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DE VERENIGING
Samenstelling bestuur

Tijdens de ALV van 29 maart legden Paul Hille, Tineke 
Lammerse en Reanne van Kleef hun bestuurstaken neer. 
Tevens gaf secretaris Kees van Hooijdonk aan zijn secreta-
ristaken graag over te willen dragen. In de aanloop naar de 
ALV werden er dan ook vacatures uitgeschreven voor de 
functies van secretaris, webmaster en marketing. We zijn blij 
dat we deze vacatures snel konden vullen en tijdens de ALV 
zijn Wim Lommers (secretaris), Jerry Streutker (webmaster) 
en Jody Mijts (marketing) officieel tot het bestuur toegetre-
den. Inmiddels zijn zij ook volledig ingewerkt en draait het 
bestuur goed.

Ledenadministratie
In 2014 hadden we in totaal  275 reguliere leden (waarvan 

244 Nederlandse en 31 buitenlandse), 20 gezinsleden, 30 
abonnees en 8 ruilabonnementen. Het aantal nieuwe leden 
is 35 (27 reguliere en 8 gezinsleden), allen Nederlands. We 
hadden 12 opzeggingen en 13 leden zijn wegens wanbeta-
ling geschorst (zij hadden sinds 2012 hun contributie niet 
voldaan). 

Enquete
In 2014 is onder het gehele ledenbestand een enquete 

gehouden. In deze enquete werd aan de leden gevraagd wat 
ze van de vereniging vinden en waar verbeterpunten zitten. 
In totaal hebben 54 mensen (19%) de enquete ingevuld. 
We zijn blij te melden dat de leden over het algemeen heel 
tevreden zijn over de vereniging. Natuurlijk zijn er wel een 
aantal verbeterpunten, waar we de komende tijd aan zullen 
gaan werken. Een uitgebreid verslag van de uitkomsten van 
de enquete is terug te lezen in Cranium 31-2.

ACTIVITEITEN
Bijeenkomsten

Het aantal deelnemers aan de bijeenkomsten schommelde 
dit jaar nogal. De eerste en de laatste bijeenkomst werden 
goed bezocht, de tweede en derde heel wat minder. Wellicht 
had dit te maken met de reisafstand en het mooie weer. Ook 

proberen we het programma steeds vroeger rond te krijgen, 
zodat uitnodigingen ruim op tijd verstuurd kunnen worden, 
maar helaas lukte dit niet altijd.

De eerste bijeenkomst van 2014 was op 29 maart in Het 
Natuurhistorisch te Rotterdam. Het eerste onderdeel op de 
agenda was de Algemene Ledenvergadering, waarna door-
gegaan werd met het reguliere programma. Sprekers die dag 
waren:

• Alexandra van der Geer – Een drieluik van eilandstu-
dies: verleden, heden en toekomst

• Victoria Herridge – From Dwarf Elephants to 
Trowelblazers: How Following in the Footsteps of 
a Pioneering Palaeontologist Uncovered a Treasure 
Trove of Stories

• De lezingen werden gevolgd door een  forumdiscus-
sie over vrouwen in de paleontologie onder leiding 
van Jelle Reumer. In de 10-minutensessies berichtte 
Dick Mol over nieuwe vondsten van Maasvlakte 2 uit 
de collectie van Walter Langendoen, waaronder een 
tand van Sus strozzii.

Op 21 juni reisden we af naar het hoge noorden, naar 
Natuurmuseum Friesland. Sprekers deze dag waren:

• Wietske Prummel – Dierenbotten uit Friese bodem, 
van Laat-Pleistoceen tot Middeleeuwen

• Bianca Janssen Groesbeek - Een verslag van de 
Twente-excursie

• Hans van der Plicht – De stabiele isotopen van kool-
stof en stikstof en het paleodieet

Dit keer waren er ook weer 10-minutensessies waarin 
Nike Liscaljet de uitkomsten van de ledenenquete toelicht-
te, Max Farjon vertelde over evolutie van hersenen, Bram 
Langeveld over vliegenpoppen uit een mammoetschedel van 
MV2 en Johan Mulder over het overdragen van een collectie.

Op 27 september waren we te gast in het Nieuwland Erf-
goedcentrum. Omdat op dat moment daar de tentoonstelling 
‘Wildernis. Van ijstijd tot nu’ liep, sloten de lezingen aan op 
dit thema. Sprekers waren:
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• Barbara Gravendeel – Terug naar het Beekberger-

woud, Nederlands laatste oerbos
• Bas van Geel – Nieuwe wildernis, maar in hoeverre 

kan oude wildernis het referentiekader zijn?
• Frans Vera – Wat leert het heden ons over het verle-

den?
• We sloten af met een forumdiscussie over oude en 

nieuwe wildernis in Nederland onder leiding van 
John de Vos.

De laatste bijeenkomst van 2014, op 29 november in 
Oertijdmuseum de Groene Poort, had als thema Zeezoogdie-
ren. Er waren de hele dag zeezoogdierexperts aanwezig om 
meegebrachte vondsten te determineren. Sprekers deze dag 
waren:

• Klaas Post – De naweeën van een grote bek
• Becky Desjardins – A Whale of a job: preparation and 

preservation of dead whales
• Mark Bosselaers – 100 jaar wal-vissen in de Schelde

De lezing van Noud Peters (Fossiele resten van Pinnipe-
dia……geen hapklare brokjes) kon helaas wegens ziekte niet 
doorgaan, maar gelukkig kon Mickel van Leeuwen insprin-
gen met een lezing over het prepareren van grote zoogdieren.

Graag bedanken we alle sprekers en deelnemers aan de 
bijeenkomsten. Zonder jullie zijn deze dagen niet mogelijk. 
Tevens willen we graag iedereen oproepen om zelf eens een 
verhaal te komen vertellen en zo je kennis en ervaringen te 
delen.

Maasvlakteweekend
In het weekend van 25 en 26 januari organiseerden we 

met Futureland weer een themaweekend over Maasvlakte 2. 
Net als in voorgaande jaren was de belangstelling enorm. De 
WPZ verzorgde onder andere determineersessies, een work-
shop conserveren, expositie door onze leden en promotie van 
de WPZ met folders, verkoop van Craniums en merchandise 
en een korte presentatie over wat de WPZ zoal doet. 

Excursie
In het Pinksterweekend van 7-9 juni ging de WPZ op 

excursie naar Twente. We werden warm onthaald in Natura 
Docet Wonderrijck Twente, bewonderden de prachtige col-
lectie van Jan van de Steeg en gingen onder zijn leiding zelf 
aan de slag in de Staringgroeve en in Holt und Haar. Het was 
een heel leerzaam, maar ook gezellig weekend. Dank aan 
de deelnemers voor een prachtige excursie. Een uitgebreid 
verslag van de excursie verscheen in Cranium 31-2.

Poepweekend in Nieuwland Erfgoed
Zondag 21 september waren WPZ-leden Walter Langen-

doen en Joanna Smolarz aanwezig bij het poepweekend in 
Lelystad, georganiseerd bij de tentoonstelling ‘Wildernis. 
Vanaf ijstijd tot nu’. Hier gaven zij een presentatie aan het 
grote publiek over de hyenacoprolieten van de MV2.

Determinatiedag Boxtel
Op 12 oktober organiseerde het Oertijdmuseum in samen-

werking met de WPZ, WTKG en Fossiel.net een fossielen 
determinatiedag. Onze eigen WPZ bottendokters waren hier-
bij aanwezig en determineerden heel wat door het publiek 
meegebrachte vondsten.

De mammoetsteppe in Nieuwland Erfgoed
In het kader van de tentoonstelling ‘Wildernis. Vanaf ijs-

tijd tot nu’ organiseerde de WPZ op 19 oktober een jeugdac-
tiviteit in Nieuwland Erfgoed (Lelystad) . Onder leiding van 
bestuursleden en kunstenares Els Thijsse konden kinderen 
leren hoe je een prehistorisch dier kunt tekenen, is er gewerkt 
aan een reconstructie van de mammoetsteppe en konden er 
botten gegrabbeld worden. 

Rondleidingen door de collectietoren van 
Naturalis

Op 13 december organiseerde de WPZ in samenwerking 
met Naturalis en de WTKG een speciale dag voor leden van 
de WPZ, de WTKG en het Zeeuws Genootschap. In groepjes 
werden rondleidingen gegeven door de collectietoren. 
Collecties die bezocht konden worden waren de Pleistocene 
zoogdieren, Cainozoische mollusken, Duboiscollectie, ei-
landfauna’s en haaientanden. In de zaal LiveScience werden 
voordrachten gehouden, onder leiding van Science Link 
Martijn Guliker. Ook stonden in deze zaal stands van de 
WPZ en WTKG met informatie over de verenigingen. In de 
zaal Ontdek.0 werden twee keer twee workshops gehouden, 
te weten ‘kleine zoogdieren’ en ‘fotografie’. In totaal namen 
ongeveer 90 mensen deel aan deze dag. Deze dag kon niet 
georganiseerd zonder de enthousiaste inzet van de vele vrij-
willigers die rondleidingen en workshops gaven, voordrach-
ten hielden, inschrijvingstafels bemensden en de logistiek 
regelden. Hartelijk dank daarvoor.

Mammoetdag in Nieuwland Erfgoed
In het kader van de tentoonstelling ‘Wildernis. Vanaf 

ijstijd tot nu’ in Nieuwland Erfgoed (Lelystad) was de WPZ 
op 28 december aanwezig bij de Mammoetdag. Tijdens deze 
dag gaf Natasja den Ouden een lezing, was Walter Langen-
doen aanwezig met highlights uit zijn collectie en konden 
kinderen mammoeten op steen tekenen met kunstenares 
Joanna Smolarz.

PROMOTIE
Excursie voor Amathysta

Op 13 april organiseerde de WPZ een excursie op 
Maasvlakte 2 voor leden van Amathysta, een geologische 
vereniging uit Noord-Holland. Hier is een zeer fijn contact 
uit voortgekomen en de intentie om samen een themadag te 
organiseren. Dit zal in november 2015 gebeuren.

Excursie voor Lions club 
Op 25 mei organiseerde de WPZ een excursie op Maas-

vlakte 2 voor leden van de Rotterdamse Lions Club. Deze 
vereniging was enthousiast geworden voor het verzamelen 
van fossielen door de verkoop van de bottenberg in Het 
Natuurhistorisch na afloop van onze jubileumtentoonstel-
ling en is via Kees Moeliker met ons in contact gekomen.

NGV themadag
Op 20 september organiseerde de NGV een dag met 

als thema ‘vertenbratenpaleontologie’. De WPZ was daar 
met informatie, fossielen en merchandise aanwezig. De 
dag werd zeer goed bezocht en er was veel aandacht voor 
onze kraam. We hebben veel Craniums en boeken kunnen 
verkopen en konden twee nieuwe leden verwelkomen. 

Graaf in de ijstijd
In de herfstvakantie organiseerde Naturalis de activiteit 

‘Graaf in de ijstijd’. Kinderen konden in een nagemaakte 
opgraving echte botten opgraven, die proberen te deter-
mineren en een onderzoeksrappport maken. Op vrijwel 
alle dagen van de herfstvakantie waren WPZ-vrijwilligers 
aanwezig om de kinderen hierbij te helpen en informatie 
over de WPZ te geven.

Verder werd ook in 2014 de WPZ fanatiek gepromoot 
door leden tijdens het bezoeken van grote publieke evene-
menten. Zo werden er folders uitgedeeld tijdens het bezoe-
ken van fossielenbeurzen en relevante tentoonstellingen in 
Nederland en België.

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

Voor meer informatie:  WWW.PLEISTOCENEMAMMALS.COM
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CRANIUM

In 2014 kwam Cranium weer twee keer uit. Beide waren 
reguliere uitgaven die volledig door de leden werden gevuld. 
In totaal bestaat jaargang 31 uit 112 pagina’s. De redactie 
van Cranium heeft het dit jaar met een persoon minder 
moeten doen. Aan het begin van het jaar verliet Karin van 
Homelen de redactie. De redactie bestond daarmee in 2014 
uit Natasja den Ouden (hoofdredacteur), Nike Liscaljet, Jody 
Mijts, Linda Gilein, Kees Peeters en Tim Rietbergen. Om het 
redactionele proces beter te laten verlopen is de redactie een 
aantal keer bijeen gekomen en zijn wat aanpassingen in de 
werkwijze doorgevoerd. 

COMMUNICATIE
Website

In 2014 is Jerry Streutker begonnen als webmaster. Hij 
heeft zich voornamelijk toegelegd op het technisch goed 
functioneren van de website. Activiteiten en ander vereni-
gingsnieuws wordt standaard via de website gemeld. Ook 
is er een link gelegd tussen de website en Facebook en Lin-
kedIn, waardoor websiteberichten automatisch ook op onze 
Facebook- en LinkedInpagina gezet worden.

Nieuwsbrief
In december zijn we begonnen met een (inmiddels) maan-

delijkse nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief zijn nieuwsitems 
te lezen over Pleistocene zoogdieren, wordt de aandacht 
gevestigd op aanstaande evenementen en is er plaats voor 
oproepjes of andere berichten van de leden. De nieuwsbrief 
heeft een eigen emailadres (nieuwsbrief@pleistocenemam-
mals.com) waar leden berichten voor de nieuwsbrief naartoe 
kunnen sturen.

Facebookpagina
De Facebookpagina loopt erg goed. Inmiddels hebben 

we 319  likes. Veel berichten worden gezien en gelezen. 
Het bericht met de meeste aandacht (365x gezien) was: ‘De 
determinatiedag in Oertijd/Dinosaurusmuseum Boxtel is 
begonnen en wij zijn er bij’ op 12 oktober.

Facebookgroep
De Facebookgroep is een echte community geworden 

waar veel mensen hun vondsten laten zien en hulp vragen 
(en ook krijgen) bij determinatie. Erg goed om te zien is dat 
er meedere mensen zijn die ons tegenkomen op de FBgroep, 
vervolgens op een evenement en uiteindelijk lid worden. Het 
is echt een plaats van uitwisseling geworden.

Twitter
Op Twitter hadden we in 2014 131 volgers, waaronder 

een aantal musea (Naturalis, Oertijdmuseum, Senckenberg, 
Natuurmuseum Nijmegen), leden, verwante verenigingen 
(Amathysta, KNAW) en ook een aantal buitenlandse volgers. 
Het aantal getwitterde berichten staat op 700. 

LinkedIn
Op de LinkedIn pagina is nieuws van de vereniging te zien 

dat ook op de website en op de Facebookpagina te zien is. 
Inmiddels heeft de pagina 39 volgers.

KENNISDELING
Oervondstchecker

Sinds 2014 is de WPZ een partner van de Oervondstchec-
ker. De Oervondchecker is een initiatief van het HavenBe-
drijf Rotterdam, het Natuurhistorisch en BOOR en bedoeld 
om vondsten van Maasvlakte 2 te melden. Experts van de 
deelnemende partijen staan klaar om vondsten te determi-
neren en advies te geven. In 2014 heeft de WPZ zich bij dit 
initiatief aangesloten, wat betekent dat een aantal WPZ-leden 
als expert optreden bij het determineren van vondsten. Daar-
naast is ons logo en een korte beschrijving van de vereniging 
te vinden op de website van de Oervondstchecker en is een 
link naar de Oervondstchecker opgenomen op de WPZ-web-
site.

Determineren tijdens bijeenkomsten
Bij de bijeenkomst van 29 november is voor het eerst een 

rondje ‘wat is er tijdens de pauze gedetermineerd’ gehouden. 
Erg leuk om te zien wat de vondsten waren (o.a. een kies van 
een tapir) en leerzaam voor degenen die niet bij het deter-
minatieproces waren. Ook is dit een mooie gelegenheid om 
mensen iets over hun vondst te laten vertellen en te vragen 
of zij het verhaal op willen schrijven voor in Cranium. Dit 
zullen we de komende bijeenkomsten herhalen.

Social media
Social media is tegenwoordig een veelgebruikt middel om 

vragen te stellen en wetenswaardigheden te delen. We zien 
dat vooral onze Facebookgroep een erg levendige plaats is 
geworden waar vondsten getoond worden en waar men met 
elkaar tot een determinatie komt en discussies voert. 

Voor meer informatie:  WWW.PLEISTOCENEMAMMALS.COM


