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DE VERENIGING

Samenstelling bestuur
Tijdens de ALV op 25 februari te Rot-

terdam namen wij afscheid van Natasja 
den Ouden, Linda Gilein en Wim 
Lommers. En wij verwelkomden Dick 
Mol als Voorzitter, Gideon de Jong als 
Secretaris en Klaas Post als Algemeen 
Bestuurslid in het bestuur.

Ledenadministratie
In 2017 hadden we in totaal 293 regu-

liere leden (waarvan 260 Nederlandse en  
33 buitenlandse), 31  gezinsleden (waar-
van 1 Belg ), 36 abonnees (waarvan 9 
buitenlands)  en 9 ruilabonnementen. Het 
aantal nieuwe leden is 31 (24 regulie-
re en 5 gezinsleden, 1 abonnee en 1 
ruilabonnee (BVP)) . Hiermee komen we 
op een totaal van 369. We hadden  met 
27 (waarvan 3 gezinsleden, 1 abonnee 
(Neuwied) en 1 ruilabonnee (APAN))  
toch ook best weer veel  opzeggingen, 
maar hebben niemand hoeven schorsen 
wegens wanbetaling.  Er zijn helaas ook 
2 leden overleden .

ACTIVITEITEN
ALV

De eerste bijeenkomst was op 25 fe-
bruari in Het Natuurhistorisch te Rotter-
dam. De ALV vormde het belangrijkste 
onderdeel met veel bestuurswisselingen. 
De enige spreker die dag was Dick Mol 
over ‘Het zandwingebied voor de kust 
van Zuid-Holland: Een pleistoceen 
paradijs’. Gevolgd door een discussie 
over de ontwikkelingen in vijf jaar 
Maasvlakte 2.

WPZ University
Om het jubileumjaar te vieren werden 

in 2017 vijf bijeenkomsten onder de 
noemer WPZ University georganiseerd. 
Zogenaamde Studenten ontvingen een 
speciale map en elke bijeenkomst een 
nieuw hoofdstuk om daarin toe te voe-
gen. Een mooi naslagwerk.

29 april in Historyland, Hellevoet-
sluis: ZOEKEN

•	 Ivan van Marrewijk: De geheimen 
van de Zandmotor

•	 Bram Goetheer: Fossielenmix uit 
Yerseke

•	 Dick Mol: Fossiele slurfdragers in 
situ	-	het	letterlijk	en	figuurlijk	op-
graven van fossiele giganten in Na-
mibië, Grieks Macedonië, Siberië, 
Alaska, Yukon en het Nederlandse 
Orvelte

De middag bestond uit een praktijk-
gedeelte op de Maasvlakte 2, met een 
korte uitleg door Ivan van Marrewijk 
waarna gesamenlijk het strand opge-
gaan werd en de meer ervaren leden de 
minder ervaren leden hielpen met het 
zoeken naar fossielen.

17 juni in Museum Schokland, 
Schokland, en bij North Sea Fossils, 
Urk: CONSERVEREN

•	 Henk ter Steege: Gruis (inhalen van 
vorige bijeenkomst)

•	 Anthonie Hellemond en Cecilia 
Cousin: De Mammoet van Den-
dermonde - Het bewaren van uniek 
paleontologisch erfgoed

In het museum bezochten wij ‘s 
middags de tijdelijke tentoonstelling 
‘Oog in Oog’, over het werk van WPZ-
lid Remie Bakker. Bij NorthSeaFossils 
kon men de collectie en voorraad 
bezichtigen, aankopen doen en werd 
er onderling gediscussieerd over 
conserveringsmethoden.

9 september in Het Natuurhistorisch, 
Rotterdam: DETERMINEREN

•	 Jelle Reumer: Van botten en kiezen. 
Een inleiding tot geraamte en gebit

•	 Dick Mol: Verschillende soorten 
neushoorns uit Nederlandse bodem?

•	 Bram Langeveld: Determineren - 
hoe en wat?

•	 Klaas Post: Het herkennen en - waar 
mogelijk - determineren van been-
deren van walvisachtigen

•	 Henk ter Steege en Mirjam Kruizin-
ga: Determineren, maar hoe dan?

Tijdens de pauze kregen deelnemers 
aan WPZ University de gelegenheid 
om samen met de conservator van Het 
Natuurhistorisch kort het collectiedepot 
te bekijken en zo een indruk op te doen 
van de vergelijkingscollectie.

14 oktober in Natura Docet 
Wonderrijck Twente, Denekamp: 
CATALOGISEREN

•	 Eric Mulder: Natura Docet Wonder-
ryck Twente en collectiebeheer

•	 Danny Alexandre: Hoe documenteer 
je je fossielenverzameling?

•	 Eddy Spijkerman en Hans en Karin 
Verhulsdonck over hoe zij hun 
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fossielen catalogiseren en wat hun 
ervaringen op dit gebied zijn

25 november in Oertijdmuseum De 
Groene Poort, Boxtel: PUBLICEREN

•	 Stephen K. Donovan: Some 
thoughts on writing and publis-
hing	in	geology:	first,	pick	up	your	
pencil…

•	 René Fraaije: Oertijdmuseum De 
Groene Poort

•	 Noud Peters: Publiceren over fossie-
len - Hoe kom je er toe? Hoe pak je 
het aan?

•	 Kees van der Kraan: Tekenen van 
fossielen

•	 Nike Liscaljet: Cranium: schrijven, 
redigeren en publiceren

Voor aanvang, in de pauze en na 
afloop	van	het	programma	was	er	een	
speciaal georganiseerde paleontologi-
sche boekenmarkt, met o.a. de publica-
ties van Noud Peters en alle beschikbare 
jaargangen Cranium.

PROMOTIE
Levendige vereniging

Gedurende het jaar waren wij (altijd 
in de vorm van Hester Loeff en meestal 
bijgestaan door Nike Liscaljet) weer aan-
wezig op diverse beurzen. Hier trok de 
microscoop met muizenkiezen veelvuldig 
de aandacht en vonden de Craniums en 
merchandise weer gretig aftrek.

•	 29 januari - Fossielendag 
Futureland

•	 11 maart - Fossielenbeurs Ede
•	 25 maart - Zoogdierdag NMR
•	 28 mei - Mammoetdag 

Poelboerderij
•	 3 september - Fossielenbeurs   

St. Gillis Waas
•	 12 november - Fossielenbeurs 

Geo Oss

Banner
Begin dit jaar ontwierpen wij een 

(duurzame) staande banner van 2 meter 
ter algemeen gebruik voor de WPZ. Het 
ontwerp kan te allen tijde gewisseld 
worden in de drager.

TIJDSCHRIFT
Redactie

Met de bestuurswissel in februari 
wijzigde ook de samenstelling van de 
Craniumredactie. Onder het nieuwe 

hoofdredacteurschap van Nike Liscaljet 
namen Bram Langeveld, Ivo Verheijen 
en Linda Gilein samen met de nieuwe 
redacteuren Anders Schinkel en Ray-
mond Haselager de taken dit jaar waar.

Cranium
In 2017 kwam Cranium weer twee 

keer uit. Nummer 1 van dit jaar was een 
dubbeldik Noordzee-themanummer van 
108 pagina’s. De bijdragen hiervoor 
kwamen van 22 auteurs, voornamelijk 
leden. Nummer 2 was weer een regulie-
re uitgave en telde 44 pagina’s, samen-
gesteld met bijdragen van 16 auteurs.

Cranium wordt ook buiten Nederland 
nog altijd goed gelezen. Behalve de 
buitenlandse leden hebben we ook een 
aantal buitenlandse abonnees. Zo is 
Cranium te lezen in België, Duitsland, 
Griekenland, Groot-Brittannië, Noor-
wegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, de 
Verenigde Staten en Zwitserland.

Oude jaargangen zijn, indien voor-
radig, nog altijd verkrijgbaar bij het 
bestuur. En digitaal op natuurtijdschrif-
ten.nl.

COMMUNICATIE
Website

De website is verhuisd naar een 
Nederlandse host, o.a. voor betere com-
municatie en prijs/kwaliteitverhouding. 
Daarbij is de database opgeschoond. Er 
zijn een paar nieuwe features toege-
voegd, zoals een webwinkel. Er is een 
interactieve Google map toegevoegd 
met interessante musea, in binnen- en 
buitenland (en melding van evt. muse-
umreviews in Cranium). Ook de Crani-
umsite is geupdate, met overzichtelijke 
pagina’s van alle jaargangen, inclusief 
de inhoudsopgaven. Achter de schermen 
gaat het werk aan de website in 2018 
nog even door.

Nieuwsbrief
De nieuwsbrief wordt iedere twee 

maanden verstuurd (vaker bij meer 
nieuws) en de redactie is in handen 
van Linda Gilein. De nieuwsbrief heeft 
een eigen emailadres (nieuwsbrief@
pleistocenemammals.com) waar leden 
berichten voor de nieuwsbrief naartoe 
kunnen sturen.

In 2017 verscheen de nieuwsbrief 
zeven keer. Over het algemeen werd 
deze geopend door ongeveer de helft 

van de ontvangers. Opvallend hierbij is 
dat hij door de meeste lezers vaker dan 
één keer wordt geopend. De weblinks in 
de nieuwsbrief worden door slechts een 
kwart van de lezers aangeklikt.

Facebookpagina
De Facebookpagina loopt erg goed. 

Op 31 december  hadden we 510 likes. 
Dat is bijna 100 meer dan vorig jaar. 
Het berichtbereik ligt meestal tussen de 
150-500. Uitschieters waren ons bezoek 
aan Natura Docet (bijna 1000), twee 
berichten over ons bezoek aan Geo Oss 
(1700 en 1900) en een vooraankondi-
ging over de bijeenkomst Determineren 
(ruim 2300).

Facebookgroep
De Facebookgroep was ook afge-

lopen jaar weer een echte community 
waar veel mensen hun vondsten laten 
zien en hulp vragen (en ook krijgen) bij 
determinatie. Het is echt een plaats van 
uitwisseling. De groep had in 2017 300 
(60 meer) leden.

Twitter
Op Twitter hadden we in 2017 183 

(30 meer)  volgers, waarvan 57% uit 
Nederland. Het aantal getwitterde be-
richten staat op 1185 (bijna 200 meer), 
gemiddeld worden die 20-100 keer per 
dag gezien, met uitschieters naar 1000 
bij een event met foto.

KENNISDELING
Oervondstchecker

Sinds 2014 is de WPZ partner van de 
Oervondstchecker. In 2017 werd ook 
Hester Loeff actief als determineerder.

Kennislink
Wij waren ook in 2017 weer partner.

Ledeninitiatieven
Rijke vindplaatsen zorgen voor veel 

kennisdeling tijdens bijeenkomsten en in 
onder meer de actieve FB groep. Maar 
er zijn ook leden die onderling kleinere 
werkgroepen vormen om in huiselijke 
kringen vondsten te vergelijken en 
determineren.

Andere activiteit die werd waargeno-
men bij nieuwe en zittende leden waren 
zij die voor het eerst en met succes naar 
voren durfden te stappen om het verhaal 
over hun collectie en onderzoek met 
de leden te delen in de vorm van een 
presentatie tijdens een bijeenkomst.


