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Verslag van de geologisch secretaris

De Paasexcursie (17-20 april) ging naar Villiers St Frederick en Auvers-sur-Oise, Bekken

van Parijs, Frankrijk, Deze excursie werd voorbereid door de geol. sec. Als excursielei-

ders traden Wim Groeneveld en Hans Keukelaar op. Deze vonden de excursie weer

ouderwets gezellig en zagen veel nieuwe gezichten. De 23 deelnemers keerden met een

rijke buit aan Lutetien en Auversien materiaal huiswaarts. Hans Keukelaar schreef het

verslag dat in Afzettingen vol 13 (2): 34-37 verscheen.

De traditionele Pinksterexcursie werd dit jaar verplaatst naar de periode rond

Hemelvaartsdag. Van 28 mei tot 1 juni toog een groep van 14 WTKG-ers naar Leipzig en

omgeving. Tijdens deze excursie bleek dat een aantal deelnemers uitsluitend kwam om

fossielen te verzamelen en geen interesse had voor de educatieve aspecten van deze

excursie. De groep viel hierdoor uit elkaar in twee kampen. Voor Adri Burger, die deze

excursie voorbereidde en begeleidde was het een uitermate teleurstellende ervaring. Hij

had in de heer Baudenbacher van het Naturkundemuseum Leipzig een uitermate geschikte

excursieleider gevonden met grote kennis van de geologie van de bruinkoolgroeves in dit

gebied. Baudenbacher had veel moeite gedaan om de benodigde toelatingen te krijgen voor

de diverse groeves en een mooi programma opgesteld. Het was ook voor hem zeer te-

leurstellend en voor de WTKG beschamend, dat een aantal mensen uitsluitend kwam om

alleen maar fossielen in te laden. Ronald Pouwer schreef het verslag dat verscheen in

Afzettingen vol 13 (4): 105-108.

Van 21 t/m 25 augustus werd er voor het eerst sinds jaren weer een werkkamp gehouden.

Het onderzoeksterrein was gelegen bij Retranchement in Zeeuws Vlaanderen. Hier werd

met behulp van handboringen de ligging van de Zwingeul nagetrokken. De excursie werd

georganiseerd door Anton Janse, Frank Wesselingh was de excursieleider. Er waren 9

deelnemers, deze waren echter niet allemaal gedurende de hele periode aanwezig

De najaarsexcursie werd gehouden in het weekeinde van 17 en 18 oktober en voerde naar

Zuid-Limburg. De geol. sec. organizeerde en begeleidde de excursie, John Jagt was de

excursieleider. In totaal namen er 23 personen aan de excursie deel waarvan 18 beide

dagen. Het was een gezellige excursie met een redelijk evenwicht tussen kijken/luisteren

en verzamelen. Het verslag is geschreven door Rob van Slageren en zal in het

februarinummer 1993 van Afzettingen verschijnen.

Excursieleiders, verslagschrijvers en deelnemers allen hartelijk dank voor uw inspanningen

en belangstelling.

Utrecht 14 januari 1993.

Namens de excursiecommissie

Lenard+M.B. Vaesseni, geologisch secretaris.

De excursiecommissie die in 1991 werd gevormd en bestaat uit Adri W. Burger, Anton C.

Janse en Lenard M.B. Vaessen heeft in 1992 het excursieprogramma verzorgd.

Gedurende het verslagjaar zijn 3 excursies en' een werkkamp gehouden. Tevens werd

begonnen met de voorbereiding van een graafaktie in Zonderschot (België) welke in

september 1993 zal worden gehouden in samenwerking met de Belgische Vereniging voor

Palaeontologie.


