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Colofon
et Kruipnieuws is het tijdschrift van de planten sociologische werkgroep (Sjoc) van de Nederlandse
Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN). Hierin verschijnen
onder andere verslagen van activiteiten en onderzoeken.

H

De Sjoc is een van de zeven werkgroepen van de NJN. De
NJN is een vereniging voor en door jongeren van 12 tot en
met 25 jaar die geïnteresseerd zijn in de natuur. Er zijn 20
afdelingen verspreid over Nederland die in de weekeinden
excursies organiseren naar natuurgebieden in de omgev ing.
Tijdens de schoolvakanties of lange weekeinden kan je op
kamp. In de zomer zijn er zomerkampen in Nederland en in
het buitenland.
Kijk voor meer informatie over de NJN op www.njn.nl!
Of voor meer informatie over de S joc op www.sjoc.njn.nl.
Het kruipnieuws verschijnt ruim een jaar na uitgave in
dezelfde vorm op de Sjoc-website.
Lid worden van de Sjoc: voor NJN-leden bedraagt het
lidmaatschap €4,00. Maak dit bedrag over op giro 476009
t.n.v. NJN SJOC werkgroep te Wageningen.
Als donateur van de Sjoc kan je ook het Kruipnieuws
ontvangen. Dit kan door €10,00 over te maken op de
hierboven vermelde girorekening.
Adreswijzigingen kan je doorgeven aan de penningmeester:
Marleen de Kool
De voorkant is gemaakt door Tessel Grijp.
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W OORDJE VAN JULLIE REDACCEN
Hallo allemaal!
Deze Kruipnieuws is misschien iets minder dik dan jullie van ons
gewend zijn, maar daarom niet minder leuk!
Kampverslagen van het Zoka en het Jub, om je even mee te laten
voeren naar tijden met beter weer en gezellige mensen. Een
plantenfamilie overzicht, handig bij het determineren en om snel
plantjes te herkennen. Duik in de geschiedenis van het kruipnieuws,
en doe een poging tot het oplossen van het kruiswoordraadsel.
Veel leesplezier gewenst, en vergeet vooral niet om achterin te
kijken bij de activiteiten, want er zijn weer leuke kampjes in
aantocht!
Groetjes,
Marinka, Nine en Jeldou
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VOORZITTERSWOORDJE
Door: Max Simmelink

L

ieve Sjoc’ers en donateurs,

Het 75-jarig jubileum van de Sjoc, dat we op 8-10 juni te Mook
hebben gevierd, was gelukkig een groot succes, dankzij de
enthousiaste hulp van veel huidige en oud-Sjoccers. Veel
deelnemers gaven aan het erg naar hun zin te hebben gehad, en
ook de bestuursleden vonden het alle bloed, zweet en tranen waard.
We waren met een fijne groep van 15 leden en 45 oud-leden,
allemaal vriendelijke, gezellige, behulpzame en enthousiaste
mensen. Ik wil iedereen die erbij was bedanken voor zijn of haar
bijdrage aan de goede sfeer! Volgens mij verklaart de fijne
‘Sjocsfeer’ mede dat de werkgroep al zo lang bestaat en oud-leden
haar nog steeds steunen.
Wie zin heeft om herinneringen aan het jubileum op te halen kan
genieten van de mooie foto’s die op www.sjoc.njn.nl staan, met
dank aan de fotografen.
Marinka en Nine, die de redactie van het jubileumnummer van
Kruipnieuws op zich hebben genomen, ben ik bijzondere dank
verschuldigd. Het was een zware taak om de grote berg aan kopij op
tijd tot een afwisselend en goed lopend geheel te verwerken, vooral
omdat ik erg laat was met mijn stukken en ik veel meer had
geschreven
dan
afgesproken. Toch is
het ze prima gelukt!
De
vele
nieuwe
donateurs die we
door het jubileum
erbij
hebben
gekregen wil ik van
harte verwelkomen
en bedanken voor
hun betrokkenheid
en
de
financiële
bijdrage. We zijn
erg blij dat we door
de
donaties
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Kruipnieuws nog steeds voor een betaalbare prijs aan alle leden
kunnen sturen, en we onze bibliotheek kunnen aanvullen met
nieuwe boeken.
Ook alle andere kampen van de Sjoc dit jaar zijn tot nu toe
geslaagd, hopelijk worden ook de kaderkampen over paddenstoelen
en korstmossen zo’n succes. Dit jubileumjaar belooft als één van
vele hoogtepunten de geschiedenis van de Sjoc in te gaan. Hopelijk
is er over vijf of tien jaar weer een Sjocjubileum!

HORROR IN DE HERFST
Door: Linde Hoekstra

V

an fikse herfststormen tot zachte briesjes, van omgevallen

bomen tot stilstaande treinen en van gure dagen waarop je je
handschoenen alweer lijkt nodig te hebben tot de dagen waarop je
nog van het heerlijke nazomerzonnetje kunt genieten; de herfst
kent veel kanten. Zeker ook in de natuur. De prachtig gekleurde
bossen bieden allerlei moois waarvan één ding voor de sjoc in de
herfst centraal staat: Paddenstoelen!
Hoewel paddenstoelen het hele jaar te zien zijn moet je in de herfst
op pad om echt te scoren. Een niet te missen verschil tussen planten
en paddenstoelen is het feit dat paddenstoelen geen bladgroen
hebben. Waar planten hun eigen zonnekrachtcentrales hebben om
energie op te doen moeten paddenstoelen op een andere manier
voedsel fixen. Dat doen ze bijvoorbeeld door voeding te halen uit
planten, bomen of struiken in de buurt. In deze groep zijn er
paddenstoelen die hun energie halen uit dood materiaal: saprofyten.
Paddenstoelen die levend materiaal gebruiken om te kunnen
voortbestaan noemen we parasieten.
Een van de paddenstoelen is echter een mafkees: hij is een beetje
van allebei! Het betreft hier de gewone oesterzwam. Hoewel hij
bekend staat als saprofyt (met dat dode materiaal dus, weet je wel)
komt hij ook als parasiet voor. Hij haalt daarbij niet alleen zijn
voeding uit levende planten en bomen maar eet ook kleine aaltjes
onder de schors van een boom op! De oesterzwam zorgt dat zijn
levende draden tactisch onder de schors van een chille boom zitten.
Deze draden vormen knopjes met gif die de aaltjes killen en daarna
met nieuwe zwamdraadjes laat doorgroeien.
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Ook verschillende andere paddenstoelen doen mee aan deze
‘vreetpartij’. Harpoenzwammen produceren met hun zwamdraden
een soort spinnenwebben waarmee ze de kleine beestjes vangen.
De aaltjes (die op miniscule wormpjes lijken en ook wel nematoden
worden genoemd) zorgen ervoor dat de paddenstoel aan zijn
stikstofbehoefte kan voldoen. Daarbij komt nog een voordeel; de
paddenstoel schakelt met het verorberen van de aaltjes meteen een
vijand uit. De aaltjes voeden zich namelijk ook met zwamdraden!
Sommige paddenstoelen, die zelf geen aaltjes eten, hebben
desondanks dus wel afweersystemen ontwikkeld tegen deze vijand.
De Kogelwerper (Sphaerobolus stellatus) bezit cellen met een olieachtige inhoud. Als het aaltje de cel aanvreet komt de inhoud vrij en
kleeft het op de kop van het wormpje die daardoor zijn maaltijd
moet staken en een langzame hongersdood sterft.
Niet alle paddenstoelen zijn dus zo onschuldig als ze lijken. De
bossen zitten vol met spannende horrorverhaaltjes! Ga je deze
herfst mee op paddenstoelenexcursie of –kamp? Denk dan ook nog
even aan de aaltjes!
Bronnen:
http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=paddenstoelen&selected=foto&menuentry=
inleiding&record=Bijzondere%20substraten
http://www.skarsterlannieuws.nl/?page=nuitden&id=103
http://www.natuurbericht.be/?id=7109&cat=paddenstoelen

FAMILIE CURSUS, DEEL 1

D

e afgelopen jaren is de sjoc flink gegroeid, vele jonge NJNers

hebben ontdekt hoe leuk planten zijn. Om in de toekomst veel
excursieleiders en actieve sjoccers te hebben zullen we in deze en
de komende kruipnieuwsen een snelcursus plantenfamilies geven.
Dat is superhandig want daardoor kan je snel planten herkennen en
determineren.
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Als je straks op excursie gaat
neem
het
plantenfamilieoverzicht mee, te
vinden op sjoc.njn.nl.
We beginnen met de Rosaceae,
Fabaceae en Ranunculaceae.

Hondsroos, Rosa canina, een stuik van de Rosaceae die veel
in Nederland groeit.

Rosaceae, Rozenfamilie
De
roos
kent
natuurlijk
iedereen, maar wist je ook dat
deze een hele grote familie
hebben. Veel vruchten die wij
eten komen van planten van de
rosaceae, bijvoorbeeld appels,
kersen en aardbijen.
In de rozenfamilie vinden we
bomen, struiken en kruiden
maar ondanks deze grote
verschillen is hij goed te
herkennen. De belangrijkste
kenmerken:
- Verspreide
bladstand,
dat betekend dus dat de
Tormentil, Potentilla erecta, Dit kleine bloemetje is
bladeren verspreid staan ook
lid van de Rozenfamilie ondanks dat hij maar 4
over de stengel en niet kroonblaadjes heeft.
duidelijk in paartjes of in een krans.
- Vaak zijn de bladeren geveerd of gekarteld
- De plant heeft
steunblaadjes, dit zijn de blaadjes die aan de voet van de
bladsteel staan. Vaak zijn deze anders van vorm dan de
gewone blaadjes.
- De bloem heeft meestal 5 kroon en kelkblaadjes, daarnaast
is er vaak een bijkelk. Dat zijn de kleine blaadjes die tussen de
kelkblaadjes zitten.
- De roos heeft heel veel meeldraden en vaak ook meerdere
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vruchtbeginsels.
Fabaceae, de vlinderbloemige
Ook van deze familie zul je veel planten al kennen. Je ziet overal
vlinderbloemige
bijvoorbeeld
klaver, je vind in elk grasveld wel
wat rode of witte klaver. Een ander
bekend genus van de Fabaceae zijn
de wikkes, deze zijn goed te
herkennen
aan
de
lange
samengestelde
bladeren.
Dat
betekend dat 1 blad uit meerdere
blaadjes bestaat. Het is dus
eigenlijk 1 blad maar het lijken er
veel meer. Bij de wikkes is het ook
Rode klaver, de bloemetjes groeien in een hoofdje
vaak nog zo dat het laatste blaadje
bij elkaar.
is veranderd is een rank. Hiermee
wikkelt hij zich overal aan vast.
De familie
volgende:
-

is

te

herkennen

aan

het

Bladen verspreid.
Bladen geveerd.
Er zijn vaak steunblaadjes.
De bloemen van de vlinderbloemige
zijn heel goed te herkennen. Ze zijn
tweezijdig
symmetrisch.
Dat
betekend dat ze aan twee kanten het
zelfde zijn. De kroon bestaat uit 3
delen: de vlag(1), dit is het grote
kroonblad wat uitsteekt, dan heb je
de twee zwaarden (2), en daarin
vind je het de kiel (3). Vanwege
deze namen wordt het Lathyrus
ook wel een bootje
genoemd. Tussen deze kroonblaadjes vind je ook
de meeldraden en stamper.
- De vrucht van is een peul.
Ranunculaceae, de ranonkelfamilie
Bij de ranonkel familie heb je weer een heleboel

Witte honingklaver,
Deze bloemetjes zijn
heel erg klein en toch
kan je er nog de 3
verschillende
onderdelen in
herkennen.

bloemen die je overal tegen komt.
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Tot deze familie behoord ook de boterbloem.
De kenmerken:
- Bladen verspreid
- De bladen zijn vaak diep ingesneden. Meestal hebben de
blaadjes een handvormige nervatuur, dit
betekend dat de nerven uit 1 punt komen.
Ze lijken een beetje een handje te
vormen.
- Er zijn veel meeldraden en vaak ook
meerdere vruchtbeginsels.
- De plant heeft een bloemdek, dit noem je
zo
omdat
er
maar
een
krans
Bij dit boterbloemblad zie je
bloembekleedsels is, dus geen aparte heel duidelijk de diep
kroon en kelkbladeren. Maar meestal ingesneden handvormige
nervatuur.
noem je het wel gewoon de bloemkroon en kroonblaadjes.

Scherpe boterbloem, Ranunculus acris,

11

JAARGANG 73
H ET K RUIPNIEUWS , DE GESCHIEDENIS
Door: Max Simmelink

K

ruipnieuws is al 75 jaar het blad van de Sjoc! Het is interessant

om te zien hoe het blad zich in die tijd heeft ontwikkeld. Zo verschilt
Kruipnieuws in de eerste jaren opmerkelijk van Kruipnieuws in de
jaren ’70, en zeker na 2000 is het blad van gedaante gewisseld.
Opvallend is dat de huidige jaargangen meer overeenkomsten
vertonen met de eerste jaargangen dan met die uit de jaren ’70.
Hieronder beschrijf ik hoe het blad is veranderd en wat mogelijke
verklaringen daarvoor zijn.
Kruipnieuws is niet ieder jaar uitgekomen, en de nummering van de
jaargangen was vaak onlogisch. Dit jaar hebben we jaargang 73,
maar als men altijd goed geteld had waren we nu bij 71 of 72.
Computers
Voor de jonge lezers wil ik eerst even benadrukken dat Kruipnieuws
vroeger niet op de computer werd gemaakt, simpelweg omdat die
toen nog niet bestond. Vroeger ontvingen redaccen vaak
handgeschreven teksten, die ze vervolgens foutloos moesten
proberen over te typen met een typemachine. Soms was een
schrijver zo aardig om zelf al alles uit te typen, maar lang niet
iedereen had een typemachine. Verder ontvingen zij tekeningen
(helaas vaak minder dan gewenst) om het blad wat op te leuken. Ze
moesten vervolgens alle teksten, afbeeldingen, tabellen en
tekeningen door knip- en plakwerk tot één geheel voegen, en naar
een drukker sturen. Door al dat typen, knippen en plakken was het
veel meer werk dan tegenwoordig.
In 1993 is Kruipnieuws voor het eerst met behulp van computers
gemaakt; opmaak en lettertype zijn opeens anders, en in de
inleiding bedanken de redaccen “alle mensen die geholpen hebben
met het ons wegwijs maken in die rare computers”. Maar het zal
zeker nog jaren geduurd hebben tot al het materiaal dat werd
ingestuurd ook digitaal was.
De eerste jaargangen
In een brief aan de kersverse leden van onlangs opgerichte
Sociologengroep
schrijft
het
bestuur
dat
ze
een
mededelingenblaadje
wil
beginnen,
waarin
voornamelijk
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vegetatieopnamen moeten verschijnen. Alle leden kunnen speciale
invulformulieren bestellen bij de secretaris, daarop hun opnamen
invullen, en de formulieren terugsturen. De opnamen zullen dan in
de vorm van tabellen in het blad verschijnen. Dat idee is echter niet
verwerkelijkt; opnamen verschenen enkel als onderdeel van een
artikel in Kruipnieuws, niet zonder bijbehorende uitleg. Overigens
stonden in de eerste nummers slechts enkele opnames ter
illustratie, pas in nummer vijf stonden echte vegetatietabellen. Deze
werden door de jaren heen steeds groter en waren soms
uitklapbaar, of werden als los vel in het blad gestopt.
De naam Kruipnieuws verwijst naar de gebruikelijke manier van
voortbewegen bij het maken van vegetatieopnamen. “De titel was
als het ware een uitdaging aan het establishment …, te vergelijken
met de betiteling die de Geuzen zichzelf gaven, of met de
schertstitels die Erik Statie aan verscheidene van zijn composities
meegaf.”(Victor Westhoff in het voorwoord van ‘Plantengroei in
enkele Nederlandse landschappen, Kruipnieuws 1937-1958’).

Koptekening van het eerste nummer.
Johan Schendelaar (Joep) werd de eerste redacteur. In het
voorwoord van nummer één staat: “Kruipnieuws wordt ’n gezellig
krantje, met een gemoedelijk mengelmoesje van wetenschappelijke
artikelen, verslagen, mededelingen, boekbesprekingen, nieuwe
ideëen, theorieëen en critiek erop, practische resultaten en onzin.
Dus helemaal niet een zéér officieel en strèng wetenschappelijk
Orgaan.”Het blad moest “’n band tussen alle jonge sociologen in ons
land” worden. Inderdaad was de inhoud van de eerste jaargangen
divers, met serieuze en grappige artikelen, en met veel bestuurlijke
mededelingen en aankondigingen van ‘uitingen’ (activiteiten zoals
kampen). Hieronder een voorbeelden van een humoristisch stukje,
een ander voorbeeld staat in het stuk over vegetatiekunde.
De bovengenoemde brief en het eerste nummer van Kruipnieuws
staan op www.sjoc.njn.nl/geschiedenis, het is een aanrader ze eens
door te lezen.
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Een onzinopname uit Kruipnieuws 1-1, 1937.

Hoe Kruipnieuws steeds serieuzer werd (jaren ’40 tot ’70)
In de eerste decennia was er meestal geen gebrek aan kopij. Dat er
soms weinig of dunne nummers verschenen lag vaak aan
geldgebrek. Ook moest men nogal eens op de opmaak bezuinigen.
Men kon niet alle aangeleverde kopij opnemen in het blad. Na de
oorlog werden al snel vooral serieuze artikelen opgenomen, bij
voorkeur “beschrijvingen van een bepaald gebied, waarbij gewezen
wordt op de betrekkingen tussen flora en milieufactoren”.
Regelmatig waren er redacteuren, die in de inleiding vermeldden dat
er naast hoogstaande stukken ook voor jonge leden toegankelijke
stukken gewenst werden. Deze werden in de praktijk slechts
mondjesmaat aangeleverd.
Begin jaren ’60 ontstond er voor het eerst langdurig kopijgebrek, in
1961 en 1969 verscheen Kruipnieuws zelfs helemaal niet. In de
periode 1961-1971 verscheen er gemiddeld maar één nummer per
jaar (daarvoor gemiddeld driemaal), terwijl het in die tijd goed ging
met de Sjocgroep. Er verschenen steeds minder bestuurlijke
mededelingen en aankondigingen in het blad, die werden verstuurd
via nieuwsbrieven die onregelmatig verschenen. Men constateerde in
1969 dat Kruipnieuws serieuzer was geworden (ondanks regelmatige
oproepen voor toegankelijke stukken), en dat slechts weinig mensen
artikelen schreven.
Toch heeft men er lange tijd weinig aan gedaan het blad
laagdrempelig te maken, dat hangt ook samen met de komst van
mededelingenblaadjes (zie onder).
In de jaren ’70 bestond het blad, dat gemiddeld tweemaal jaarlijks
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verscheen, alleen uit een korte inleiding van de redacteuren en
vervolgens serieuze, vaak lange artikelen. Enkele keren bestond het
hele Kruipnieuws uit één lang artikel, van maximaal 40 pagina’s.
Carel van Schaik was erom berucht dat hij veel lange, moeilijke
stukken schreef. In de inleiding probeerden de redacteuren soms
lezers aan te moedigen de lange stukken te lezen, aangezien ze erg
interessant zouden zijn. In een nummer uit 1980 schreven de
redaccen half serieus, half schertsend(?): “Het is ook nu weer gelukt
een uitgave te vullen met een keur aan onderwerpen. Dat deze
onderwerpen zijn behandeld door gerenommeerde schrijvers als
Heinjo During, Rob de Boer en Bert Lotz, staat oi borg voor een
goede kwaliteit (of dit werkelijk zo is, weten we niet, want net als
jullie begrijpen wij natuurlijk ook niet waar ze het over hebben).”
Mededelingenblaadjes: Driedistel (1969-1971) en Eenbes (19722002)
In de periode 1969-2002 was Kruipnieuws niet het enige blad van
de Sjocgroep. In een apart mededelingenblaadje verschenen
bestuurlijke stukken (mededelingen, bestuursverslagen, notulen),
aankondigingen van kampen (soms met veel achtergrondinformatie
over het gebied of de soortgroep) en in sommige perioden simpele
artikelen, die men kennelijk niet in het serieuze Kruipnieuws wilde
plaatsen. Ook verschenen hierin soms humoristische stukken,
hieronder een voorbeeld.
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De Driedistel was een samenwerking met de plantenwerkgroepen
van KJN en CJN, de Eenbes ontstond bij de fusie met de
plantenwerkgroep van de KJN (zie ook het artikel ‘Samenwerking
met plantenwerkgroepen van andere jeugdbonden’). In sommige
perioden was er een aparte redacteur voor de Eenbes, maar vaak
maakte de voorzitter dit blad zelf. De Eenbes kwam drie- tot
zevenmaal per jaar uit. In 2003 werd de Eenbes vervangen door een
maillijst.

Artikel in een Eenbes uit 1973 waarin men deelnemerslijsten van kampen voor de grap
behandelt als vegetatieopnamen, en er een plantengemeenschap van bouwt. (De tabel is
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slechts deels afgebeeld).

Intermezzo: vreemde talen in Kruipnieuws
Namen van plantensoorten en -gemeenschappen werden in het
Nederlands, het Latijn, of volgens de richtlijnen in beide talen
geschreven. Op excursies gebruikt men overigens ook vaak Latijnse
namen, terwijl we ons tegenwoordig meestal tot het Nederlands
beperken.
Vanaf 1957 tot eind jaren ‘80 (en sporadisch in de jaren ’40)
verschenen er regelmatig korte Engelse samenvattingen onder
artikelen, om buitenlanders een idee te geven van de inhoud.
Kruipnieuws 21-1 uit 1959 verscheen bijna geheel in het Duits; het
bevatte verslagen van internationale kampen uit de voorgaande
jaren in de Lüneburger Heide, en moest aan Duitse instanties
worden verzonden.
Hoe Kruipnieuws laagdrempelig werd (jaren ’80 tot nu)
In 1984 begon men het blad toegankelijker te maken voor leden
met minder kennis. Er kwamen bijvoorbeeld meer artikelen over
bloembiologie, er verscheen een handleiding voor het verwerken van
vegetatieopnamen en de rubriek Kruipnieuwtjes zag het licht. Het
was “de botanische rubriek voor zekere zeldzame, schitterende
spectaculaire, kwijnende en krachtige, gewone en groteske, treurig
en hoopgevende vondsten.” (Henk Kloen, Kruipnieuws 46-2, 1984.)
Deze rubriek voor leuke waarnemingen bestond tot 1998 (in de tijd
van Kruipnieuws-Wintergroen heette de rubriek Kruipgroentjes).
Nadat er in 1983 geen en in het eerste half jaar van 1984 slechts
één nummer verscheen, kwamen er in de periode september 1984
tot juni 1985 maar liefst 5 nummers uit met samen 218 bladzijdes!
Dat is volgens mij nooit geëvenaard. Het kwam deels doordat
Kruipnieuws en Wintergroen waren gefuseerd (zie ook het artikel
‘Samenwerking met plantenwerkgroepen van andere jeugdbonden’).
De oplage bedroeg maar liefst 350! Men bedacht toen allerlei
wetenschappelijk verantwoorde eisen voor de kopij, om een selectie
te kunnen maken uit het grote aanbod. Maar vanaf de herfst van
1985 was er alweer een tekort aan kopij, en was men ook tevreden
met simpele artikelen. Deze waren ook nodig om de PWG tevreden
te houden, die het niveau van de Sjocgroep niet kon bijbenen.
In de periode 1984-1990 verschenen er gemiddeld drie nummers
per jaar. Hoewel er ook veel stukjes over plantensoorten en
verschenen bleef de vegetatiekunde goed vertegenwoordigd.
Gedurende de periode 1991-1996 kwam er slechts ongeveer
anderhalf nummer per jaar uit. Voor 1997-2001 is het gemiddelde
en magere één, in 1997 en 1999 verscheen het blad niet.
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Vegetatiekundige artikelen waren er nog wel in de jaren ‘90, maar
slechts enkele. Er verschenen ook redelijk wat artikelen over
paddenstoelen en korstmossen. Het blad veranderde weinig van
aard, maar werd steeds dunner en kwam minder vaak uit.
De achteruitgang van het Kruipnieuws zorgde voor een flinke daling
van het aantal donateurs (zie het artikel ‘Leden en oude sokken’).
De bibliotheek van Wageningen Universiteit heeft Kruipnieuws tot
1992 (ingebonden als boeken met 3-6 jaargangen bijeen), daarna
vond men het blad kennelijk niet meer de moeite waard. Ook kwam
er in de jaren ’90 een eind aan de traditie dat oude sokken wel eens
een artikel voor Kruipnieuws schreven.
Vanaf ca. 2001, maar vooral in 2006/2007 ontstond er een nieuwe
formule voor Kruipnieuws. Er waren veel jonge, overwegend
vrouwelijke leden, die enthousiast laagdrempelige stukjes schreven.
Het blad ging qua structuur een beetje lijken op een vrouwenblad,
met diverse grappige en serieuze rubrieken, zoals ‘de favoriete plan
van …’, een Kruipwoordpuzzel, ‘Lieve Linnaeus’(voor lezersvragen),
recepten, interview met een Sjoccer, medicinale planten en
zelfkaderstukjes over een plantenfamilie. Net als in de beginjaren
verschenen er weer humoristische stukjes, bijvoorbeeld in de rubriek
‘Vraag het aan Rozemarijn’ (zie onder). Daarnaast verschenen er
nog steeds artikelen over traditionele onderwerpen zoals
kampverslagen, verslagen van studieonderzoeken en stukken waarin
de landschapsecologie van een bepaald gebied wordt beschreven.
Na het verdwijnen van de Eenbes in 2003 kwamen er geleidelijk ook
weer bestuurlijke stukken en aankondigingen van activiteiten in
Kruipnieuws. Deze stukken stonden ook in de eerste jaargangen,
maar zijn in de eerste dertig jaar geleidelijk geheel verdwenen uit
Kruipnieuws. Nu zijn ze weer terug, uitvoeriger dan ooit; vroeger
had men vaak een tekort aan geld en hield men dit soort stukjes
vaak beknopt.
Deze vernieuwingen lijken het blad voor veel leden aantrekkelijker
te hebben gemaakt. Door het nieuwe enthousiasme kwam
Kruipnieuws de afgelopen jaren meestal viermaal uit.
Best of ‘Vraag het aan Rozemarijn’
Deze rubriek is bedacht door Leonie Tijsma. Zij en Froukje Postma
schreven meestal de vragen, en Fons van de Plas (op de foto
verkleed als vrouw) de antwoorden.
Lieve Sjoccertjes,
Ik zal mij voor deze Rubriek even voorstellen:
Ik ben Rozemarijn, een vrouw van middelbare leeftijd die in haar
roerige leven veel heeft meegemaakt, van hoge bergen vol geluk tot
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diepe dalen van verdriet.
Op dit moment ben ik net uit mijn winterdip, fris en fruitig genoeg
om jullie jeugdige sjoccers bij te staan met al mijn wijsheid en
levenservaring. Bij mij kun je altijd met al je vragen en problemen
terecht!

Hoi Rozemarijn,
Op zoka heb ik een heel leuk meisje gezien, alleen
ziet ze mij niet staan. Ik heb al van alles
geprobeerd en ze blijft mij maar negeren. Ik wil
nog één poging wagen met een grote bos bloemen.
Daar houden alle sjoc-meiden toch van? Weet jij
misschien welke bloemen het geschiktste zijn om
een meisje te verleiden?
Groet,
een jongen die alleen voor de meisjes naar Sjockampen gaat
Lieve ‘jongen die alleen voor de meisjes naar Sjockampen gaat,’
De bloemen die in de herfst bloeien zijn meestal
niet de bloemen waar meisjes enthousiast van
worden. Toen ik nog een jong, wulps sjoc-meisje
was, walgde ik er van als er in september of oktober weer zo’n
jongen met herfstleeuwetand, rode klaver, of nog erger,
herfstschroeforchissen aan kwam zetten. Want, ‘jongen die alleen
voor de meisjes naar Sjoc-kampen gaat,’ je moet beseffen dat
meisjes, in tegenstelling tot de meeste ‘jongens die alleen voor de
meisjes naar Sjoc-kampen gaan,’ zoals jij, zich esthetisch veel
verder
ontwikkeld
hebben.
Terwijl
jij
een
bosje
herfstschroeforchissen misschien wel mooi vindt met je – hoe zal ik
het noemen – eigenaardige smaak, zal elk meisje beseffen dat de
kleur van dit bosje vloekt met het najaarse landschap van rode, gele
en bruine bladeren. Veel gelukkiger zal ze dan ook zijn met een
bosje braakrussula’s, heksenboleten en stinkzwammen, beseffend
dat deze combinatie een harmonieus geheel vormt tegen een
achtergrond van bomen vol dode bladeren en ze zal de schenker
rijkelijk belonen.
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Weledelzeergeleerde Rozemarijn,
Ik schrijf U, omdat ik me ernstig zorgen maak over mijn dochter. Ze
is net twaalf geworden en afgelopen zomer voor het eerst op
zomerkamp gegaan op Skylge (meegesleept door het (ietwat
aparte) buurmeisje). Ze vond het allemaal heel erg leuk, maar ze is
erg veranderd. Sinds afgelopen zomer praat ze zulke rare taal.
Afgezien van 'happie eten', 'blik frontaal' en 'pitheuvelen', heeft ze
het nu ook over dingen als slaapkamergeluk, zwaluwtong, hengel,
venushaar en muurleeuwenbekje.
Haar schoolboeken lijken haar niet meer te interesseren (en toch
haalt ze hoge cijfers). Die gebruikt ze nu om allerlei groene,
slijmerige groeisels plat te maken. Waar ze dat spul vandaag haalt,
geen idee; in ieder geval niet uit ons modern gestylde tuintje. Ik
vrees dat ze hierin doorslaat en dat ze straks slechter gaat presteren
op school. Ik ben ook bang dat ze met haar hockeytraining wil gaan
stoppen, omdat ze anders dat boekje met die groene groeisels niet
uit haar hoofd kan leren.
Nu dan mijn vraag, die eigenlijk uit meerdere vragen bestaat: Hoe
moet ik het gedrag van mijn dochter opvatten? Heeft het iets te
maken met stofjes in haar lichaam? Moet ik me echt zorgen maken
of is dit van voorbijgaande aard? Zo niet, moet ik haar dan
verbieden met de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie in
aanraking te komen?
Met de meeste hoogachting,
de moeder van Marjolein
Beste moeder van Marjolein,
Uw dochter is natuurlijk in de puberteit, dan komen er allerlei stofjes
in haar lichaam. Een ervan is om tegen haar ouders in verzet
komen. Dat is een zeeeeer gevaarlijk stofje, ze gaat dan dingen
doen die ze eigelijk niet wil doen. Daarom is het handigst om haar te
stoppen voordat ze er later heel veel spijt van heeft. Strak wil ze
niet meer op hockey terwijl ze daar zo ver mee kan komen, en gaat
ze ook geen hoge cijfers meer halen voor belangrijke vakken. Ik zou
haar veel huisarrest geven dan vergeet ze vast al die rare dingen
zoals muurleeuwenbekje, hengel enz. Ze zal het in het begin vast
niet leuk vinden maar later zal ze er wel heel erg dankbaar voor zijn.
Dat je haar hebt tegen gehouden in deze rare dingen.
Groetjes Rozemarijn
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G ROOT HEKSENKRUID
WAARNEMING
Door: Nine de Pater

H

et

bos

in

de

Voornense

duinen staat er aan het einde
van de zomer vol mee, dus ook
tijdens kustkamp Voorne IV.
Groot
Heksenkruid,
Circaea
Lutetiana, een leuk plantje met
witte bloemetjes. De plant heeft
relatief grote bladeren en een
lange tros met afhangende
bloemen. Hij kan wel 70 cm
hoog worden.
Als je de bloemetjes van
dichtbij bekijkt zie je dat deze
heel leuk zijn. Ze hebben 2
kroonblaadjes
en
geen
schutblaadjes. De meeldraden
steken uit het bloemetje net als
de stempel.
Ook de vruchtjes van Groot
Heksenkruid zijn interessant ze
zijn heel borstelig en hebben
lange hakende haren. Daardoor
blijven ze overal aan plakken
waardoor ze goed verspreid
worden. Als je aan het einde
van de zomer door een bos
loopt met Heksenkruid dan zit je
binnen de kortste keren vol met
van die zaden.
Tot slot nog een leuk weetje over dit plantje, de Latijnse naam
(Circaea) is afgeleid van de Griekse tovenares Circe. Daar komt
waarschijnlijk de naam Heksenkruid vandaan.
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G ENERATIEKLOOF (?)
Door: Jeldou Folkerts

D

e Sjoc bestaat 75 jaar, daar

moet
natuurlijk
bij
worden
stilgestaan,
hieronder
een
verslagje van het jubileum kamp
(jub).
Het bijzondere aan het JUB was,
dat er niet alleen NJN’ers een
uitnodiging kregen, maar ook
oude sokken. En dan niet alleen
oude sokken die vorig jaar nog lid waren, nee, er kwamen ook
mensen die jaren geleden lid zijn geweest van de Sjoc en dolgraag
die goede, oude, kampsfeer nog eens wilde beleven! Een gemengd
gezelschap dus, daar op de mooie heide bij Mook.
Vrijdag beginnen, tentje opzetten, eten en dan ’s avonds bij het
kampvuur zitten. Gezellig jonge en oudere leden door elkaar heen,
uitwisselen wat voor coole plantjes men (ooit) wel niet gezien heeft,
dat de SJOC een heel leuk clubje is en dat het eten vroeger een stuk
minder uitgebreid was. Als later de gitaar ter hand genomen wordt,
blijken de meeste liedjes bij beide generaties wel bekend, wat nou
generatiekloof?
Als we op zaterdagochtend allemaal de tent uitgerold zijn, nemen
wij plaats op de verschillende banken voor het ontbijt. Want ja, dat
was ik nog vergeten te melden, wij doen niet aan convozeilen op dit
kamp, neenee, wij hebben heuse gymzaal banken tot onze
beschikking! Hier wordt dan ook vreugdevol gebruik van gemaakt
tijdens het ontbijt, waarnaar wij ons klaar gaan maken om op
excursie te gaan.
Ook de vervoersmiddelen zijn wat anders dan op een ‘normaal’
kampje. Nu hebben wij naast de keuze uit lopen en fietsen ook nog
de keus om met de auto te gaan. Dit laat ik me geen twee keer
zeggen en zo komen wij razendsnel bij het excursie gebiedje aan.
Hier krijgt iedereen een heel schattig (papieren) bloemetje met
zijn/haar naam er op, zodat we weten wie wie is.
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Omdat we met zo’n grote groep zijn, worden we verdeeld / verdelen
we onszelf in drie kleinere groepjes, hierbij wel gelet op het
tegengaan van het fenomeen generatie-klit (= alle mensen van
dezelfde leeftijd gaan bij elkaar in een groepje), zodat we
uiteindelijk goed gemengde groepjes hebben en zo ook veel van
elkaar kunnen leren.
Aangekomen bij een
weilandje,
verspreidt
iedereen zich en gaat
vol enthousiasme aan
de
slag
met
de
verschillende
plantjes
die
overal
te
bewonderen zijn. Omdat
ik
niet
zoveel
plantenkennis heb, en
alles wat ik leer bijna
direct weer vergeet loop ik wat rond en kijk wat bij de verschillende
groepjes die aan het determineren zijn. Mijn kennis wordt flink
bijgespijkerd als ik wat mensen vindt die mij telkens opnieuw willen
uitleggen hoe de pinksterbloem eruit ziet zodat ik eindelijk eens een
plantje kan onthouden. Jippie! Later leer ik ook nog hoe ik grassen
moet vlechten zonder dat ze breken en er zo armbandjes danwel
kettingen van kan maken.
De rest van de groep is dan bezig met het leggen van een
determineervierkant, binnen het uitgezette vierkant moet je alle
plantjes determineren om zo een
goed beeld te krijgen van wat er in
het gebiedje groeit, iets wat men
vroeger wel meer deed.
Na deze leerzame en gezellig
ochtend, gaan we terug naar het
kampterrein voor de lunch. Max
verteld
ons
iets
over
de
geschiedenis van de Sjoc en hoe
leuk het is dat we met zoveel mensen bij elkaar zijn. Daarna een
welverdiend applausje voor Max, top organisatie
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Na een korte excursie naar
de Mooker heide, is het
alweer tijd om te eten.
Ondertussen speelt ook de
EK-wedstrijd
NederlandDenemarken, en er zijn dan
ook mensen die een poging
doen om dit te volgen via
een
meegebrachte
radio.
Jammer genoeg verliezen we
met 1-0.
Maar gelukkig komen daarna
weer de gitaren tevoorschijn,
evenals een accordeon (!) en een doedelzak (!!), en begint iedereen
spontaan te hupsen. Allemaal vrolijke mensen aan het dansen in een
weiland, zowel jong als oud blijkt de dansjes goed te kennen (en te
kunnen), ook hier geen generatiekloof.
Hierna moeten een aantal mensen nog even de laatste energie kwijt,
en waagt zich aan een potje hobbezakken. Heel leuk, tot een botsing
met Lindes hoofd en de grond, en er wordt besloten om er maar
mee te stoppen.
Lekker lang kletsen bij een kampvuur, de laatste roddels en sterke
verhalen komen langs, om daarna toch maar te gaan slapen, want
morgen is er immers nog een excursie.
De volgende dag is het stralend weer, en we gaan dan ook vol
goede moed op weg. Een mooie wandeling leidt ons naar de
Mokerplas. Hier is een
memorabel moment met
het
oudste
en
het
jongste lid van de Sjoc
bij elkaar, en wordt er
wat verteld over het
gebied waar we ons in
bevinden.
Hierna gaat iedereen zijn
eigen weg, en ontstaan
er
(ongeveer)
twee
groepen.
Groep
1:
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vol enthousiasme, rondlopend, goed om zich heen kijkend op zoek
naar bijzondere plantjes. Groep 2: ook heel enthousiast, in het gras
liggend, genietend van het mooie weer gezellig met elkaar kletsend.
Nu leek er toch sprake van een kleine generatiekloof, groep 1
bestond (overwegend) uit de wat oudere generatie, terwijl de
jongere mensen vooral in het gras lagen. Dus misschien kunnen wij
toch wel concluderen dat de Sjoc een ietsjepietsje veranderd is, iets
minder fanatiek, meer
ruimte voor gezelligheid?
Deze
conclusie
is
gebaseerd op een kamp
van drie dagen, op alleen
mijn waarnemingen en
dus
niet
erg
wetenschappelijk
gegrond, en ook in onze
generatie hebben wij nog
een
aantal
fanatiekelingen, zoals wij
allen weten.
De conclusie die ik wel met zekerheid kan trekken was dat het een
tof kampje was, met veel gezelligheid én plantenkennis!

Z OKA Z UID LIMBURG I
Door: Elske Kloen

D

e eerste excursiedag, en een groepje Sjoccers staat kleumend

onder een boom. Regenpak vergeten, dus dan in ieder geval maar
de Flora’s redden door ze in iemands ortlieb te stoppen. Gelukkig
deze bui zonder onweer, wat toch vrij eng is als je moet kiezen
tussen droog blijven (onder een boom) of veilig staan (en compleet
doorweekt raken). Maar koud is het wel, en vijftien meter het
kalkgraslandje in staat de eerste bloeiende orchidee van het kamp...
In de stromende regen.
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Het weer bleef helaas erg
wisselvallig op Zuid-Limburg
1,
oftewel
Boerenregenklokje.
Maar
daar lieten we ons niet door
weerhouden, want er werd
heel actief gedetermineerd
en gescoord, al dan niet
voor het NH-spel. Volgens
mij
is
mijn
eigen
plantenkennis
minstens
verdubbeld. Het helpt natuurlijk ook voor het onthouden van
kenmerken als je een plant op zijn kop half boven de Geul hangend
determineert, terwijl je voorgelezen wordt uit de Flora en iemand je
benen vasthoudt. Dit was in de praktijk waarschijnlijk iets minder
spannend dan het nu klinkt, maar ik zal nooit vergeten hoe geoord
helmkruid er uit ziet.
We kampeerden bij een
boer. Vrij letterlijk: met
de gewi’s in de tuin, de
fourconvo
op
de
binnenplaats en de convo
op zeer creatieve wijze
vastgemaakt
aan een
afdak stonden we overal
op het bedrijf. Van de
gemeente mochten we
namelijk niet meer in de
wei staan, dus waren we ‘op bezoek bij boer Cor.’ Zo voelde het
voor mij ook echt, want het was een enorm aardige en gastvrije
boer, die er ’s avonds ook regelmatig even bij kwam zitten als we
aan het zingen of kletsen waren. De sfeer was heel gezellig, en dat
bleef ook zo na de volgende bui, en de volgende, en de volgende...
Op de bonte dag was het heel mooi weer, dus gingen we met alle
niet-KC’ers op een trap in Gulpen onze stukjes bedenken voor de
bonte avond, armbandjes knopen en de kampkrant en beerputten
schrijven. Na een bui op de heenweg bleef het ook gewoon droog,
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waardoor we ’s avonds hard op zoek moesten naar de after-sun...
En dan de volgende dag de boel afbreken, de badkamer (ja, we
mochten een badkamer gebruiken!) helemaal poetsen, spullen bij
elkaar zoeken en op naar het station. Op het station misten we net
de trein, waardoor we nog tijd hadden om wat meegebrachte
plantjes uit de berm te determineren. Maar toen kwam de trein en
was het kamp toch echt afgelopen. Ik heb nu al weer zin in congres
en volgend jaar, want ik heb een superkamp gehad!

K RUIPWOORDPUZZEL
horizontaal
1. Hoe heet bij een vlinderbloemige het grote kroonblad wat
uitsteekt?
2. vlinderbloemige
5. wat vieren we elk jaar op het kampje van 7 tot 9 december?
9. Waar was het Sjoc-jubeleum kamp?
10. Hoe heet de Griekse tovenares waarnaar het Groot Heksenkruid
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is vernoemd?
11. wie maakt altijd de schitterende voorkant van het Kruipnieuws?
12. hoe werd het bestuurlijk mededelingen-blaadje van de sjoc
genoemd?
verticaal
1. Hoeveel kroon- en kelkblaadjes heeft een plant uit de
rozenfamilie meestal?
3. Hoe heette de boer van Zuid-Limburg I?
4. Vraag het aan …. ?
5. Een gewone oesterzwam staat bekend als een?
6. we kennen het van de boot maar ook als onderste blaadje van
sommige bloemetjes.
7. Waarmee werd een Kruipnieuws gemaakt toen er nog geen
computers bestonden?
8. waar kunnen we dit jaar weer genieten van de mooiste
paddenstoelen?
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E RRATTA ;
K RUIPNIEUWS 2, PROFIELWERKSTUK ‘ KALKGRASLANDEN IN DE
V IRION ’
Bij het plaatsen van dit stuk van Anouk de Waard in het jubileumnummer zijn
door de redactie een aantal fouten gemaakt.
De grafiek die bij figuur 4 stond had bij figuur 1 moeten staan. De grafiek die bij
figuur 4 had moeten staan was niet afgebeeld, hieronder de grafiek. Het
bijschrift van figuur 5 ontbrak grotendeels, hieronder het bijschrift.

Ellenbergwaarde (N)

3,5
3
2,5

Figuur 4

2

Bijschrift figuur 5.
Gemiddeld percentage
1
specialisten per
0,5
gebieden 1 en 2 (met
0
naar verwachting lage
centrum
weiland
stikstofdepositie),
zone
gebied 3 (met hoge
mate van betreding),
en gebieden 4 en 6 (met naar verwachting hogere stikstofdepositie); alleen voor
de centrumzones in de gebieden. Te zien is dat in gebied drie het hoogste
percentage specialisten is. Als dat op grotere schaal zo blijkt te zijn, lijkt me dat
een goede motivatie om meer van de gebiedjes open te stellen voor wandelaars.
1,5

ACTIVITEITEN
Vr. 26 Okt t/m Zo. 28 Okt: Kaderkamp Paddenstoelen
Paddenstoelen vormen een spannende soortgroep. Er zijn talloze
soorten in de meest bizarre vormen en kleuren. Sommige soorten
zijn een lekkernij terwijl andere giftig zijn. En ze hebben allerlei
interessante functies in de natuur. Sommigen werken samen met
bomen (mycorrhiza), anderen breken dode plantenresten af, en
weer anderen groeien op levende bomen en kunnen deze doden.
Er komen experts van buiten de NJN die ons gaan leren hoe je de
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verschillende paddenstoelen uit elkaar kunt houden. Vrijdagavond is
er een inleidende lezing hierover. Op zaterdag en zondag gaan we
dit in de natuur oefenen en veel algemene en zeldzame soorten
leren.
Dit kamp is een kaderkamp: je kunt extra veel leren en je krijgt
reiskostenvergoeding als je lid bent.
Het gebouw waarin we overnachten ligt bij Groesbeek, in het
heuvelachtige en bosrijke Rijk van Nijmegen. We kunnen ook op
excursie naar het uitgestrekte bosgebied "Reichswald" net over de
grens in Duitsland, waar nog edelherten en wilde zwijnen leven.
(Vertrek)plaats:
Nijerf 9 Groesbeek
Onderwerpen:
paddenstoelen

Type:
kaderkamp
Accomodatie:
Info + opgave:
Bart Aalders

Vr. 7 Dec t/m Zo. 9 Dec: Kaderkamp Korstmossen
Korstmossen zijn een samenwerking tussen algen (of
cyanobacteriën) en schimmels. De schimmels zorgen voor vocht en
voedingsstoffen, de algen zorgen door fotosynthese voor suikers. Ze
groeien op bomen, op de stoep, op zand op de heide, dakpannen,
hunebedden, dijken… bijna op elke ondergrond! Wil jij alles te weten
komen over deze vrij onbekende, maar supercoole groep? Zorg dat
je er dit weekend bij bent!
Dit kamp is een kaderkamp: je kunt extra veel leren en je krijgt
reiskostenvergoeding als je lid bent.
(Vertrek)plaats:
Nog onbekend
Onderwerpen:
planten, korstmossen

Type:
kaderkamp
Accomodatie:
Info + opgave:
Marinka van Puijenbroek
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