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Alle kado’s zijn uitgepakt en
Sinterklaas is weer vertrokken. Gisteren de lampjes
aan de pergola voor het huis
gehangen en morgen de kerstboom opzetten. De lange
winter komt eraan. Misschien
voor ons allen een goede tijd
om eens de schuur in te stappen, die vergeten kratjes en
dozen met stenen door te
spitten, en aan het prepareren
te slaan.
De tweede helft van 2018
begon met een groot succes:
de Vlegeldag. Veel belangstelling voor de kraam (die er
weer prachtig uitzag), en veel
verkocht (een recordbedrag
van €293,50).
Daarna moesten we een zware teleurstelling verbijten:
geen september-excursie naar
Höver/Misburg. Onze gids
aldaar kreeg het niet rond.
We zijn nu 2019 aan het plannen (”hals- und beinbruch” zou
een Duitser zeggen, maar dat
lijkt me de goden verzoeken
als je een groeve bezoekt).
Maar er was in september
ook positief nieuws: groot
feest in huize Brugman want
Coen won de “mooiste vondst
verkiezing” met een Marok-

Januari 2019

kaanse zeelelie (althans dat
vermoedt men). En op de
eerste clubavond verder
leuke lezingen van Jose en
Hidde. Mooi te zien dat we
een aantal leden hebben
die zo actief zijn.
In oktober hield Stijn
Goolaerts een lezing over
de vondsten uit Gräfenberg (jammer dat Gräfenberg zo ver weg is – maar
wat hebben we daar soms
goed gevonden). Ook in
oktober zijn een aantal van
ons, met het boek
“Mineralen en fossielen zoeken en vinden” van Erik en
Sven Huigen in de hand,
richting Markelo en zelfs
Duitsland in gegaan. Op de
bonnefooi, en met wisselend succes, maar met
prachtig weer.
En toen kwam in november Dick Mol praten over
het opgraven en reconstrueren van de Yukagir
Mammoet. Een prachtig
verhaal, doordrenkt van
wodka en zacht riekend
naar rottend vlees. Avontuur. En dan komt vrijdag
14 december Charlie
Schouwenburg ons nog

bijpraten over "De fossiele
roofdieren in Nederland".
Nu nog toekomstmuziek,
maar alweer holoceen
verleden wanneer u dit
leest.
Tenslotte is mij op het
hart gedrukt een aantal
mededelingen c.q. verzoeken te doen, aangaande
(1) Het 40 jarig jubileum
van WFW in 2019, (2) De
Fossielenbeurs, en (3) de
organisatie van de kleine
excursies. Hierover meer
elders in deze brief.
OK, dat was het weer.
Alvast fijne kerstdagen en
een gelukkig nieuwjaar,
Dick Kuiper

Grintgroeve Roling
Foto E. van der Wal

In 2019 bestaat de WFW 40 jaar!
We willen daarom graag een jubileumboek uitbrengen, met foto’s en korte stukken
tekst. Over, van en door onze leden. Een boek waarin we iets vertellen over onze gedeelde passie: de paleontologie, en het zoeken en soms vinden van fossielen. En waarbij
we, en passant, iets vertellen over het wel en wee van de club (en we hebben voldoende meegemaakt). We hebben zeker geen wetenschappelijke pretenties, maar denken
dat we met z’n allen een boekje kunnen maken dat anderen moet kunnen bekoren (van
degenen die enigszins meewarig en meelijwekkende naar ons kijken wanneer we uitleggen hoe mooi een spons kan zijn, tot aan degene die onze hobby/passie delen). Heeft u
ideeën voor wat er in moet/kan, laat het ons weten.
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Het begon allemaal met een oproep in de krant van 21-9-1979. De eerste bijeenkomst
was op 10 november. De uitnodiging was voorzien van een mooie route beschrijving!

Programma Voorjaar 2019
Zaterdag 12 januari ALV
Programma
10.30 Opening ALV
De agenda en notulen 2018 zullen separaat via de
mail naar de leden verzonden worden.
12.15 Lunch
12.45 Verloting
13.45 Lezing
15.15 Sluiting

Graag uw aandacht voor het
volgende : Voor
de verloting vragen
wij u fossielen gerelateerde presentjes mee te nemen.
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Lezing 12 januari: Nico Taverne "De prepareermicroscoop, hoe haal je er het
meeste uit"
Deze lezing wordt ook een
praktische bezigheid. Voor
de mensen die nog geen
microscoop hebben; ik
breng er ook een paar mee
die tijdens de verloting van
eigenaar kunnen wisselen.
We gaan leren hoe je de
microscoop goed instelt
zodat je ontspannen met
twee ogen tegelijkertijd
leert kijken. Welke microscoop kan je het best gebruiken om fossielen te prepareren, en hoe pas je hem
zelf aan. We kijken ook naar
de nieuwste ontwikkelingen
bij de microscopen. Ik probeer een zeer moderne microscoop mee te brengen
waar je zelf achter kunt gaan
zitten om een indrukwekkende scherptediepte te

zien. En waarom is het vrijwel
onmogelijk om dit te vangen in
een foto? En wat kan je doen
om je foto's veel beter te maken. Wat moet je doen als je
foto's later wilt bewerken? En
dan laten we ook nog zien hoe
indrukwekkend mooi microfossielen zijn.

https://www.steinkern.de/
praeparation-und-bergung/
praeparationswerkzeug/1210praeparationsraum

Leuk filmpje over de preparatie van een ammoniet:
https://www.youtube.com/watch?v=RGcYEIICeto

Lezing 1 februari: Eric Mulder ”Ichthyosauriers”
Eric Mulder, de meesten van
ons welbekend, is conservator van het mooie natuurhistorisch museum Natura Docet Wonderryck Twente in
Denekamp.
Eric geeft regelmatig lezingen
in het land en komt nu dus
een lezing verzorgen over
Ichtyosauriers .
De Ichthyosauria of ichthyosauriërs zijn een groep
uitgestorven zeedieren, be-

horend tot de Amniota, die
leefden tijdens het Mesozoïcum. De eerste ichthyosauriërs verschenen 250 miljoen
jaar geleden, in het vroege
Trias, nog voor de eerste
dinosauriërs.
Natura Docet beschikt zelf
ook over een fossiel van dit
reptiel (zie foto), dat is aangekocht in Solnhofen door de
stichter van het museum ,
meester Bernink.

Meer info over deze lezing
volgt per mail.
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Lezing 1 maart: Arno van Berge Henegouwen” Steeds vroegere vogels”
De sleutel tot succes van
de vogels ligt niet alleen in
de verovering van het
luchtruim. Het bouwplan
van de vogels is een vernieuwing binnen de gewervelde dieren. Reptielen en
amfibieën en vissen, hoe
divers ook, zijn veel langer
geleden tot wasdom gekomen en waren ‘volmaakt’
voordat de vogels in alle
uithoeken van de aarde
verschenen. Sinds de
vondst van Archaeopteryx
in de 19e eeuw is deze
vroege vogel onderwerp
van fel debat en studie gebleven. De oervogel was
voer voor darwinisten en
hun tegenstanders. Latere
vondsten van dinosaurussen met veren die het idee
voedden dat vogels bij hen
horen, deden minder stof
opwaaien. Dat kwam ook,
doordat de publieke acceptatie van Darwins evolutietheorie langzaam was ingedaald in de maatschappij.
Hoe hun vroegste evolutie
verliep blijft voorlopig nog
discussie opleveren. Feit is
wel, dat de eerste geruide
veer al ver voor Archaeopteryx op de wind werd
meegenomen. Welke
aanwijzingen zijn er voor
een relatie met dinosaurussen? Daarbij kijken we behalve naar de veren naar

“Wat zie je er
kaal uit, oervogel.
…Als je goed
kijkt, zie je de afdrukken van mijn
veren”

andere ontwikkelingen in
het bouwplan van vogels:
eieren, anatomie, chemie
van collageen, de voorouders, broedgedrag, luchtzakken. Wat weten we
van de vogels die voor het
Krijt leefden? De bekendste, Archaeopteryx leefde
ongeveer 150 miljoen jaar
geleden aan het einde van
het Juratijdperk. In de 100
miljoen jaar na Archaeopteryx heeft de evolutie van
de vogels allesbehalve stilgestaan. De oervogel is niet
de eerste vogel. We maken
een kleine rondgang langs
vogels van voor en na Archaeopteryx. Toen de
vogels definitief vorm hadden gekregen zijn ze bijna
allemaal met de dinosaurussen van het toneel verdwenen. Na een lange aanloop met veel trial en error
is de groep 100 miljoen
jaar na Archeopteryx door
een evolutionaire flessenhals gegaan. De huidige
bijna 10.000 vogelsoorten
stammen af van een kleine
groep van soorten of misschien wel één soort die
aan de uitstervingsgolf aan
het einde van het Krijt, 65
miljoen jaar geleden, ontsnapte.. Moderne vogels
leven onder de meest extreme omstandigheden. Ze

laten zich overal zien en
zijn vandaag de dag de
meest aansprekende dieren
voor iedereen. Het is voor
velen het eerste uit de natuur waar je als kind mee
kennis maakt. Het is de
meest fotogenieke en
vaakst gefotografeerde
groep. En nog steeds groeit
onze kennis.
Zo’n 250 jaar geleden
plaatste Linnaeus de klauwieren bij de roofvogels,
uilen en gieren. Sinds kort
weten we dat de verwantschap binnen de vogels heel
anders in elkaar steekt. En
dat weerspiegelt zich niet
allen in hun stamboom,
maar zie je ook terug in de
evolutie van vogelgidsen.

Evolutie is een rode draad in het
werkzame leven van Arno. Hij
startte met de opleiding tandheelkunde waar hij de colleges
‘De evolutie van het tandkaakstelsel’ verslond. Dit onderwerp
samen met de vogelarij die hij
sinds zijn twaalfde beoefende,
hielpen bij de ommezwaai naar
de biologie. Na zijn studie biologie werd hij conservator van het
Natuurhistorisch museum in
Tilburg. Na vier jaar stapte hij
over naar het Museum voor het
Onderwijs in Den Haag. Hij werd
hoofd afdeling biologie waar hij
bijdroeg aan het ontstaan van
het Museon. Zo ontwikkelde hij
daar o.a. de permanente expositie “Evolutie van de mens”.

http://www.natuurinformatie.nl/
nnm.dossiers/natuurdatabase.nl
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Zaterdag 9 maart : PaleoTime-NL Fossielenbeurs Harderwijk
Alweer de vijfde Internationale fossielenbeurs die
we met Fossiel.net, Paleontologische Kring organiseren in Nederland.
Helaas door brand in de
locatie van het ROVC,
waar we de afgelopen
jaren met open armen zijn
ontvangen en met heel
veel medewerking hunnerzijds zijn geweest, hebben wij voor 2019 om
moeten zien naar een
vervangende locatie.
Deze hebben we gevonden in de voormalige universiteitsstad Harderwijk

en wel in de evenementenhal van het Bouw & Infra
park.
Een leuk detail waar we in
onze PR ook graag gebruik
van willen maken, is dat de
welbekende Zweedse geleerde Lineaus hier gepromoveerd is.
De beurs vindt plaats op
zaterdag 9 maart 2019
10.30 uur tot en met 16.30
uur.
Adres: Ceintuurbaan 2,
3847 LG, Harderwijk
(NL)

Naast de beurs zullen er
ook weer lezingen zijn en
Jeugdactiviteiten welke door
het NGV zullen worden
georganiseerd.
Voor deze dag hebben we
een redelijk aantal vrijwilligers nodig (op de dag zelf,
maar ook bij de voorbereiding). Dus aarzel niet en
geef u op bij Rob als u 2
uurtjes over heeft. U kunt
zich aanmelden bij Rob
Mooij, rmooij@hccnet.nl.

Fossielenbeurs
2019
Harderwijk

Lezing 5 april: Hans Steur: “Fossielenjacht in Groot-Brittannië”
Verslag van een halve eeuw
fossielen zoeken in Wales,
Schotland en Engeland.
In de loop der jaren hebben we heel wat vindplaatsen in Groot-Brittannië
bezocht en in deze lezing
laten we daarvan wat highlights zien. Met daarbij de

belangrijkste vondsten die
we er gedaan hebben. Zoals trilobieten, ammonieten, vissen, degenkrabben,
miljoenpoten, Precambrische fossielen, en natuurlijk planten. We brengen een kleine tentoonstelling mee.

Zeer grote
Ogyginus sp. uit
het Llanvirniaan,
Ordovicium
tijdperk, ongeveer 470 miljoen jaar oud.
Gevonden in
Lanndrindod
wells, Wales,
Groot Brittannië
Foto Georockshop
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Voorjaars excursie Belgische en Franse Ardennen, 25 - 29 april
Van donderdag 25 april 2019
t/m maandag 29 april
2019 organiseert de WFW
de voorjaarsexcursie met als
reisdoel de Belgische en
Franse Ardennen. Hierbij
denken wij onder andere aan
de groeve Lompret (België)
waar we op zoek gaan naar
speciale fauna’s van het Belgische Frasniaan, en een bezoek aan Frankrijk voor de
fauna's in de omgeving van
Novion-Porcien en Reims.
We zijn nu bezig om het
excursie programma op te
stellen. De voorexcursie en
de plannen worden komende
tijd meer gedetailleerd uitgewerkt en wij zullen jullie

daarover informeren.
Voor nadere informatie
kunnen jullie contact opnemen met Paul Selten.
De inschrijving voor deze
excursie is inmiddels geopend via de Ledenpagina

van onze website. U
kunt zich daar tot eind
januari aanmelden.

Fondry des chiens,
karstlandschap nabij Nimes
Foto Fossiel.net

Overige excursies
Het voorjaar van 2019
komt er aan, en we zijn
bezig met de volgende
korte excursies.

Ault – Prachtplek, en niet
eens zo ver weg. 1 overnachting en 2 dagen zoeken. We denken vroeg in
het seizoen, na de winterstormen. Zaterdag 16 en
zondag 17 maart.
Barvaux – we zijn er in
2017 geweest en dat is
goed bevallen. Zondag 14
april.

Eygelshoven of Brunssum – datum is nog niet
bekend. Zal eind mei tot
begin juli zijn. U hoort
van ons.
Piesberg – We zijn aan
het onderzoeken of we
dit (met toestemming)
voor elkaar weten te
krijgen.
Zodra data definitief zijn
krijgt u een email van ons
en kunt u zich inschrijven.

En verder: heeft u een
idee voor een excursie of
wilt u iets organiseren:
geef het aan ons door.
Het organiseren van korte excursies vergt best
wat tijd. We zijn daarom
op zoek naar elk jaar
twee of drie personen die
de organisatie van 1 kleine excursie op zich willen
nemen. Op deze manier
blijft het mogelijk om ook
het actieve zoeken in
clubverband levend te
houden.
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Trilolab is de nieuwe Engelstalige website van het Belgische
Preparatie Collectief dat bij ons
bekend is vanwege hun preparatiedemo’s op onze PaleoTime
fossielenbeurzen.

Zaterdag 9 maart 2018:

Frederik Lerouge en Ivo Kesselaer geven een uitgebreid overzicht van de devonische trilobieten van België, Eifel en Marokko en laten voorbeelden

zien van hun prachtige preinfo, advies en hulp te
paraties. De verwachting is
bieden bij prepareren, op
dat hierbij continu aanvullingebied van devonische
gen komen. Daarbij is er
taxonomie & ecologie en
wetenschappelijk onderzoekexcursies.
steuning door de ook al bij
ons bekende Allart van
PaleoTime-NL
Fossielenbeurs Harderwijk,
Viersen, diverse artikelen
zijn te downloaden. De makers proberen belangstellenden een zetje in de goede richting te geven door

https://www.trilolab.net/be

Name: Austerops hottonensis van Viersen, Taghon & Magrean, 2017
Stratigraphy: Jemelle Formation, middle
Eifelian
Locality: Hampteau (Hotton), Belgium
Foto: trilolab
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www.werkgroepfossielenwageningen.nl
www.geologischmuseum.nl
www.fossielnet.nl

Ons Huis, Solidez,
Harnjesweg 84,
Wageningen
Inloop 19.00
Aanvang 19.30
tel: 0317 413377

Bezoek onze
website!

Contactgegevens

Lid van de NGV

Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Lezingen:
Website:
Nieuwsbrief :
Erelid:

Dick Kuiper
Rob Mooij
Paul Selten
Hidde Bakker
Mark van Smaalen
José Aker
Antonio Pierik

Contributie:

€20 per persoon, €5 voor ieder tweede lid op het zelfde
huisadres, maximaal €25 per adres
IBAN NL56SNSB0948333618
t.n.v. Werkgroep Fossielen Wageningen

Bankrekening

WFW

Zevenaar
Ede
Bennekom
Amersfoort
Wageningen
Bennekom

