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Carcharoides uit het Churchilldok, Antwerpen
Gerard Verwey 1

Op de opgespoten gebieden bij Hoevenen worden met enige 
regelmaat tanden gevonden van het genus Carcharoides. De 
meeste tanden zijn duidelijk van Carcharoides catticus (Phil
lipi, 1846), maar in de volksmond worden een aantal afwij
kende exemplaren toegeschreven aan de soort Carcharoides 
totuserratus (Ameghino, 1901). De vraag is of dit terecht is.

De locatie bij Hoevenen wordt gebruikt als stort van zand, 
dat gewonnen is bij het uitdiepen van de verschillende 
haven dokken van Antwerpen. Het sediment is een meng
sel van verschillende afzettingen, grotendeels uit het Plio
ceen en Mioceen. Het zand waar de beschreven tanden in 
gevonden zijn, komt uit het Churchilldok en is hoogst
waarschijnlijk van miocene ouderdom, al is een oligocene 
ouder dom niet geheel uit te sluiten. 

Het genus Carcharoides omvat slechts de twee genoemde 
soorten, maar alleen C. catticus is gemeld uit de om geving 
van Antwerpen (De Ceuster, 1976). Hieronder volgt een 
overzicht vanwaar de soorten onder andere gevonden zijn.

Carcharoides catticus (Philippi, 1846) 
Oligoceen/Mioceen: Summerville, South Carolina, 
 Verenigde Staten.
Oligoceen/Mioceen: CadzandBad, Nederland.
Vroeg Mioceen (Burdigalien): Niedersachsen, Duitsland.
Vroeg Mioceen: Beaufort County, North Carolina, 
 Verenigde Staten.
Vroeg Mioceen: Malta.
Mioceen: Antwerpen, België.
Mioceen: Lee Creek, North Carolina, Verenigde Staten.
Midden Mioceen (Langhien): Miste, Nederland.
Midden Mioceen (Langhien): Loupian, Hérault, Frankrijk.

Carcharoides totuserratus (Ameghino, 1901)
Laat Oligoceen/Vroeg Mioceen: Victoria, Australië.
Laat Oligoceen/Vroeg Mioceen: Chubut, Argentinië.

C. catticus wordt zowel gevonden in de (waarschijnlijk) mio
cene zanden bij Hoevenen en in de middenmiocene (Lang
hien) zanden van Miste, maar is niet bekend van de vind
plaats Mill (NoordBrabant). De oudste afzettingen van Mill 
stammen uit het Tortonien (Laat Mioceen) (Wijnker et al., 
2008), toen C. catticus waarschijnlijk al was uitgestorven. 

Tot 2011 werd het genus gekoppeld aan de familie Lam
nidae, waar ook genera zoals Carcharodon en Isurus on
der vallen. Sinds 2011 is het genus echter gekoppeld aan 
de familie Odontaspididae (Reinecke et al., 2011), waartoe 
ook het genus Araloselachus behoort, dit omdat vooral de 
onder kaakse tanden van Carcharoides meer kenmerken van
deze familie bezitten dan van de familie Lamnidae.
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Tandposities Carcharoides catticus
Bovenkaakse laterale tanden van C. catticus zijn goed te 
herkennen en worden door de meeste verzamelaars wel 
als zodanig gedetermineerd. De andere posities zijn vaak 
wat lastiger te herkennen en belanden vaak tussen de an
dere Odontaspididae.
Bovenkaakse laterale tanden zijn te herkennen aan de drie
hoekige kroon schuin op de wortel, naar de mondhoek ge
richt, en aan flinke driehoekige zijspitsen (zie figuur 1).
Het belangrijkste kenmerk van de onderkaakse laterale tan
den is de symmetrie die aan de tanden te zien is (zie figuur 3).

Het verschil tussen de voortanden ligt vooral in de kroon
inclinatie. Bij bovenkaakse voortanden staat de kroon, in 
profiel gezien, recht op de wortel en maakt de tip vaak een 
kromming naar de labiale zijde. Bij onderkaakse voortan
den helt de kroon juist naar de linguale zijde (zie figuur 2).

Variaties
Er worden ook Carcharoidestanden gevonden met variaties op 
deze kenmerken, in de vorm van extra bijspitsen en/of karteling. 
Na enkele tientallen exemplaren daarvan te hebben gezien, kon
den de volgende variaties worden onderscheiden.

Figuur 3. Carcharoides catticus. Onderkaakse laterale tandposities. Churchilldok, Antwerpen (coll. Verwey).

Figuur 2. Carcharoides catticus. Boven en midden: bovenkaakse voortanden. 
Onder: onderkaakse voortand. (Beide Churchilldok, Antwerpen (coll. Verwey). 

Figuur 1. Carcharoides catticus. Bovenkaakse laterale 
tandposities. Churchilldok, Antwerpen (coll. Verwey).
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Figuur 6. Carcharoides catticus. Onderkaakse laterale tandposities met karteling. Churchilldok, Antwerpen (coll. Verwey).

Figuur 5. Carcharoides catticus. Bovenkaakse laterale tandposities met karteling. Churchilldok, Antwerpen (coll. Verwey).

Figuur 4. Carcharoides catticus. Bovenkaakse laterale tandposities met een extra bijspits. Churchilldok, Antwerpen (coll. Verwey).
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Sommige exemplaren vertonen een ex
tra bijspitsje op de bijspits, of een aan
zet daartoe. Ook worden diverse vormen 
van karteling waargenomen. Dit varieert 
van onregelmatige karteling op en rond 
de bijspits en verder de hoofdspits op, tot 
meer regelmatig over vrijwel de gehele 
hoofdspits. 
Dit kenmerk is niet terug te vinden op 
in situ vondsten uit de Zanden van Ant
werpen (Midden Mioceen) (De Schut
ter, pers. comm.). Het opgespoten zand 
uit het Churchilldok bij Hoevenen is 
stratigrafisch gemengd materiaal, wat 
inhoudt dat de Carcharoidestanden zo
wel uit het Vroeg als Midden Mioceen 
(en eventueel Oligoceen) kunnen ko
men. Mogelijk behoort de variatie alleen 
toe aan de vroegmiocene C. catticus in 
onze regio, aangezien deze variatie ook is aangetroffen bij 
C. catticus uit het Burdigalien (Vroeg Mioceen) van Nie
dersachsen in Duitsland (Reinecke et al., 2011). 

Als men de tanden met karteling vergelijkt met tanden van 
C. totuserratus uit de Chubut River (Argentinië), dan zijn 
er verschillen in het ‘type’ karteling te zien. De karteling die 
zichtbaar is op de C. totuserratus tanden uit Argentinië is 
veel sterker en meer regelmatig, dan op alle exemplaren die 
bekend zijn uit de regio Antwerpen (zie figuur 4, 5, 6 en 7).

Conclusie
De getoonde tanden in dit artikel betreffen allemaal exem
plaren van Carcharoides catticus. Deze soort had ook de 
neiging karteling op de tanden te ontwikkelen, maar was 
daar minder succesvol in dan Carcharoides totuserratus op 
het zuidelijk halfrond. In Europa zijn geen zekere vondsten 
van de laatoligocene tot vroegmiocene C. totuserratus 
bekend. Dat kan samenhangen met het feit dat sedimenten 
van vroegmiocene ouderdom, en de daarmee geassocieerde 
haaien fauna’s, in onze streken nog niet goed bestudeerd zijn. 
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Figuur 7.  Carcharoides catticus. Bovenkaakse laterale tandposities met karteling en 
extra bijspitsen. Churchilldok, Antwerpen (coll. Verwey).


