
THEMADAG KRIJT
  
Op zaterdag 24 november 2018 organiseert de Nederlandse Geologische Vereniging een 
themadag over het KRIJT. Themadagen hebben binnen de NGV een lange traditie. Het 
doel is o.a. de verzamelaars /geïnteresseerden met elkaar in contact brengen; er wordt 
een aantal lezingen verzorgd, zodat men zijn/haar kennis over de hobby kan vergroten; er 
kunnen verzamelingen getoond worden en er is een boekenmarkt aanwezig. 

Als tegemoetkoming in de kosten betalen leden, studenten Aardwetenschappen van de 
Vrije Universiteit Amsterdam, de Universiteit van Utrecht en de Belgische Vereniging voor 
Paleontologie, een bijdrage van € 5,- voor koffie/thee. Niet-leden betalen € 10,- (inclusief 
koffie/thee). Aan de ingang van de zaal te voldoen. Koffie en thee zijn in de pauzes 
beschikbaar. 
  
Aanmelden voor de NGV themadag Krijt is verplicht i.v.m. de beveiliging en de 
catering. Voor aanmelden klik hier. 
  
Programma 

  
Voor de samenvattingen van de lezingen klik hier. 
  
Tafelpresentaties 
  

10.00 - 11.00 Registratie, koffie/thee, ontmoeting, tentoonstelling, geologische 
boekenmarkt.

11.00 - 11.45 Een kijkje over de grens - Het Limburgse Krijt vergeleken met 
voorkomens elders in Europa - door John W.M. Jagt van het 
Natuurhistorisch Museum Maastricht.

11.45 - 12.30 Het Krijt, wat gebeurt er? - door Jan Smit van de Vrije Universiteit 
Amsterdam.

12.30 - 14.00 Lunchpauze (neem uw eigen boterham mee). Ontmoeting, 
tentoonstelling, boekenmarkt.

14.00 - 14.45 Wanneer Krijt geen Krijt is - door Stijn Goolaerts van het OD 
Earth & History of Life van het Royal Belgian Institute of Natural 
Sciences te Brussel.

14.45 - 15.30 Looking for the Jamaican Cretaceous: Evidence and 
speculation since 1827 - door Steve K. Donovan van Naturalis 
Biodiversity Center te Leiden. Deze lezing is in de Engelse taal.

15.30 - 15.45 And now for something completely different... Deep-water 
Cretaceous from far, far away... Far East Russia: You can't go 
any further – door Elena Jagt-Yazykova van het  Laboratory of 
Palaeobiology, Institute of Biology, University of Opole. Deze lezing 
is in de Engelse taal en onder voorbehoud. Het betreft een korte 
uiteenzetting over haar veldwerkgebied.

15.45 Einde

https://goo.gl/forms/ifv8fX5akYOyRgmp1
http://www.geologienederland.nl/files/PDF/NGV%20Themadag%20Krijt%20-%2027%20november%202018%20-%20Samenvattingen%20lezingen%20-%20Versie%203.pdf


Uitnodiging: leden (en niet-leden) die een verzameling uit het Krijt hebben die eventueel 
betrekking heeft op de lezingen en hier iets van willen laten zien met een tafelpresentatie 
zijn van harte welkom. Aanmelden bij Henk Scholts – ngv.secretaris@gmail.com. 
  
Boeken en Tijdschriften vormen een belangrijke bron voor mensen die zich in hun hobby 
willen verdiepen. Daarom zijn vier boekhandelaren aanwezig met een zeer groot 
assortiment boeken en tijdschriften. Daarnaast is de Bibliotheek van de NGV toegankelijk 
waar alleen leden van de landelijke NGV gebruik van kunnen maken. Zij kunnen eventueel 
ook van te voren literatuur bestellen die dan op deze dag in ontvangst kan worden 
genomen. 
  
Locatie: De themadag wordt gehouden in het Koningsbergergebouw van de Universiteit 
Utrecht, Budapestlaan 4b, Utrecht-Uithof. Goed bereikbaar met eigen auto en openbaar 
vervoer. In de directe omgeving is voldoende parkeerruimte aanwezig. 
  
Aanmelden voor de NGV themadag Krijt is verplicht i.v.m. de beveiliging en de 
catering. Voor aanmelden klik hier.

https://goo.gl/forms/ifv8fX5akYOyRgmp1

