwsbrief
U kunt kopij voor de nieuwsbrief
sturen aan:
Dr.
Henk
Visser,
Zoologisch
Laboratorium, Postbus 14, 9750 AA
Haren,
fax:
050-3635205,
vissergh@phys.rug.nl

Bestuur
Dr. Marcel Visser (voorzitter)
Dr. Paul Koene (secretaris)
Drs. Maaike Kempes
(penningmeester)
Dr. Christiaan Both
(winterbijeenkomst)
Dr. Henk Visser (redactie nieuwsbrief)

Met name gewenst zijn persberichten,
promoties en priemend proza over
gedragsbiologie.

Dr. Katharina Riebel

Informatie
Informatie over de NVG kan
gevonden worden op de website:
http://www.gedragsbiologie.org
of kan worden ingewonnen bij de
voorzitter:
Dr. Marcel Visser, e-mail:
m.visser@nioo.knaw.nl
Lidmaatschap
Inhoudsopgave

U kunt zich opgeven als lid bij onze
secretaris Dr. Paul Koene:

•
•
•
•

e-mail: paul.koene@chello.nl
of via de bovengenoemde website.

•
•

De contributie bedraagt Euro 22,- per
jaar voor studenten/AIO's/OIO’s en
werkzoekenden die lid zijn van het
NIBI, anders Euro 25,- en Euro 27,voor overigen leden die lid zijn van
het NIBI, anders Euro 30,-.

•
•
•
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NVG activiteiten
Bestuursmededelingen

De NVG in de aankomende jaren

Bestuurswisselingen

Het bestuur zal in de komende jaren
de rol van de NVG binnen de
wetenschappelijke
en
maatschappelijke discussies rond
gedragsbiologie verder trachten te
versterken en uit te bouwen.
Belangrijke instrumenten daarvoor
zijn
(a)
wetenschappelijke
bijeenkomsten, (b) de website en (c)
PR
activiteiten.
Naast
deze
ontwikkeling waarbij de NVG zich
nadrukkelijker naar buiten toe wil
profileren zal er ook aandacht zijn
voor
(d)
een
professionelere
organisatie van de vereniging.

Op de algemene ledenvergadering in
Dalfsen heeft Menno Kruk het
voorzittersschap
van
de
NVG
neergelegd. Zoals hij zelf al in een
eerdere nieuwsbrief heeft toegelicht
was dat met enige spijt maar hij kon
het
voorzitterschap
niet
meer
combineren
met
zijn
drukke
werkzaamheden. Ik wil ook vanaf
deze plaats Menno nogmaals hartelijk
danken voor zijn inspanningen voor
de NVG. Misschien gingen de
ontwikkelingen binnen de NVG niet
altijd zo snel als Menno wilde, maar
er zijn toch belangrijke stappen gezet
die nu verder zullen worden vervolgd.

De najaarsbijeenkomst in Dalfsen zal
min of meer op een zelfde manier
georganiseerd blijven als dat in de
afgelopen jaren het geval is geweest.
Elk jaar zal er een onderzoeksveld
binnen de gedragsbiologie worden
gekozen waaraan we speciaal
aandacht willen besteden om ook op
die manier zo’n onderzoeksveld bij de
NVG te betrekken. Voor 2003 was dit
bijvoorbeeld het insectenonderzoek.
Naast Dalfsen is de NVG vaak
betrokken bij andere bijeenkomsten.
In 2004 is dat met name de tweede
European Conference on Behavioural
Biology in Groningen (zie elders in dit
nummer). Om bijeenkomsten op het
terrein van de gedragsbiologie te
stimuleren zullen we vanaf 2004 ook
twee tot drie kleine bijeenkomsten op
het terrein van de gedragsbiologie
financieel ondersteunen (zie de
oproep elders in dit nummer).

Er was in Dalfsen ook een gedeeltelijk
afscheid van Katharina Riebel. Na
drie zeer succesvolle Dalfsenbijeenkomsten heeft zij de organisatie
daarvan nu overgedragen aan een
nieuw bestuurslid, Christiaan Both.
Het is maar een gedeeltelijk afscheid
omdat Katharina nog wel als vicevoorzitter lid van het bestuur blijft.
Natuurlijk wil ik ook haar hartelijk
danken voor de grote inzet en
inspanning die toch nodig is om van
de Dalfsen-bijeenkomst een succes
te maken.
Verdere veranderingen in het bestuur
zijn dat Henk Visser de nieuwe
redacteur van de nieuwsbrief is, een
taak die hij van Marcel Visser
overneemt nu deze voorzitter is
geworden. Maaike Kempes blijft aan
als penningmeester en Paul Koene
als secretaris, webmaster en sinds
kort ook als vertegenwoordiger van
de NVG in de redactie adviesraad
van Bionieuws.

De
NVG
wil
haar
website
(www.gedragsbiologie.org)
uit
bouwen tot een belangrijke bron van
informatie over de gedragsbiologie in
Nederland. Hierbij is een actieve rol
van
de
gedragsbiologische
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onderzoeksgroepen in Nederland
essentieel. Op de website moet veel
informatie
over
onderzoek
en
onderwijs te vinden zijn. Met name
het wetenschappelijk deel zal via
linken met websites van de
onderzoeksgroepen vorm moeten
krijgen. Daarnaast blijft de nieuwsbrief
een belangrijk communicatiemiddel
naar en voor de leden. Vanaf 2004
worden de leden ook via Bionieuws
op de hoogte gehouden van het
verenigingsnieuws.

uitgaan naar aanleiding van de
Dalfsen-bijeenkomst. Ook is de NVG
sinds kort vertegenwoordigd in de
redactieadviesraad van Bionieuws.
Tot slot streeft de NVG naar een
professionelere organisatie van de
vereniging Dit is al voor een groot
deel op de rails gezet in 2002/2003.
De ledenadministratie en de inning
van de lidmaatschapsgelden loopt nu
via het NIBI. Ook zal de ledenlijst
opgeschoond worden en zullen we in
2004 actief leden gaan werven.

Veel meer dan in het verleden zal de
NVG contact leggen met de media.
Zo zal in de toekomst een persbericht

Marcel Visser, voorzitter

Jaarverslag 2003
bijeenkomst in Leiden gewijd aan de
vier klassieke vragen van Tinbergen,
was een groot succes. De actualiteit
van de vier vragen werd door de
uitgenodigde
sprekers
helder
verwoord. Goede voordrachten en
instructieve discussies. De grote zaal
van Zoölogie in Leiden was geheel
vol en bleef dat tot het einde van de
dag. Er was veel belangstelling van
de schrijvende pers. Opvallend was
het grote aantal jonge deelnemers.
Bovendien waren er nogal wat
onderzoekers uit verwante vakken
aanwezig die we doorgaans niet in
Dalfsen zien. Deze bijeenkomst laat
duidelijk zien dat thema’s uit de
geschiedenis van ons vak goed
gebruikt kunnen worden om de
belangstelling
voor
de
gedragsbiologie te bevorderen. De
bijeenkomst kreeg veel goede
publiciteit in de pers.

De najaarsbijeenkomst van 2002
was een groot succes. Uitstekende
bijdragen van de deelnemers. De
kwaliteit van de sprekers neemt nog
ieder
jaar
toe.
Powerpoint
presentaties zijn nu standaard. De
uitgenodigde sprekers waren zoals wij
gewend zijn vrijwel de gehele meeting
aanwezig en actief bij de discussie
betrokken. Het indertijd genomen
besluit om Engels de voertaal te
maken werpt op deze manier
vruchten af. De kwaliteit en kwantiteit
van de posters is over het algemeen
wat minder. Er worden vast veel
meer posters worden gemaakt voor
andere bijeenkomsten. Als deze
meegenomen zouden worden naar
de najaarsbijeenkomst zou het aantal
posters in ieder geval makkelijk
vergroot kunnen worden. Dit jaar
worden er poster-presentatie prijzen
gegeven aan de drie beste posters
om de poster status te vergroten.

Benelux Zoölogie Meeting De NVG
heeft op uitnodiging van de KNDV
een symposium georganiseerd rond
het thema “social conflict, aggression,
stress and coping mechanisms”. Vier

Tinbergen
Symposium
Deze
bijeenkomst werd door de KNDV
georganiseerd met medewerking van
de
NVG.
Deze
eendaagse
4

Nieuwsbrief
Henk
Visser
(Groningen) zal de taak van Marcel
Visser als nieuwsbrief redacteur
verzorgen. Alle lof voor Marcel die
deze taak al vele jaren uitstekend
vervuld heeft. Henk is ook het directe
NVG-kontakt met de organisatoren
van de Europese Meeting in
Groningen.

uitstekende,
goed
aansluitende
voordrachten over recent onderzoek,
die duidelijk lieten zien dat dit thema
in Nederland springlevend is, en dat
er mogelijkheden zijn dit thema door
samenwerking
nog
verder
te
versterken. Zowel het Tinbergen
symposium
als
het
Benelux
symposium demonstreren dat de
NVG een breder publiek kan bereiken
door samen met andere organisaties
bijeenkomsten te beleggen.

Ledenadministratie en Contributie
Inning. Maaike Kempes heeft
samen met Paul Koene het
ledenbestand zo goed mogelijk
opgeschoond en deze aan het NIBI
gezonden. Helaas is de afstemming
met het NIBI nog niet zo als het zou
moeten zijn. Daardoor zijn de
acceptgiro’s op het ogenblik dat dit
geschreven
wordt
nog
niet
verzonden. Veel leden zullen hun
contributie nu voldaan hebben
tegelijk met de registratie voor
Dalfsen. Dit punt heeft onze
aandacht,
wij
vragen
verontschuldigingen als u een
acceptgiro krijgt en inmiddels toch al
betaald heeft.

International
Ethological
Conference
Brazil
Charlotte
Hemelrijk
heeft
de
NVG
vertegenwoordigd op dit congres op
20-27 Augustus 2003 in Brazilië. De
officiële
vertegenwoordiger
Ton
Groothuis was verhinderd, en er
bleken weinig Nederlanders af te
reizen naar dit verre oord. Op dit
ogenblik heeft het bestuur nog geen
bericht over het daar besprokene.
European
Behaviour
Biology
Meeting. De NVG steunt de
organisatie van deze meeting in
Groningen met een garantie van 5000
Euro. Op dit ogenblik zijn er nog
weinig details van deze meeting
bekend. Datum laatste week van
Augustus.
Meer
informatie
verwachten wij op de Algemene
Vergadering.

Bionieuws & Verenigingsnieuws.
Tot nu toe is weinig terecht gekomen
van het publiceren van ons
verenigingsnieuws in Bionieuws, een
van de belangrijkste redenen om de
NVG te associëren met het NIBI. Dit
is voor een deel te wijten aan een
langdurige ziekte van Menno en voor
een deel door onbegrip in de staf van
het NIBI over de met de NIBIdirecteur
gemaakte
afspraken.
Inmiddels zijn er duidelijke afspraken
met het hoogste niveau van het NIBI
gemaakt om alle startproblemen op te
lossen. De NVG krijgt een plaats in
de rdactiraad van Bionieuws.

Bestuurswisselingen
Katharina
Riebel treedt dit jaar terug als
organisatrice
van
de
najaarsbijeenkomst. Zij heeft dit nu
drie keer op uitstekende wijze
gedaan. Katharina blijft in het bestuur.
Het bestuur stelt Christiaan Both
(Groningen) voor als opvolger te
verkiezen. Menno Kruk, treedt om
gezondheidsredenen vervroegd af als
voorzitter, hij verlaat ook het bestuur.
Marcel Visser volgt hem op als
voorzitter.

Onderwijs
Ondersteuning.
Gesprekken met het NIBI in januari,
en regelmatige verzoeken om
gedragsbiologisch materiaal voor
5

worden afgeleid uit de ASAB
richtlijnen, indien een aantal leden
deze
zouden
willen
aanpassen/vertalen
in
het
Nederlands.

scholen aan het bestuur, laten zien
dat er een markt is voor onderwijs
ondersteunende activiteiten van de
NVG. Ook is er behoefte aan
materiaal voor de Kennis-Link
ondersteunde activiteiten van het
NIBI. Het is echter nog niet gelukt
leden te werven die deze activiteiten
kunnen ondersteunen. Bij gebreke
daarvan stelt het bestuur voor om een
inventarisatie te laten maken van alle
gedragsbiologie
ondersteunende
activiteiten aan instituten en op het
internet. Joanna van der Borg
(Wageningen) probeert stagaires voor
die taak in te zetten. De voorzitter
heeft documentatie van sites van
onze
Duitse
en
Engelse
zusterorganisaties. Een deel van die
site is vertaald door Paul Albers.

Internet Site. Paul Koene heeft de
NVG site aanmerkelijk opgeknapt.
Het bestuur wil hem bij het verder
moderniseren van de site verder
steunen.
Waarschijnlijk
is
het
uitbreiden van de site en het linken
aan andere sites een goede manier
om de activiteiten van de NVG uit te
dragen, en een verwijsfunctie te
vervullen. Het bestuur zou graag de
site
zo
inrichten
dat
zij
buitenstaanders en leden kan helpen
met
het
vinden
van
alle
gedragsbiologisch
onderzoek
in
Nederland. Medewerking van de
leden, is daarbij beslist nodig. Ook
tips welke sites te verbinden met de
NVG-site zijn zeer welkom.

Richtlijnen voor Diergebruik in de
Gedragsbiologie. Door gebrek aan
mankracht heeft het bestuur deze
taak dit jaar laten liggen. Een
eenvoudige short-cut naar een NVGondersteunde richtlijn zou kunnen

Menno Kruk

Voorlopige notulen algemene ledenvergadering Dalfsen
gehouden op 27 november 2003
Aanwezig: Menno Kruk (voorzitter),
Maaike Kempes (penningmeester),
Katharina
Riebel
(organisatie
Dalfsen),
Marcel
Visser
(nieuwsbrief), Henk Visser en Paul
Koene (secretaris en notulen), en 21
leden.

2. Jaarverslag 2003
Het Jaarverslag 2003 is uitgereikt.
Opmerkingen naar aanleiding van
het jaarverslag. Van Luijtelaar is van
mening dat we meer samen met
anderen moeten organiseren. De
site visites zijn opgehouden. Hij
suggereert dat de NVG lid wordt van
de endoneuropsychomeeting. Het
bestuur zal dat overwegen. De NVG
zoekt via het mee-organiseren van
o.a. symposia aansluiting bij andere
groepen. Daarnaast geeft de NVG
ook een garantiesubsidie aan de
organisatie
van
het
tweede
European
Conference
on
Behavioural Biology (ECBB) in 2004

De voorzitter opent de vergadering
om 19:28 uur.
1.Notulen ALV 2001
Notulen van de vergadering van 26
november
2002
worden
goedgekeurd.
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(Groningen) geeft extra kosten.
Verder wil het bestuur kleine
bijeenkomsten
subsidiëren
en
faciliteren.
Aanvragen
voor
ondersteuning daarvan
kunnen
ingediend worden, bijvoorbeeld voor
het
aantrekken
van
een
gerenommeerde spreker.
Raaijmakers vraagt hoe zich dit
verhoudt tot vergelijkbare beurzen
van het NWO? De voorzitter deelt
mee dat het “seed money” betreft ter
stimulatie
van
dergelijke
bijeenkomsten, waarbij het profileren
van de NVG een belangrijke rol
speelt. Dit kan leiden tot willekeur.
Sterck vraagt hoe het bestuur dit
gaat vermijden. Het NVG-bestuur
beslist, maar zal daar open
verantwoording voor afleggen.

(Groningen) en organiseert een deel
van
het
programma
(een
symposium)
Wat
betreft
het
onderwijs zullen we meer gaan
aansluiten bij andere initiatieven,
zoals die van het ASAB e.a. en
bijvoorbeeld een vertaling van hun
onderwijs pagina op de NVGwebsite zetten.
Het jaarverslagverslag 2002-2003
wordt goedgekeurd.
3. Financieel jaarverslag & verslag
kascommissie boekjaar 2003
Maaike Kempes presenteert het
financieel jaarverslag van 2003. Het
NIBI heeft de financiële administratie
van de NVG overgenomen. Een
acceptgiro voor 2003 en 2004 gaat
deze week de deur uit. Tegelijk zal
een
opschoning
van
het
ledenbestand plaatsvinden. Veel
leden hebben al op eigen initiatief de
contributie betaald. Van de PR
gelden voor de website is alleen de
domeinnaam betaald, verder is er
niets met dit geld gebeurd. Ook de
mailings
zijn
voornamelijk
elektronisch verstuurd en daardoor
goedkoper.
De NVG heeft over
2003 quitte gedraaid.

Van Liere vraagt hoe er is
omgegaan met zijn suggesties over
profilering (zie ALV van vorig jaar)
en in welke mate de pers is
uitgenodigd. Marcel Visser beloofd
dat bij elke relevante activiteit een
persbericht zal uitgaan (noot van de
secretaris:
de
redactie
van
Bionieuws, Voormolen (NRC) en
Van Strien (Volkskrant) hebben voor
de
huidige
bijeenkomst
een
persbericht gekregen). De NVGwebsite is door Koene vernieuwd en
het bestuur wil dit uitbouwen tot een
portaal voor gedragsbiologie in
Nederland (o.a. voor onderwijs en
verwijzingen naar andere sites mbt
gedragsbiologie).

De
kascommissie
2002
(Van
Luijtelaar en Houx) keuren de
financiële administratie van 20012002 alsnog goed. De kascommissie
2003 (Van Luijtelaar en Termaat)
keurt ook de financiële administratie
van 2003 goed (1-11-2002 t/m 3110-2003). De vergadering gaat
hiermee akkoord. Daarmee is het
financieel jaarverslag 2002-2003
goedgekeurd.

Wat betreft de plannen voor de
tweede European Conference on
Behavioural Biology (ECBB) in 2004
(Groningen)
- 4000 euro garantie wordt
omgezet in 2000 euro gift en
2000 euro garantie om op te
starten
- verantwoording
voor
deze
subsidie is dat de NVG zichtbaar

4. Plannen en begroting voor 2004
Komend jaar worden meer uitgaven
dan inkomsten verwacht. De tweede
European
Conference
on
Behavioural Biology (ECBB) in 2004
7

-

-

mee organiseert, o.,a. Een
symposium onder haar vlag
organiseert.
Daarnaast levert de NVG een lid
van
de
wetenschappelijk
commissie (Marcel Visser)
De vraag wordt gesteld of er ook
plannen zijn om de landelijke
gedragsbiologische verenigingen
op
europees
niveau
te
organiseren. De voorzitter stelt
dat dat belangrijk is en dat er
een jaarlijks overleg tussen
voorzitters zou moeten komen.
Het gaat echter niet snel, Daan
en Ten Cate hebben zich daar al
lang
sterk
voor
gemaakt.
Sommige
vereniging
zullen
waarschijnlijk weinig behoefte
hebben aan zo’n samengaan
(ASAB).
Naar aanleiding van de eerste
European
Conference
on
Behavioural Biology (ECBB) in
2002 (Munster) is het belangrijk
een
agendapunt
van
het
programma te wijden aan
integratie (Wolters).

6. Benoeming Kascommissie
De nieuwe kascommissie bestaat uit
Andries
Termaat
en
Brigitte
Goossens.
7. Internationale bijeenkomsten
Groningen
Henk Visser belicht kort de ECBB in
2004 in Groningen. Zaterdag 28
augustus (gratis vuurwerk Bommen
Berend) is de inschrijving. Het
congres is op 29, 30 en 31 augustus
in het Academie gebouw in
Groningen. Het thema is Changes
during lifetime. Er zullen o.a. sessies
zijn van
Carel ten Cate over
ontogenie en van Johan Bolhuis
(KNDV) over Avian Biology. Op de
website van de NVG zal informatie
staan met een link naar Groningen.
Verslag International Ethological
Conference (IEC) in Brazilië
Charlotte Hemelrijk heeft de NVG
vertegenwoordigd en doet kort
verslag. De volgende IEC zal in
2005 waarschijnlijk plaatsvinden in
Boedapest.

Vervolgens
wordt
na
deze
gedachtewisseling de begroting
2004 goedgekeurd.

8. Rondvraag
Er ligt een NVG-voorstel om een
symposium
over
welzijn
bij
transgene dieren te organiseren voor
de ECBB 2004. De vraag is of dit
wel een geschikt onderwerp is.
Misschien zijn er nog andere
suggesties vanuit de NVG. Stuur
deze naar de organisatie in
Groningen (Henk Visser).

5. Wijzigingen in het bestuur
Katharina Riebel houdt op met de
organisatie
van
de
winterbijeenkomst.
Ze
heeft
fantastisch
werk
verricht
de
afgelopen 3 jaar. Daar is unanieme
waardering voor. Haar taak wordt
overgenomen door Christiaan Both.
Menno Kruk treedt af als voorzitter
en bestuurslid. Marcel Visser neemt
per direct de voorzittershamer over.
Henk Visser wordt de nieuwe
redacteur.

9. Sluiting
Menno Kruk bedankt als oudvoorzitter het nieuwe team en wenst
ze veel succes. Er is van alles op de
rails gezet de afgelopen periode en
hij hoopt dat de initiatieven worden
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voortgezet en hopelijk afgemaakt.
De nieuwe voorzitter dankt Menno
Kruk en geeft namens het bestuur
een cadeau.

Einde Vergadering om 18:16 uur.
Paul Koene (secretaris NVG)

AIO verslag NVG Dalfsen 2003
veranderingen teweeg brengen.
Hans-Peter Lipp was prominent
aanwezig, en hij stelde geregeld
tijdens het congres goede vragen
met zijn kenmerkende Zwitserse
Engels. Vervolgens was het tijd voor
posters, en ging de bar vrijwel
onmiddellijk open. Voor de meesten
onder ons, zowel jong en oud, een
belangrijk element van de jaarlijkse
NVG meeting.

De NVG meeting in Dalfsen (26-28
november 2003) bestond uit een
paar interessante dagen met veel
gezelligheid en praatjes van hoog
niveau. Zoals gewoonlijk waren er
twee thema's hetgeen resulteerde in
een
breed
scala
aan
gedragsbiologische
onderwerpen.
Dit jaar varieerden de onderwerpen
van conflictgedrag bij krabben tot
neurologische processen in mijten.
Interessant was dat op de laatste
dag
vier
nieuwbenoemde
gedragsbiologen tijdens een sessie
genaamd ‘Vers Bloed’, hun plannen
voor de komende jaren uit de
doeken deden. Ik heb het dan over
Charlotte Hemelrijk (Groningen),
Tom van Dooren (Leiden), Hans
Slabbekoorn (Leiden) en Simon
Reader
(Utrecht).
En
zij
presenteerden hun plannen en
ideeën met groot enthousiasme!
Charlotte, bijvoorbeeld, gaat sociaal
gedrag bestuderen in samenwerking
met wetenschappers op het gebied
van kunstmatige intelligentie. Hans
gaat in zijn poging de rol van culture
evolutie te begrijpen, belangrijke
steden in Europa aandoen, op zoek
naar lawaaierige terrasjes en
zingende stadskoolmezen plus hun
corresponderende populaties in de
bossen.

De volgende ochtend volgde nog
een zeer interessant praatje van
Jaap Koolhaas (Groningen) over
conflict strategieën en coping.
Machteld Verzijden uit Leiden hield
een voordracht over mate choice en
imprinting
bij
zebravinken
op
snavelkleur. Machtelds praatje wekte
een levendige discussie op, die
eindigde
met
filosoferende
gedragsbiologen over de meest
bizarre snavel kleurcombinaties.
De ochtend werd voortgezet met een
sessie over ‘Brains and Behaviour’,
onderbroken door een lekkere oerHollandse lunch. Later op de middag
volgde wat meer ecologische
praatjes (thema: Life History Traits),
zoals de kosten van incubatie voor
koolmezen door Maaike de Heij uit
Groningen, en de relatie tussen
klimaat en incubatieperiode bij
vogels door Irene Tieleman, ook uit
Groningen. Irene ontmaskerde nog
dubieuze praktijken van een bioloog
die wel erg selectief te werk ging om
de ‘juiste’ data te vinden voor zijn
hypothese. Als laatste gaf Claus
Rueffler (Leiden) een theoretisch

s’ Avonds begon in de welbekende
‘De Bron’, de Zwitser Hans-Peter
Lipp met de jaarlijkse Baerends
Lecture, over complexe interacties
tussen genen waardoor het maken
van simpele knock-outs niet altijd de
verwachtte
fenotypische
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praatje over de evolutie
resource polymorphismen.

We namen een kijkje in de wereld
van kennisvergarende insecten en 3D plaatjes van mijtenhersens.
Daarna volgde de reeds eerder
genoemde sessie ‘Vers Bloed’.

van

Zoals gewoonlijk waren er ook korte
posterpraatjes, en al snel daarna
volgde de borrel, maar niet voordat
Lars Chittka uit Londen een praatje
gaf over ‘Island Insect Intelligence’.
Met veel elan verhaalde hij over
islands
"as
places
where
monstrosities are more likely to
evolve". Vervolgens liet een zeker
iemand blijken dat Engeland wel een
goed voorbeeld daarvan is. Hoe dan
ook, in de bar was Noldus weer als
vanouds aanwezig met een stand;
iedereen kon tot laat drinken op
kosten van deze firma.

Aan het einde van de middag reikte
Menno Kruk prijzen uit voor de beste
posters. Vervolgens werd Katharina
Riebel, de drijvende kracht achter de
NVG Dalfsen bijeenkomsten van
afgelopen jaren, in het zonnetje
gezet, omdat dit de laatste
bijeenkomst was die zij heeft
georganiseerd. Bij haar dankwoord
vergat zij niet ook credits te geven
aan de Bron voor de organisatie van
de Dalfsen bijeenkomsten. Al met al
was het een zeer geslaagde
meeting!

De volgende dag begon Louise Vet
met de sessie over ‘Mechanisms
and Function of Arthropod Learning’.

Peter Dijkstra, AIO RU Groningen

Het tweede ECBB congres: Groningen 2004
Dit jaar zal op 29, 30 en 31 augustus
het tweede European Conference on
Behavioural Biology (ECBB) worden
georganiseerd. Er worden 300-400
deelnemers
verwacht.
Deze
bijeenkomst is het vervolg op de zeer
succesvolle
eerste
bijeenkomst
gehouden in Münster (Duitsland) in
2002, en beoogt te komen tot een
Europese
integratie
van
gedragsbiologisch onderzoek. Dit
initiatief is genomen door de
Europese verenigingen op het gebied
van
gedragsonderzoek,
zoals
Association for the Study of Animal
Behaviour (ASAB), Ethologische
Gesellschaft,
Groupement
de
Recherche
en
Ecologie
Comportementale,
Nederlandse
Vereniging voor Gedragsbiologie,
Sociedade Portuguesa de Etologia,
Sociedad Española de Etología,
Societa Italiana di Etologia, Société
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Ook zal tijdens dit tweede ECBB
congres iedere middag een "Science
Market" worden gehouden. Deze zal
bestaan uit parallelle sessies met een
vrij format, zoals symposia en round
table discussions met een maximum
duur van twee uur. Deelnemers die
zo'n
parallelle
sessie
willen
organiseren rondom een specifiek
thema naar eigen keuze, kunnen zich
uiterlijk 15 april aanmelden.

Française
pour
l'Étude
du
Comportement Animal. Het is de
bedoeling om tot een twee-jaarlijkse
ECBB cyclus te komen.
De organisatie van ECBB 2004 is in
handen van Dr. Ton Groothuis,
werkzaam bij de basis eenheid
Diergedrag van de Rijksuniversiteit
Groningen.
Hij
wordt
daarbij
ondersteund
door
een
aantal
Nederlandse collega's en de NVG.
Het programma zal bestaan uit
plenaire
ochtend
sessies,
en
parallelle middagsessies.

Het is de bedoeling het congres
aantrekkelijk te maken voor een
breed publiek. Bijdragen uit alle
deelgebieden van de gedragsbiologie
zijn welkom. Binnenkort zal er meer
informatie beschikbaar komen op de
ECBB website, maar noteert U de
bovengenoemde data vast in Uw
agenda!

Het algemene thema voor de
ochtendsessies zal zijn "Changes
during life time". Hiervoor zijn
vooraanstaande Europese sprekers
uitgenodigd die werkzaam zijn op het
gebied
van
Maternal
effects,
Phenotypic
plasticity,
Genomics
meets behaviour, Cultural evolution,
Learning, en Ageing.

Dit is natuurlijk het ideale moment om
het onderzoek van de Nederlandse
gedragsbiologen op de kaart te
zetten!

Voor de middagsessies kunnen
geïnteresseerden zich binnenkort
aanmelden voor individuele plenaire
presentaties en voor postersessies.

Henk Visser

Enige praktische wetenswaardigheden op een rij:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Locatie congres: Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen
Aanmelden voor deelname: via website http://www.biol.rug.nl/ECBB2004, die
medio februari operationeel zal zijn, en regelmatig geactualiseerd wordt. Deze
site is ook te bereiken via de NVG site.
Aanmelden voor "Science Market" uiterlijk 15 april. Selectie op basis van het
programma, en geografische spreiding van de sprekers.
Voor het insturen van de abstracts, zie de web site.
Studenten kunnen deelnemen tegen gereduceerd tarief van €60 bij boeking tot
en met 31 maart 2004. Daarna wordt de deelname prijs €125.
Voor overige deelnemers bedragen de deelname kosten €90 voor
aanmeldingen tot en met 31 maart, en €150 daarna.
Boeking van overnachtingen is mogelijk via de website
Registratie in het Academiegebouw: vanaf zaterdagmiddag 28 augustus
Er wordt een feestavond georganiseerd in de Hortus in Haren
Uitreiking van een aantal Awards van de verschillende societies.
Voor meer informatie kunt U kontakt opnemen met Ton Groothuis
(A.G.G.Groothuis@biol.rug.nl)
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Nieuw: NVG subsidie gedragsbiologische bijeenkomsten
De Nederlandse Vereniging voor
Gedragsbiologie (NVG) wil het
gedragsbiologisch
onderzoek
in
Nederland stimuleren. Daartoe is er
jaarlijks een bedrag van € 1500
beschikbaar voor het ondersteunen
van bijeenkomsten en workshops op
het gebied van de gedragsbiologie.
Het bestuur nodigt NVG leden uit om
voorstellen in te dienen voor
ondersteuning
van
dergelijke
bijeenkomsten. In het voorstel moet
kort
(max.
twee
pagina’s)
aangegeven
worden
wat
de
doelstelling is van de bijeenkomst, de
organisatievorm van de bijeenkomst
en het verwachte aantal deelnemers,
de data waarop de bijeenkomst
gehouden zal worden, wat het belang

van de bijeenkomst is voor de
Nederlandse gedragsbiologie en voor
welke kosten een bijdrage wordt
gevraagd. Per bijeenkomst kan
maximaal € 750 aangevraagd
worden. Voorwaarden zijn dat de
organisatoren een samenvattend
artikel schrijven over de bijeenkomst
dat opgenomen zal worden in de
nieuwsbrief en dat geplaatst zal
worden op de website van de NVG.
Voorstellen kunnen voor 15 april 2004
worden gestuurd aan de secretaris
van de NVG, het bestuur zal dan voor
15 mei de aanvragers berichten over
het al dan niet toekennen van de
subsidie.
Marcel Visser

Promoties
Alexa Veenema: Coping style and
stressor
susceptibility:
Neuroendocrine and neurochemical
studies with genetically selected
mouse lines, op 23 juni 2003 in
Groningen.

in rodents, op 12 december 2003 in
Groningen.

Johanneke van der Harst: Tools to
measure and improve welfare of
laboratory
rats:
reward-related
behaviour
and
environmental
enrichment, op 2 oktober 2003 in
Utrecht.

Leo Bruinzeel: Search, settle, reside,
and resign: Territory acquisition in the
Oystercatcher, op 26 maart 2004 in
Groningen

Eddie
Bokkers:
Behavioural
motivations and abilities in broilers, op
5 maart 2004 in Wageningen.

Corine Eising: Mother knows best:
Costs and benefits of androgen
allocation, op 26 maart 2004 in
Groningen.

Popko Wiersma: Working for a living:
Physiological and behavioural tradeoffs in birds facing hard work, op 2
december 2003 in Groningen.

Albertine Leitão: Chaffinch song
variation
and
its
meaning
in the context of sexual selection, op
30 juni 2004 in Leiden

Barbara Biemans: A time to
remember: Consequences of ageing
on the circadian memory modulation
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Congressen
ASAB Easter meeting: 31 maart t/m
2 april 2004. Brighton, UK.
ISBE 2004 meeting: 15-15 juli,
Jyväskylä,
Finland
(http://www.isbe2004.com).
IOC 2006: August 2006 in Hamburg,
Germany (http://www.i-o-c.org).
Ook in de agenda!:
Najaarsbijeenkomst NVG 2004 in
Dalfsen 24-26 November
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