
ons gewend bent, met 

de “mooiste vondst ver-
kiezing”. En een aantal 

kleine lezingen. We zijn 

blij dat José en Hidde 

hun medewerking hier-
voor hebben toegezegd. 

Laat dat een inspiratie 

voor u zijn denkend aan 

volgend jaar. 

Voor het tweede ge-

deelte van 2018 staan 

nog een aantal excursies 

op het programma en 

ook het verdere lezin-

genprogramma ziet er 

goed uit. 

  
Dus geniet nog van de 

zomer, en hopelijk tot 7 

september. 

 

 
 

 

Dick Kuiper 

Namens Bestuur van WFW 

Het is 26 juni, volop zo-

mer en warm. Ik hoop dat 

u er van geniet (tegen de 
tijd dat u dit leest, kan het 

koud en guur zijn).  

We hebben vier boeiende 

lezingen achter de rug die 

zeer goed bezocht zijn: van 
de “Verschuiving der con-

tinenten” (Jo van Soest), 

via ”Zuid-Oost Enge-

land” (Nico Taverne) en 
”Zwerfsteenfossielen van 

Noord Nederland” (Tom 

Koops) tot het “opgraven 

van een Tricera-

tops” (Sander van der 
Deure). 

Wat wel enigszins tegen-

viel (laten we er niet om-

heen draaien) zijn de ex-
cursies. En dan heb ik het 

meer over de deelname 

dan de vondsten. We zijn 

op de Maasvlakte geweest 

(5 deelnemers), we hebben 
het strand bij Ault afge-

struind (2 deelnemers), en 

we hebben gegraven in het 

Carboon van Brunssum (3 
deelnemers). En we gaan 

binnenkort naar Eygelsho-

ven (3 deelnemers?). Ook 

de grote excursie naar 

Zuid-Engeland trok helaas 
maar 13 die-hards. “Food 

for thought” zoals ze daar 

in Engeland zeggen. 

De Fossielenbeurs Ede 
was daarentegen prima 

bezocht. Helaas is daarna 

het ROVC-gebouw (waar 

de beurs plaatsvindt) tot 

op de grond toe afge-
brand. Zie foto’s. Ik geloof 

niet dat er een oorzakelijk 

verband is, en het levert 

weliswaar mooie plaatjes 
op (het onweerde zelfs 

tijdens de brand), maar 

het betekent dat we hard 

op zoek zijn naar een 

nieuwe ruimte voor de 
beurs. Mogelijk moeten 

we uitwijken naar een wat 

verder gelegen plaats.  
In september beginnen 
we, zoals u inmiddels van 

Van uw voorzitter 
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Brand in ROVC Ede ; 

 



 

Programma Najaar 2018 

TRIAS lagen bijna alle 

continenten nog ver-

enigd in het superconti-
nent Pangea, maar tegen 

het eind begon deze op 

te breken. Duitsland, en 

ook Nederland, lag toen 

aan de Westrand van de 
Tethys zee. 

We vinden TRIAS ge-

steenten, waaronder de 

bekende Muschelkalk, 
aan de oppervlakte  van 

het gebied rond de rivier 

de Neckar, maar ook 

verrassend dichtbij in 

Nordrhein Westfalen. 
Genoeg redenen om er 

eens een weekend naar toe 

te gaan. Zo gezegd zo ge-

daan. Het bezochte gebied 
is prachtig en toestemming 

voor de gewenste groeve 

was makkelijk verkregen. 

Het resultaat van dit be-

zoek is te zien in deze le-
zing. En misschien maakt 

het leden nieuwsgierig naar 

dit mooie gebied.  

  

Lezingen  

7 september  
José Aker: "TRIAS fos-

sielen uit het Teutobur-

ger wald ".  

 
Na de voorjaarsexcursie 
in 2017 naar het gebied 

van de Neckar waar 

mooie ceratieten gevon-

den konden worden, is 
het enthousiasme voor 

deze mooie orde van 

Ammonoidea ontstaan.  

Ceratieten komen voor 

tijdens het TRIAS, de 
periode van grofweg 250 

tot 200 mjr geleden. Tij-

dens het begin van het 
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Vrijdag 7 september 
Mooiste vondst verkiezing 2018. De spelregels: 

 
 Dit mag een zelf gevonden en/of geprepareerd fossiel of met elkaar gere-

lateerde serie fossielen zijn. 

 De inzender krijgt een genummerd kaartje en legt dit samen met z’n in-

zending op de presentatietafel. 
 Indien gewenst mag de inzender een kort promotiepraatje van maximaal 

een minuut houden. Geef dat aan het begin van de avond even aan bij de 

spelleider. 

 Iedereen beoordeelt anoniem mee. Bij binnenkomst wordt hiervoor een 

stempapiertje uitgedeeld. U kunt hiermee 2 stemmen uitbrengen, noteer 
de nummer(s) van uw keuze en stop de stembrief in de stembus. (Het is 

ook toegestaan 2x op dezelfde inzending te stemmen.)    

Bij het beoordelen mag gekeken worden naar schoonheid, bijzonderheid, 

prepareerkunde, presentatie en eigenlijk alles wat je verder van belang 

acht. Het is hierbij niet toegestaan de fossielen zonder toestemming van 
de eigenaar  op te pakken. 

 Voor de spanningsopbouw worden de stembriefjes openbaar geteld.  

 Wij hopen en rekenen op een grote deelname, het is de moeite waard 

want de winnaar krijgt naast de eer een wisselbeker en een €20,- waarde-
bon voor de Bodemschat. 

 

Verder wordt de avond gevuld met 2 lezingen van leden, nl de lezing van José 

Aker over TRIAS fossielen uit het Teutoburger wald, en van Hidde Bakker over 

de unieke lynxvondst op Texel en zijn publicatie daar over. 

Woensdag 22 augustus:   Vlegelmarkt Bennekom. Neem voor het in-

leveren van fossielen contact op Mark. Ben je bereid een tijdslot in de kraam te 

staan: geef je dan op bij Rob. 



Volgens Stijn zijn er mogelijk 

ook onder de WFW leden 

personen die al heel wat 
meegezeuld hebben. Tijd om 

eens de vraag te stellen: ‘hoe 

ga ik dat nu allemaal prepa-

reren’ en ‘hoe kan ik dat 

determineren’. Stijn zal daar-
om op die avond vertellen 

over zijn ervaringen met de 

preparatie van de gevonden 

fossielen en het determine-
ren ervan. Hij heeft te ken-

nen gegeven ook in te zijn 

voor het determine-

ren van door de le-

den  meegebrachte 
vondsten uit 

Gräfenberg.  Zo 

kunnen we ook wijzer 

worden in hetgeen er 
zoal te vinden is en 

bovenal wat we zelf 

nog niet gevonden 

hebben. Stijn is ook 

Lezing 5 oktober  
Stijn Goolaerts : Analyses 

op vondsten Steinbruch 

Gräfenberg.  
 

Vorig jaar vanwege sneeuw-

val afgelast doen we nu een 

nieuwe poging. Stijn is be-
roepsmatig nauw betrokken 

bij wat de biologie in de 

vorm van fossiele vondsten 

ons aan informatie kan bie-

den. Stijn is als Invertebrate 
paleontologist en verbonden 

aan het Koninklijk Belgisch 

Instituut voor Natuurweten-

schappen in Brussel. 

Maar ook “hobby-matig” is 
hij bekend in de wereld der 

fossielen want hij is actief lid 

van onze zusterverenging 

Hona in België (rechts op de 
foto staat Stijn samen met 

John Jagt van Museum Maas-

tricht).  
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beenderen relatief goed bewaart. Zeker tegenover een bossig biotoop. 

De kleine roofdieren verkiezen vaker die laatste waardoor hun resten 

minder vaak worden terug gevonden.  

Zoals de titel al verraadt ligt de focus in deze lezing voornamelijk op 
lynxen. Fossielen vondsten uit Nederland, het onderscheiden van lynx 

van andere katten, evolutie van de lynx en het huidige voorkomen zul-

len aan bod komen.  Als zijweg worden ook andere grote en kleine 

katten besproken. Daarnaast komen een paar belangrijke hoekstenen 
in de roofzoogdier evolutie aan bod.  Foto: https://www.nhnieuws.nl/

nieuws/227349/Uniek-eeuwenoude-kaak-van-lynx-gevonden-op-Texel 

 

Hidde Bakker:  “Een short 

story  over lynxen en andere 

zoogdier predatoren”. 

 

Samenvatting: Het is juli en 
een groen landschap strekt 

zich uit zo ver het oog rijkt, 

hier en daar verstoord door 

meanderende riviertjes en 

grazende dieren. Een Noord-
zee van gras. En toch is de 

grond een paar meten onder 

het oppervlak het hele jaar 

door bevroren. Het is koud in 

de lage landen tussen Neder-
land en de Britse eilanden, of 

althans dat zou onze interpre-

tatie zijn geweest als de mens 

van nu erbij was. Helaas heb-
ben wij alleen fossielen om 

ons te helpen dit prachtige 

biotoop in te beelden. En van 

die fossielen hebben we er 

veel. De mammoetsteppe 
blijkt een omgeving te zijn die 

 

specialist in het determineren 

van fossielen afkomstig uit 

Drügendorf en Buttenheim, 
maar we kwamen zijn naam 

ook tegen bij lokale Marok-

kaanse verzamelaars! 
 

  



 

Lezing 2 november 

Dick Mol: De Moderne Mam-

moetjager. De reconstructie van 

de Yukagir Mammoet .  

In zijn ruim 60 minuten durende 
lezing zal de spreker kort de 

evolutiegeschiedenis van de 

mammoeten behandelen en 

daarna uitvoerig verslag doen 
van de vier expedities die nodig 

waren om het gehele kadaver te 

bergen. Dan volgt een verslag 

van de onderzoeken en de re-

sultaten daarvan.  

 

Alle wetenschappelijke gege-

vens zijn gebruikt om door 

Remie Bakker, beeldend kun-
stenaar uit Rotterdam, een 

levensecht model van deze 

mammoet, de zogenoemde 

Yukagir Mammoet, te recon-
strueren. Het levensechte 

model mocht zich in Japan 

verheugen op meer dan 6 mil-

joen bezoekers in een tijdspanne 

van 6 maanden. In zijn ruim 60 

minuten durende lezing zal de 
spreker kort de evolutiegeschie-

denis van de mammoeten behan-

delen en daarna uitvoerig verslag 

doen van de vier expedities die 

nodig waren om het gehele ka-
daver te bergen. Dan volgt een 

verslag van de onderzoeken en 

de resultaten daarvan.  

 

 

 

Vrijdag 14 december : Charlie Schouwenburg met "De 

fossiele roofdieren in Nederland".  
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Charlie is groot kenner van het 

pleistoceen in Nederland. In die 

hoedanigheid is hij één van de 

experts op de website Oer-
vondstchecker.nl.  Tevens heeft 

hij diverse artikelen in onder an-

dere het tijdschrift Cranium op 

zijn naam.  
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Korte excursies najaar 

2018 
Helaas heeft onze man in 
Duitsland dit jaar geen toe-

stemming voor Höver en Mis-

burg kunnen krijgen. Hopelijk 

volgend jaar wel. 

 

 

Digi Nieuws:  

Mark van Smaalen. Al diverse malen zijn de fossielen van de Burgess shale 

bij onze lezingen, meestal zijdelings aan bod geweest. Maar wist u dat er een 
prachtige website over gemaakt is. Ontdek hier alle facetten van dit complexe 

ecosysteem, zoals dat in het Yoho National Park in de Canadese Rocky Moun-

tains ontsloten is. Vooral de vele vreemdvormige fossielen en de goed bewaard 

gebleven weke delen  spreken enorm tot de verbeelding. In de Fossil Gallery 

ziet u  prachtige plaatjes van de gevonden fossielen (knop Main Gallery) en  be-
kijk ook de reconstructies (knop Virtual Sea Odyssey) in de vorm van 3D ani-

maties. Onder de knoppen Science en History is veel te lezen over de weten-

schappelijke achtergronden. Wat mij betreft weer een juweeltje in websiteland. 

http://burgess-shale.rom.on.ca/en/index.php 

29 september - Barvaux 
Vorig jaar zijn we naar Barvaux 

geweest en hebben daar heel 

leuk gevonden. En niet alleen 

spiriferen. We willen daarom 

graag terug.  

  

 

 

20 oktober - Ibbenbüren 
Erik Huigen en zijn zoon Sven 

hebben in 2016 een groot aantal 

vindplaatsen achter Enschede be-
zocht en er een leuk boek over 

geschreven. We willen aan de 

hand van dat boek op avontuur 

gaan en zoeken op een aantal van 
de meest belovende vindplaatsen.  

http://burgess-shale.rom.on.ca/en/index.php


Ons Huis, Solidez, 
Harnjesweg 84, 

Wageningen 

Inloop 19.00 
Aanvang 19.30 
tel: 0317 413377  

www.werkgroepfossielenwageningen.nl 

www.geologischmuseum.nl 

www.fossielnet.nl 
 

Voorzitter:             Dick kuiper            Zevenaar 

Penningmeester:     Rob Mooij                 Ede  

Secretaris:              Paul Selten                         Gouda 

Lezingen:    Jo van Soest             Mill 

Website:       Mark van Smaalen           Wageningen 

Nieuwsbrief :          José Aker            Bennekom 

Erelid:         Antonio Pierik 

 

Contributie:           €20 per persoon,  €5 voor ieder tweede lid op het zelfde  

     huisadres, maximaal  €25 per adres 

Bankrekening         IBAN  NL56SNSB0948333618     

     t.n.v. Werkgroep Fossielen Wageningen 

Contactgegevens 
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WFW 

Bezoek onze 
website! 

Lid van de NGV 


