Ere wie ere toekomt…..

Beste lezer van Biotechniek,
De heel precieze lezer van dit tijdschrift kan iets zijn opgevallen aan de vorige editie, Biotechniek nummer 2 van april 2013. De redactie houdt zich nog steeds aanbevolen voor kopij, zeg
je? Inderdaad! Graficus Wim Wal heeft weer met veel aandacht en creativiteit de vormgeving
voor zijn rekening genomen? Klopt ook. In de bedrijvenestafette stond het werk en de collega’s
van PRIME centraal: correct! Maar ik bedoel wat anders.
Pagina 5 is de vaste plek voor het colofon van Biotechniek. Daar vind je een heel klein, maar
belangrijk, rijtje namen: de ere-redactieleden van Biotechniek. Dit gezelschap werd op 5 april
j.l. uitgebreid met twee personen. Dit gebeurde in een gezamenlijke vergadering van de Stichting Proefdierkundige Informatie, de uitgever van dit tijdschrift en de redactie van Biotechniek:
de makers van dit blad.
De twee kersverse ere-redactieleden zijn Ron Boot en Pim Rooymans. Ron Boot kwam in
1986 in de redactie, hij kreeg de rol van eindredacteur. Met een voorliefde voor taal waakte hij

»

Ron Boot wordt bedankt door Catriene Thuring voor zijn geweldige bijdrage aan Biotechniek.
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Ook Pim Rooymans werd bedankt voor zijn enorme inzet voor Biotechniek.

erover dat tekstbijdragen kop en staart hadden en dat zinnen zorgvuldig geformuleerd werden.
Daarnaast leverde hij zelf meer dan honderd stukken aan met als rode draad natuurlijk, ik noem
het nog maar even, proefdier pathogene micro-organismen.
Pim Rooymans kwam in 1990 bij de redactie. Hij vormde de ruggengraat van het redactiesecretariaat en was het contactpunt tussen vormgever, adverteerders en drukker. Ron en Pim
vormden samen de motor van de redactie. Zonder hen was het verschijnen van Biotechniek in
de afgelopen 25 jaar niet mogelijk geweest. Om de erkentelijkheid hiervoor te onderstrepen
benoemde de SPI Ron en Pim tot ere-redactieleden. Een blijvende herinnering en een cadeau
werden op 5 april aan de beide – blij verraste- heren overhandigd.
Inmiddels zijn er nieuwe redactieleden toegetreden en zijn de taken van Ron en Pim overgedragen.
Het bestuur van de SPI heeft er alle vertrouwen in dat de redactie de motor soepel draaiende
houdt!
Vriendelijke groet,
Catriene Thuring, voorzitter Stichting Proefdierkundige Informatie.
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Ron en Pim, het duo dat tientallen jaren heeft samengewerkt.
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