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Guinees biggetje
Het Guinees biggetje of de cavia is misschien wel, na de hond en 
de poes, één van de meest populaire huisdieren van Europa. Je kent 
vast wel iemand met zo een lief knaagdiertje, of je hebt er zelf één.  
Tijd dus om dit diertje eens van dichterbij te bekijken. 

Guinees biggetje
Cavia’s zijn geen varkentjes en 
ze komen niet uit Guinea. Waar-
om ze dan toch als ‘biggetjes’ wor-
den betiteld, heeft waarschijn- 
lijk te maken met de piepende en knor-
rende geluiden die ze frequent maken en 
met de gedrongen lichaamsvorm. 

Zowel in de Latijnse, Nederlandse,  
Friese, Duitse, Deense, Roemeense, 
Zweedse als Engelse naam komt het 
varken terug.

‘Guinees’ wordt volgens sommigen 
afgeleid van een guinea, een oude En-
gelse munt, wat in die tijd wel een vor-
stelijk bedrag zou zijn geweest om zelfs 
voor een exotisch huisdier te betalen. 
Anderen denken dat ‘Guinees’ afkom-
stig is van ‘Guyana’ maar dat land was, 
bij de ontdekking van de cavia, nog niet 
bekend. Weer anderen wijzen erop dat 
schepen, van Zuid-Amerika terugkerend, 
vaak eerst Guinea aandeden.

Geschiedenis
Cavia’s werden voor het eerst gedomes-
ticeerd door de voorlopers van de Inca’s 
in wat nu Peru is. Uit genetisch onder-
zoek blijkt dat dit vermoedelijk maar één 
keer is gebeurd, circa 3000 jaar geleden.

We kunnen het ons bijna niet voorstel-
len maar de indianen gebruikten het 
dier als voedsel.En ook nu nog zijn ca-
via’s in Peru, Bolivia en Ecuador een 
belangrijk voedseldier, dat vaak in huis 
wordt gehouden, ongeveer zoals in  
Europa vroeger kippen of varkens werden  
gehouden. 

Cavia’s worden al honderden ja-
ren door de mens gehouden. Ca-
via’s komen oorspronkelijk uit Zuid 
Amerika. Ze werden rond 1500 door 
Spaanse ontdekkingsreizigers mee 
naar Europa genomen. Koningin  
Elizabeth I van Engeland hield ook een 
cavia, maar in haar tijd (rond 1600) was 
het nog een heel duur exotisch dier. Na 
de Tweede Wereldoorlog is de cavia bij 
ons een populair huisdier geworden. 

Kenmerken
Cavia’s zijn voor knaagdieren aan de 
grote kant, ze wegen tussen 500 en 
1500 gram en worden 25 à 30 cm lang. 
De wilde vorm blijft wat kleiner, tot 700 
gram. Cavia’s worden gemiddeld een 
jaar of 5 oud, maximaal circa 8 jaar. 
Het zijn sociale dieren, die in het wild in  
groepjes leven bestaande uit één man-
netje, een aantal vrouwtjes en de jongen.

In het wild leven cavia’s op grasvlakten 
en slapen ze in holen die ze zelf maken. 
Ook nemen ze wel holen van andere  
dieren over. Ze eten in het wild vooral 
gras en plantaardig materiaal dat voor de 
meeste andere dieren moeilijk verteer-
baar is. Dit voedsel bevat weinig energie, 
zodat cavia’s veel moeten eten. 

Ze produceren daardoor ook constant 
keutels. Cavia’s zijn het actiefst in de 
ochtend- en avondschemering. 

Ze hebben door de plaatsing van hun 
ogen een goed overzicht van hun om-
geving en van de hemel, om roofdieren 
en roofvogels snel op te merken, maar 
kunnen niet zien wat zich net onder hun 
neus bevindt. Hun eten vinden ze op de 
geur en op de tast. 

Als ze worden opgeschrikt houden ze 
zich vaak doodstil om niet te worden 
opgemerkt, maar ze kunnen ook met 
verrassend grote snelheid en lenigheid 
dekking zoeken. 

In het wild drinken cavia’s heel weinig 
want het gras dat ze eten bevat genoeg 
vocht voor hen.

Een cavia heeft twee snijtanden boven en 
onder. Daarnaast heeft hij een diasteem, 
de ruimte tussen snijtanden en kiezen, 
en achter in de mond vier kiezen, links en  
rechts, boven en onder; in totaal dus 20 
stuks. 

Alle tanden en kiezen groeien het hele 
leven door. Daarmee wordt slijtage 
van het gebit door het vele knabbelen 
gecompenseerd.
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Voortplanting
Caviavrouwtjes, die men zeugen noemt, 
worden, als ze niet zwanger zijn, om de 
14-18 dagen bronstig. Om een caviaman-
netje, een beer,  seksueel opgewonden te 
krijgen, is alleen de geur van een vrouw- 
tje al voldoende. Door een laag lang- 
durig brommen en zich zo groot mogelijk 
te maken en langzaam waggelend voort 
te bewegen probeert het beertje de aan-
dacht van vrouwtjes te trekken. 

Daarbij stoot het diertje muskusgeur uit. 
Hoewel cavia’s geen agressieve dieren 
zijn, zal een zeug als ze niet bronstig is 
op niet mis te verstane wijze een opge-
wonden mannetje afschudden: als een 
hoog gekir niet helpt urineert ze op hem 
om hem af te schrikken.

De draagtijd is ongewoon lang met 
gemiddeld 66 à 68 dagen maar de 
jongen komen dan ook al zeer rijp ter 
wereld. Hun ogen zijn open en ze heb-
ben een volledige vacht en tanden. Ca-
via’s zijn ook typische nestvlieders; in de 
natuur wordt van de jongen verwacht dat 
ze meteen met de groep mee kunnen 
lopen. De moeder heeft twee tepels, dat 
lijkt niet genoeg voor de 2–4 jongen. Als 
er voor de moeder maar genoeg voed-
sel is, kan ze echter toch vier jongen zo-
gen. De jongen zijn door hun rijpheid ook 
maar kort van moedermelk afhankelijk. 

Een cavia is na de bevalling al heel snel 
weer vruchtbaar. De jonge cavia’s kun-
nen als ze 4 weken oud zijn al vruchtbaar 
zijn.

Voeding
Naast het eten van grassen, bladeren, 
planten en bloemen eten cavia’s van 
hun eigen ontlasting, dit is normaal 
en noodzakelijk voor hun spijsverter-
ing. Dit gedrag is mogelijk een aanpas- 
sing aan de matige verteerbaarheid van 
hun normale dieet, zoals ook de herkau-
wers daar hun eigen manier voor heb-
ben gevonden in de vorm van meerdere 
magen en herkauwen van het voedsel. 
Als cavia’s keutels eten nemen ze deze 
meestal direct uit de anus. Deze keutels 
hebben een andere, zachtere consis-
tentie dan de normale droge en stevige 
uitwerpselen. Hiernaar is echter weinig 
systematisch onderzoek gedaan; hy-
pothesen zijn onder andere dat hiermee 
de darmflora op peil wordt gehouden en 
dat in de darm ontstane verteringspro-
ducten en door bacteriën geproduceerde 
vitaminen beter worden opgenomen.

Gekke geluiden
Cavia’s hebben een uitgebreid assorti-
ment aan onderlinge communicatie. Veel 
van deze communicatie is vocaal. De 
meest waargenomen uitingen zijn:

Fluiten 
Een hoge harde reeks van piepgelui- 
den die worden gemaakt om aandacht 
te trekken. In het wild roepen ze hier-
mee elkaar en tegen mensen maken ze 
dit geluid om eten te vragen.

Zachte piepjes
Op een babbelende manier. Dit is mees-
tal een vrolijke cavia die laat weten dat 
hij of zij er is.

Kreunend piepen
Een uiting van pijn of ongemak.

Spinnen 
Zoals een huiskat. Meestal gepaard met 
een trillend lijf. Dit kan verschillende 
dingen betekenen. Cavia’s die elkaar 
proberen te versieren maken dit geluid 
tegen elkaar. Maar ook mannetjes die 
elkaar willen intimideren doen dit tegen 
elkaar. Eveneens is dit gedrag vast-
gesteld bij cavia’s die alleen met elkaar 
spelen. Mensen kennen dit geluid vooral 
bij cavia’s die geaaid worden. Soms 
maken cavia’s dit geluid als ze een hard 
of hoog geluid horen, zoals bij het gerin-
kel van sleutels.

Klappertanden 
Een teken van boosheid of angst.

Knarsetanden 
De cavia heeft trek in iets lekkers. Dit 
kan ook een teken van pijn of ongemak 
zijn.    

Tjilpen
Dit geluid is zeer zeldzaam bij cavia’s. 
Het is nog niet duidelijk waarom een 
cavia dit geluid maakt. Een reden die 
wordt gesuggereerd is dat de betref-
fende cavia een waker is. Het geluid is 
dan bedoeld als waarschuwing voor de 
rest van de groep.

Popcornen 
De cavia rent en maakt gekke sprongen 
waarbij soms het hoofd wordt geschud 
of abrupt in de lucht van richting wordt 
veranderd. Dit is een teken dat de cavia 
heel vrolijk is. Het lijkt heel veel op het 
bokken wat paarden doen als ze vrolijk 
zijn.

Wist je dat ... 
* Een cavia geen staart heeft.

* Cavia’s kunnen als enige   
  knaagdier kleuren zien.

* De cavia is familie van de  
  capybara, dit is een soort 
  reuze cavia. De capybara is   
  het grootste knaagdier van de  
  wereld.

* Cavia’s poepen ongeveer    
  175 keer per dag en ze laten  
   regelmatig windjes.

* Een cavia slaapt maar vier  
  uur per dag.



ZomErKamPEn

Ben jij tussen 11 en 13 jaar en wil je wel eens een 
5-sterrenkamp meemaken? Dan is dit kamp in Hongarije  

echt iets voor jou! Samen met je kampgenoten ontcijfer je elke dag de 
opdracht in het oude Hongaarse runeschrift en probeer je de ster te behalen 
met je kennis van biologie, geografie, chemie en natuurkunde. 
Wanneer? van 30 juni tot 6 juli 2014
Wie? Max. 12 deelnemers van 11 tot 13 jaar
Waar? B&B Hoeve Weltevree Andocs
Vervoer? Vliegtuig + minibusjes
Info: John en Martine Bekker-Vanrusselt
+36/30.929.15.09 of via hongarije@natuurenwetenschap.be

Fata Morgana  
Hongarije

Ook dit jaar organiseren we heel wat kampen 
in de zomermaanden, zowel in binnen- als in 
buitenland. Er zit zeker een kamp voor jou bij!

Voeren

485 euro*

*All-in ledenprijs. Niet-leden betalen 8 euro extra en zijn meteen lid tot 31/12/2014. Spaarplan mogelijk.

Ontdek samen met leeftijdsgenoten de prachtige groene 
Voerstreek. Toffe activiteiten, spannende avonturen, 
mooie natuur-wandelingen, zwemmen in een subtropisch zwembad, 
mergelkappen en nog veel meer staat er op het programma. Het wordt 
een onvergetelijke tijd! 
Wanneer? van 1 juli tot 6 juli 2014
Wie? Max. 30 deelnemers van 10 tot 14 jaar
Waar? Bivak De Drink in St. Pietersvoeren
Vervoer? zelf te regelen
Info: Jos Vandermeulen en Yvette Ickmans
011/40.13.54 of via voeren@natuurenwetenschap.be

140 euro*

onZE

*All-in ledenprijs. Niet-leden betalen 8 euro extra en zijn meteen lid tot 31/12/2014. Spaarplan mogelijk.
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Ontdek samen 
met leeftijds- 
genoten het 

prachtige Corsica. We maken er 
adembenemende natuurwande- 
lingen, krijgen een initiatie 
diepzeeduiken in de Middel- 
landse Zee, doen een via ferrata en 
natuurlijk bezoeken we ook enkele 
steden zoals Porto en Bonifacio.
Wanneer? van 8 tot 18 juli 2014
Wie? Max. 7 deelnemers 

vanaf 12 jaar
Waar? in tenten op campings
Vervoer? minibus

Info:  Didi Vandermeulen en 
Veerle Hoelbeek
0486/88.44.33 of via 
corsica@natuurenwetenschap.be

Corsica

Toverkollen

680 euro*

*All-in ledenprijs. Niet-leden betalen 
8 euro extra en zijn meteen lid tot 
31/12/2014. Spaarplan mogelijk.

Hou je van toveren, magie en chemie? Dan moet je 
zeker inschrijven voor dit wonderlijke kamp dat vol-
ledig in het teken  van wetenschap met heel veel fantasie staat.  
Durf jij mee? 
Gastvrouw is Bertha Bollekes, toverheks buiten categorie ...

Wanneer? van zondagavond13 tot vrijdagmorgen18 juli 2014
Wie? Max. 40 deelnemers van 11 en 12 jaar
Waar? Hoge Rielen - Kasterlee
Vervoer? zelf te regelen

Info: Sus Dams
014/21.55.65 of via
toverkollen@natuurenwetenschap.be

95 euro*

*All-in ledenprijs. Niet-leden betalen 8 euro extra en zijn meteen lid tot 31/12/2014.

Hou je van zon, water, cultuur en natuur? Dan is deze reis 
door Transdanubië in Hongarije echt iets voor jou! We 
bezoeken de steden Pécs, Székesfehérvár, Veszprém, Siófok en Kaposvár 
waar we op zoek gaan naar geschiedenis, lokale folklore, hedendaagse 
cultuur en prachtige natuur.. 
Wanneer? van 22 tot 30 juli 2014
Wie? Max. 12 deelnemers vanaf 16 jaar
Waar? B&B in Andocs (H)
Vervoer? Vliegtuig + minibusje en auto

Info: John Bekker en Martine Vanrusselt
+36/30.929.15.09 of via hongarije@natuurenwetenschap.be

Transdanubië Hongarije

525 euro*

*All-in ledenprijs. Niet-leden betalen 8 euro extra en zijn meteen lid tot 31/12/2014. Spaarplan mogelijk.

Jij bent 14 jaar 
of ouder en je 
hebt wel zin voor 
avontuur in Hongarije? Dan is kamp 
Balaton Adventure iets voor jou. Elke 
dag trekken we er op uit om een 
ander stukje rond het Balatonmeer 
te ontdekken. We duiken grotten 
in, verkennen natuurgebieden, ont-
spannen in thermaalwater en nog veel 
meer!

Wanneer? van 11 tot 17 juli 2014
Wie? Max. 12 deelnemers 

vanaf 14 jaar
Waar? B&B in Andocs (Hongarije)
Vervoer? Vliegtuig + minibusjes

Info: John Bekker en 
Martine Vanrusselt
+36/30.929.15.09 of via
hongarije@natuurenwetenschap.be

Balaton
adventure

495 euro*

*All-in ledenprijs. Niet-leden betalen 
8 euro extra en zijn meteen lid tot 
31/12/2014. Spaarplan mogelijk.

Voeren

Knuffelzoo

150 euro*

*All-in ledenprijs. Niet-leden betalen 
8 euro extra en zijn meteen lid tot 
31/12/2014. 

Ben jij tussen de 
8 en 10 jaar 
en ben je 
een echte dierenliefhebber? Dan is dit 
kamp zeker iets voor jou!!  Met een klein 
groepje wordt het keileuk en ongelofelijk 
cool.  We zullen vele avonturen beleven 
zoals een gezellig kampvuur maken of 
de zoo onveilig maken.  Of wat dacht je 
van een boerderijbezoek?

Wanneer? van 5 tot 9 augustus 2014
Wie? Max. van 8 tot 10 jaar
Waar? De Hoge Rielen - Kasterlee
Vervoer? Zelf te regelen

Info: Bjorn Di-Paolo
089/76.26.81 of 0486/97.70.61
knuffelzoo@natuurenwetenschap.be 

Er was eens

135 euro*

*All-in ledenprijs. Niet-leden betalen 
8 euro extra en zijn meteen lid tot 
31/12/2014. 

Durf jij mee op 
ontdekkingstocht 
door de tunnel 

van Kravandor? Los je het raadsel van 
het verloren uur op of help je de heks 
met haar heksenbrouwsel? Feest je 
mee met de trol en spetter je mee? 
Kortom het wordt een magisch kamp!

Wanneer? van 29 juli tot 3 augustus 2014
Wie? Max. 24 deelnemers 

van 8 tot 10 jaar
Waar? De Hoge Rielen - Kasterlee
Vervoer? zelf te regelen

Info: Anneleen Quaeyhaegens
0486/54.60.73 (na 17u.)
kamperwaseens@gmail.com
www.facebook.com/KampErWasEeens
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Voeren

Deze fantas-
tische reis naar 
het Zweedse

eiland Öland staat open vanaf 
12 jaar. In chalets slaap je per 
vier en elke dag staan er toffe 
activiteiten en uitstappen op het 
programma. O.a. bezoek aan een 
glas- en kristalfabriek, fietstocht, 
steppetocht door de Stora Alvaret 
en nog veel meer ... 
Wanneer? van 14 tot 22 augustus 2014
Wie? Max. 100 deelnemers 

vanaf 12 jaar
Waar? in chalets
Vervoer? autobus
Info:  Remy Dubois en Liesbet Thora

089/71.64.39 of 0475/54.07.42
zweden@natuurenwetenschap.be

Zweden 
Öland

Texel

480 euro*

*All-in ledenprijs. Niet-leden 
betalen 8 euro extra en zijn 
meteen lid tot 31/12/2014. 
Spaarplan mogelijk.
Voor de chalets dien 
je 10 euro waarborg te 
betalen, deze wordt nadien 
terugbetaald.

We zetten onze tenten op bij de boer en van daaruit 
vertrekken we elke dag op ontdekkingstocht op het 
prachtige eiland Texel. Zeehonden bekijken, varen op een garnalenboot, 
uitkijktoren bekijken en nog veel meer staat op het programma. 
Wanneer? van 16 tot 21 augustus 2014
Wie? Max. 18 deelnemers van 10 jaar tot 14 jaar
Waar? In tentjes op een boerderij
Vervoer? minibusjes
Info: Bart Moens en Ulrike Vercammen    

016/44.41.59 
0475/46.43.31
texel@natuurenwetenschap.be

240 euro*

*All-in ledenprijs. Niet-leden betalen 8 euro extra en zijn meteen lid tot 31/12/2014.

7-daagse kano-
survival  trek-
tocht door de 
ongerepte natuur van het prachtige 
Zweden. Elke dag zetten we onze 
tent op een andere plaats neer en 
leren we hoe te overleven in de 
vrije natuur. Kortom een week vol 
avontuur voor jongeren met een 
goede conditie!

Wanneer? van 14 tot 22 augustus 2014
Wie? Max. 12 deelnemers 

vanaf 14 jaar
Waar? in tenten
Vervoer? autobus

Info: 
Patrick Claes 
0472/96.56.69
zweden-survival@natuurenwetenschap.be

Zweden
survival

480 euro*

*All-in ledenprijs. Niet-leden betalen 
8 euro extra en zijn meteen lid tot 
31/12/2014. Spaarplan mogelijk.

Na het zien van ons aanbod aan toffe zomerkampen, begint het vast al 
te kriebelen om mee te gaan. Heb je een kamp gevonden waar je mee 
naar toe wil? Dan is het tijd om in actie te schieten!

Inschrijven voor een (of meerdere) kamp(en) doe je door contact op te 
nemen met ons secretariaat.

natuur en Wetenschap vzw
Baalsebaan 287 te 3128 Baal

Bellen kan naar : 
016/53.73.75

mailen doe je naar: 
secretariaat@natuurenwetenschap.be

Lees voor je je inschrijft ook nog even onze voorwaarden in verband 
met annulatie, die vind je op onze site 
www.natuurenwetenschap.be/voor-de-leden/kampen/annulatieregeling 

Wil je mee?



Wetenschappe-leuk

Prof. W. Talles

Komt de 
suikerspiegel  
boven water? 

•	Een grote kom
•	  Water
•	  Een blikje cola
•	  Een blikje cola light

Wat 
heb je nodig?

Een voorwerp drijft als zijn dichtheid kleiner is dan die van water; het 
zinkt als zijn dichtheid groter is. Een colablikje bevat vooral water, plus 
het metaal van het blikje. Dat heeft een grotere dichtheid dan water. 
Maar dat wordt gecompenseerd doordat er in het blikje ook lucht zit 
(met een dichtheid die véél kleiner is dan die van water). De totale 
dichtheid van het blikje ligt heel dicht bij die van water. 

En dan komt het enige verschil tussen beide blikjes op de proppen. 
Het blikje gewone cola bevat suiker, het blikje cola light bevat – een 
kleinere hoeveelheid – zoetstof. Eindresultaat: de totale dichtheid van 
het blikje klassieke cola is net iets groter dan die van water, de totale 
dichtheid van het blikje cola light is een ietsiepietsie kleiner dan die van 
water. De gesuikerde cola zinkt, de lightversie blijft drijven. 

In cijfers
Een blikje gewone cola bevat ongeveer 35 g suiker (5,5 klontjes). Een 
blikje cola light bevat slechts 0,13 g kunstmatige zoetstof (aspartaam). 
Aspartaam is zo'n 200 maal zoeter dan suiker, waardoor je er veel 
minder van nodig hebt. In totaal is een blikje cola light ongeveer 13 
gram lichter dan een blikje cola classic. Waar is die overige 22g dan 
naartoe? Dat is een gevolg van de uitzetting van de vloeistof door het 
oplossen van suiker. Want als je 35 g suiker oplost in 330 ml water, 
dan ontstaat er een volume dat groter is dan 330 ml (ongeveer 350 
ml). Je moet dus 20 ml vloeistof verwijderen om aan 330 ml te komen.  

Met dank aan

Wat gebeurt er?

Kan jij bewijzen dat cola 
light echt licht is? 
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aan de slag!

1. Vul de kom met water. 
2. Neem een blikje cola en een blikje cola 
light en laat ze  voorzichtig en  rechtop in 
het water zakken. 

opgelet … 

Als je de blikjes in het water 
legt, mag er geen luchtbel 
onder gevangen zitten. Want 
dan kunnen ze allebei blijven 
drijven. Er mag evenmin water 
op de bovenkant van het blikje 
cola light terechtkomen, want 
dan wordt het blikje zo zwaar 
dat het toch zinkt. 
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Fossielen die recent in Dormaal bij Zoutleeuw zijn ontdekt, blijken 
afkomstig van een gemeenschappelijke voorouder van honden, katten, 
beren en andere carnivoren. Dat blijkt uit een studie uitgevoerd door 
wetenschappers verbonden aan het Museum voor Natuurwetenschappen. 
De Dormaalocyon latouri leefde 55 miljoen jaar geleden, aan het begin 
van het Eoceen.

Paleoceen-Eoceen Thermale maximum
Naast de tanden werden ook enkelbotten van de Dormaalocyon latouri ontdekt. 
Deze wijzen erop dat de soort in bomen leefde en zich via boomkruinen verplaatste. 
Eerder hebben reconstructies al aangetoond dat het landschap rond Dormaal 55 
miljoen jaar geleden bestond uit een warm, vochtig en dichtbegroeid woud.

Op dat moment was het Paleoceen-Eoceen Thermale Maximum (PETM) net voorbij. 
Deze extreem warme periode beïnvloedde de evolutie van tal van zoogdieren, ook die 
van de carnivoraformen. Omdat de Dormaalocyon latouri in bomen leefde en omdat 
carnivoraformen zich rond die tijd tot in het huidige Noord-Amerika verspreidden, 
denken de onderzoekers dat zich een groot, aaneengesloten oerwoud over het 
noordelijk halfrond uitstrekte tijdens het PETM.

Hoewel de Dormaalocyon latouri zich dicht bij de oorsprong van de carnivora-
formen bevindt, menen de onderzoekers dat de groep nog primitievere, vroegere 
voorouders heeft. 

“Kennis over de oorsprong van de 
carnivoraformen is belangrijk om 
de omschakeling van zoogdieren 
naar een carnivoor dieet te 
reconstrueren”, zegt Floréal Solé 
van de onderzoeksgroep.

“De Dormaalocyon latouri geeft 
ons nuttige informatie over de 
evolutie van deze zoogdieren na 
het uitsterven van de grootste 
dinosauriërs.”

Fossielen van dormaal
Een tijdje geleden waren al eens 
fossielen van de Dormaalocyon latouri 
ontdekt in Dormaal. Toen werden 
die echter aan een andere soort 
toegeschreven. 

Nieuw ontdekte fossielen bevestigen 
echter dat het om een voorouder van de 
zogenoemde “carnivoraformen” gaat, 
een dierenklasse waartoe onder meer 
katten, honden, beren, zeehonden en 
wezels behoren. 

Concreet werden meer dan 250 
gefossiliseerde tanden ontdekt die de 
wetenschappers hebben toegelaten het 
volledige gebit van de Dormaalocyon 
latouri in kaart te brengen.

Onder de fossielen bevinden zich ook 
melktanden. Ter vergelijking: de eerste 
ontdekking omvatte slechts 2 bovenste 
kiezen. 

Het feit dat de tanden een primitief 
uitzicht hebben en bovendien erg oud 
zijn, wijst erop dat de Dormaalocyon 
latouri aan de oorsprong van de 
carnivoraformen ligt én dat die 
oorsprong in Europa ligt.

Met dank aan 

Belgische 
wetenschappers 

ontdekken  
voorouder van  

leeuwen en tijgers
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de maten
De piramide heeft een perfecte vierkante 
basis met zijden van 230 meter lang. 
Het bouwwerk is 146 meter hoog. Naar 
schatting zijn voor de bouw van de piramide 
meer dan twee miljoen stenen gebruikt. Die 
stenen wogen gemiddeld zo’n 2500 kilo. 
Maar er zijn ook stenen die het veelvoudige 
daarvan wegen. De bouw zou zo’n twintig 
jaar in beslag hebben genomen. 

Hoe dan?
En daarmee komen we direct bij één van 
de grootste vraagstukken omtrent de 
piramide aan. Hoe hebben de Egyptenaren 
dit immense bouwwerk met hun relatief 
primitieve bouwvaardigheden kunnen doen 
verrijzen? Eén van de mensen die zich daar 
volop mee bezighoudt, is de architect Jean-
Pierre Houdin. 

Hij vroeg zich af hoe de arbeiders de enorme 
stenen naar de top hadden gesleept. Er 
zijn reeds meerdere theorieën: zo zou 
een helling zijn aangelegd die naar de top 
voerde. Of er zou een soort steiger om de 
piramide zijn geplaatst. Maar daar zijn nooit 
bewijzen van teruggevonden. 

Houdin besloot dan ook verder te kijken. En 
hij komt met een nieuwe oplossing. Er was 
wel een helling, maar die bevond zich in de 
piramide. De helling zou er nog steeds zijn, 
maar simpelweg nog niet zijn ontdekt. Het 
onderzoek naar die helling loopt nog steeds.

Trucjes
Helling of niet: Cheops liet zijn architecten 
allerlei trucjes uithalen om maar te 
voorkomen dat hij na zijn dood door 
grafrovers gestoord zou worden. 
Zo zit ingang van de piramide bijvoorbeeld 
heel goed verborgen. En in de piramide 
bevinden zich meerdere kamers. 
De koningskamer – een grote kamer in het 
centrum van de piramide – doet vermoeden 
dat de farao hier begraven lag, maar dat 
is waarschijnlijk te voor de hand liggend: 
Cheops zou met deze kamer grafrovers het 
idee hebben willen geven dat het graf reeds 
leeggehaald was. 
Dan is er ook nog de koninginnenkamer. 
Wederom waarschijnlijk een afleidings-
manoeuvre.

Cheops
De piramide werd gebouwd in opdracht 
van farao Cheops. Het bouwwerk was 
bedoeld als zijn laatste rustplaats. Of hij 
er ook daadwerkelijk ter ruste is gelegd, is 
onduidelijk. Hij was niet zo’n vriendelijke 
heerser en vergde ontzettend veel van zijn 
onderdanen. Het lichaam van de farao is 
nooit aangetroffen en sommigen denken 
dan ook dat het volk hem uit wraak niet in 
de door hen gebouwde en gefinancierde 
tombe wilde leggen. Of dat echt zo is, is 
twijfelachtig.

Mogelijk werd Cheops wel in de tombe ter 
ruste gelegd, maar werd zijn lichaam door 
grafrovers gestolen. Of misschien ligt het 
nog wel in de piramide: de binnenkant van 
het bouwwerk vormt namelijk tot op de dag 
van vandaag een raadsel voor ons.

Het is niet alleen het oudste, maar ook het enige wereldwonder dat 
vandaag de dag nog bestaat: de piramide van Cheops. De enorme 
piramide maakt ook nu nog op veel mensen een enorme indruk. Stel 
je voor hoe dit dan zo'n 4500 jaar geleden geweest moet zijn.

Piramide van Cheops.
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de galerij
Naast de konings- en koninginnekamer is er 
nog een opvallende ruimte in de piramide te 
vinden: de galerij. Deze biedt toegang tot de 
twee kamers. Het is een hele hoge gang die 
zich precies in het midden van de piramide 
bevindt.

De grote galerij
arabieren 

De piramide doorstond de tand des tijds 
en jaren verstreken. Tot niemand eigenlijk 
meer precies wist waar de ingang van de 
piramide zich bevond. Het Egyptische rijk 
bestond toen al lang niet meer. Het was al 
in diverse handen overgegaan alvorens 
het in de zevende eeuw in het bezit van 
de Arabieren kwam. De Arabieren waren 
maar wat benieuwd naar de inhoud van de 
piramide. Maar zij konden de ingang niet 
vinden. Dus maakten ze er zelf één. Wat 
ze in de piramide aantroffen, is onduidelijk. 
Sommigen zeggen dat de Arabieren de 
tombe en enkele schatten van Cheops 
vonden. Anderen menen dat de piramide 
leeg was.

Tunnel
De fascinatie voor de piramide van Cheops 
is altijd gebleven. En ook nu bezorgt de 
piramide wetenschappers nog heel wat 
hoofdbrekens. Hoe meer ze er naar kijken, 
hoe vaker ze moeten erkennen dat ze 
heel veel niet weten. Zo zijn de afgelopen 
jaren mysterieuze schachten gevonden. De 
tunnels lopen vanuit de koninginnenkamer 
en zijn niet veel groter dan twintig bij twintig 
centimeter. Opvallend genoeg worden de 
schachten onderbroken door een deur. 
Achter die deur lopen de tunnels verder naar 
buiten. 

achter de deur
Maar wat bevindt zich achter die deur? 
Eerder dit jaar nam een kleine robot een 
kijkje en deze ontdekte een kleine kamer 
achter de eerste deur. Waar de schachten 
en het kleine kamertje voor dienen, is nog 
steeds onduidelijk. Mogelijk waren de 
tunnels bedoeld voor de ziel van Cheops: 
deze kon de piramide zo verlaten.
Geheime gangen, mysterieuze kamers, 
grafrovers en een verdwenen mummie: 
de piramide lijkt alle ingrediënten voor 
een goed verhaal in huis te hebben. Vele 
wetenschappers verbazen zich nog steeds 
over de vele losse eindjes. 
Het fascinerende verhaal van de piramide 
van Cheops kan ervoor zorgen dat we het 
verlies van de andere zes wereldwonderen 
nog erger betreuren. Maar ergens kan 
het ook een opluchting zijn: de piramide 
brengt al zoveel vraagstukken met zich 
mee. Hoeveel mysteries hadden de zes 
andere wereldwonderen allemaal met zich 
meegebracht? We zullen het nooit weten.

bron: scientias.nl

Veilig online
We leven in een steeds sneller groeiende maatschappij, vol met nieuwe 
media. In een mum van tijd leren we omgaan met de laatste digitale 
uitdagingen. Zoeken op internet naar informatie voor werkstukken, 
chatten, e-mailen, online gamen, Facebook of Twitter, wat zou onze wereld 
zijn zonder het internet. En met de nieuwste generatie mobiele telefoons en 
tablets, is constant verbonden zijn met het wereldwijde web een must.  
Maar hoe doe je dit nu veilig?

In dit artikel gaan we in op hoe je veilig 
van het internet gebruik kunt maken

De stappen die we adviseren zijn:
1. Zorg dat je computer veilig is
2. Zorg voor een goede browser
3. Surf veilig
4. Verdere tips

Zorg dat je computer veilig is!
De twee belangrijkste zaken die je op 
je computer moet hebben, zijn een 
firewall  en een goede virusscanner. 
De firewall zorgt dat je verbinding met 
het internet veilig is en de virusscanner 
controleert alle bestanden die je 
downloadt op je computer.
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Een firewall is belangrijk omdat zodra je 
verbinding maakt met het internet je je 
computer openstelt voor anderen . 
Zo ziet iedere site die je bezoekt wat je  
IP-adres is. Net zoals bijvoorbeeld een 
huis een adres heeft, heeft  je computer 
dit ook,  dat noemen we een IP-adres;

Zorg voor een goede browser
Een browser (bv.  Internet Explorer, 
Firefox of Chrome) zorgt dat je dingen op 
het internet kunt bekijken. Bij elk bezoek 
aan een pagina worden er bestanden 
gedownload naar je computer, soms 
wel 80 of meer. Deze bestanden zijn 
de pagina, Javascript-bestanden voor 
interactieve dingen, stylesheets voor de 
opmaak van de pagina, plaatjes die op 
de pagina staan maar ook bijvoorbeeld 
flash scripts of ActiveX scripts. 

Met behulp van deze onderdelen van de 
pagina kunnen de makers van de website 
bijhouden welke delen je bezoekt, maar 
ook welke andere websites je bezocht 
hebt. Dit gebruiken ze dan weer om 
speciaal op jou gerichte reclame op de 
pagina plaatsen. Slim hé.

Bij een goede browser kan je extra 
hulpprogrammaatjes installeren die het 
surfen makkelijker en veiliger maakt. Een 
voorbeeld is een “add-blocker”, deze 
zorgt ervoor dat je geen advertenties 
meer ziet op de pagina’s die je bezoekt, 
maar zo zijn er ook programma’s 
die de spionage- bestandjes voor je 

verwijderen.

Surf veilig
Naast het beveiligen van je computer is 
de mens zelf de grootse onveiligheid. 
Door het klikken op links kan je virussen 
binnenhalen. Niet iedere link die je ziet 
op de webpagina of in je mailbox is echt. 
Je kunt dit controleren door je cursor 
boven de link te plaatsen.  Je ziet dan 
in de informatiebalk links onderaan, het 
adres waar je heen gaat als je klikt.

Ook zijn er veel mails die je willen 
overhalen om bestanden binnen te 
halen. Je kent vast wel de zogenaamde 
mails van een bank, een berichtje dat je 
een prijs gewonnen hebt in de lotterij of 
meer van dergelijke berichten

Veilig GSm gebruik
Ook met je GSM kan je op internet en 
dingen dowloaden. Maar pas ook hier 
op! Als je bijvoorbeeld een aanbieding 
krijgt om een ringtone te downloaden 
voor €2. Natuurlijk is het geweldig dat 
je je eigen ringtone kan kiezen. Zo een 
hip liedje is toch veel cooler dan dat 
stomme belletje waar iedereen mee 
rondloopt. Groot gelijk dat je je gsm wil 
personaliseren. 

Maar je past toch beter op. Lees eerst 
de kleine lettertjes vooraleer je die  
ringtone bestelt. Vaak gaat het om een 
abonnementsdienst, waarbij je dan om 
de paar dagen een sms krijgt, die je 
telkens €2 kost, Daar gaat je belkrediet!

Maar wees ook voorzichtig met wat je  
deelt. Het is super dat je zo snel 
foto’s kan maken en doorsturen naar 
anderen. Toch kan je er maar beter 
voorzichtig mee omspringen. Je weet 
immers nooit wie die allemaal te zien 
zal krijgen. Anderen kunnen die foto 
heel makkelijk doorsturen naar om het 
even wie. En wie weet wat die er dan 
mee van plan zijn… Stuur dus geen 
foto’s naar om het even wie. 

Zorg er ook altijd voor dat je de 
anderen niet overstuur maakt en dat je 
geen foto’s van jezelf of van anderen 
doorstuurt waarvan je later spijt kan 
krijgen.

Chatten en meer
Net als vele vrienden zit je op sites 
als Facebook, Netlog of Twitter. Maar 
ook bij chatten kan je gevaar lopen. 
Een webcam is geweldig: terwijl je 
chat, kan je elkaar zien. Toch is het 
belangrijk dat je voorzichtig bent 
met wat je doet voor de webcam. Je 
chatpartner aan de ander kant kan alles 
wat je voor je webcam filmen, bewaren 
en zelfs opnieuw doorsturen of op het 
internet plaatsen. Dat is niet zo erg 
als je gewoon wat gekke bekken trekt. 
Ga je een stapje verder, dan kan je je 

misschien schamen als de beelden 
verspreid worden. Een gouden raad: 
doe nooit voor de webcam wat je niet 
voor een groot publiek zou doen. Want 
ook al lijkt het alsof alleen je chatpartner 
aan de andere kant meekijkt, het kan 
op hetzelfde neerkomen.

Maar ook als iemand vraagt om hem  of 
haar op te bellen wees voorzichtig. Als 
het gaat om iemand die je kent, is het 
veilig en absoluut geen probleem. In 
alle andere gevallen kan je je best een 
aantal vragen stellen: gaat het om een 
telefoonnummer in België? Gaat het 
niet om een betaalnummer? Waarom 
wil die persoon dat ik hem of haar 
opbel? Besluit je toch te bellen, verberg 
dan je nummer.

Verdere tips
Van alle behandelde onderdelen kan je 
de downloadlinks en meer informatie 
op onze website vinden. 

Surf naar www.natuurenwetenschap.
be/computerveiligheid.

Ook Childfocus heeft een informatieve 
website over veilig internetten.  
www.clicksafe.be
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Wat gebeurt er?
Als je door het glas kijkt wijzen de pijlen naar links.Dankzij licht 
kunnen we zien. Licht bestaat uit lichtstralen. Wanneer de licht-
stralen in onze ogen terecht komen zorgt de lens in ons oog 
ervoor dat we een beeld zien. 

Lichtstralen gaan altijd rechtdoor. Wanneer de lichtstralen door 
een lens gaan dan worden de stralen van richting veranderd. 
Bij een bolle lens buigen ze naar binnen, bij een holle lens naar 
buiten.

Het water in het ronde glas gedraagt zich als een bolle lens. De 
lichtstralen worden naar binnen gebogen. Als je de pijlen dichtbij 
het glas houdt, zie je de pijlen vergroot. 

Wanneer je de pijlen wat verder achter het glas houdt, hebben 
de lichtstralen genoeg ruimte om elkaar te kruisen. Het gevolg 
is dat de lichtstralen die bijvoorbeeld van de punt van een pijl 
komen, nu aan de andere kant terechtkomen.
De pijl is omgekeerd!

Wat heb je nodig: 

• rond limonadeglas

• stukje papier/karton

• viltstift
• water

STaP 1
Teken op een blad papier  
3 pijlen die naar rechts wijzen..

STaP 3 
Hou  het papier  met de 
pijlen achter het glas en 
kijk door het glas. 
Wat zie je?.

artuur  
reluurs

omgekeerd 

water

STaP 2
Vul het glas met water



Hubble ziet ruimtesteen  uit elkaar knallen ...
Ruimtetelescoop Hubble is er getuige van geweest hoe een planetoïde uit elkaar is gevallen. En dat is uniek: wetenschappers hebben al heel wat ijzige kometen uiteen zien vallen, maar een uit elkaar spattende ruimtesteen: dat zie je niet elke dag.

Het gaat om de planetoïde P/2013 R3. De planetoïde – die zich in de planetoïdengordel bevindt – begon vorig jaar al uit elkaar te vallen, maar nu zijn op de beelden duidelijk verschillende brokstukken te zien. De flinke ruimtesteen is in zeker tien stukjes uiteengevallen. De vier grootste brokstukken zijn meer dan 200 meter breed. Samen wegen de brokstukken naar schatting zo’n 200.000 ton. De brokstukken bewegen met een snelheid van zo’n 1,5 kilometer per uur uit elkaar.
oorzaak
Hoe komt het dat deze enorme ruimtesteen uit elkaar valt? De onderzoekers hebben daar al wel ideeën over. 

* Zo sluiten ze uit dat een botsing tussen P/2013 R3 en een ander hemellichaam de boosdoener is. Dan zouden de brokstukken zich veel sneller door de ruimte bewegen. * Het is ook niet aannemelijk dat de planetoïde uit elkaar is gebarsten doordat ijs in het binnenste opwarmt en verdampt. Daarvoor is de planetoïde te koud. 
* Er blijft dan ook maar één scenario over: de planetoïde valt uiteen doordat zonlicht ervoor zorgt dat de rotatiesnelheid van de ruimtesteen toeneemt. Door de middelpuntvliedende kracht worden stukjes van de ruimtesteen – die waarschijnlijk door botsingen tussen ruimtestenen tot stand is gekomen en dus uit losse componenten bestaat – losgetrokken.

Mogelijk zien we de resten van planetoïde in de toekomst nog eens van iets dichterbij. De restanten zullen hoogstwaarschijnlijk een rijke bron van meteoroïden vormen. De meeste ruimtestenen vallen uiteindelijk in de zon, maar een fractie ervan zou als meteoor acte de présence kunnen geven aan onze hemel.

Saturnus en maantje mimas 

op nieuwste foto van Cassini

NASA heeft opnieuw een 

fantastische foto van Saturnus 

vrijgegeven. Op de foto gluurt de 

fotograaf – ruimtesonde Cassini – 

onder de ringen van de gasreus.

Cassini maakte de foto in oktober 

vorig jaar, maar NASA heeft het 

kiekje deze week pas vrijgegeven. 

 
Op het moment dat Cassini de 

foto maakte, bevond deze zich op 

zo’n 2,6 miljoen kilometer afstand 

van Saturnus. Cassini laat ons de 

onbelichte kant van de ringen zien, 

vanaf een locatie die ongeveer 38 

graden onder het vlak van de ringen 

ligt.

Behalve de machtige ringen en 

een stukje van Saturnus zelf is er 

– voor wie goed kijkt – nog veel 

meer te zien. Zo zien we in de hoek 

rechtsonder maan Mimas.  

En in de B-ring van Saturnus zien 

we – rechts van het centrum van 

de foto – zogenoemde ‘spokes’ 

opduiken. Hoe deze nevelachtige 

‘vlekjes’ exact ontstaan is nog altijd 

onduidelijk. Wel weten onderzoekers 

dat ze niet langer opduiken wanneer 

de zon – gezien vanaf Saturnus – 

hoger aan de lucht staat. 

Dat heeft waarschijnlijk te maken 

met het feit dat de hele kleine deeltjes 

in de ringen in staat moeten zijn om 

een elektrische lading te handhaven 

en iets boven de ringen te zweven 

om de ‘spokes’ te vormen. Het zou 

kunnen betekenen dat dit de laatste 

‘spokes’ zijn die Cassini ooit gaat 

fotograferen.

Bronnen: naSa`/ESa
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@Link @nd Think

Een nauwgezette opvolging van de populaties 
roodhalsganzen en slechtvalken, die samen broeden op de 
Siberische toendra, bracht ornitholoog Didier Vangeluwe 
van het Museum voor Natuurwetenschappen op het spoor 
van een bijzondere relatie tussen deze twee soorten.

over dit project
De roodhalsgans is de kleinste en een van de mooiste 
ganzensoorten in de wereld. Het is jammer genoeg ook een van 
de meest bedreigde ganzen: de UICN (International Union for 
the Conservation of Nature) classificeert de soort als ‘wereldwijd 
bedreigd’.

Een van de belangrijkste redenen voor deze alarmerende situatie 
is dat er in feite weinig bekend is over deze gans, in het bijzonder 
over haar trekgedrag. De soort broedt alleen in het uiterste 
noorden van Rusland, in de toendra waar de laatste mammoeten 
leefden, wat observaties bemoeilijkt. Gezien er zo weinig bekend 
is over de ecologie van een soort, is het moeilijk te bepalen wat 
de belangrijkste bedreiging is, en nog meer om acties op poten te 
zetten om het dier te beschermen.

Daarom sloegen ornithologen van het Severtsov Instituut 
voor Ecologie en Evolutie van de Russische Academie voor 
Wetenschappen en ons Instituut de handen in elkaar: door hun 
kennis over de roodhalsgans te delen en ervaringen uit te wisselen 
over migratiestudies, willen ze het mysterie ontrafelen van de hun 
tocht van de oevers van de Noordelijke IJszee naar de oevers van 
de Zwarte Zee en de Middellandse Zee.

Deze en andere weetjes  
vind je op onze website  

www.natuurenwetenschap.be 
en onze facebookpagina  

www.facebook.com /NatuurenWetenschap 

En wat doet de slechtvalk in dit verhaal?
De slechtvalk verdween tijdens de jaren zestig en zeventig bijna uit 
Europa en Noord-Amerika, vergiftigd door gevaarlijke pesticiden. Het 
is net dankzij uitgebreide wetenschappelijke studies dat het fenomeen 
werd ontdekt en de nodige maatregelen konden worden genomen. En 
de slechtvalk werd gered! We zagen de soort terug verschijnen van 
land tot land, van stad tot stad. Het koppeltje dat nestelt boven op de 
Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal in het hart van Brussel is 
een fantastisch voorbeeld. Ze zijn als het ware woordvoerders voor de 
succesvolle redding van deze soort.

Wat is nu de relatie tussen de slechtvalk en de roodhalsgans? Eenvoudig 
en buitengewoon, tegelijkertijd. De slechtvalk is een kosmopoliet en 
komt bijna overal in de wereld voor, ook in de toendra van Siberië. 
Daar leeft hij zij aan zij met de roodhalsgans. En dan bedoelen we echt 
samenleven: de ganzen nestelen er op hellingen, op enkele meters 
van de valken. Ze maken op die manier gebruik van de aanwezigheid 
van de roofvogels om hun nesten veilig te stellen voor poolvossen en 
sneeuwuilen. Indringers worden er door de mannetjesvalk weggejaagd 
met felle duikvluchten, aanvallen en geschreeuw, en beschermen zo 
ook de kwetsbare ganzennesten. Terwijl de ganzen in de winter, tijdens 
de migratie, nog op het menu van de slechtvalken staan!

De ecologie van de roodhalsgans hangt – ten minste in deze gebieden – 
dus onmiskenbaar samen met deze van de slechtvalken. De bescherming 
van de ene soort is afhankelijk van de bescherming van de andere.

In het spoor van de roodhalsgans

Een eerste verkennende expeditie werd georganiseerd in juli 2012, in de 
toendra van het schiereiland Gydan, daar waar ganzen en slechtvalken 
samen nestelen. Tijdens de tweede expeditie in juli 2013, deze keer op 
het schiereiland Taimyr, werden 11 roodhalsganzen en 4 ‘beschermende’ 
slechtvalken uitgerust met een mini GPS-GSM zenders, die meerdere 
malen per dag de precieze locatie van de vogels doorstuurt.

bron en foto's:  
www.natuurwetenschappen.be

relatie tussen roodhalsganzen en slechtvalken
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www.natuurenwetenschap.be! 

Verschijnt tweemaandelijks, behalve in juli en augustus
V.U. Vandermeulen • Baalsebaan 287 • 3128 Baal

Natuur en Wetenschap is erkend door de Vlaamse  
Gemeenschap en is opgenomen binnen het actieplan 
Wetenschapsinformatie en Innovatie, een initiatief van 
de Vlaamse Overheid. 
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