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HET  BESTUUR
Het bestuur bestond uit de volgende personen:
• Natasja den Ouden – voorzitter
• Nike Liscaljet – penningmeester en vice-voorzitter
• Bianca Janssen Groesbeek – secretaris
• Paul Hille – algemeen bestuurslid
• Tineke Lammerse – algemeen bestuurslid
• Reanne van Kleef – algemeen bestuurslid
• Kees van Hooijdonk – algemeen bestuurslid

LEDENADMINISTRATIE
In 2012 hadden we in totaal 266 reguliere leden (waarvan 

235 Nederlandse en 31 buitenlandse), 12 gezinsleden, 30 
abonnees en 15  ruilabonnementen. Het aantal nieuwe leden 
is 38, waarvan 35 Nederlandse en 3 buitenlandse. Het aantal 
opzeggingen bedroeg 10. Helaas zijn er dit jaar 4 leden 
overleden.

BIJEENKOMSTEN
We begonnen dit jaar op 21 april met een symposium ter 

ere van ons 30-jarig bestaan. In die 30 jaar tijd zijn er vele 
fossielen gevonden. Nieuwe technieken zorgen ervoor dat 
we uit die oude botten steeds meer informatie kunnen halen. 
Reden genoeg voor een feestelijk symposium in de Levi 
Lassenzaal in het Museon. Iedereen die interesse heeft in pa-
leontologie was van harte welkom. Sprekers die dag waren:

• Micha Dudek: Terugkeer van de natuur
• Frietson Galis: Mammoeten genetisch defect
• Leon Claessens: Dodo’s in 3D
• Barbara Gravendeel: Van mestschimmel tot mam-

moetsteppe
• Anne Schulp: Synthese. Wat betekenen de nieuwe 

technieken voor de paleontologie?

Op 23 juni waren we te gast in zalencentrum Parkstaete. 
Het programma bestond uit een ochtenddeel met lezingen 
in het zalencentrum en een middagdeel met een geologische 
wandeling o.l.v. een IVN gids in het Nationaal Park Velu-
wezoom. In het zalencentrum werd voor de gelegenheid een 
mini-tentoonstelling ingericht door het Gelders Geologisch 
museum. Voor leden die niet met de wandeling mee wilden 
of konden was er de mogelijkheid het Gelders Geologisch 
Museum te bezoeken. Sprekers op deze dag waren:

• Bram Langeveld: Woelmuizen van Hoek van Holland
• Bianca Janssen Groesbeek en Paul Hille: Verslag van 

de WPZ excursie naar Engeland
• Cathrien van de Ree: introductie Gelders Geologisch 

Museum + mini-expo

Op 29 september waren we te gast zijn in het Geologisch 
Museum Hofland. Sprekers waren:

• Rogier van Oostrom: Diagenese van mammoetkiezen 
en 14C-dateringen

• Marina Slaikovska, John de Vos, Bas van Geel, Dick 
Mol & Barbara Gravendeel: Nieuwe inzichten uit 
koprolieten van Pleistocene hyena´s uit Nederland

• Linda Gilein: Oreodonten van de White River Bad-
lands, Noord-Amerika

• Hanneke Meijer: Beter een vogel in de grot dan tien 
in de lucht – de fossiele vogels van Liang Bua (Flo-
res, Indonesië)

Voor de laatste bijeenkomst van 2012, op 8 december 
waren we te gast in Naturalis, dit keer in het Atelier. Sprekers 
waren

• Myriam van Walsum: De interne structuur van kiezen 
van homininen: classificatie, taxonomisch onder-
scheid en ontwikkeling van de protostylid

• Dick Slagter: Homo nudus-de naakte mens, hoe een 
aap zijn vacht verloor en mens werd

Voor meer informatie:  WWW.PLEISTOCENEMAMMALS.COM
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• Alexandra van der Geer: Aanpassen, de strijd om het 

bestaan voor een zoogdiersoort op een eiland
• Paul Storm: Een carnivore niche voor de Java mens?

Graag bedanken we alle sprekers voor hun enthousiaste 
inzet.

EXCURSIES
16 – 20 mei Jubileum excursie Zuid-Enge-
land 

Tijdens deze 5-daagse excursie (vertrek woensdagavond, 
terugkomst zondagavond) gingen we met een groep van 
40 geïnteresseerden naar Pleistoceen Engeland. Op het 
programma stonden prachtige vindplaatsen en collecties 
waar we lokale paleontologen en verzamelaars ontmoetten. 
Tijdens deze excursie hadden we fantastische gidsen  in de 
vorm van Adrian Lister en David Mayhew. Tevens waren 
Nigel Larkin en Anthony Stuart ter plekke bereid om ons te 
begeleiden en vondsten te laten zien. De familie Cruicks-
hanks was uitzonderlijk gastvrij en we werden door hen zeer 
hartelijk ontvangen in de dorpsruimte van Redon om hun 
prachtige collectie te bekijken. Bedankt aan iedereen die aan 
deze excursie heeft meegewerkt en bedankt aan de deelne-
mers voor hun enthousiasme en soms ook geduld.

7 oktober MV2 excursie
Op 7 oktober gingen we met een groep van 85 geïnteres-

seerden (leden en niet-leden) naar de Tweede Maasvlakte. 
Om 12.00 uur verzamelden we bij FutureLand. Van daaruit 
reden we naar de parkeerplaats langs MV2 om bij laagtij 
naar fossielen te zoeken. Na afloop gingen we naar Strand-
paviljoen de Stormvogel waar we onder het genot van een 
drankje napraatten en onze vondsten bekeken. Helaas had 
deze dag ook nog een donkere noot aangezien veel deelne-
mers de afzettingsborden negeerden en zich op het nog niet 
vrijgegeven gedeelte begaven. 

OVERIGE ACTIVITEITEN
Zaterdag 18 februari organiseerden de Zeetoren (Hoek van 

Holland) en de WPZ een dag met excursies en tentoonstel-
ling in het teken van fossielen. We hadden daar een aantal 
tafels met daarop onze Craniums, merchandise en informatie 
over de vereniging. Voor de kinderen was er de grabbelton 
en meegebrachte fossielen konden gedetermineerd worden. 
Onder leiding van WPZ-leden werden zoekexcursies op het 
strand georganiseerd. Een aantal leden had topstukken uit de 
eigen verzameling bij zich om te laten zien. Ook de WTKG 
was aanwezig met een infotafel. Het evenement werd zeer 
druk bezocht. 

PROMOTIE
Op 4 februari was de WPZ met een stand met Craniums 

en merchandise aanwezig op de jaarlijkse Steentijddag in 
Leiden.

Op 10 en 11 november  heeft de WPZ informatiefolders 
uitgedeeld op de fossielenbeurs in Luik.

24 en 25 november  was de WPZ met Craniums en mer-
chandise aanwezig op het IJstijdenweekend in Natuurhisto-
risch Museum Leeuwarden.

Bij al deze extra activiteiten konden we rekenen op 
enthousiaste leden die met flair onze vereniging gepromoot 
hebben. Hartelijk dank daarvoor.

CRANIUM
Dit jaar is Cranium weer twee keer uitgekomen. De eerste 

Cranium van dit jaar (29-1) betrof een themanummer over 
kleine zoogdieren. Het tweede nummer van 2012 betrof een 
reguliere Cranium. 

De redactie heeft in 2012 weer wat veranderingen onder-
gaan. Halverwege het jaar verliet Cynthia Kromotaroeno de 
redactie. Gelukkig vonden we Jody Mijts bereid om haar 
plaats t te vervullen. Aan het eind van het jaar werd een 
oproep via de WPZ Facebook pagina gedaan waarop Bert 
Schagen, Tim Rietbergen, Kees Peeters, Karin van Home-
len en Jorinde Vroeijenstein reageerden. Zij zullen vanaf 1 
januari 2013 deel uitmaken van de redactie.

Het is altijd een enorme klus om Cranium op tijd bij de 
leden te krijgen, waarbij de kwaliteit gewaarborgd blijft. 
Graag willen we iedereen die op wat voor manier dan ook 
heeft bijgedragen (redactiewerk, artikelen aanleveren, foto’s 
maken en noem maar op) hartelijk bedanken voor hun inzet.

INTERNET
Website

De website had in 2012 22052 bezoekers, waarvan 10570 
unieke bezoekers, wat neerkomt op een gemiddelde van 29 
unieke bezoekers per dag. Het totaal aantal pageviews in 
2012 was 42422.

Social Media
De WPZ heeft de activiteiten op Picasa, LinkedIn, Twitter 

en Facebook in 2012 voortgezet. Met name de Facebook 
activiteiten lopen goed. De WPZ Facebookgroup heeft 
inmiddels 70 leden (waarvan veel niet WPZ-leden) en de 
Facebookpagina heeft 148 likes.

Voor meer informatie:  WWW.PLEISTOCENEMAMMALS.COM


