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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 2011 hadden we 264 leden (waarvan 228 Nederlandse, 31 buitenlandse en 5 gezinsleden), 31 abonnees en 15
ruilabonnementen. Het aantal nieuwe leden is 18, waarvan
17 Nederlandse en 1 buitenlandse. Het aantal opzeggingen
bedroeg 10. Helaas is er dit jaar 1 lid overleden.

ACTIVITEITEN
Bijeenkomsten

Op 23 april waren we te gast in het Natuurhistorisch Museum te Rotterdam. Hier begonnen we met de ALV alvorens
het reguliere programma te beginnen. Sprekers deze dag
waren:
•
•
•
•

Kees van Hooijdonk en Paul Hille: Excursieprogramma Hemelvaart excursie 2011
Reanne van Kleef: Boekpresentatie ‘‘Evolutie van
Olifanten’’
Myriam van Walsum: Variatie is de motor van het
leven
Noud Peters: Een “nieuw” zoogdier in Mill-Langenboom

Tijdens de ALV stond het wijzigen van de statuten centraal. Op 14 mei werd hiervoor een extra ALV ingelast om de
nieuwe statuten goed te keuren.
Op 25 juni waren we te gast in Gent in het Museum voor
Dierkunde van de universiteit van Gent. Sprekers die dag
waren:
•
•
•
•

Bjorn de Wilde: De Laat-Pleistocene zoogdier-resten
uit de grotte Walou te Trooz (Provincie Luik, België)
Achilles Gautier: Zes basisvragen over de domesticatie van dieren
Dirk de Winter: Dino’s in Siberië
Mark Bosselaers: Fossiele walvissen en zeeschildpadden uit het Scheldebekken

Op 8 oktober waren we te gast in het Natuurmuseum
Nijmegen. Sprekers deze dag waren:
•
•

Aart Walen: De reconstructie van een wolharige
mammoet
John de Vos: Het determineren van zoogdierbotten

In de middag hadden we een afwijkend programma met
workshops:
•
•
•

Determineren van zoogdierbotten
Mallen en afgietsels maken
Rondleiding door het depot

Op 10 december hadden we een gezamenlijke dag met de
WTKG. Thema van deze bijeenkomst was ‘Warme tijden’.
Sprekers deze dag waren:
•
•
•
•

Tom Meijer: Het Nederlandse Cromerien Complex
Cynthia Kromotaroeno: De spitsmuizen (Soricidae)
van Maalbeek
Piet Cleveringa: Vroeger is ook warm
Reanne van Kleef: Tapirs in Nederland

Voor meer informatie: WWW.PLEISTOCENEMAMMALS.COM

Elke bijeenkomst kon rekenen op een opkomst van rond
de 50 leden. De gezamenlijke bijeenkomst met de WTKG
wordt altijd goed bezocht met een opkomst van maar ongeveer 100.
Graag willen we iedereen die tijdens de bijeenkomsten een
voordracht heeft gegeven van harte bedanken voor hun inzet
en tevens de overige leden oproepen om ook eens iets over
hun collectie of onderzoek te komen vertellen.

Excursie

In het hemelvaartweekend (2-5 juni) zijn we op excursie
geweest naar Duitsland.
Op donderdag 2 juni brachten we een bezoek aan de
Expositie Elefantenreich in het LVR Landes Museum in
Bonn. Deze expositie is exceptioneel en ongeëvenaard in de
wereld. De expositie bestaat uit fossielen die bij de aanleg
van een bruinkoolgroeve in de omgeving van Halle (D) zijn
gevonden en reconstructies.
Op Vrijdag 3 juni brachten we ’s ochtens een bezoek aan
het Dinotherium Museum in Eppelsheim, waar we hartelijk ontvangen werden. Na een rondleiding in het museum
hebben we de vindplaats bezocht. ‘s Middags kregen we een
rondleiding door het Natuurhistorisch Museum van Mainz.
Op zaterdag 4 juni brachten we een bezoek aan de groeve
Messel. Hier bezochten we ’s ochtends het nieuwe bezoekerscentrum, waarna we ‘s middags een twee uur durende
wandeling door de groeve maakten, waarbij we kennis maken met het werk van de paleontologen, en waarbij we zelf
in de gelegenheid werden gesteld de ölschiefer te onderzoeken op fossielen.
Op zondag 5 juni brachten we een bezoek aan een van de
grootste natuurhistorische musea ter wereld: het Naturmuseum Senckenberg te Frankfurt Dit museum is vooral bekend
van de grote collectie skeletten van sauriërs, maar ook van
andere grote dieren staan skeletten opgesteld, zoals van de
slurfdragers en walvissen.

EXTRA ACTVITEITEN
MV2 weekend

In het weekend van 19 en 20 februari kon iedereen in
FutureLand weer twee dagen volop genieten van paleontologie en archeologie. Een weekend gevuld met lezingen,
workshops, fossielen en informatie. Samen metFutureLand,
hetHavenBedrijf Rotterdam, het Natuurhistorisch Museum
Rotterdam, NCB Naturalis, Museum Hertogsgemaal, de
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Bureau Oudheidkundig
Onderzoek Rotterdam, de APAN en de WTKG maakten we
er een mooi evenement van. Dat het publiek het ook kon
waarderen bleek uit de bezoekersaantallen: ruim 700 op zaterdag en op zondag 2000! Veel van die bezoekers maakten
dit weekend voor het eerst kennis met al het moois dat er
in Nederland aan paleontologie en archeologie te vinden is.
Voor anderen was dit een uitgelezen kans om eindelijk eens
hun zelfgevonden botten door experts te laten determineren
en meer over hun vondsten te weten te komen. Met zijn allen
hebben we laten zien wat voor moois er in Nederland in de
grond zit, wat een fantastische hobby wij allemaal hebben en
vooral wat een enthousiasme, energie en kennis er huist in de
leden van de verschillende verenigingen. Het was een prachtig weekend waar we nog lang vol trots op terug kunnen
kijken. Graag bedanken we iedereen die eraan meegewerkt
heeft dit weekend tot een succes te maken.

Help de Onderzoeker

Op 17 en 18 december werd in Naturalis in de zaal LiveScience de laatste big bag van de Maasvlakte onderzocht. In
totaal hebben 330 museumbezoekers meegedaan met deze
activiteit. Vrijwilligers van de WPZ hielpen met raad en
daad.

PROMO
Maasvlakte-weekend

De WPZ was niet alleen organisator van het Maasvlakte-weekend op 19 en 20 februari in FutureLand, maar we
stonden dar ook met een grote stand met promotiemateriaal.
Vooral oude jaargangen van Cranium werden goed verkocht
en we hebben veel folders uitgedeeld en informatie gegeven
over onze vereniging, wat heeft geleid tot een aantal nieuwe
lidmaatschappen.

Geologisch Evenement Amsterdam

Op 23 oktober stond de WPZ met een stand op het Geologisch Evenement Amsterdam (voorheen GEA Beurs). Met de
groeiende ervaring op beurzen, onze kleurrijke Craniums en
diverse PR materialen weten wij telkens weer een mooie tafel in te richten om het publiek te interesseren in en informeren over Pleistocene zoogdieren en de activiteiten binnen de
vereniging. En elke beurs doen wij weer nieuwe ervaringen
en ideeën op.

CRANIUM
Cranium is in 2011 weer tweemaal uitgekomen. Met
artikelen over walvissenwervels, Von Siebold, het reconstrueren van een bosolifant, nieuwe vondsten van zeehonden en
evolutie was het weer een goed gevulde en gevarieerde
jaargang.
De redactie bestaat uit: Natasja den Ouden, Nike
Liscaljet, Cynthia Kromotaroeno, Linda Gilein en Eelco
Kruidenier.
Graag willen we iedereen die op wat voor manier dan
ook (redactiewerk, artikelen aanleveren, foto’s maken en
noem maar op) hartelijk bedanken voor hun inzet.

INTERNET
Website

De website wordt goed bezocht. In totaal hadden we in
2010 22.222 bezoekers, waarvan 10334 unieke bezoekers,
wat neerkomt op een gemiddelde van 61 bezoekers per
dag, waarvan er 28 uniek zijn. De activiteit op de website is wat afgenomen, wat te wijten is aan het ontbreken
van een webmaster en de realisatie dat het overnemen en
linken naar elders gepubliceerde berichten schending van
copyright is. Hierdoor plaatsen we nu alleen nog originele
berichten.

Social media

De WPZ ook te vinden op Facebook, LinkedIn en
we hebben een Twitter-account. Tevens hebben we een
fotoalbum op Picasa wat al goed bezocht wordt en waar
een aantal leden al goed gebruik van hebben gemaakt door
er foto’s van de excursie op te plaatsen. Links naar deze
social media sites zijn te vinden op onze website.

Voor meer informatie: WWW.PLEISTOCENEMAMMALS.COM

JAARVERSLAG 2011

Helaas viel de lezing van Cynthia uit door ziekte van de
spreker.

