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 Een woord 
van uw voorzitter 

 
 

Beste leden, 
 
 
Ze komt eraan! Vers opgegraven in de badlands van Montana en nu wach-
tend in het Black Hills Institute in South Dakota om te worden uitgeprepa-
reerd. Maar dankzij alle crowdfunding-tientjes is de bestemming van Miss 
Rex inmiddels bekend: Naturalis in Leiden, waar in 2017 een compleet 
nieuwe Dinozaal zal verschijnen. Mooi nieuws zo vlak voor Kerst, waar de 
Paleobiologische Kring ook direct bij betrokken was. Drie bestuursleden 
(te weten Anne, Jan en Pim) waren dit najaar namelijk voor langere tijd in 
de Verenigde Staten voor geologisch onderzoek aan de Tyrannosaurus rex 
van Naturalis.  
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Er was nog meer Nederlandse paleontologie in het nieuws de laatste tijd. 
Moet ons idee van de oorsprong van creativiteit van onze voorvaderen op 
de schop? Een groep Nederlandse archeologen, geologen en paleontologen 
onder leiding van José Joordens van Universiteit Leiden onderzochten een 
bijzondere Javaanse mossel, meegenomen door Eugène Dubois himself. 
Artistieke zig zag krasjes op het oppervlak van de schelp blijken maar 
liefst een half miljoen jaar oud te zijn. En hoogstwaarschijnlijk erin 
gekerfd door een Homo erectus. Was deze oermens toch iets minder 
primitief dan we voorheen dachten? Het haalde zelfs De Kwis van Paul de 
Leeuw. Mooie stof tot nadenken tijdens deze donkere dagen.  
 
Back to business. In november hadden we met het bestuur een 
vruchtbare vergadering en inmiddels kunnen we zeggen dat we voor onze 
leden een mooi gevuld programma klaar hebben liggen voor 2015! 
Allereerst vindt op vrijdag 23 januari 2015 een groot symposium plaats 
met de titel ‘Terrifying Teeth from the Mesozoic: On Land, Under Water 
and In the Sky’. Locatie is het Museon in Den Haag vanwege de huidige 
expositie over ‘Dino Jaws’. Het belooft een zeer interessante dag te 
worden met eerst onze jaarlijkse 
ledenvergadering, daarna een 
afwisselend lezingenprogramma met 
maar liefst drie buitenlandse sprekers 
en tevens een rondleiding door de 
expositie. Wacht niet langer en geef u 
op via onze website. Dit kan nog tot 
uiterlijk maandag 19 januari. 
 
Verder organiseren wij op zaterdag 14 maart 2015 in samenwerking 
met Werkgroep Fossielen Wageningen en Fossiel.net een fossielenbeurs in 
Ede. Op deze dag staat niet commercie, maar juist wetenschappelijke 
informatieuitwisseling centraal. In België kennen ze dit concept al, maar 
voor de eerste keer nu ook in deze vorm in Nederland! De 
Paleobiologische Kring verzorgt voor deze dag een lezingenserie en een 
determinatietafel. Daarnaast staan in en na de zomerperiode nog enkele 
fraaie activiteiten ons te wachten (kijk in het jaaroverzicht voor alle data), 
waaronder onze jubileumexcursie naar Denemarken (2 t/m 5 juli 2015).  
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In 2014 waren er helaas te weinig aanmeldingen, in 2015 gaan we het 
opnieuw proberen! 
 
Kortom, genoeg te beleven en wij hopen u graag op één van onze 
activiteiten te ontmoeten. Voor nu de allerbeste wensen voor het nieuwe 
jaar en een gezond en fossielrijk 2015 toegewenst! 
 
 
Met paleobiologische groet, 
 
Pim Kaskes 
Voorzitter 
 

 
de Paleobiologische Kring 2014/2015 wenst u een voorspoedig 2015! 

Van links naar rechts: Richard Lausberg (Penningmeester), Gino Smeulders   
(Secretaris), Pim Kaskes (Voorzitter), Johan Vellekoop (Algemeen bestuurslid) en 

Jan Smit (Webmaster). Op Skype: Anne Schulp (Algemeen bestuurslid). 
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Jaarprogramma 2015 

 
 
Hieronder vindt u een overzicht van onze activiteiten in 2015, 
handig voor de agenda! 
 
 

 
Vrijdag 23 jan  Symposium “Terrifying Teeth from the 
 Mesozoic” 
 http://www.paleobiologischekring.org/homepage/?p=224 
 
 
Vrijdag 13 febr. Stand met KNGMG op 
 Aardwetenschappelijke Loopbaandag 
 http://www.aardwetenschappelijkeloopbaandag.nl 
 
 
Za. 14 maart Fossielenruilbeurs met lezingenprogramma 
 
 
Do. 2 – zo. 5 juli Excursie Denemarken 
 http://www.paleobiologischekring.org/homepage/?p=243 
 
 
Eind juli/ Excursie Winterswijk 
begin aug.  
 
 
September Geologische stadswandeling 
 
 
Vrijdag 6 nov Excursie Cadzand 
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‘Terrifying Teeth from the Mesozoic: On 
Land, Under Water and In the Sky’ 
 

Wat at de Allosaurus uit het Museon? Waren grote langnek-dino’s warm of 
koudbloedig? En wat vertelt de vorm van de tanden van mosasauriërs en 
pterosauriërs ons over hun gedrag? 

Houd vrijdag 23 januari 2015 vrij in uw agenda, want dan hoort u 
waarschijnlijk het antwoord op deze vragen! De Paleobiologische Kring 
van het KNGMG (Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Ge-
nootschap) begint het nieuwe jaar namelijk met een groot symposium 
over recente doorbraken in de vertebratenpaleontologie, naar aanleiding 
van de huidige expositie ‘Dino Jaws’ in het Museon in Den Haag. 

Met behulp van moderne technieken zoals isotopenanalyses, CT-scans en 
biomechanische modellen aan fossiel bot en tandmateriaal kunnen paleon-
tologen vandaag de dag allerlei biologische aspecten uit het verleden re-
construeren. Dit varieert van het bepalen van lichaamstemperatuur en di-
eet tot aan de manier van voortbewegen en sociaal gedrag. 

Dit symposium zal zich focussen op de paleobiologie van monsters uit het 
Mesozoïcum die leefden ter land, ter zee en in de lucht. Tot de 
buitenlandse sprekers behoren onder meer Dr. Mark Witton (paleo-artist 
en pterosauriër expert van de Universiteit van Portsmouth) en 
Dr. Thomas Tütken (geochemicus van de Universiteit van Mainz). Verder 
zullen studenten van de Vrije Universiteit in Amsterdam hun onderzoek 
presenteren aan het skelet van de Allosaurus fragilis uit het Museon. 
 

Voorlopig dagprogramma: 

• Vanaf 09.15 uur bent u welkom bij het Museon, ontvangst met 
koffie/thee 

• 09.30 uur: Algemene Jaarvergadering van de Paleobiologische Kring 
• 10.30 uur: Voorwoord van Pim Kaskes (Voorzitter Paleobiologische 

Kring) 
• 10.45 uur: Lezing van Dr. Martin Rücklin (Naturalis Biodiversity 
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Center) – The ins and outs of the evolutionary origin of teeth 
• 11.15 uur: Lezing van Dr. Thomas Tütken (Mainz University) – 

Dinosaur teeth – unlocking a geochemical archive to Jurassic Park 
• 12.00 uur: Korte koffiepauze 
• 12.20 uur: Lezing van Jelle Heijne, Sifra Bijl en Jasper Ponstein 

(VU Amsterdam) - The teeth of the Allosaurus fragilis of the Museon: a 
migratory or a stationary species? 

• 13.00 uur: Lunch 
• 14.00 uur: Rondleiding door de Dino Jaws-expositie van het Museon 
• 15.00 uur: Lezing van Femke Holwerda (Bayerische Staatssammlung 

für Paläontologie und Geologie) – Mosasaur teeth and dental 
microwear: insights in feeding ecology 

• 15.30 uur: Lezing van Dr. Mark Witton (University of Portsmouth) – 
How biomechanics is grounding the lifestyles of flying reptiles 

• 16.15 uur: Lezing van Dr. Anne Schulp (Naturalis Biodiversity Center) 
– Future research on the Naturalis T. rex 

• 16.30 uur: Borrel 
• 17.30 uur: Einde 
 

Adres:  

Stadhouderslaan 37, Den Haag. Kijk op www.museon.nl voor een route-
beschrijving.  
 

Kosten: 

12,50 euro voor studenten en leden van de Paleobiologische Kring en 
17,50 euro voor niet-leden. Voor dit bedrag krijgt u toegang tot het 
Museon met een rondleiding door de expositie Dino Jaws, interessante 
lezingen van vooraanstaande (buitenlandse) wetenschappers en koffie, 
lunch en een borrel na afloop. Voor studenten hebben we tevens een 
voordelige deal: betaal nu 20,00 euro en krijg er een jaar lidmaatschap 
van de Paleobiologische Kring bij! 

Het symposium zal in het Engels zijn en alle geïnteresseerden zijn wel-
kom. Vooraf aanmelden is verplicht en kan t/m maandag 19 januari 
2015 via de website: http://www.paleobiologischekring.org/homepage/?p=224. 
Voor meer informatie over het symposium en het definitieve programma 
kunt u ook op deze website terecht. 
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Terrifying Teeth 
from the Mesozoic 

 

On#Land,#Under#Water#and#In#the#Sky#

#

!!!!!!!!!!!!!!!!!Friday!23!January!2015!

The#Paleobiologische#Kring#of#KNGMG#presents:#
!

A!Symposium!(in!English)!about!modern!techniques!in!
vertebrate!palaeontology!(e.g.!isotope!geochemistry!&!

biomechanics!on!fossil!tooth!and!bone!material)!to!unravel!
ancient!body!temperature,!diet,!mobility!and!behaviour!!

!
• When:!Friday!23!January!2015:!09.30!–!17.30!h!
• Where:!Museon,!Stadhouderslaan!37,!The!Hague!
• Costs:!Students!and!members!of!the!Paleobiologische!

Kring:!€12,50.!NonRmembers:!€17,50.!!
• Includes:!museum!admission,!lectures!by!renowned!

scientists,!guided!tour!Dino!Jaws,!lunch!and!social!drink!!
• Note:!online!registration!until!Monday!19!January!2015!
• More!information:!www.paleobiologischekring.org!
!

STARRING:!
!

Dr.!Mark!Witton!
Palaeoartist!&!pterosaur!expert!

University!of!Portsmouth!
!

Dr.!Thomas!Tütken!
Geochemist!R!Mainz!University!
!

And!many!more!!
(including!students)!!
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Zon en zeefossielen in Twente 
 
Door Sjors van Broekhuizen MSc. (Biogeologie Universiteit Utrecht)  
  
 
Wat is er nou lekkerder dan heerlijk wroeten in de klei? Vraag het 
de gemiddelde paleobioloog en hij zal niet gauw iets fijners 
verzinnen. Dat blijkt ook weer op de zonovergoten vrijdagmiddag 
van 16 mei. Op een kleihoop in het bos bij Rossum (Twente) staat 
een groep liefhebbers van paleobiologie. Op initiatief van de 
Paleobiologische Kring hebben zij zich verzameld om naar fossiele 
haaientanden, gehoorbeentjes en foraminiferen te zoeken. Eerst 
staat iedereen er wat schuchter bij, maar als de eerste schop de 
Oligocene klei aansnijdt, volgen er snel meer. 
 
Direct is duidelijk wat het verschil is tussen de fossielenjagers met 
ervaring in Twente en de nieuwelingen. De eerstgenoemden pakken heel 
zakelijk een grote plastic zak en vullen die gauw met enkele kilo’s klei. 
‘Om thuis te drogen en te zeven’, verklaart molluskenkenner Pieter 
Gaemers, ‘Het is heel moeilijk om hier met de hand wat te vinden.’ Hij 
kijkt rustig toe hoe de fossiellustige onervarenen de klei doorwroeten 
onder het motto ‘hoop doet leven’. En wonder boven wonder duikt er af en 
toe nog een fossiel op ook! 
 
Eerder deze dag was de fossielenlust al geprikkeld door de praatjes van 
het minisymposium. In drie presentaties in natuurmuseum Natura Docet 
stelden kenners Eric Mulder, Maarten van den Bosch en Martin Cadée 
iedereen op de hoogte van de opgravingsgeschiedenis van Twente, het 
geologisch kader en de prachtige fossielen die Twente heeft opgeleverd. 
Bovendien bewees het symposium wederom dat vakidioten nog steeds 
bestaan. De liefhebberij, het plezier en toch ook de ernst die tijdens het 
symposium aanwezig waren liegen er niet om. 
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Het zijn diezelfde liefhebberij, plezier en ernst die iedereen ertoe bewegen 
een gezamenlijk ‘Ahhh’ te uiten als op de kleibult blijkt dat het 
fossielenzoeken voorbij is. Er is nou eenmaal een strak programma te 
volgen, want ‘we moeten op tijd klaar zijn voor de borrel’, aldus onze 
goede doch borrelzuchtige voorzitter. 
 
Daarom keert iedereen braaf weer terug naar Natura Docet, waar 
conservator Eric Mulder een rondleiding geeft. Het is een sympathiek 
museum dat de klassieke stijl van het meer dan 100 jaar oude museum 
combineert met moderne snufjes. Tijdens de rondleiding is iedereen - 
zoals het goede paleobiologen betaamt - nauwelijks uit de geologiekamer 
weg te slepen. Toch weet Eric de groep te verleiden met een 3D-film en 
een echte koningspython. 
 
Dan zit de dag erop. Voldaan borrelen de aanwezigen onder toeziend oog 
van de zon. Niet iedereen heeft fossielen gevonden, maar het is goed zo. 
Iedereen geniet. Als vakidioten onder elkaar. 
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Fossielenbeurs in Ede - 14 maart 2015 
 
De Werkgroep Fossielen Wageningen kondigt, 
in samenwerking met Fossiel.net, met trots de 
eerste editie aan van hun Fossielenbeurs, op 
zaterdag 14 maart 2015 in Ede. Dit evene-
ment is opgevat als een vriendschappelijke 
ontmoeting tussen amateurpaleontologen, 
waar kennis en ervaring uitgewisseld kan wor-
den en waar natuurlijk ook fossielen verkocht 
kunnen worden voor aantrekkelijke prijzen. De 
beurs heeft een non-commercieel karakter en 
ruilen wordt aangemoedigd.   
 
Hiernaast zal de Paleobiologische Kring van 
Nederland en Vlaanderen in de middag naast 
de beurs een reeks laagdrempelige lezingen 
over fossielen verzorgen. Tevens organiseert 
de Paleobiologische Kring een determinatieta-
fel waarachter drie experts (te weten Prof. 
Bert Boekschoten, Prof. Geert-Jan Brummer 
en Prof. Jan Smit) zullen plaatsnemen. Dus 
neem uw bijzondere vondsten mee! Op de beurs zullen verder verschillen-
de verenigingen en musea vertegenwoordigd zijn.  
 
Het lezingenprogramma ziet er voorlopig zo uit: 
 
13.00 - 13.30 Prof. Jelle Reumer - “Een canon van de Nederlandse  
  paleontologie” 
13.40 - 14.10 Frederik Lerouge - “Marokkaanse trilobieten”  
14.20 - 14.50 Prof. Geert-Jan Brummer - “ ‘s Werelds eerste en mooiste 
  kalkalgen uit Ordovicische zwerfstenen in Nederland" 
15.00 - 15.30 Nog nader te bepalen spreker 
15.40 - 16.10 Dr. Eric Mulder - "Hoe de slang haar poten verloor" 
 
 

Waar:	  	  	   	  
ROVC	  
Galvanistraat	  13	  
6716	  AE	  	  Ede	  
	  
Openingstijden:	  	  
• Aanmelden	  en	  opbou-‐

wen	  stand:	  tussen	  09:00	  
en	  10:30	  uur.	  

• Bezoekers:	  van	  10:30	  tot	  
16:00	  uur.	  

• Afbreken	  stand:	  vanaf	  
16:00	  uur.	  

• Lezingen	  Paleobiolo-‐
gische	  Kring:	  middag	  

	  
Toegang:	  	   	  
Gratis	  
	  
Standgeld:	  	   	  
Vrijwillige	  bijdrage	  
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Een dagje achter de schermen  
in Winterswijk 
 
Door Lisa Hageman (Bachelorstudent Aardwetenschappen VU) 
 
 
Zaterdag 9 augustus vertrokken we in de vroege ochtend met de auto 
richting Winterswijk. Om kwart over twaalf zou namelijk de 
Paleobiologische Kring-excursie naar de steengroeve van Winterswijk 
beginnen. Voor we naar de groeve vertrokken, hebben we eerst de 
Winterswijkse fossielencollectie in De Museumfabriek bezocht. Zelf heb ik 
nooit geweten dat er in ons ”saaie” landje (door het oog van een stenen-
/mineralenliefhebber) nog zoveel vast gesteente en fossielen te vinden 
zijn. In het museumpje is een mooie 
variatie te vinden van verschillende 
zeereptielen en soorten gesteenten.  
 
Na het zien van alle mooie stukken, 
zijn we met de groep gaan lunchen in 
hartje Winterswijk. We hebben daar 
heerlijk kunnen genieten van 
sandwiches, omeletten en panini’s in 
een leuk eetcafé met een soort 
Cubaans thema. 
 
Ik was zelf nog nooit in de 
kalksteengroeve van Winterswijk geweest en had dus niet verwacht dat 
deze groot zou zijn. Voordat we binnen mochten treden werden we 
verrast met muziek uit de groeve. Er bleek namelijk een theatergroep een 
stuk op te gaan voeren. Lopend door de Muschelkalken kwamen we 
groepjes studenten tegen die bezig waren met opgravingen. Vol 
enthousiasme lieten de studenten en hun begeleiders zien wat er tot dan 
toe gevonden was. Het varieerde van stukjes vis tot werveltjes, 
voetsporen en nog andere kleinere fossiele botfragmenten.  
 
Na nog wat rondlopen door de verschillende lagen van de Muschelkalken, 
hoorde ik dat er ook pyriet te vinden was. Natuurlijk zijn we bij deze stop 
pyriet gaan mijnen. Zelf heb ik wat mooie stukjes gevonden, waar ik erg 
blij mee ben. Na het afsluitpraatje zijn we nog met wat mensen uit de 
groep een biertje gaan drinken in het centrum. Uiteindelijk hebben we 
daar ook heerlijk pizza gegeten en ook nog maar een ijsje. Al met al, een 
hele leuke en leerzame dag! 
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På den Danske!  -  2 t/m 5 juli 2015   
 
De Paleobiologische Kring van Nederland en Vlaanderen bestaat inmiddels 
tien jaar en organiseert deze zomer een 4-daagse excursie naar 
Denemarken. Wij zullen tijdens deze jubileumexcursie de geologie en 
paleontologie van de oostkust 
van Denemarken ontdekken 
en de wereldberoemde 
Deense afzettingen uit het 
Boven-Krijt en Paleogeen 
bezoeken, waaronder het 
eponymische Danien. Deze 
excursie zal plaatsvinden van 
donderdag 2 t/m zondag 5 
juli 2015. 
 
Het voorlopige programma ziet er als volgt uit: 
 
Donderdag 2 juli 

-‐ In de ochtend (08.00) vertrek vanaf een centrale plek in Nederland 
(details volgen). 

-‐ Lunch bij de Brunsberg in het natuurgebied Lüneburger Heide, ten 
zuiden van Buchholz, Duitsland of een bezoek aan de Campanian-
Maastrichtien-groeve bij Kronsmoor (nader te bepalen).  

-‐ Aankomst op het Deense eiland Møn. Hier overnachten wij bij 
camping Keldby Møn.  

 
Vrijdag 3 juli 

-‐ Ochtendwandeling bij Møns Klint, met ~140 meter de hoogste 
kalkkliffen van Denemarken. Hier zullen wij langs de kliffen van 
Boven-Krijt-ouderdom wandelen en fossielen zoeken.  

-‐ ’s Middags bezoeken we de wereldberoemde Stevns Klint-sectie 
van de Krijt-Paleogeen grens. Hier worden wij getrakteerd op een 
lunchlezing van Jan Smit over de Krijt-Paleogeen-grens en over de 
lokale geologie. Hierna is er de mogelijkheid om fossielen te zoeken 
en een duik te wagen in de Oostzee. 

-‐ ’s Avonds maaltijd en overnachting op Rødvig Camping Stevns.  
 
Zaterdag 4 juli 

-‐ Vertrek uit Rødvig richting de reusachtige groeve Fakse om op zoek 
te gaan naar koralen en zee-egels uit het Danian.  

-‐ In de middag aankomst in Kopenhagen. Deze middag kunnen wij 
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cultuur snuiven in deze mooie stad met historisch centrum en 
eventueel een bezoek brengen aan het Natuurhistorisch Museum.  

-‐ ‘s Avonds overnachten in een hostel in de binnenstad en eten op 
eigen gelegenheid.  

 
Zondag 5 juli 

-‐ Aanvaarding van de terugweg 
-‐ Boottocht Rødbyhavn - Pottgarden 
-‐ Aankomst terug in Nederland ~18:00 uur 

 
 
Vooraanmelding:  
Schrijf u in vóór 1 april a.s. middels het formulier op onze website: 
http://www.paleobiologischekring.org/homepage/?p=243.  
Wij zullen een aantal weken voor vertrek vragen om definitieve 
bevestiging van de aanmelding. De excursie gaat door bij aanmelding van 
minimaal 20 deelnemers. Ook niet-leden zijn van harte welkom om 
deel te nemen. 
 
Vervoer 
We zullen busjes voor waarschijnlijk 9 personen gaan huren. Het is ook 
mogelijk om met eigen vervoer te komen. Dit dient u dan aan te geven op 
het formulier en ook hoeveel mensen er met u eventueel kunnen 
meerijden. 
 
Kosten 
Bij beide campings heeft u de keuze tussen een luxe overnachtings-
mogelijkheid (huisje) en een goedkopere overnachtingsmogelijkheid 
(eigen tent). In het hostel in Kopenhagen bestaat de luxe optie uit een 
slaapkamer voor 1 of 2 personen. De goedkope optie is een slaapzaal van 
max. 10 personen. Er zullen dus 2 tarieven gehanteerd worden, deze 
worden geraamd op:  
 

• Goedkope tarief: 200 euro 
• Luxe tarief:  250 euro 

 
Het bedrag is inclusief 3 overnachtingen en maaltijden op Møn en in 
Rødvig. In Kopenhagen is de avondmaaltijd voor eigen kosten. Indien u 
kiest voor een eigen vervoer dan zijn de kosten lager (85 resp. 150 euro). 
 
Voor vragen kunt u een mail sturen naar pbkring@gmail.com.  
 
Dit wordt een mooie excursie met voor ieder wat wils, dus wacht 
niet met opgeven!  


