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de Paleobiologische Kring. 
 
DE KRING 
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 Een woord 
van uw voorzitter 

 
 
 

Beste leden, 
 
 
De zomer staat voor de deur en we kunnen met een zeer tevreden gevoel 
terugkijken op de start van 2015. De Paleobiologische Kring heeft zich 
goed laten zien in zowel Den Haag, Amsterdam als Ede! In deze 
nieuwsbrief vindt u verslagen van onze afgelopen activiteiten en een blik 
vooruit naar de rest van dit drukke jaar. 
 
 
We trapten op 23 januari af met ons symposium “Terrifying Teeth from 
the Mesozoic: on Land, under Water and in the Sky” in het Museon. Met 
bijna 100 bezoekers, interessante lezingen van grote internationale 
namen als Thomas Tütken en Mark Witton en een attractieve museum-
expositie over Dino Jaws mogen we zeker spreken van een zeer geslaagd 
evenement. Graag wil ik in het bijzonder Aaike van Oord van het Museon 
en Louis Paardekooper van Museumcatering bedanken voor de prettige 
samenwerking.   
 
 
Op 13 februari was Jan Smit namens de PB Kring aanwezig op de VU in 
Amsterdam tijdens de Aardwetenschappelijke Loopbaandag. Naast een 
weerzien met allerlei oude bekenden heeft Jan ook een aantal studenten 
geënthousiasmeerd voor ons vakgebied. Kortom, ook een terugkerend 
evenement waar we graag aan mee willen blijven doen.  
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Tenslotte de fossielenbeurs in Ede in samenwerking met Fossiel.Net en de 
Werkgroep Fossielen Wageningen. Een ware sprong in het diepe, want in 
Nederland was deze niet-commerciële opzet nieuw. Maar wat was ik blij 
verrast met de gestroomlijnde organisatie en de immense opkomst! De rol 
van onze Kring bestond uit het aanbieden van een wetenschappelijk tintje 
aan de dag: het verzorgen van een determinatietafel en een lezingen-
programma. De interesse voor onze sprekers was zelfs zo groot dat het 
lezingenzaaltje te klein was! We hebben de dag goed geëvalueerd met alle 
betrokken partijen en de datum voor de volgende editie is inmiddels 
bekend, namelijk zaterdag 12 maart 2016. En we kunnen ook al twee 
interessante sprekers bevestigen, namelijk Walter Langendoen en Anne 
Schulp. We nodigen u dan ook van harte uit om volgend jaar bij dit 
grootse paleontologische evenement aanwezig te zijn! 
 
Na deze “indoor-activiteiten” is het hoog tijd voor “het veld”, in mijn ogen 
het leukste onderdeel van ons vakgebied. U kan het niet hebben gemist: 
van 2 t/m 5 juli vindt onze zomerse jubileumexcursie naar Denemarken 
plaats. U kunt zich nog steeds opgeven via onze website, maar wees er 
snel bij! Verder kunnen we op maandag 3 augustus opnieuw over de 
schouders meekijken bij de opgraving in het Winterswijkse Trias en in het 
najaar kijken we uit naar een stadswandeling en de befaamde Cadzand-
excursie.  
 
Een avontuurlijke zomer toegewenst en hopelijk tot snel in het veld met 
een geologische hamer en fraai fossiel in uw handen! 
 
 
Met paleobiologische groet, 
 
Pim Kaskes 
Voorzitter 
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Jaarprogramma tweede helft 2015 
 

 
Hieronder staat een overzicht van de activiteiten die dit jaar nog 
op het programma staan, handig voor de agenda! 
 
 
Do. 2 – zo. 5 juli Excursie Denemarken 
 http://www.paleobiologischekring.org/homepage/?p=243 
 
Ma. 3 augustus Excursie Winterswijk 
 

Net als in de afgelopen jaren wordt ook deze zomer tijdens de 
bouwvak flink gewerkt in de Winterswijkse Steengroeve. De 
Universiteit Utrecht en museum Naturalis gaan daar twee weken 
lang op zoek naar fossielen uit het begin van het Trias. De 
Paleobiologische Kring mag een middagje meekijken. Dit jaar is 
de Kring welkom op maandag 3 augustus. 

 
September Geologische stadswandeling 
 
Vrijdag 6 nov Excursie Cadzand 
 

 

Contributieverhoging 
 
Regelmatig evalueert het bestuur de hoogte van de jaarlijkse bijdrage van 
de leden, maar sinds de oprichting van de Kring heeft er tot op heden 
nooit een verhoging plaatsgevonden. Op de bestuursvergadering van 24 
april jl. hebben we de hoogte van de contributie wederom bekeken. Deze 
keer hebben we besloten dat de vele activiteiten die we tegenwoordig 
kunnen organiseren een kleine verhoging van de contributie rechtvaardi-
gen, zodat we dit in de toekomst ook kunnen blijven doen. Op de aan-
staande ledenvergadering zullen we aan de aanwezig leden een verhoging 
naar 12,50 euro voorleggen.  
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LAST MINUTE AANBIEDING DENEMARKEN    
2 t/m 5 juli 2015   
 
 
In de vorige nieuwsbrief 
hebben wij u bericht dat we 
voornemens waren deze 
zomer een 4-daagse 
excursie naar Denemarken 
te organiseren in verband 
met het 10-jarig bestaan van 
de Paleobiologische Kring. 
Zoals u inmiddels van ons via 
e-mail vernomen heeft, 
hebben wij voldoende voorinschrijvingen ontvangen om de excursie te 
laten doorgaan! 
 
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. 
 
Informatie over de exurxie 
 

Op de website van de Paleobiologische Kring vindt u uitgebreide 
informatie over de excursie: 
http://www.paleobiologischekring.org/homepage/?p=243  
 
Uw last-minute-aanmelding 
 

Heeft u zich nog niet aangemeld, maar wilt u toch nog met ons meegaan? 
Stuurt u dan een e-mail naar pbkring@gmail.com en vermeldt daarin uw 
naam en telefoonnummer waarop u ’s avonds bereikbaar bent. Wij nemen 
dan contact op over de reisopties die nog beschikbaar zijn. 
 
Dit wordt een mooie excursie met voor ieder wat wils, dus boek nu 
uw last-minute!  
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Griezeltanden in het Museon 
 
Terugblik op het symposium op 23 jan. jl. door Riemer Stelwagen 
(bachelorstudent Aardwetenschappen VU) 
 
 
Na een voorspoedige reis kwam ik ruim op tijd aan in het Museon in Den 
Haag. Nog nooit eerder was ik bij het Museon geweest. Het symposium 
“Terrifying Teeth from the Mesozoic: on Land, under Water and in the 
Sky” was voor mij dus een uitgelezen kans om kennis op te doen als ook 
een kijkje te kunnen nemen in het museum. Het trok mij ook aan dat 
vrienden en medestudenten van mij ook een lezing gaven op het 
symposium. Ik had al het een en ander gehoord over hun bachelorproject, 
maar was erg nieuwsgierig naar de uitkomsten ervan en wat ze nu precies 
gedaan hadden. 
 
Na aankomst kon ik 
meteen met een bakje 
koffie even acclimatiseren, 
waarna de introductie 
begon in een zaal in de 
kelder van het Museon. 
Gezien ik reisde met een 
medestudent die geen lid 
was van de kring, was ik 
niet aanwezig bij de 
jaarlijkse vergadering van 
de Paleobiologische Kring. 
Het Symposium werd 
geïntroduceerd door de voorzitter van de Paleobiologische Kring, Pim 
Kaskes, waarna de eerste lezing begon over The ins and outs of the 
evolutionary origin of teeth. Een lezing gegeven door Dr. Martin Rücklin. 
Ik vond het erg interessant om in de slides te zien hoe de evolutie van 
tanden verliep, al moet ik wel zeggen dat ik het lastig vond om als leek 
het verhaal in detail te volgen. De volgende lezing van Dr. Thomas Tütken 
over de toepassing van isotopen vond ikzelf wat minder interessant. Ik 
snapte erg goed wat de relatie was tot het onderwerp van het symposium. 
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Het was voor mij persoonlijk iets teveel gefocust op mensen die reeds 
bekend zijn met het onderwerp. 

 
Na pauze kwam de presen-
tatie waar ik erg naar uitkeek 
van mijn studiegenoten: Jelle 
Heijne, Sifra Bijl en Jasper 
Ponstein. Ze legden alle drie 
een stukje uit over het 
onderzoek naar de Allosaurus 
van het Museon. Erg leuk om 
te zien hoe ze maanden 
bezig zijn geweest, waarna 
ze de complete historie van 

de Allosaurus hebben kunnen achterhalen. Een historie die vervolgens na 
de lezing te zien zou zijn in  het   museum.   Na  de   presentatie  kwam 
de lunch, een naar mijn mening erg goed verzorgde lunch met genoeg 
eten en drinken gegeven in een papieren tasje. Ik zocht met het tasje wat 
bekende mensen op om daarmee samen de lunch tot me te kunnen 
nemen, uitkijkend op de begeleide tour door het museum. 
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De tentoonstelling vond ik erg leuk om over te struinen, al merkte ik wel 
dat de tentoonstelling redelijk commerciële en wellicht soms ook op 
kinderen gerichte opzet had. Ondanks dat vond ik het interessant om te 
lezen over de verschillende dinosauriërs, liefst struinde ik zelfs nog wat 
langer door het museum heen. Jammer genoeg begonnen de lezingen 
weer en was daar dus geen tijd meer voor. 
 
 

 
 
 
Na de rondleiding was er een serie van drie naar mijn mening erg 
interessante lezingen. De eerste van Femke Holwerda ging over 
onderzoek dat gedaan is aan de tanden van Mosasaurussen. Ik vond deze 
lezing vooral erg interessant doordat het goede algemene uitleg gaf over 
de uitkomsten van het onderzoek. De tweede presentatie over vliegende 
reptielen tijdens het Mesozoïcum werd gegeven door  Dr. Mark Witton  en 
vond ik een erg  mooi  opgezette  presentatie  met zeer goede uitleg. De 
tekeningen in de presentatie gaven heel goed weer hoe de reptielen er 
destijds uit zagen en gaven goede ondersteuning bij het verhaal. De derde 
presentatie was meer een samenvattende presentatie gegeven door Dr. 
Anne Schulp waar alle eerdere presentaties samen werden gevat en 
werden toegepast op de onlangs aangeschafte T. rex van Naturalis. Het 
was erg leuk om te kunnen zien waar de T. rex van Naturalis nu precies 
vandaan kwam en onder welke omstandigheden het exemplaar is 
gevonden. 
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Na het symposium kon ik nog even napraten met medesymposium-
gangers, onder het genot van een biertje. Een erg geslaagd symposium 
naar mijn mening. Mocht er volgend jaar weer een symposium met een 
dergelijke kwaliteit worden opgezet, zou ik aan alle geïnteresseerden in 
paleontologie en aardwetenschappen zeker aanraden ook te komen! 
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Loopbaandag VU 
 
Op vrijdag 13 februari vond de Aardwetenschappelijke Loopbaandag 
plaats op de Vrije Universiteit. De Paleobiologische kring was daar 
aanwezig samen met KNGMG. Onderstaande foto’s geven een 
sfeerimpressie van deze dag. 
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Eerste editie van de  
Fossiel.net-WFW-PBKring 
Fossielenbeurs 
 
Terugblik van de beurs op 14 maart Jl. door Johan Vellekoop, 
bestuurslid van de Paleobiologische Kring en lid van team Fossiel.net 
 

Na maanden van plannen, vergaderen en organiseren was het op 
zaterdag 14 maart 2015 eindelijk zo ver: de Fossiel.net-WFW-
Paleobiologische Kring Fossielenbeurs in Ede! Voor mij een bijzon-
der moment, aangezien ik als bestuurslid van 2 van de 3 organise-
rende partijen een sturende rol heb gehad in de organisatie. De 
moeite waard dus om hier kort terug te blikken op dit bijzonder 
geslaagde evenement. 

Vanaf het begin was het voor ons de bedoeling om iets bijzonders neer te 
zetten. Niet slechts een beurs waar men tegen een goed prijsje fossielen 
kan kopen, maar een waar paleontologisch evenement, het grootste 
fossielen-gerelateerde evenement van Nederland! Vandaar dat wij 
besloten om met verschillende partners rond te tafel te zitten, om zo de 
krachten te bundelen: Fossiel.net als vertegenwoordiger van de grootste 
online community van fossielenverzamelaars, de Paleobiologische Kring 
als partner met de contacten binnen het ‘professionele circuit’ en de 
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Werkgroep Fossielen Wageningen als de lokale partner. Het idee was om 
het concept van een fossielenbeurs, waar men fossielen kan kopen en rui-
len, te combineren met infostands van verenigingen en musea en met een 
laagdrempelige lezingenreeks, te organiseren door de Paleobiologische 

Kring. Hoewel er tijdens het organiseren binnen de verschillende betrok-
ken organisaties af en toe werd getwijfeld aan de haalbaarheid van dit 
concept, zijn we hier uiteindelijk zeker in geslaagd.  

Wat was het ontzettend spannend: een nieuw evenement opzetten, vanaf 
de grond, zonder precedent, zonder bekendheid. Het spannendste was 
misschien wel het interessante, nieuwe financiële model. De beurs zou 
bijna geheel afhankelijk zijn van vrijwillige bijdrages, van stand-
houders zowel als bezoekers. En dat terwijl er wel 2 zalen gehuurd 
moesten worden! Het was dus noodzaak om voldoende standhouders en 
bezoekers aan te trekken. Er moest dus heel hard getrokken worden aan 
de PR. We hebben dan ook heel had gewerkt om de fossielenbeurs bekend 
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te krijgen, zowel binnen de digitale community als lokaal, in de omgeving 
van de beurs. Waar de aanmeldingen van standhouders in het begin nog 
wat langzaam verliep, veranderde dit, met de nodige ‘aanmoediging’ van 
bepaalde standhouders, naarmate de beursdatum dichterbij kwam. 

Uiteindelijk hebben we een behoorlijke lijst aan standhouders bij elkaar 
weten te brengen, en met het gevarieerde aanbod aan fossielen, de parti-
cipatie van geologische verenigingen als de WTKG en WPZ en musea als 
het Natuurhistorich Museum Maastricht én met bekende sprekers als Prof. 
Dr. Jelle Reumer kon het niet anders dan een succes worden! En dat werd 
het ook. Bij de opening van de beurs stroomden de bezoekers binnen. 
Veel lokaal publiek, maar ook verzamelaars van heinde en ver. Uiteindelijk 
werden er meer dan 400 bezoekers geteld, voor een eerste editie toch een 
aanzienlijk aantal! Het aanbod was gevarieerd, de stands werden goed 
bezocht en de lezingenzaal zat bomvol. Terugkijkend denk ik dat we kun-
nen spreken van een zeer succesvol evenement. Een dergelijk succesvol 
evenement vraagt om een herhaling! En die gaat er zeker komen, waar-
schijnlijk op 12 maart 2016. Deze geslaagde eerste editie belooft alvast 
veel goeds voor volgend jaar! 
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OPROEP: Live science in het Paleo 
Science Lab van het Museon 
 
Tot en met het eerste weekend van september staat in het Museon de 
tentoonstelling Dino Jaws – Eten of gegeten worden: een dinospektakel 
met speciale activiteiten rondom de tentoonstelling. 
  
Het Museon wil de bezoekers laten 
zien hoe fossielen worden geconser-
veerd en heeft bij de tentoonstelling 
een professioneel preparatielab 
ingericht met gereedschap, zoals een 
luchtbeitel. Het is de bedoeling dat 
het Lab wordt bemenst door 
deskundigen die fossielen prepareren 
en daarover kunnen vertellen. 
 
Vanaf oktober 2014 hebben al heel wat preparateurs in het Lab gewerkt 
en het blijkt dat de bezoekers in het algemeen erg geïnteresseerd zijn. Tot 
de zomervakantie is het Lab steeds op zondag open. In de zomervakantie 
op woensdag en op zaterdag. Op zaterdag 5 september, in het allerlaatste 
weekend dat de tentoonstelling er staat, is het Museumnacht, een 
feestelijke gebeurtenis, dan is het museum zelfs tot 24.00 uur open. Er 
zijn dus heel wat middagen (en 1 avond!) in te vullen. 
  
Het Museon is op zoek naar geïnteresseerden (amateur of professional) 
die 1 of meerdere middagen dienst willen doen in het Paleo Science Lab in 
het Museon. Het betreft vrijwilligerswerk, de reiskostenregeling is 
verbeterd, vanaf nu worden alle reiskosten (openbaar vervoer) vergoed. 
Het Lab is steeds open van 12.00 – 16.00 uur. 
     
Mocht u interesse hebben, neem dan graag contact op met Jacqueline 
Waasdorp (Afdeling Collectie en Productie – Museon) via e-mail 
(jwaasdorp@museon.nl) of telefonisch (+31 (0)6 271 55555).  


