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Tijdens de ALV namen wij 
afscheid van een viertal 
bestuursleden. Linda Gilein 
stopte als algemeen be-

stuurslid. Wel blijft zij actief binnen de 
Cranium redactie, en zal zij onze digi-
tale nieuwsbrieven blijven verzorgen, 
waarvoor wij haar heel dankbaar zijn.

Na één termijn stopte ook algemeen 
bestuurslid Jody Mijts. Zij heeft tevens 
de Craniumredactie verlaten. Wij 
bedanken haar voor haar inzet.

Dan was daar onze secretaris Wim 
Lommers, die helaas wegens ziekte zijn 
functie het laatste jaar niet kon uitvoeren. 
Wij wensen hem sterkte en beterschap.

Last but not least, namen wij na 11 jaar 
afscheid van onze voorzitter en Cranium 
hoofdredacteur Natasja den Ouden. Wij 
hopen dat zij met twee prachtige, origine-
le pentekeningen door Mauricio Anton, 
van een mammoet en een reuzenhert, als 
afscheidscadeau nog vaak terug zal den-
ken aan deze mooie ervaring en fijne tijd.

Natasja rondde de ALV af als 
dagvoorzitter en stelde dan ook direct 
drie nieuwe bestuursleden voor. Helaas 
kwamen er geen spontane reacties 
op de vacatures voor de vrijgeko-
men bestuursfuncties, maar na enige 

inspanning door het bestuur, en een erg 
betrokken lid, konden toch weer drie 
leden voorgedragen worden.

Als nieuwe voorzitter werd Dick 
Mol geïnstalleerd. Dick is zeker geen 
onbekende voor het gemiddeld WPZ-
lid en ook niet als bestuurslid. Als 
mede-oprichter van de vereniging nam 
hij al plaats als secretaris en penning-
meester tussen 1982 en 1991. Ondanks 
die jarenlange ervaring voelt zijn 
herintreding als nieuw, omdat de WPZ 
sindsdien ook niet stil heeft gestaan en 
enorm gegroeid is. De vereniging heeft 
hem altijd na aan het hart gelegen en 
hij was dan ook treurig gestemd toen 
hij vernam dat er geen aanmeldingen 
waren voor de functie van voorzitter.

Voor de functie van secretaris werd 
Gideon de Jong geïnstalleerd. Een re-
latief nieuw, maar actief lid bij de ver-
eniging. Oorspronkelijk komt Gideon 
uit Friesland, maar sinds 2003 woont 
hij samen met zijn vrouw en zoontje in 
Hellevoetsluis. Regelmatig bezoekt hij 
onze lezingen en determinatiedagen. 
Nu zal hij zich extra gaan inzetten als 
bestuurslid en zo de vereniging en haar 
leden nog beter leren kennen.

Klaas Post sloot aan als algemeen 
bestuurslid. Ook Klaas is geen onbe-
kende voor het gemiddeld WPZ-lid en, 
hoewel al sinds begin jaren 90 lid, is 
dit zijn eerste keer bij het bestuur. Dat 
kon ook niet anders, want zijn werk 
als ondernemer in de (internationale) 
visserij, visverwerking en vishandel 

VOORSTELLEN NIEUW BESTUUR
Op zaterdag 25 februari vond de eerste bijeenkomst van dit jaar 
plaats. Een belangrijk onderdeel van het programma was de jaarlijkse 
Algemene Ledenvergadering (ALV). De Hoboken Salon van Het 
Natuurhistorisch (Rotterdam) was met 55 aanwezigen goed vol. De 
grote bestuurswissel, onthulling van het jubileumprogramma en een 
presentatie door Dick Mol over het pleistoceen paradijs, daar wilden 
velen van jullie wel bij zijn.

Voorzitter - Dick Mol - 61 jaar
Specialisatie: Zoogdierpaleontologie 
wereldwijd, maar toch vooral de zuide
lijke bocht van de Noordzee, honorair 
onderzoeker aan Het Natuurhistorisch 
te Rotterdam, en groot netwerker

Secretaris - Gideon de Jong - 36 jaar
Specialisatie: Fossielen en artefacten 
zoeken op Maasvlakte 2, en zich vol 
enthousiasme op deze nieuwe functie 
storten
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Jan Hendriks treedt als eerste 
naar voren. “Het vroegere strand 
van Rockanje is ook ‘verpest’ 
door opspuiting. Je vindt er nu 

alleen nog recent slachtafval.” Anders 
Schinkel is iets optimistischer, hij zoekt 
vaak naar woelmuiskiesjes op Maas-
vlakte 2, maar vindt toch ook resten 
van neushoorn en zeehond. De laatste 
maanden had hij minder succes en trok 
hij vaker naar de Zandmotor. Gideon de 
Jong voegt toe dat “begin september de 
opspuiting van P5 tot P6 gedaan is en 
daarna tussen P3 en P1. Alleen tussen 
P5 en P3 lag nog het oude zand. De 
laatste weken komt ook tussen P5 en P6 
het oude grind weer naar boven en zijn 
daar ook al weer fossielen te vinden.” 
“Na de laatste suppletie nemen de laat-
ste weken de vondsten inderdaad weer 
wat toe” beaamt Peter de Bruijn, “ook 
de hoeveelheid zichtbaar grind neemt 
weer wat toe. Het is vooral Laat-Pleis-
toceen materiaal dat er te vinden is, 
maar tussen P5 en de blokkendam 
vallen de vondsten nog steeds tegen.” 
Frank de Boer zoekt sinds 2015 regel-
matig op Maasvlakte 2 en hem valt op 
dat de zandbanken vrijwel leeg zijn.

De discussie komt helaas niet echt 
op gang, waarop Bram het over een 
andere boeg gooit en vraagt of iemand 
misschien nog iets wil vertellen over 
de Zandmotor, waar de laatste tijd ook 
weer veel vondsten van langskomen in 
onze Facebookgroep.

Kees van Hooijdonk vraagt zich 
af waar je nou precies moet zoeken. 
“Daar kan ik wel een antwoord op 
proberen te geven.” zegt Bram “Ik ga 
bij Monster het strand op en loop dan 
richting Den Haag. Het eerste stuk sla 
ik eigenlijk min of meer over, en pas 
als ik echt op de Zandmotor zelf ben, 
begin ik te zoeken.” Dick Duineveld 
daarentegen begint meestal in Kijkduin 
en loopt bij afgaand tij de strandrand, 
geultjes en schelpenbankjes af.

“De reden dat ik veel op de Zandmo-
tor zoek zijn de interessante schelpen 
die ik er vind”, aldus Henk Mulder, 
“Er liggen veel mooie dingen uit 
verschillende periodes. Nu zoek ik ook 
naar botten, tanden en kiezen en kom ik 
af en toe mooie schelpen tegen. Ik loop 
er bijna elke dag.” Willy van Win-
gerden stapt ook naar voren, zij vindt 
sinds een paar jaar haar topvondsten op 
de Zandmotor alsof het niets is, “het 
overkomt je gewoon!”

Laatst woedde er weer een goe-
de storm door het land en dan is de 
verwachting van bijzondere en grote 
vondsten groot, maar hoeveel dagen na 
zo’n storm kun je nou het beste gaan 
zoeken? Volgens Bram zijn dat twee 
dagen. Willy: ”Je moet eigenlijk niks 
verwachten, dan vind je altijd iets. Net 
zoals dat slagtandje van een babymam-
moet. Een dingetje van 5 centimeter 
lang. Terwijl ik gisteravond nog een 
stukje doorliep in de schemer vond ik 

dit en had geen idee wat het was, maar 
ik nam het maar mee. Op Facebook 
werd het tandje gisteren nog gedeter-
mineerd door Dick Mol. Ben er enorm 
blij mee.”

Bart Korf gaat ongeveer eens in de 
twee weken naar Maasvlakte 2, “Met 
een storm wordt alles omgewoeld. 
De grote stukken komen vrij en kleine 
stukken raken vermengd met het zand 
en komen later vrij.” Is het niet ook 
afhankelijk van hoe de wind staat? 
“Een oostenwind is over het algemeen 
goed”, volgens Bram. Martien Lelij 
voegt daar tot slot aan toe dat hij “een 
noordoosten wind ook wel de Great 
White wind noemt, dan spoelen de 
tanden van de witte haai aan.”

En met deze frisse wind wordt 
de discussie door Bram beëindigd. 
Conclusie: nieuwe zandsuppleties 
en stormen houden de Noordzeekust 
levendig en blijven ons voorzien van 
(top)vondsten, terwijl onze westerburen 
hun Engelse kust steeds verder zien 
afbrokkelen en vooral daardoor nieuwe 
vondsten doen. Een discussie als deze 
komt, ondanks de grote opkomst 
vandaag, niet makkelijk op gang en 
zal dan ook niet snel herhaald worden. 
Blijf vooral je vondsten delen op onze 
social media kanalen of schrijf eens 
een stukje voor Cranium, want er zitten 
een hoop fantastische vondsten en fijne 
verhalen bij!

5 JAAR NOORDZEE
STRANDVONDSTEN
De eerste bijeenkomst van dit jaar werd 
afgesloten met een discussie over de 
ervaringen in de afgelopen 5 jaar op 
Maasvlakte 2 en de huidige stand van zaken. 
Bram Langeveld opent en leidt de discussie. 
“Maasvlakte 2 bestaat uit 240 miljoen kuub 
opgespoten zand en kreeg onlangs een 
aanvullende suppletie. Dat nieuwe zand is 
fijnkorrelig met veel schelpen, terwijl het oude 
zand grofkorrelig was, duidelijk rivierzand en 
-grind. Wie wil daarop inhaken over zijn/haar 
zoekervaring?”

Klaas Post - 63 jaar
Specialisatie: Fossiele zeezoogdieren, 
honorair conservator Fossiele 
Zoogdieren bij Het Natuurhistorisch te 
Rotterdam, en zeer attent zijn

zorgt ervoor dat hij veel van de wereld 
gezien heeft. Zijn jarenlange ervaring 
met en buiten de WPZ geven een nieu-
we impuls aan het bestuur.
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Wij gaan tijdens deze 
bijeenkomsten heel 
praktisch aan de slag 
met alle aspecten van 

het fossielen verzamelen, van zoeken tot 
publiceren en reconstrueren. Wij nemen 
onze studenten mee naar mooie musea 
en bijzondere collecties in Nederland, en 
ook naar diverse werkplekken om zelf 
aan de slag te gaan. De lessen zijn toe-
gankelijk voor leden van alle leeftijden.

Bij het eerste werkcollege ontvangen 
de studenten een werkmap en de lesma-
terialen behorend bij deze eerste dag. 
Elk volgend werkcollege wordt de map 
aangevuld. Zo ontstaat een schitterend 
naslagwerk!

De inschrijfdatum voor het luxe les-
materiaal is inmiddels verstreken. Maar 
natuurlijk zijn deze bijeenkomsten ook 
toegankelijk voor onze leden zonder 
inschrijving (zie Agenda, p. 4).

JUBILEUMPROGRAMMA
Onder de titel WPZ University, bieden wij 
onze leden (jong en oud) een programma aan 
van zes opeenvolgende bijeenkomsten die je 
als werkcollege kunt volgen!

V. D. LIJNONDERSCHEIDING 
REMIE BAKKER
Zaterdag 22 april reikte de burgemeester van 
gemeente Noordoostpolder, de heer A. van der 
Werff, de Van der Lijnonderscheiding uit aan 
WPZ-lid Remie Bakker. Moderator Dr. John 
de Vos gaf aan dat Remie’s uitverkiezing geba-
seerd was op zijn langdurige en buitengewone 
verdiensten voor de Nederlandse paleontologie.

De Van der Lijnonderscheiding wordt, 

zo mogelijk, jaarlijks door de gemeente 

Noordoostpolder uitgereikt aan een ama-

teurgeoloog die zich binnen dit vakgebied 

bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt. 

De helft van deze onderscheidingen is 

in de loop der jaren al naar verschillende 

WPZ-leden gegaan. Zie de dikgedrukte 

namen in onderstaand overzicht.

A.P. SCHUDDEBEURS (1983)

H.W. OOSTERINK (1984)

LEEN HORDIJK (1987)

DICK MOL (1988)

J.W.M. JAGT (1989)

J.H. RÖMER (1991)

W. VAN DER BRUGGHEN (1995)

FREEK RHEBERGEN (1999)

HANS STEUR (2001)

KLAAS POST (2003)

H. BONGAERTS (2004) 

F. VAN NIEULANDE (2005) 

A.J.G. VERHAARD (2007)

J. FABER (2008) 

JAN GLIMMERVEEN (2010)

IVO VERHEIJEN (2010,  

AANMOEDIGINGSPRIJS) 

H. DE KRUYK (2011)

P. DE BRUIJN (2011, 

AANMOEDIGINGSPRIJS)

W.M. VAN BAKEL (2012)

BRAM LANGEVELD (2012,  

AANMOEDINGSPRIJS)

NOUD PETERS (2013)

TIM RIETBERGEN (2013,  

AANMOEDIGINGSPRIJS)

ALBERT HOEKMAN (2014)

B.-J. GROTENHUIS (2015)

WALTER LANGENDOEN (2015,  

AANMOEDIGINGSPRIJS)

A.P. VAN VIERSEN (2016)

REMIE BAKKER (2017)

Na de uitreiking benadrukte 
WPZ-voorzitter Dick Mol in zijn 
laudatio de buitengewone kwaliteit 
van Remie’s levensechte reconstruc-
ties en tekeningen van uitgestorven 
gewervelde dieren, de internationale 
waardering en erkenning die zijn werk 
trekt, en vooral het belang van deze 
reconstructies voor de wetenschap en 
het algemene publiek. Remie gaf in zijn 
dankwoord aan dat zijn werk alleen tot 
stand kon komen door informatie en 

gegevens van anderen, en brak vervol-
gens een lans voor de unieke en open 
wisselwerking tussen wetenschappers 
en amateurs in Nederland op het gebied 
van fossielen en paleontologie.

Na toespraken, ceremonie, en muzi-
kale intermezzo’s mochten de bezoe-
kers van het tot de nok toe gevulde 
kerkje de speciale tentoonstelling Oog 
in Oog bezichtigen (zie Agenda, p. 4).

REDACTIELEDEN GEZOCHT!

Ons tijdschrift is leuk om te lezen, en misschien 
nog wel leuker om te maken! Help jij mee?

De redactie zoekt leden met gevoel voor taal, tenminste enige kennis van de WPZ 
en pleistocene zoogdieren, en goede communicatieve vaardigheden. De redactie is 
gediscipineerd en beschikt over een pro-actieve houding. Het redactiewerk omvat 
twee drukkere periodes per jaar (half februari tot mei & half augustus tot november), 
waarin extra inzet verwacht wordt in de vorm van het redigeren van teksten, communi-
ceren met auteurs en vergaderen.

Bezit jij deze eigenschappen en wil jij helpen bij de productie van Cranium? Meld je 
dan nu bij craniumredactie@pleistocenemammals.com
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