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COLOFON

H

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.
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.
Lid worden van de Sjoc: voor NJN-leden bedraagt het
lidmaatschap €4,00. Maak dit bedrag over op bankrekening
nummer 25.47.49.860 t.n.v. SJOC NJN 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
Contact
Voorzitter: Max Simmelink
Penningmeester: Marleen de Kool
Redactie: Nine de Pater

max.simmelink@wur.nl

De voorkant is gemaakt door Tessel Grijp.
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WOORDJE VAN JULLIE REDACCEN

H

oi allemaal,

Voor jullie ligt het laatste kruipnieuws van dit jaar. En ook het
laatste kruipnieuws wat we met z’n drieën ooit zullen maken. Want
we alle drie stoppen er na dit jaar mee. We hopen dat jullie
volgende jaren natuurlijk nog steeds zulke mooie kruipnieuwzen
kunnen krijgen (daar gaan we ook van uit). Maar voor dat we
helemaal afscheid nemen kunnen jullie dit kruipnieuws nog lezen. En
dat is natuurlijk hartstikke leuk. Jullie horen alles over korstmossen
en paddenstoelen op oude eiken, nou en dit is mijn lievelingsboom
dus dat word zeker interessant. Daarnaast kunnen jullie ook nog
leren over drie leuke planten families. Ook word het nieuwe
bomenboek besproken, en deze winterflora is wel een musthave!
Daarnaast kan je in dit kruipnieuws ook lezen wat er allemaal is
gebeurd dit jaar. Zodat je op de vergadering van congres ook wat
nuttig heb te zeggen.
Groetjes Nine, Jeldou en Marinka
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VOORZITTERSWOORDJE

L

ieve Sjoc’ers en donateurs,

Zoals jullie in de bestuursverslagen kunnen lezen was 2012 een
succesvol jaar voor de Sjoc, dankzij de goede inzet van veel
bestuursleden en enthousiaste leden en kampdeelnemers.
Voor komend jaar hebben we hard nieuwe bestuursleden nodig!
Alleen dan kan de Sjoc net zo actief blijven als nu, met veel leuke
kampen en interessante nummers van Kruipnieuws. Het is leuk en
gezellig om bestuurslid bij de Sjoc te zijn, omdat je samenwerkt met
enthousiaste mensen! Heb jij zin om kampen te organiseren, te
helpen bij de voorbereiding van het zomerkamp, het Flowerfestival
te regelen of Kruipnieuws te maken? Of zou je wel een kleine taak
willen doen, maar je weet nog niet wat? Laat me dit dan weten! Met
iedere hulp zijn we blij.
Op het congres zal weer de jaarlijkse ALV (algemene
ledenvergadering) van de Sjoc zijn. Deze zal plaatsvinden op vrijdag
28 december, 10.45-12.15 uur (locatie: Notre Dame des Anges,
Kasteelselaan 50 te Ubbergen bij Nijmegen). Alle leden zijn dan van
harte welkom om mee te denken over plannen voor 2013 en een
nieuw bestuur te kiezen. Ik hoop veel van jullie op de ALV te zien!
Groetjes Max Simmelink

LET OP!
NIEUW REKENINGNUMMER VOOR DE SJOC REKENING
25.47.49.860
t.n.v.
SJOC NJN te Wageningen
Meer informatie:
Marleen de Kool
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HET EEUWIGE LEVEN –
OUDE EIKEN ALS HABITAT VOOR
KORSTMOSSEN EN PADDENSTOELEN
Door Max Simmelink

O

ude eiken vormen een goede woonplaats voor honderden
soorten, waaronder veel insecten (vooral kevers), holen
bewonende vogels en zoogdieren, korstmossen en paddenstoelen!
Bij een vak van Wageningen Universiteit (ACT) heb ik acht weken
lang uitgezocht welke soorten er afhankelijk zijn van oude eiken,
samen met een andere bos- en natuurbeheerder (Bas van der Hoek)
en twee biologen (de NJN’er Jort Bosman en de Sloveen Uroš
Cerkvenik). We voerden dit literatuuronderzoek uit in opdracht van
Flaxfield Nature Consultancy, de eenmanszaak van Joep van de
Vlasakker. We hebben maar liefst 644 soorten gevonden die een
relatie hebben met eiken, waarvan een kwart alleen op relatief oude
eiken voorkomt en een zesde niet op andere boomsoorten kan
leven.
Ik heb me bij dit onderzoek vooral op korstmossen en
paddenstoelen gericht (en daarnaast op mossen en planten, maar
die zijn minder afhankelijk van oude eiken). Ik kreeg informatie van
de oud-Sjoccers Thom Kuyper, Peter-Jan Keizer, André Aptroot,
Laurens Sparrius, en Bart van Tooren, waarvoor hartelijk dank!
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Links zomereik recths wintereik

Oude eiken
In Nederland zijn twee soorten eiken inheems: de zeer algemene
Zomereik (Quercus robur), en de zeldzame Wintereik (Q. petraea).
Deze zijn nauw verwant en het is niet bekend of er verschil is in het
voorkomen van soorten op deze twee boomsoorten. Verder wordt de
Amerikaanse eik (Q. rubra) sinds het begin van de 19e eeuw veel
aangeplant, maar op deze soort zal ik niet verder ingaan.
Inheemse eiken horen bij de Europese boomsoorten die de hoogste
leeftijd kunnen bereiken. Als ze ouder worden ontwikkelen ze
speciale eigenschappen, zoals een zeer ruwe bast, holtes en dikke
dode takken en stamdelen. Daardoor kunnen er meer soorten leven
op oude dan op jonge eiken. Een andere oorzaak voor de hoge
diversiteit op oude eiken is de grotere kans dat een soort een oude
boom heeft gekoloniseerd, omdat die er al langer staat en een
groter oppervlak heeft.
In Nederland behoort een eik van 200 jaar al tot de oudsten van zijn
soort, de alleroudste eik in ons land is ruim 400 jaar. In Engeland en
Zweden daarentegen zijn nog veel oude eiken en wordt er veel
onderzoek naar gedaan. Ook in Duitsland komen eiken voor van
ruim 1000 jaar oud.
Door het intensieve landgebruik en de grote vraag naar hout kregen
eiken in Nederland geen kans om oud te worden, maar gingen voor
de bijl. Nog steeds is er weinig aandacht voor de waarde van oude
bomen; onbekend maakt onbemind. Joep van den Vlasakker zal
gelukkig voortaan in zijn ecologische adviezen de waarde van oude
eiken benadrukken en mogelijk richt hij zelfs een stichting op om
deze onder de aandacht te krijgen.
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Bij

Wolfheze (tussen Wageningen en Arnhem) staan een aantal
oude eiken, de Wodanseiken. Hier kun je veel paddenstoelen,
mossen en kortsmossen op aantreffen; soms vind je er zelfs de
zeldzame Boomknuffelaar (Homo dendrophilus).
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Korstmossen
Korstmossen zijn een samenwerking tussen schimmels, die water en
voedingsstoffen opnemen, en algen (of cyanobacteriën), die door
middel van fotosynthese suikers maken. Beide hebben ze dus hun
eigen specialiteit, maar ze delen alle stoffen, waardoor ze zelfs op de
karigste groeiplaatsen overleven. Ze groeien niet hard en verliezen
meestal de concurrentiestrijd van mossen en planten. Daarom
groeien ze vooral op plaatsen waar niets anders kan groeien,
bijvoorbeeld op de schors van bomen. Vooral op de vochtige delen
van de schors worden ze vaak overwoekerd door mossen. Daarom
groeien ze meestal aan de drogere oost- en zuidkant, en aan de
onderzijde van schuinstaande stammen.
Omdat korstmossen alleen op de schors groeien, en niet tot in de
boom doordringen, zijn de meeste soorten niet strikt gebonden aan
een bepaalde boomsoort. De eigenschappen van de boomschors
verschillen wel per boomsoort, zo heeft de ene boom een zure
schors en de andere boom een basische. Maar er is ook veel overlap
in eigenschappen en door luchtverontreiniging kunnen de chemische
eigenschappen van de schors flink veranderen. Daardoor hebben
veel korstmossen wel een voorkeur voor één of meer boomsoorten,
maar komen ze soms ook op andere bomen voor.
Eiken hebben een matig zure, voedselarme schors, die steeds ruwer
wordt naarmate ze ouder worden. Als ze enkele honderden jaren
oud zijn hebben ze vaak schorsspleten van meer dan 6 cm diep!
Omdat in de jaren ’70 de schors door luchtvervuiling verzuurde werd
de eikenschors echter te zuur voor veel soorten. In de jaren ’90 was
de ‘zure regen’ gelukkig al flink afgenomen, maar toen werd de
eikenbast in veel landbouwgebieden juist weer te basisch en
voedselrijk door de hoge ammoniakuitstoot van onze veehouderij.
Door die luchtverontreiniging zijn veel soorten die van matig zure
schors houden zeldzaam geworden of zelfs uitgestorven. Toch
komen er nog steeds veel soorten voor op eiken. Ik heb een lijst
gemaakt van 138 soorten die vaak of vooral op eiken groeien,
waarvan 127 ooit in Nederland voorkwamen; hiervan zijn er veertien
uitgestorven in ons land. In Engeland en Zweden heeft men al
eerder het aantal soorten op eik geteld en kwam men zelfs uit op
300.
Ik vond 52 soorten die vooral of alleen op oude eiken groeien. Uit
Zweeds onderzoek bleek bijvoorbeeld dat veel soorten bijna alleen
op eiken van meer dan 100 of zelfs 200 jaar oud groeien. Andere
soorten, zoals Eikenmos (Evernia prunastri), komen ook regelmatig
op jonge bomen voor, maar groeien duidelijk vaker op oude bomen.
Het bijzondere aan oude eiken is zoals gezegd hun ruwe bast, in de
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diepe schorsspleten heerst een speciaal microklimaat. Bij twaalf van
de 52 soorten (vooral korstvormige soorten) stond vermeld dat ze
alleen in die diepe schorsspleten groeien. Voorbeelden zijn Gele
poederkorst (Chrysothrix candelaris), schorssteeltjes (Chaenotheca
spec.) en boomspijkertjes, zoals het Geelberijpt boomspijkertje
(Calicium adspersum). Deze soort heeft spleten van minstens 2 cm
nodig. Lecanographa amylacea groeit zelfs alleen in spleten van 6
cm diep. Deze laatste soort komt net als tien andere van deze 52
soorten niet in Nederland voor; dat kan liggen aan het gebrek aan
oude eiken, maar ook aan het klimaat, de luchtkwaliteit of een
beperkt verspreidingsvermogen. Voor sommige soorten is de
aanwezigheid van genoeg oude eiken binnen een straal van ca. 2 km
noodzakelijk voor een succesvolle verspreiding. Als de dichtheid van
oude eiken te laag wordt kunnen deze soorten geleidelijk uitsterven
(Paltto et al. 2010).

Links Geelberijpt boomspijkertje, rechts Eikenmos

Een groot deel van deze korstmossen heeft veel zonlicht nodig.
Daarom vind je veel soorten in parken en open bossen. Het
Paleispark van het Loo, waar we verleden jaar op excursie waren
tijdens het korstmossenkamp, is door het open landschap en de
goede luchtkwaliteit het gebied in Nederland met de meeste
zeldzame korstmossen. Op een groepje van drie monumentale eiken
zijn maar liefst 46 soorten gevonden! Veel bossen in Nederland
worden echter geleidelijk dichter, waardoor veel korstmossen last
hebben van lichtgebrek.
Paddenstoelen
Inheemse eiken zijn de bomen in Nederland waaraan het hoogste
aantal paddenstoelen is gerelateerd. Er zijn minstens 66 soorten die
alleen op eiken voorkomen, daarnaast zijn er honderden die ook op
andere boomsoorten kunnen leven. In het leven van eiken spelen
paddenstoelen een belangrijke rol bij het opnemen van water en
voedingsstoffen (mycorrhiza-paddenstoelen) en de afbraak van dode
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en levende plantendelen (saprofyten en parasieten), waardoor
voedingsstoffen opnieuw beschikbaar komen. De laatste twee
groepen spelen een rol bij de afbraak van dood hout. Van het
rottende hout en de boomholtes die hierdoor ontstaan profiteren
veel insecten en holenbroeders.
Mycorrhiza-paddenstoelen helpen de eikenwortels met hun fijne
schimmeldraden bij het opnemen van water en voedingsstoffen,
waarvoor ze beloond worden met suikers. Naarmate de bodem
voedselarmer is zal de boom de paddenstoelen meer suikers geven,
zodat ze groeien en meer voedingsstoffen kunnen opnemen.
Daarom groeien er meer mycorrhiza-paddenstoelen op plekken met
weinig voedingsstoffen, zoals op arme bodems en in parken en lanen
waar afgevallen blad (inclusief voedingsstoffen) jaarlijks wordt
verwijderd.
Al bij jonge eiken komt myccorrhiza voor, maar de alleen op eiken
gespecialiseerde soorten verschijnen pas vanaf zo’n 20-40 jaar. Er
zijn enkele boleten (Boletus spec.), russula’s (Russula spec.),
melkzwammen (Lactarius spec.) en amanieten (Amanita spec.) die
alleen bij wat oudere eiken voorkomen, meestal is een jaar of 70 al
wel voldoende. Vaak komen er in oudere bossen en lanen meer
soorten voor, doordat kolonisatie een tijd kan duren, omdat
sommige soorten vooral op oudere bosbodems gedijen en de bodem
bij een laan vaak geleidelijk verarmt. Door milieuproblemen als
vermesting, verzuring en verdroging kunnen sommige soorten zich
waarschijnlijk niet meer goed vestigen en komen daardoor alleen bij
oude lanen of bossen voor.
Enkele saprofyten, maar vooral vele parasieten hebben een voorkeur
voor oude eiken. Het gaat hierbij alleen om de houtafbrekende
soorten, soorten die van blad leven worden hoogstens beïnvloed
door de leeftijd van het bos en de bosbodem. Mogelijk hebben deze
houtafbrekende soorten stammen met een grote diameter nodig, of
ze profiteren van een hogere houtdichtheid of veranderende
chemische eigenschappen. De Mozaïekzwam (Xylobolus frustulatus)
is een saprofyt die bijna alleen in zeer dikke stammen voorkomt en
uitgestorven is in Nederland.
Piptoporus quercinus en Hapalopilus croceus zijn parasieten die
enkel voorkomen in gebieden met veel oude eiken, dus niet in
Nederland. Gelukkig komen er ook in ons land parasieten voor die
de voorkeur geven aan oudere eiken, zoals de wortelparasiet
Eikhaas (Grifola frondosa) en de stamparasiet Biefstukzwam
(Fistulina hepatica) die op rauw vlees lijkt. Beide zijn trouwens
prima eetbaar. Paddenstoelen zijn ook een waardevolle voedselbron
voor veel zoogdieren en insecten, er zijn zelfs kevers die alleen van
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bepaalde een bepaalde soort paddenstoel leven!
De grote meerderheid van de parasieten tast alleen verzwakte delen
van een boom aan, de gezonde delen worden dus niet bedreigd.
Slechts enkele soorten, zoals Honingzwammen (Armillaria spec.)
worden in verband gebracht met het overlijden van eiken.

Links Hapalopilus croceus, rechts Biefstukzwam.

Conclusie
Opvallend veel soorten korstmossen en paddenstoelen zijn
gebonden aan oude eiken. Sommige zijn in Nederland uitgestorven
of nooit waargenomen. Het zou daarom goed zijn om meer eiken te
beschermen tegen kap en concurrentie van andere bomen, zodat ze
oeroud kunnen worden en als habitat voor deze zeldzame soorten
kunnen dienen. Om dat te bereiken zouden we een netwerk kunnen
maken van beschermde eiken; als deze over zo’n 100-200 jaar oud
genoeg zijn kunnen ze prima als een verspreidingsroute voor
zeldzame soorten dienen. Er zijn eiken genoeg in Nederland, dus als
we een deel daarvan consequent beschermen krijgen we zonder veel
moeite een netwerk van prachtige oude eiken!
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PLANTENFAMILIES DEEL 2
Door: Marinka van Puijenbroek

I

n dit deel zullen we het hebben over plantenfamilies die hun
bloemetjes op een bepaalde manier bij elkaar hebben zitten. Het
komt namelijk wel vaak voor dat de bloemen bij elkaar staan bij
planten, maar deze drie families hebben dat wel in een bijzondere
manier.
De
families
die
we
dus
behandelen
zijn
de
schermbloemigen, composieten en de ruwbladigen familie.
Schermbloemigen (Apiaceae):
De naam zegt het al, deze
planten hebben hun bloemen
in een scherm. Dit is een
grote familie met allerlei
verschillende soorten, een
van de algemeenste is wel het
fluitenkruid. Maar ook andere
soorten
zoals
pastinaak,
berenklauw
en
zevenblad
zitten in de familie. Deze
familie is wel heel makkelijk
te herkennen.
 De bloemen staan in een
scherm! Maar daar moet je wel goed naar kijken want bij deze
familie moeten de bloeistengels van een laag wel uit hetzelfde
punt komen. Soorten zoals de vlier en valeriaan hebben
bloeistengels die variëren van lengte en horen daardoor niet bij
de echte schermbloemigen.
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 Kroonbladen 5
 Verder
heeft
schermbloemigen
typische
vruchtjes,
meestal ovaal zijn, maar
plat kunnen zijn.

Plaatje van de opbouw van een meervoudig
gedeeld blad. Dit is van een varen, maar voor
een schermbloemigen is de benoeming van het
blad hetzelfde.

de
wel
die
ook

 Deze familie heeft vaak
meervoudig
gedeelde
bladeren.
Maar
die
bladeren
kunnen
heel
variabel
zijn.
Bij
deze
meervoudig
gedeelde
bladeren is het belangrijk
om te weten hoe ze dit soort
bladeren benoemen in de
flora. Want het hele blad is
gewoon de bladschijf. Maar
als het blad meervoudig
gedeeld is, is de eerste
deling een blad van de 1e
orde en de tweede deling
een blad van de 2e orde enz.
Zie
ook
het
plaatje
hiernaast.

Composieten
(Asteraceae):
Deze planten zien er meestal
uit alsof ze niet heel veel
13

bloemen hebben, maar schijn bedriegt: eigenlijk bestaat één bloem
uit heel veel verschillende bloemen. Elk afzonderlijk bloemblaadje is
een aparte bloem, dus bij een composiet zitten alle bloemen in een
hoofdje. Dit is ook weer een grote familie, waar bijvoorbeeld de
margriet, lamsoor, duizendblad en nog veel meer soorten onder
vallen.
 De bloemen zitten in een hoofdje, en daar kunnen dan ook
twee soorten bloemen in zitten. Lintbloemen zien er uit als
een soort bloemblaadje en zitten meestal aan de buitenkant
van het hoofdje. Daarnaast heb je nog buisbloemen, die zijn
meer gewoon buisjes waar de meeldraad en stamper in zitten.
Deze zitten meestal meer aan het midden
van het hoofdje. Planten in deze familie
kunnen beide soorten bloemen hebben,
maar er zijn ook planten waar de hoofdjes
óf alleen lintbloemen óf alleen buisbloemen
hebben. De hoofdjes hebben ook nog
omwindselblaadjes er om heen, als een
soort nepkelkblaadjes.
 De meeldraad en de stijl zitten vergroeid
aan de bloem.
 Hij heeft meestal bladen verspreid en/of in
een wortelrozet.
Ruwbladigenfamilie (Boraginaceae):
Deze familie heeft de bloemen in een schicht, waar de bloemen eerst
opgerold zijn voor de bloei. Pas tijdens de bloei ontrolt de schicht.
Deze familie (de naam zegt het al) is ook ruw behaard. In deze
familie zitten onder andere de vergeet-me-nietjes en het
slangenkruid.
 De bloemen zitten in een schicht
 5 kroon- en kelkbladen, kroonbladen vergroeid
 Blad ruw behaard
 Blad verspreid.
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RECENSIE WINTERFLORA BOMEN EN
STRUIKEN (AUTEUR: DIRK SLAGTER)
Door Max Simmelink

E

indelijk is er een goede flora waarmee iedere plantenliefhebber
de winter kan overleven! De in oktober uitgekomen Winterflora
bomen en struiken is het enige verkrijgbare Nederlandstalige boek
waarmee je houtige planten aan hun winterkenmerken kunt
determineren. Op het Congres kun je dit boek bij de JBU-verkoop
met korting kopen, een aanrader! (Ook te koop via naturmedia.nl
voor 12,50; vanaf 2013 voor 14,50.)
Totstandkoming van de Winterflora
Dit boek is de opvolger van de Knoppentabel die in 1990 bij de
Jeugdbondsuitgeverij (JBU) is verschenen (de eerste Knoppentabel
van de JBU werd overigens eind jaren ’50 gemaakt door de Sjoccer
Sam Segal). Die Knoppentabel was helaas al jaren uitverkocht. Één
van de auteurs, Dirk Slagter, heeft nu een geheel nieuwe versie
gemaakt.
Aanvankelijk was het plan dat ook deze Winterflora bij de JBU zou
verschijnen. Omdat Dirk een professionele lay-out wilde, die bij de
JBU vanwege het lage budget niet mogelijk was, is de tabel bij
uitgeverij Stichting NatuurMedia verschenen. Tot begin dit jaar
hebben er NJN’ers geholpen bij het tot stand komen van deze tabel.
Zo bevat hij prachtige tekeningen van Fenna, Frida en Tessel (al
heeft Dirk de meeste tekeningen zelf gemaakt). Afgelopen winter
hebben we de tabel ook uitgebreid getest op bomenexcursies en
bomenkamp. Dirk heeft veel van ons commentaar gebruikt om de
kladversie te verbeteren. Als dank voor de hulp (en misschien ook
omdat de directeur van NatuurMedia oude sok is) kon er zelfs een
advertentie voor de jeugdbonden van twee pagina’s worden
geplaatst.
Opbouw en bruikbaarheid
Het boek begint met een duidelijke gebruiksaanwijzing en
interessante informatie over aanpassingen van houtige planten aan
de winter. Hierna volgt de startpagina waar een overzicht staat van
alle tabellen in het boek waarmee je kunt determineren. Het
bijzondere aan deze startpagina is dat je kunt kiezen uit maar liefst
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19 tabellen, afhankelijk van wat jou opvalt aan een boom of struik.
Voorbeelden zijn knoppen, schors, takstand, kleur van de
eindtakken, doorns/stekels, vruchten en katjes. Dit maakt het
determineren leuk en afwisselend, want je hoeft niet meer de hele
dag knoppen te bekijken; soms kun je zelfs aan de vorm van de
boom of door de bloemen te bekijken (aan het einde van de winter)
op de juiste soort komen.
In de meeste tabellen staan alleen tekeningen met een korte uitleg
over waar je op moet letten en vaak een kleuraanduiding. Omdat er
niet zoveel soorten bomen en struiken in Nederland voorkomen en
de tekeningen over het algemeen erg duidelijk zijn, kun je hiermee
snel determineren. Alleen bij de tabellen voor doorns/stekels en
knoppen tref je, na een paar tekeningen van overduidelijke soorten,
een determinatiesleutel aan (vergezeld van tekeningen). Deze
sleutels zijn zo gemaakt dat de kans dat je fout uitkomt zo klein
mogelijk is. Je kunt bijvoorbeeld op maar liefst drie manieren een
Appelbes, Amerikaanse vogelkers of Iep determineren in de
knoppensleutel.
Je kunt met de Winterflora 110 soorten bomen en struiken op naam
brengen, vooral soorten die in het wild algemeen zijn en een aantal
opvallende
soorten
uit
steden.
Sommige
zeldzame inheemse soorten en veel in parken
aangeplante soorten staan er niet in. Soorten van
sommige geslachten, zoals Iep en Linde, kun je
met deze winterflora niet tot op de soort
determineren. Vaak is dat ook erg lastig omdat er
kruisingen bestaan en de winterkenmerken
moeilijk te onderscheiden zijn. Als je echter
soorten zo precies mogelijk wil determineren is
dat
teleurstellend.
Wie
naaldbomen
wil
determineren
kan
beter
de
sleutel
van
Wageningen Universiteit op de Sjoc site
gebruiken, want daar staan veel soorten in die in
de Winterflora ontbreken, maar die je wel
regelmatig in bossen aantreft. Ook als je over de
ecologie van bomen en struiken wil lezen heeft dit boek je weinig te
bieden.
Opmaak
De Winterflora heeft een handzaam formaat, hij past zelfs in een
broekzak. De opmaak ziet er modern en goed verzorgd uit, hier was
duidelijk een professional aan het werk. Het enige minpuntje is dat
er omwille van een overzichtelijke en consequente opmaak vrij veel
papier onbenut is gebleven. Daardoor zijn er misschien minder
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bomen over om te determineren. Er staat ook niet vermeld of er
duurzaam papier is gebruikt.
Conclusie
De Winterflora is dankzij de goede startpagina, de vele tabellen en
de goede tekeningen een vernieuwende en gebruiksvriendelijke
flora, waarmee je met veel plezier kunt determineren. Voor
beginners is het een erg toegankelijk boek. Wie gehecht is aan
determineren aan de hand van tekst of wie soorten zo precies
mogelijk op naam wil brengen zal misschien teleurgesteld zijn. Maar
probeer de Winterflora toch uit, wellicht bevalt het determineren met
tekeningen beter dan verwacht en leer je ook naar andere
kenmerken dan alleen de knoppen te kijken.

QUIZ, WELK TYPE SJOC-ER BEN JIJ?
Door: Jeldou Folkerts

1. Zaterdagochtend, tijd om op plantjesexcursie te gaan.
Maar buiten regent het keihard en het wordt die dag ook niet
meer droog. Wat doe je?
A. Ik doe een regenjas en laarzen aan, pak m’n Flora goed in en
stap op de fiets, jammer van die regen, maar op excursie gaan
is toch altijd leuk.
B. Pff, ik draai me nog eens om in bed en sms de excursieleider
dat ik ziek ben, no way dat ik door de regen ga lopen, dat is
lang niet zo leuk.
C. Ik pak m’n spullen in en neem ook wat extra geld mee, dit
wordt in een cafeetje warme choc drinken! Hmm.
D. Voordat ik weg moest heb ik nog snel even wat plantjes in de
buurt gedetermineerd voor mijn scoor lijstje. Regent het? Niks
van gemerkt.
2. Het is rustdag op Zoka, de hele dag om zelf in te vullen,
wat ga je doen?
A. In de buurt is een heel mooi gebiedje, daar ga ik een paar
mooie soorten scoren.
B. Na lang te hebben uitgeslapen besteed ik de rest van de dag
aan beerputten schrijven, spelletjes doen en pitheuvelen.
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C. Ik geniet van de mooie natuur om me heen en de gezellig
mensen natuurlijk. Na het avondeten ga ik met de
vleermuisexcursie mee.
D. He, he, eindelijk rustdag, daar was ik echt wel aan toe. Best
vermoeiend, de hele dag fietsen en wandelen. Fijn even een
dagje geen plantjes aan m’n hoofd.
3. Nine vraagt of je een stukje voor het Kruipnieuws wil
schrijven, Natuurlijk doe je dat.
A. Ik schrijf een mooi sfeerverslag van het laatste Zoka, met
vrolijke foto’s van mij en m’n nieuwe vrienden.
B. Het wordt een lang, wetenschappelijk onderbouwd verhaal met
goede bronvermelding over de bedreiging van korstmossen in
Nederland.
C. Oeps, deadline vergeten, jammer dan maar geen stukje, ik heb
het ook zo druk met andere dingen!
D. Ik schrijf een stukje over mijn favoriete plantje, waarom het zo
mooi is en ik het zo waardeer.
4. Ik ga naar Congres om:
A. Te vergaderen, ik heb een lijst gemaakt met dingen die er
volgens mij wel anders kunnen binnen de NJN.
B. Spelletje te spelen en vrienden van het Zoka weer te zien, vier
dagen lang gezelligheid!
C. Te vergaderen én spelletjes te spelen, allebei leuk.
D. Dan ben ik op wintersport, dus ik kan niet, jammer!
5. Het einde nadert, je bent bijna 25, tijd om afscheid te
nemen van de NJN.
A. Jammer, ik ga alle leuke excursies en kampen erg missen,
maar ik heb in elk geval genoten van de natuur en de mensen.
B. Tja, aan alles komt een eind, misschien werd ik er ook wat te
oud voor.
C. Ik heb heel veel geleerd over plantjes, hoe je ze moet
herkennen en waar ze groeien, dus ik ga na de NJN zeker mijn
plantenkennis onderhouden en bijspijkeren!
D. Gelukkig ga ik alle gezellige mensen nog vaak zien,
bijvoorbeeld op ouwe-sokken-dag op Congres.
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6. Het kruipnieuws lees ik:
A. Niet
B. Van voor naar achter en terug
C. Gedeeltelijk, vooral de kampverslagen.
D. Gedeeltelijk, vooral de informatievere artikelen.
De Uitslag (tel je punten van je antwoorden bij elkaar op en kijk
welk Sjoc-type je bent)
1. A = 5
B=1
C=3
D=7

3. A = 3
B=7
C=1
D=5

5. A = 5
B=1
C=3
D=7

2. A = 7
B=3
C=5
D=1

4. A = 7
B=3
C=5
D=1

6. A = 1
B=5
C=3
D=7

De minder-actieve SJOC-er. (0 t/m 10 punten)
Eigenlijk doe je niet meer zoveel met de NJN, je interesses zijn wat
verschoven en je hebt het druk met andere dingen. Soms ga je nog
wel mee op excursie, als het mooi weer is en je niets gepland hebt.
De natuur vind je nog steeds wel interessant, maar het heeft niet
meer zoveel prioriteit.
De gezelligheid SJOC-er. (10 t/m 20 punten)
In de vakantie kijk je uit naar het Zoka, geweldig, tien dagen lang
plezier met leuke mensen. Fietsen, varen, wandelen en ondertussen
kletsen, spelletjes doen en tussendoor nog wat nieuws leren. ’s
Avonds urenlang bij het kampvuur zitten en daarna zachtjes kletsen
in de GeWi. Altijd jammer als het kamp is afgelopen, maar gelukkig
zijn er excursies en het Congres om naar uit te kijken.
De enthousiaste SJOC-er. (20 t/m 30 punten)
De NJN is het voor jou helemaal, de sfeer, de mensen en
ondertussen ook nog genieten van prachtige natuur. Je bent dan ook
een heel enthousiast lid, nooit te beroerd om te helpen met het een
of ander en altijd vol energie om nieuwe plantjes te ontdekken en
om het gezellig te hebben.
De biologisch-gerichte SJOC-er. (30 punten of meer)
Dit type SJOC-er heeft een hoog percentage biologie studenten,
misschien ben je er zelf wel een. De NJN is voor jou vooral een kans
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om veel nieuwe dingen te leren, plantjes, bomen, mossen. Het is
allemaal even interessant! Op excursie gaan vind je altijd leuk,
maakt niet uit wat voor weer het is, en vooral externe
excursieleiders zijn bij jou in trek, want die weten lekker veel.

ACTIVITIETEN
Do. 27 Dec t/m Ma. 31 Dec: Congres
Spelletjes, excursies, workshops, vergaderingen en een symposium:
op congres is het altijd feest! Je kunt je mening over NJN-zaken
laten horen, maar ook gezellig kletsen met NJN’ers uit het hele land!
Dit mag je echt niet missen. Zorg dat je erbij bent!
Kijk voor meer info op www.congres.njn.nl. Daar kun je je ook
opgeven.
plaats:
Ubbergen
Info:
Douwe van der Ploeg
Zo. 3 Feb: Mossen - Arnhem / Wageningen
We gaan onder leiding van mossenexpert Klaas van Dort op
mossenexcursie. Hij is auteur van de Fotogids Mossen en
bosecoloog, dus hij kan ons alles vertellen over de fascinerende
variatie in uiterlijk en ecologie tussen de verschillende mos soorten.
We gaan naar het bos- en heidegebied Wolfheze. Omdat de lucht
hier vrij schoon is en er oude gemengde bossen met veel
omgevallen bomen zijn is het een waar mossenparadijs. Klaas van
Dort kent dit gebied erg goed en zal ons veel bijzondere, maar ook
algemene soorten laten zien. Neem een fiets, bandenplakspullen,
eten, drinken, regenkleding en een loepje mee.
Vertrek:
 10.30 uur op busstation Wageningen bij het digitale
vertrektijdenbord
 10.40 uur op Station Arnhem uitgang Sonsbeekzijde (niet de
hoofdingang!). Voor vertrekpunt Arnhem is opgave verplicht.
 11.15 uur op de parkeerplaats naast Hotel Wolfheze (vanaf dit
vertrekpunt gaan we lopen, het is 1,5 km van station
Wolfheze; zie het rode pijltje op de kaart.)
Info + Opgave: Max Simmelink 06-14570987
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CONVO KADERKAMP KORSTMOSSEN
Vr 11 – Zo 13 Jan 2013 Wageningen
Korstmossen zijn een samenwerking tussen algen (of
cyanobacteriën) en schimmels. De schimmels zorgen
voor vocht en voedingsstoffen, de algen zorgen door
fotosynthese voor suikers. Er zijn veel soorten met
allerlei mooie kleuren en vormen, volop variatie! Ze
groeien op bomen, op de stoep, op zand op de heide,
dakpannen, hunebedden, dijken… bijna op elke
ondergrond die niet bezet is door planten. En je vindt
ze het hele jaar rond! Verder kun je aan het
voorkomen van korstmossen veel interessante
conclusies trekken over het milieu en de groeiplaats,
bijvoorbeeld of er luchtverontreiniging is en welke
zuurgraad de ondergrond heeft.
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 van de NJN.
Het kamp zal in Wageningen zijn, aan de rand van de Veluwe met
zijn bossen, heidevelden en zandverstuivingen.
Programma:
Je bent op vrijdag welkom vanaf 17.30 uur. We zullen om ca. 19.30
uur eten.
Op zaterdag en zondag gaan we overdag op excursie onder leiding
van korstmossenexperts. Zaterdag geeft Laurens Sparrius eerst een
lezing om 10 uur in de Algemene Barak op Droevendaal. Daarna
leidt hij een excursie, we gaan de korstmossen op de
Ginkelse Heide en de aangrenzende bosranden
bekijken. Op zondag is het kamp waarschijnlijk
tussen 13.30 en 16 uur afgelopen, maar het is ook
mogelijk om eerder te gaan.
Sinterkorst:
Sinterklaas is al lang uit het land verdwenen, maar
zijn neef
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Sinterkorst komt dit weekend! Sinterkorst is de goedheiligman die
zijn schimmel niet tussen zijn benen heeft maar op zijn gezicht. Hij
woont op het korstmossenparadijs IJsland en komt ieder jaar
speciaal voor ons traditionele korstmossenkamp naar Nederland.
We vieren dit gezellige feest op zaterdagavond, neem daarom een
cadeau van €3 tot €4 mee (als je het leuk vindt mag je ook een
gedicht toevoegen)! Door middel van een spel zullen we de cadeaus
verdelen. Deelname hieraan is niet verplicht.
Kosten:
Het kamp zal 4-6,50 euro per nacht kosten, dus maximaal 13 euro
voor het hele kamp.
Opgave en info:
Max Simmelink, max.simmelink@wur.nl, 06-14570987
Er is slechts overnachtingsplek voor een beperkt aantal mensen, dus
geef je op tijd op. Je mag ook naar een deel van het kamp komen,
bijvoorbeeld alleen overdag (zaterdag en / of zondag) mee op
excursie. Geef dat dan duidelijk aan.
Adres:
We zullen overnachten bij Max en Nine thuis, op Droevendaalsesteeg
37 en 45 te Wageningen. Overdag verblijven we vooral op nummer
37.
Routebeschrijving
De route is ongeveer 5 km lang.
De route begint bij station Ede-Wageningen. Verlaat dit station aan
de kleine zuidingang, neem de Oude Bennekomseweg richting het
zuiden. Sla linksaf bij de Emmalaan, en daarna meteen rechtsaf (de
Bennekomseweg). Blijf bijna 5 km lang rechtdoor rijden op deze vrij
grote weg naar het zuiden (ook in Bennekom blijf je rechtdoor
rijden, maar daar zijn wat bochten, zie de kaart met het centrum
van Bennekom).Als je Bennekom uit bent gereden en er aan je
rechterhand een weiland is, neem je de eerste weg naar rechts, de
Wildekamp. Neem het fietspad naar links, neem (bij de B op de
kaart) het kleine paadje naar rechts (geel op het kaartje), dan rijd je
vanzelf op het huis af, nummer 37 (rood op het kaartje).
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KRUIPWOORDPUZZEL
Door: Tessel Grijp

Met veel plezier heb ik het afgelopen jaar de Kruipwoordpuzzel
gemaakt. Aangezien dit mijn laatste puzzel is, is hij extra bijzonder.
Verzamel van links naar rechts, van boven naar beneden de letters
in de rondjes en je krijgt een woord. Neem het woord mee naar de
laatste dag van Congres en je krijgt een groot stuk taart. Succes!
het woord:
...........
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horizontaal
1. zorgt dat bloemetjes bevrucht worden
4. nepkelkblaadje rond het hoofdje van een composiet
7. (sorry libel): Ischnura …
10. eeuwig groene klimplant
11. kenmerk waarop een boom op naam gebracht kan worden
12. slecht voor de meeste korstmossen
17. bewoner van bepaald soort paddenstoelenbankje
18. favoriete soort voor het paard
19. boomsoort
20. organisme dat van dood organisch materiaal leeft
24. paddenstoelengeslacht dat van eiken houdt
25. natte plaats met mogelijk leuke plantjes
26. schimmel die in symbiose met een boom water en
voedingsstoffen opneemt
27. zogenaamde identiteit van een roodwier
30. korstmos dat in diepe schorsspleten leeft
31. ander korstmos dat in diepe schorsspleten leeft
33. geslacht van heesters in de muskuskruidfamilie
35. halfparasiet
37. voor tuinders vervelende schermbloemige
38. determinatiegedeelte in de nieuwe Winterflora
39. groeivorm van sprieten
verticaal
1. hier kun je je bol aan eten
2. Homo dendrophilus
3. composiet met witte lintbloemen (soort)
5. habitat van landelijke mensen
6. wortelparasiet die van oude eiken houdt
8. deze vervoeren ons vaak naar kamp
9. bloeiwijze van ruwbladigen
13. hiervan zoeken we er nog twee voor komend jaar
14. sommige esdoorns zijn gewoon, anderen …
15. deze meneer houdt de oude sokkenlijst bij
16. verzameling geplette planten
21. manier om energie te krijgen
22. boomsoort
23. bloeiwijze Apiaceae
25. deze soort lijkt op een schermbloemige, maar is het niet
28. harde vrucht
29. dit heeft de kruipende vrouwelijke Sjoccer op de voorkant van
het Kruipnieuws in haar mond
30. agglomeratie van bomen
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31.
32.
34.
36.

groeiplaats van bepaalde soorten korstmossen
boom met eigen mini-ecosysteem
voorstadium van een bloemetje
nachtmerrie op vier poten van een boom in de winter

Andwoorden Kruipwoordpuzzel nummer 3
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Graag nodigen we je uit op de

Algemene Leden Vergadering
Van de SJOC
vrijdag 28 december
10.45-12.15 uur
locatie:
Notre Dame des Anges,
Kasteelselaan 50
Ubbergen bij Nijmegen

JAARVERSLAGEN BESTUUR 2012
Kruipnieuwsredaccen - Marinka van Puijenbroek, Nine de
Pater en Jeldou Folkerts

W

e hebben dit jaar vier mooie kruipnieuwzen gemaakt. Het
eerste kruipnieuws was 36 pagina’s dik en was mooi optijd. Het
tweede kruipnieuws was wel anders omdat dat een jubileum
kruipnieuws was, deze was ook veel dikker namelijk 92 pagina’s!!!
Dit kruipnieuws heeft dus ook wel veel tijd gekost, maar was
gelukkig wel klaar voor het jubileum zodat alle oude sokken die
konden krijgen. Aan deze kruipnieuws hebben voornamelijk Nine en
Marinka aan gewerkt. Het derde kruipnieuws was 32 pagina’s en had
wel een paar weken vertraging, dit kwam voornamelijk omdat de
samenwerking tussen Nine en Jeldou wat lastiger ging. Aan dit
kruipnieuws heeft Marinka niet mee geholpen omdat ze het te druk
had met studie. Het vierde kruipnieuws wordt nu in elkaar gezet en
ziet er niet naar uit het dikste kruipnieuws te worden, maar komt
wel op tijd voor het congres. Deze kruipnieuws word gemaakt door
Nine en Marinka. Over het algemeen ging het kruipnieuws maken dit
jaar goed, ook al hadden we wel wat zorgen puntjes. De
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samenwerking tussen Marinka en Nine ging heel erg goed, alleen de
samenwerking met Jeldou ging wat minder goed, dat is heel erg
jammer. Verder kregen we voor kruipnieuws 2 erg veel kopij binnen
van Max en daarmee hadden we wat moeite mee, gelukkig hebben
we dat weer uit gepraat en is het dus weer goed gekomen. Verder
vonden we het wel weer erg leuk om aan het kruipnieuws te werken,
maar na twee (of een) jaar vinden we het wel weer goed en willen
we het overdragen aan een nieuw persoon. We hopen dat volgend
jaar het kruipnieuws net zo mooi word als de afgelopen twee jaar (of
zelfs mooier). We willen graag Max Simmelink voor de vele stukjes
en Tessel Grijp voor de tekeningen en kruipwoordpuzzels bedanken.
Kampsec - Max Simmelink,
Puijenbroek en Sven

Bart

Aalders,

Marinka

van

H

et afgelopen jaar hebben vooral Max en Bart veel tijd aan deze
functie besteed. Max heeft bij de organisatie van ieder kamp
meegeholpen, Bart bij twee kampen. In het algemeen verliep de
organisatie goed en waren er voldoende deelnemers.
Het bomenkamp bij Max en Nine thuis in Wageningen heeft Max
alleen georganiseerd. We hebben hierbij de kladversie van de
Winterflora uitgetest, waarvan jullie in dit nummer een recensie
kunnen vinden. Het was een geslaagd maar regenachtig weekend,
er zijn 12 mensen mee geweest waarvan negen bleven overnachten.
Het kaderkamp mossen in Leiden heeft Max samen met Anne
Krediet (combilid, JNM-NL-voorzitter) georganiseerd. Anne regelde
de locatie en Max de excursieleiders. Mede doordat er een HB-DB
vergadering was op dit kamp was het een geslaagd en goed bezocht
kamp met zo’n 20 deelnemers.
Het Paaskamp over planten in de Voerstreek zou Max met hulp van
Klaas van de JNM-B organiseren, maar Klaas heeft uiteindelijk alleen
de aankondiging bij de JNM-B verzorgd, waardoor er drie JNM-B’ers
kwamen (zelf was hij ziek). Het was een geslaagd kamp met 18
deelnemers.
Voor het jubileumkamp in Mook: zie het verslag van de
jubileumcommissie.
Het zomerkamp in Zuid-Limburg heeft Max grotendeels
georganiseerd, hij kreeg hulp van Maartje Neerhoff bij belrondjes
voor het werven van deelnemers en KC’ers en van Tessel Grijp bij
het NH-stukje. Het was een gezellig kamp met net voldoende kader.
Er waren 27 deelnemers. Met een gemiddelde leeftijd van 18 jaar
was het voor de Sjoc een jong kamp. Helaas gaf de gemeente
onverwachts kort voor het kamp aan dat we niet op het weiland
mochten staan, terwijl Max al sinds december regelmatig contact
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had met de gemeente. Toen mochten we gelukkig gratis op het erf
en het gazon van de bijzonder aardige kampboer staan. Dit was
behelpen maar het was te doen.
Het eetbare planten- en paddenstoelenkamp zou eigenlijk door
Sven Bergraat worden georganiseerd, maar hij gaf op tijd aan dat
hij dit niet meer wilde doen. Gelukkig was Bart Aalders bereid de
leiding bij de organisatie te nemen, geholpen door Jelleke
Boomsluiter door het beschikbaar stellen van haar tuin in Epe en het
zoeken van kader. Max heeft ook geholpen met het zoeken van
kader en tips gegeven voor de organisatie. Het was een geslaagd
kamp met 11 deelnemers.
Het kaderkamp paddenstoelen in Groesbeek werd door Bart
Aalders georganiseerd. Kinne Hogeweg en Max hebben geholpen bij
het zoeken van kader. Het was een succesvol kamp met 16
deelnemers, het enige probleem was de afwezigheid van gas door
een gaslek in de buurt. Dit is goed opgelost met gasflessen,
gaspitten en een elektrische kachel.
Het kaderkamp korstmossen zou worden georganiseerd door
Marinka. Ze gaf eerst aan geen hulp nodig te hebben, maar omdat
het haar niet lukte tijd hiervoor vrij te maken bleek het 2,5 week
van tevoren toch handiger dat Max de organisatie op zich zou
nemen. Omdat veel mensen niet konden komen heeft hij besloten
het kamp bij Max en Nine thuis in Wageningen te houden. Er is
kader gevonden en er zijn 11 opgaven, maar vanwege sneeuw kan
het kamp waarschijnlijk niet doorgaan.
Extra bijdrage van Bart Aalders:
012 was voor mij nieuw.
In 2011 wist ik wel dat 2012 ooit een keer zou gaan bestaan, dus
in dat opzicht was 2012 niet nieuw. Maar wat ik gedaan heb voor de
Sjoc was nieuw voor me. Want ik interesseerde me al enkele tijd
voor de Heukels en kruiden met mooie kleuren of bijzonder
groeivormen.
Dit jaar was ik van twee kampjes voorzitter, namelijk het eetbare
planten- en paddokamp en het gewone paddokamp. Dit was voor
het eerste dat ik ergens voorzitter van was, een kamp had
georganiseerd of überhaupt lid was van een werkgroep. Beide
kampjes vond ik goed gaan, maar voor de kampjes in 2013 hoop ik
dat ik mijn voorzitterschap nog beter kan inzetten.
Als laatste punt: het mooiste van de Sjoc en de NJN is dat je als
onervaren persoon de vrijheid/steun en mogelijkheid krijgt om
excursies en kampjes te organiseren. Om dit feit zouden eigenlijk al
mensen lid moeten worden.

2

31

Jubileumcommissie - Max Simmelink, Marleen de Kool,
Ingeborg Klarenberg, Linde Hoekstra, Marinka van
Puijenbroek, Nine de Pater, Mara de Pater, Tim Brouwer

I

n de periode september 2011 tot juni 2012 hebben een aantal
Sjoccers onder leiding van Max een weekendkamp voor leden en
oud-leden georganiseerd voor het 75-jarige bestaan van de Sjoc.
Iets vergelijkbaars was alleen bij het 50-jarige jubileum
georganiseerd, maar minder uitvoerig. Daarom moesten we zelf
uitvinden hoe de organisatie van zo’n weekend aangepakt kan
worden. Gelukkig kregen we veel advies en hulp van een aantal
oude sokken en van Eric Gerding, die de oude sokkenlijst bijhoudt.
We hebben een oud-ledenlijst voor de Sjoc gemaakt, door binnen de
oude sokkenlijst aan te geven wie er lid zijn geweest van de Sjoc.
Dit konden we achterhalen met behulp van oude ledenlijsten en
oude nummers van Eenbes en Kruipnieuws. Lang niet alle oud-leden
staan op deze lijst van zo’n 820 personen, maar wel het overgrote
deel van de oude sokken die actief waren. We hebben het jubileum
per mail en (voor de mensen bij wie geen mailadres vermeld stond)
per post aangekondigd. Daarnaast konden we het jubileum
aankondigen bij natuurorganisaties waarvan veel oud-Sjoccers lid
zijn: PKN, KNNV, BLWG, FLORON en NMV. Bij huidige leden is het
kamp aangekondigd per mail en via de website. Daarnaast heeft
Max een belrondje gedaan naar een deel van de leden, vooral naar
jonge leden en leden die misschien konden helpen.
Max
heeft
een
geschikte
kampplaats
gevonden,
en
scoutingkampeerterrein bij Mook van waaruit we goed naar De
Bruuk, de Mokerheide en de Riethorst op excursie konden.
Het jubileum op 8-10 juni werd bezocht door 62 personen, waarvan
15 huidige leden. Dit was een aangename groepsgrootte. Veel oudleden kwamen trouwens alleen op zaterdag. Hoewel we op meer
huidige leden hadden gehoopt was dit wel het kamp met het
hoogste aantal Sjocleden dit jaar.
Marleen hield de opgaven van oud-leden en de financiën bij, dit
verliep prima en we maakten een winst van 88.85 euro (we gaven
1183.65 euro uit). Ook kregen we dankzij het jubileum 12 nieuwe
donateurs (we hebben er nu in totaal 32).
Bij het transport van het materiaal hielpen Lies Koenders en Sven
Bergraat. Het eten werd bereid onder leiding van Ingeborg met hulp
van Jeldou en was prima.
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Het jubileumnummer van Kruipnieuws werd gemaakt door Marinka
en Nine en uitgedeeld op het jubileum, dit was een succes dankzij
goede bijdragen van veel leden en enkele oude sokken.
Max heeft veel informatie bijeengezocht over de geschiedenis van de
Sjoc in het Kruipnieuwsarchief en het NJN archief bij het IISG, dit
resulteerde in artikelen voor het jubileumnummer en een
geschiedenispagina op de site van de Sjoc. Deze werd net als de
pagina over het jubileum gemaakt door onze websec Tim Brouwer.
Achteraf kregen we veel positieve reacties van oude sokken op het
weekend en het jubileumnummer. De voorbereidingen en het
weekend zelf zijn naar onze mening goed verlopen.
Na het jubileumweekend werd het nawerk traag of niet verricht. Zo
is er vertraging bij het achterhalen van adressen van nieuwe
donateurs. We waren namelijk vergeten hun adressen te vragen en
Marleen dacht eerst dat het om eenmalige donaties zonder
Kruipnieuws zou gaan, waarbij adresgegevens niet nodig zijn.
Verder hadden er nog een aantal oude sokken het jubileumnummer
nabesteld. Het bleek nodig om 5 exemplaren bij te drukken, maar
de redaccen hadden het hier te druk voor. Later kwamen ze erachter
dat ze de digitale versie van het jubileumnummer waren
kwijtgeraakt. Gelukkig kan het jubileumnummer worden gescand
(zie het verslag over de bieb), de oude sokken die hem besteld
hebben zullen hem dan per mail ontvangen. Verder zou er nog een
T-shirt worden gemaakt. Dit zou eigenlijk op het jubileumkamp
uitkomen, maar het nieuwe plan is om dit op congres te
presenteren. Door gebrek aan tijd en motivatie verliepen de
voorbereidingen voor het T-shirt traag.
FlowerFestival Coördinator - Mara de Pater en Lies Koenders
(Geschreven door Mara)

L

ies en ik hebben dit jaar het flowerfestival georganiseerd. Het
was op 23 en 24 juni. In eerste instantie wilde we excursies op 7
locaties. 4 op zaterdag en 3 op zondag. Er waren voor alle excursies
excursieleiders en er was contact met de NS’en geweest over de
locatie. De excursieleiders moesten zelf buddies zoeken. Dit is bij de
meeste excursies gelukt, behalve bij de excursies die niet
doorgingen. De excursies in Leeuwarden, Eindhoven, Den Haag
(zaterdag) en Wageningen (zondag) gingen door. Hier waren telkens
5-6 deelnemers. De excursies in Haarlem (zaterdag) en Nijmegen
(zondag) zijn niet doorgegaan, beide met Marinka als excursieleider.
De excursies gingen niet door omdat er maar 2 opgaves waren voor
beide excursies en het weer was slecht. De excursie in Utrecht
(zondag) is veranderd in een taartenbakexcursie met 3 deelnemers.
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Het is moeilijk om in afdeling Hamsterdam-Flevo een plantjes
excursie te doen, de leden uit die afdeling houden niet van plantjes.
Verder was de communicatie tussen NS’en en excursieleiders niet
goed/afwezig. (Geld niet voor alle excursies). Tussen de
Flowerfestivalcoördinatoren ging het goed, de taken waren duidelijk
verdeeld. Soms was er weinig communicatie, soms meer maar dat
was prima. Er is een duidelijk draaiboek, daar hielden we ons aan.
Er was veel contact met Max, misschien iets meer dan nodig maar
daardoor vergaten we geen dingen. Ik vond het leuk om te doen!
Bieb - Max Simmelink

I

n februari heb ik de Sjocbieb overgenomen van Tessel Grijp. De
bieb verkeerde bij overdracht in een goede staat. Hij staat nu op
mijn studentenkamer in Wageningen.
Ik heb de boeken op bruikbaarheid gesorteerd, boeken die we niet
nodig hebben hoop ik op 15 december naar de NJN bibliotheek in
Naturalis te brengen. Daar staan al veel boeken van de Sjoc die we
niet nodig hebben in, ze kunnen daar geleend worden. Verder heb ik
vier boeken toegevoegd aan de bieb (twee gratis en twee met
subsidie van de bond).
Ik heb boeken meegenomen naar kampen voor gebruik tijdens
excursies, daarnaast hebben vier mensen een boek geleend (twee
daarvan zijn geen lid van de Sjoc, maar wel van de NJN). Ik heb
actief reclame gemaakt voor de bieb: per mail, op de Sjocsite, in
Kruipnieuws en op kamp. Het meest succesvol bleek reclame op
kamp te zijn. Dit heb ik uitgeprobeerd op het paddenstoelenkamp.
Ik bracht boeken mee over paddenstoelen en ik gaf aan dat
kampdeelnemers deze mee naar huis mochten nemen om te lenen.
Ik heb het Kruipnieuwsarchief geïnventariseerd, gesorteerd en zo
compleet mogelijk gemaakt door oude sokken te vragen de
ontbrekende nummers aan de Sjoc af te staan. Dankzij het jubileum
lukte dat goed, nu ontbreken er alleen nog nummers uit de periodes
1937-1955 en 2004-2009.
Met hulp van Joop Schaminée is het gelukt de bibliotheek van
Wageningen Universiteit over te halen om oude nummers van
Kruipnieuws te scannen. Hiermee zijn ze in november begonnen, het
kan nog wel maanden duren totdat dit afgerond is. Alle nummers
komen dan beschikbaar via een openbare website van de
universiteit.
Ik heb dus veel voor de bieb gedaan het afgelopen jaar, vooral
omdat ik hem heb overgenomen en geordend en vanwege het
jubileum. Voor komend jaar heb ik nog geen nieuwe plannen.
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Websec - Tim Brouwer

A

ls de websec van de SJOC heb ik geprobeerd dit jaar de website
up to date te houden met de hedendaagse gebeurtenissen die
hebben gespeeld dit jaar. De grootste transformaties waren de
vergroting van de geschiedenis- en biebpagina. Deze eerste vond
plaats voor en nadat het SJOC jubileum is georganiseerd. Een groot
aantal nieuwe foto's en documenten is toegevoegd. Ook volgend
jaar zal ik de taak van websec voor de SJOC weer op me nemen. Ik
wil volgend jaar de timing nog verder verbeteren, zodat de website
nog actueler wordt.
Oud & Wijs – Tessel Grijp

A

fgelopen jaar heb ik de nieuwe functie Oud & Wijs bekleed. In
het kader van de functie heb ik een aantal keer gevraagd en
ongevraagd advies geleverd. Daarnaast ben ik vooral van
betrekkelijk nut geweest door het maken van de Kruipwoordpuzzel
en de cover van het Kruipnieuws. ------reclameboodschap – vul deze
keer zeker de puzzel in, dan krijg je een groot stuk taart op
Congres! – einde reclame------ Ik vond het erg leuk om dit jaar
betrokken te zijn bij het Sjocbestuur en wens mijn opvolger veel
plezier met deze leuke functie.
Penningmeester - Marleen de Kool

D

it jaar ben ik voor het eerst ping geweest van de Sjoc. We
hebben bewust de keuze gemaakt om mij niet gemachtigd te
maken om iets te doen met de ING rekening omdat we snel zouden
overstappen naar de Triodos. Uiteindelijk is het pas in het nieuwe
boekjaar gebeurd.
Maar Tessel (de vorige ping) stuurde altijd heel netjes alle
afschriften op en als ik een afschrift eerder nodig had, was de
bondsping altijd zo aardig geweest om pdf’s te sturen.
Het meeste werk dit jaar voor de ping was het financiële gedeelte
van het jub. Het maken van een begroting, het innen van de
kampgelden (zowel digitaal als tijdens het kamp zelf) en de
uiteindelijke balans.
Soms was ik wat laat met het uitbetalen van declaraties, mijn
excuses hiervoor.
Volgend jaar heb ik de mogelijkheid om het meteen te doen omdat
ik dan kan internetbankieren en zit er geen tweede persoon tussen.
Binnenkort heb ik afgesproken met de kascie voor het controleren
van de boeken voor de decharge. Hopelijk heb ik daar over meer
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nieuws tijdens Congres. Onderstaand is de resultaten rekening voor
het boekjaar 2011-2012. Zoals te zien valt, hebben we winst
gemaakt.
Qua contributies hebben 9 leden nog niet betaald maar 38 wel. Ik
heb van deze leden geen bericht gehad of ze wel of niet lid af willen
worden of dat ze nog wille betalen. We hebben 7 nieuwe leden dit
jaar! 4 donateurs hebben dit jaar geen donatie gedaan maar de
overige 19 wel. Qua donateurs is het ons ook voorspoedig gegaan
dit jaar, vanwege het feit dat we het Jub hebben gehouden: 11
nieuwe donateurs!
Toekomst:
-donatie bedrag verlagen vanwege toename donateurs?
-wanbetalers meteen geen kruipnieuws meer sturen?

Resultatenrekening 2011-2012
Uitgaven
Realisatie
Kampen
€ 1.119,36
Excursies
€
Kruipnieuws € 656,70
Bestuur
€
96,89
NH
€
Overig
€ 243,43
Bankkosten
€
59,17
Subtotaal uit € 2.175,55
Positief saldo € 171,99
Totaal uit
€ 2.347,54

Inkomsten
Contributie
Donaties
Subsidie-NJN
Subsidie Extern
Kampen
Excursies
Rente
Overig
Subtotaal in
Totaal in

Realisatie
€ 202,00
€ 300,00
€ 589,03
€
€ 1.249,33
€
€
7,18
€
€ 2.347,54
€ 2.347,54

Voorzitter: Max Simmelink

D

it was mijn tweede jaar als voorzitter en ik heb deze functie
weer met veel plezier uitgevoerd. Omdat ik ook voorzitter was
van de jubileumcommissie, ik veel kampen heb georganiseerd en ik
veel tijd in de bieb heb gestoken, was ik erg intensief bezig met de
Sjoc. Gelukkig waren er dit jaar veel bestuursleden (13), waarvan
de meeste veel werk hebben verzet. Deze stijging in het aantal
bestuursleden (in 2011 waren het er maar 6) lag volgens mij deels
aan het jubileum, veel mensen wilden hierbij helpen.
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Als voorzitter heb ik contact gehouden met alle bestuursleden en
drie bestuursvergaderingen georganiseerd: op 9 maart (met 10
bestuursleden), 22 april (met 4 bestuursleden) en 7 september (met
8 bestuursleden). Al deze vergaderingen waren zinvol. Verder heb ik
regelmatig alle leden mails gestuurd met aankondigingen van
kampen en excursies.
Vaker dan verleden jaar heb ik bestuursleden aan hun taken moeten
herinneren of moeten helpen. Dit kwam doordat er meer mensen in
het bestuur zaten, waaronder ook meer onervaren mensen. Per
telefoon en e-mail probeerde ik bestuursleden eraan te herinneren
wat ze van plan waren en ik probeerde ze enthousiast te maken. In
dat laatste kan ik me zeker nog verbeteren. Nu moest ik sommige
mensen vaak aan hun taak herinneren, als ik meer enthousiasme
zou tonen zouden mensen misschien sneller in actie komen. Er zaten
ook een aantal mensen in het bestuur die weinig tijd hadden.
Daardoor moest ik soms taken overnemen, zoals de organisatie van
kampen en delen van het FlowerFestival.
Over het algemeen verliep het contact tussen de bestuursleden en
mij positief. Het contact met de redaccen Marinka en Nine verliep bij
het maken van Kruipnieuws 2 helaas niet zoals ik had gewild. De
belangrijkste oorzaken hiervan waren dat ik mijn mening over wat
hierin moest komen te veel probeerde door te drukken, ik te weinig
rekening hield met hun wensen, ik te laat een te grote hoeveelheid
tekst aanleverde en het eerst niet lukte om voldoende en open
genoeg hierover te communiceren. Ik heb mijn excuses aangeboden
en we hebben hier samen over gesproken, gelukkig wilden Marinka
en Nine doorgaan met Kruipnieuws.
2012 was een succesvol jaar voor de Sjoc met 8 geslaagde kampen,
het jubileum en 4 mooie en interessante nummers van Kruipnieuws.
Het aantal excursieleiders van de SJOC is toegenomen van 6 naar
12, ook het aantal buddies is gestegen van 19 naar 25. Het aantal
leden is gegroeid van 45 naar 52, vooral omdat we weer actief
mensen hebben benaderd om lid te worden. Toch zullen we actief
moeten blijven met nieuwe leden werven en nieuw kader kweken,
want een groot deel van de ‘harde kern’ wordt binnenkort oude sok.
Ik wil de komende jaren actief blijven bij de Sjoc, maar ik wil minder
taken op me nemen dan dit jaar. Ik hoop dat er genoeg andere
bestuursleden zich willen inzetten voor de Sjoc, want het is een
gezellige groep mensen en planten zijn natuurlijk het interessantste
onderwerp op aarde.
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Forez-streepvaren
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