
Natuur!lijk
Tijdschriftje van Natuur en Wetenschap vzw          Jaargang 29- nr. 4- oktober 2017
P008247

www.natuurenwetenschap.be!

 
De bidsprinkhaan
VR 
Kijken in de toekomst! 
Voorjaarskampen
Ons aanbod voor 2018



2 Natuur!lijk

INHOUD

Nuttige adressen
Voorzitter: J. Vandermeulen
Zuidstraat 211, 3581 Beverlo
011 40 13 54
Secretaris: B. Moens
Weggevoerdenstraat 192, 3012 Wilsele
016 44 41 59
secretaris@natuurenwetenschap.be 
Penningmeester: L. Thora
Heidestraat 11, 3621 Lanaken
T 089 71 64 39
penningmeester@natuurenwetenschap.be 
Redactie: Natuur en Wetenschap vzw
Zuidstraat 211, 3581 Beverlo
011 40 13 54

Secretariaat
Natuur en Wetenschap vzw 
Baalsebaan 287 • 3128 Baal 
T 016 53 73 75  
F 016 53 73 75 (na telefoon)
 secretariaat@natuurenwetenschap.be
 www.natuurenwetenschap.be
 
  Alle dagen open van  
  8u30-12u en 12u30-16u30

Lidgeld
Het lidgeld, inclusief verzekering bij activiteiten bedraagt 8 euro per jaar en wordt  
gestort op reknr. 476-4324841-91 met vermelding van uw personalia ofwel samen 
met het ingevulde formulier overhandigd aan uw raadgever.

Werkten mee
Martine Vanrusselt , Sus Dams,  
Bjorn Di-Paolo en John Bekker

Eindredactie 
Sus Dams,  Bjorn Di-Paolo en Martine 
Vanrusselt

Vormgeving
Martine Vanrusselt

Oplage: 3000 exemplaren
Tijdschrift afhankelijk van de vzw Natuur 
en Wetenschap. De redactie laat aan de 
schrijvers de volledige verantwoordelijk-
heid over hun artikels.

03 >> Voorjaarskampen • Kom jij mee?
06 >> De bidsprinkhaan • Grote kannibaal 
10 >> Steekkaart bidsprinkhaan 
11 >> Dag van de Wetenschap • 26 november 2017
12 >> Wetenschappe-leuk • Droge billen
16 >> VR • Zo werkt het!
20 >> Sfeerbeelden zomerkampen • Zo leuk was het!
24 >> Prof. Reluurs • Droog drinken
26 >> Sterren en kometen • Vallende sterren
28 >> Link en think • Wist jij dat …?
30 >> Actie • Doe mee en win
31 >> Cartoon
32 >> Volgende keer

2 Natuur!lijk



3Natuur!lijk 3Natuur!lijk

Informatie
Voor meer informatie over onze 
kampen verwijzen we je graag 
naar onze website. 

Daarnaast kan je ook bij elke 
kampverantwoordelijke terecht 
voor specifieke vragen betref-
fende een kamp. 

En natuurlijk kan je ook op 
ons secretariaat terecht met 
al je vragen aangaande onze  
kampen.

Annulatievoorwaarden
Lees alvorens je in te schrijven 
ook nog even onze annule- 
ringsvoorwaarden op onze 
website.

Onze prijzen zijn ledenprijzen. 
Natuurlijk kan je als niet-lid ook 
mee. Je betaalt gewoon 8 euro  
lidgeld extra en je bent meteen 
lid tot 31 december 2018. 

Kom jij ook mee?

Misschien geniet je nog na van je fantastische zomer, 
maar wij hebben niet stil gezeten en zijn druk in de 
weer geweest met de voorbereidingen voor het volgende 
voorjaar. 
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LOND
EN

Bezoek aan The Dungeon (lek-
ker griezelen), de mummies in het  
British Museum, de prachtige tuinen 
van Kew-gardens, Natural History  
Museum, Houses of Parliament,  
Big Ben, Trafalgar Square, Buckingham  
Palace en de aflossing van de konink-
lijke wacht, The Tower en Tower bridge, 
Piccadilly Circus, Harrods, musical en 
nog veel meer toffe activiteiten met 
leeftijdsgenoten.

van 9 tot 13 april 2018 autobus

max. 46 deelnemers 
vanaf 13 jaar

 
Jos Vandermeulen: 011/43 13 54  
kampen@natuurenwetenschap.be

in gastgezinnen 
in groepjes van 2 of 3

 
NeW-secretariaat: 016/53.73.75 
secretariaat@natuurenwetenschap.be

390 
euro

Ledenprijs:
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In de mooiste en leukste hoofdstad 
van  centraal Europa bezoeken we de  
bekende burcht, het Parlement, het 
Vissersbastion, de Stefanusbasiliek,  
de mooie zoo, het pakkende Terror  
haza, maken we een segwaytour,  
dompelen we in het Rudasbad en laten 
we jullie proeven van de vele heerlijke 
Hongaarse gerechten. 
Kortom het wordt een week om nooit 
te vergeten!

van 9 tot 13 april 2018 vliegtuig en openbaar vervoer

max. 16 deelnemers 
vanaf 14 jaar

John en Martine Bekker - Vanrusselt  
+36 20 550 4652 
hongarije@natuurenwetenschap.be

Apartement  
hartje Boedapest

 
NeW-secretariaat: 016/53.73.75 
secretariaat@natuurenwetenschap.be

BO
ED

AP
ES

T

375 
euro

Ledenprijs:
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Bijzondere naam
Bidsprinkhanen hebben de typische 
gewoonte om hun voorste poten-
paar in rust voor zich uit te houden, 
waarbij dij en scheen duidelijk zijn  
samengeklapt. Hieraan is het eerste 
deel van de Nederlandstalige naam 
bidsprinkhanen te danken. De naam 
“sprinkhaan” is enigszins misleidend,  
omdat ze meer verwant zijn aan de 

kakkerlakken dan aan de recht- 
vleugeligen, waartoe de krekels en 
sprinkhanen behoren. 
Bidsprinkhanen zijn zonder uit-
zondering vleeseters, ze staan  
bekend als vraatzuchtig en kanniba-
listisch. En wist je dat bidsprinkhanen, 
ondanks hun naam, niet kunnen  
springen?   

De bidsprinkhaan
Misschien ben je hem deze zomer ook tegen gekomen en 
schrok je wel even van zo een grote sprinkhaan? Maar 
wat weet jij eigelijk over dit diertje?
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Verspreiding

Bidsprinkhanen worden aangetrof-
fen in delen van Europa, zuidelijk 
Azië, Noord- en Zuid-Amerika, zuide-
lijk Afrika, Nieuw-Zeeland en delen 
van Australië. Alleen de Europese  
bidsprinkhaan (Mantis religiosa) komt 
algemeen voor in met name de zuide- 
lijke delen van Europa, rond de Mid-
dellandse Zee tot in zuidelijk Duitsland 
en in Belgisch-Lotharingen in België 
zijn waarnemingen bekend. 

Orde Mantodea

• Familie Acanthopidae
• Familie Amorphoscelidae
• Familie Baissomantidae †
• Familie Chaeteessidae
• Familie Cretomantidae
• Familie Empusidae
• Familie Eremiaphilidae
• Familie Hymenopodidae
• Familie Iridopterygidae
• Familie Liturgusidae
• Familie Mantidae
• Familie Mantoididae
• Familie Metallyticidae
• Familie Santanmantidae
• Familie Sibyllidae
• Familie Tarachodidae
• Familie Thespidae
• Familie Toxoderidae
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Voedsel
Bidsprinkhanen jagen vanuit een 
hinderlaag; ze blijven doodstil zitten tot 
er een prooi langskomt die vervolgens 
wordt gegrepen. Alleen een hongerig 
exemplaar zal actief op prooien jagen. 
Bidsprinkhanen jagen altijd overdag, 
wat een belangrijk verschil is met de 
nachtactieve kakkerlakken waaraan ze 
verwant zijn.

Bidsprinkhanen staan bekend als uit-
zonderlijk roofzuchtige insecten die 
alles pakken wat binnen het bereik van 
de krachtige vangpoten komt en niet te 
groot is. Meestal bestaat de prooi uit 
andere insecten die in planten leven, 
zoals vliegen en muggen, sprinkhanen 
en vliesvleugeligen als bijen en hom-
mels. 

Voortplanting
Een jonge bidsprinkhaan lijkt in de  
regel al op een volwassen exemplaar 
en groeit in stapjes door te vervellen. 
De verschillende stadia van pasge-
boren bidsprinkhaan tot volwassen  
insect worden de nimfstadia genoemd. 
Insecten die in stapjes vervellen ken-
nen een onvolledige gedaanteverwis-
seling en behoren tot de Exopterygota.

Ei
Bidsprinkhanen leggen eitjes, de 
enige tientallen tot honderden eitjes 
worden in een eiercocon of oötheek 
afgezet. Als de eitjes worden afgezet 
op het substraat, worden ze bedekt 
met een vloeibare substantie, die door  
lichaamsbewegingen van het vrouwtje 
wordt opgeklopt tot een schuimachtig 
goedje. Het schuim hardt in de lucht 
snel uit en bedekt de eieren volledig 
maar is toch luchtdoorlatend.

Nimf
Het juveniele (onvolwassen) stadium 
van de bidsprinkhaan wordt de nimf 
genoemd. De nimfen verschijnen zo-
dra de eieren uitkomen en laten zich 
aan een draadje naar beneden zakken. 
Dit draadje lijkt op spinrag, het bestaat 
uit een vloeistof die snel uithard zodra 
het in contact komt met de lucht. Bij de 
geboorte vervellen de nimfen vrijwel 
onmiddellijk en zijn daarna miniatuur-
versies van de volwassen exemplaren. 
De nimfen veranderen in stapjes waar-
bij ze steeds vervellen en groter wor-
den en na iedere vervelling meer ken-
merken van de volwassen exemplaren 
krijgen. 
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Kenmerken
Bidsprinkhanen zijn er in alle vormen 
en maten, maar toch zijn ze in de re-
gel eenvoudig van andere insecten 
te onderscheiden dankzij hun karak- 
teristieke bouw. Ze zijn voornamelijk te 
herkennen aan de volgende drie ken-
merken:

De kop is altijd driehoekig van vorm 
en draagt relatief grote samengestelde 
ogen die duidelijk te onderscheiden 
zijn.

De hals is opvallend lang en draagt 
het voorste potenpaar. Deze 'hals' is 
onderdeel van het borststuk en wordt 
de prothorax genoemd. Door de sterk 
verlengde prothorax staan de achter-
ste twee paar poten relatief ver van de 
voorste poten, dit in tegenstelling tot 
vrijwel alle andere insecten.

De voorpoten zijn het duidelijkste ken-
merk omdat ze zijn omgebouwd tot 
enorme vangarmen die in rust tegen 
elkaar worden geklapt.

De kleinste soorten bereiken een lengte 
van ongeveer 1,5 centimeter, de groot-
ste soorten (zoals uit de geslachten  
Hierodula en Ischnomantis) kunnen 
meer dan 25 cm lang worden. De 
meeste soorten hebben een lichaams-
lengte van ongeveer vijf tot tien centi-
meter.

Paren
Het is een misverstand dat de man-
netjes tijdens de paring altijd worden 
opgegeten, er zijn ook soorten waar-
bij het mannetje niets te vrezen heeft. 
Met name bij de dwergsoorten, zoals 
Ameles spallanzania, zijn de vrouwtjes 
niet kannibalistisch.

Bij de meeste soorten is de paring voor 
het mannetje echter een hachelijke 
zaak, omdat de kans bestaat dat hij al 
voor de paring wordt opgegeten door 
het vrouwtje. Als een mannetje een 
vrouwtje herkent, gaat hij omzichtig te 
werk en hij kan er uren over doen om 
een vrouwtje te benaderen. Een pa-
ringsbereid mannetje is sterk gefixeerd 
en verliest het vrouwtje niet meer uit 
het oog.

Als het mannetje na de paring wordt 
opgegeten lijkt dit misschien wat sneu 
maar toch heeft hij er voordeel bij; het 
vrouwtje heeft direct na de paring iets 
te eten. Voor de aanmaak van eieren 
zijn bouwstoffen nodig en zo geeft het 
mannetje niet alleen zijn genen maar 
tevens zijn proteïnen door aan zijn 
nageslacht. Na de paring bewaart het 
vrouwtje de spermacellen in een spe-
ciale lichaamsholte, de spermatheca. 
Het leggen van de eitjes kan in principe 
de volgende dag al plaatsvinden. 
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De bidsprinkhaan
Camouflage

Een bidsprinkhaan vertrouwt op 
de camouflage en snelheid bij het 
vangen van de prooi. Met de vang- 
poten wordt een prooi binnen een 
tiende tot een honderdste van een 
seconde gegrepen. 

Bij het grijpen van de prooi wor-
den de heupen van de voorpoten 
razendsnel naar voren bewogen 
waarbij de dijen en schenen wor-
den gestrekt. Aan het einde van de 
schenen is een duidelijk zichtbare 
vanghaak aanwezig om de prooi 
te grijpen, waarna deze tussen de 
twee rijen stekels tussen scheen- 
en dijbeen wordt verankerd. Als 
de poten weer in rustpositie wor-
den gebracht zit de prooi niet al-
leen muurvast geklemd waarbij de 
stekels het lichaam kunnen door-
boren, maar bevindt zich ook vlak 
voor de monddelen van de bid-
sprinkhaan zodat deze direct kan 
beginnen met eten

Mantis religiosa

ID
EN

TI
TE

IT
S-

kaart
Rijk: dieren
Stam: geleedpotigen
Klasse: insecten
Orde: Mantodea
Menu: carnivoor, zoals vliegen 
en muggen, sprinkhanen, bijen 
en hommels

Levensduur: max. 1 jaar
Leefgebied: aangetroffen in 
delen van Europa, zuidelijk Azië, 
Noord- en Zuid-Amerika, zuidelijk 
Afrika, Nieuw-Zeeland en delen 
van Australië

driehoekige kop van de bidsprinkhaan
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Wetenschapper voor één dag!
De Dag van de Wetenschap is het grootste wetenschapsevenement in 
Vlaanderen en Brussel. Op de Dag van de Wetenschap richten we de 
spots op álles wat met wetenschap en technologie te maken heeft.

Enthousiaste wetenschappers uit tal van bedrijven, universiteiten, hoge- 
scholen, musea, doe-centra, sterrenwachten en onderzoeksinstellingen  
bewijzen het je graag aan de hand van verrassende demonstraties,  
boeiende verhalen én leuke experimenten. Want niet alleen is alles  
wetenschap, iedereen is ook wetenschapper. Zeker op zondag 26 november 
2017!

Natuurlijk zijn wij er op deze hoogdag ook bij. Onze workshops kan je 
bezoeken op 4 locaties: 

Antwerpen
Hasselt

Herentals
Mechelen 

Jij komt toch ook? 

zondag 26 november
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Wetenschappe-leuk

Prof. W. Talles

Droge 
billen

 Ìeen pamper
 Ìeen glas
 Ìeen schaar
 Ìwater

Wat heb je nodig?

Aan de slag!
Knip de wegwerpluier open, schud het poeder uit het binnenste 
en doe het in het glas. 

Vul het glas met water en 
wacht eventjes ...

Experimenteer met de binnenkant van een wegwerp-
luier en ontdek het waanzinnige absorptievermogen 
van luiers! 

Opgelet! De inhoud van de luier niet inslikken en niet door de gootsteen spoelen. 
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Wat gebeurt er?
Het water is veranderd in een taaie massa. 
Hoe zit dat? 
Sommige stoffen kunnen erg veel water opnemen. Polyacrylaat is zo’n stof. Het kan tot een paar honderd keer zijn eigen massa aan water opslurpen. In luiers zorgt het voor droge babybilletjes. Gelatine is ook zo’n slurper. In de voedingsindustrie wordt gelatine gebruikt om pud-dingen en bavarois te maken, in de medische industrie om capsules te maken. Polyacrylaat zit in luiers en inlegkruisjes, in dozen met verse pizza’s en bij delicate apparatuur die droog moet blijven. 
Meer experimenteren?Met dit polyacrylaat-poeder kan je leuke grapjes uithalen. Neem bij-voorbeeld drie ondoorzichtige bekers en doe in één ervan een bo-dempje polyacrylaat. Zoek nu een ‘slachtoffer’ uit. Giet wat water in de beker met polyacrylaat. Beweeg de bekers nu in een wirwar over de tafel. Vraag nu aan je toeschouwer om te raden in welke beker het water zit. ‘Giet’ één voor één de bekers uit boven zijn/haar hoofd. Het water lijkt verdwenen te zijn!

met dank aan 
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Karel Wibus  

zoekt het uit . . .

Wat is VR?

Virtuele werkelijkheid of schijn-
werkelijkheid (Engels: virtual re-
ality, afgekort: VR) simuleert een 
omgeving via een computer om 
een gebruiker via diverse zintuigen 
onder te dompelen in een ervaring. 

Virtual  Reality

Prof. W.Talles kreeg van Sanne uit Zedelgem  
de vraag hoe virtuele realiteit eigenlijk  
werkt.  Wij stuurden Karel Wibus op  
onderzoek.
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Hoe werkt VR?

Virtual Reality geeft de gebruiker de 
illusie dat hij ergens anders is. Het 
principe is eenvoudig: een VR-bril 
toont twee net even verschillende 
computerbeelden, één voor elk oog. 
Hierdoor ervaart de gebruiker de il-
lusie van een 3D-beeld.

De bril registreert bovendien bewe-
gingen van het hoofd en beelden 
worden daar op aangepast. Het re-
sultaat is een 3D-wereld waarin de 
gebruiker vrij kan rondkijken. Geav-
anceerdere systemen registreren 
ook de positie van de bril in de ka-
mer, zodat de gebruiker (een beetje) 
rond kan lopen in de virtuele wereld.

Cardboard

De laatste jaren gebeurt er heel veel 
in de wereld van de virtuele realiteit. 
Google lanceerde enkele jaren 
geleden nog de Cardboard, dit is  
eigenlijk gewoon een kartonnen  
bril die samen met de Android  
applicatie je smartphone omtovert 
tot een echt VR (virtual reality) bril. 
Er bestaan al heel wat applicaties  
om bijvoorbeeld virtueel Versailles 
bezoeken of vliegen dankzij de 
Google Earth applicatie. 
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Andere toepassingen

De bekendste toepassingen voor vir-
tuele realiteit komen van de gaming  
wereld, maar welke andere indus-
trieën maken ook gebruik van VR?

Soldaten opleiden

Zoals vaak worden nieuwe techno-
logieën eerst door het leger gebruikt 
en pas daarna door het gewone volk 
(het GPS systeem is waarschijn- 
lijk het mooiste voorbeeld). Bij  
het opleiden van hun piloten  
gebruikt het leger simulatoren, zoals 
de meeste luchtvaartmaatschap- 
pijen ook doen. 
Maar het Britse leger ging nog een 
tikkeltje verder, het heeft een ap-
plicatie ontwikkeld voor het simul-
eren van parachute-sprongen. De 
soldaten in opleiding worden aan 
een speciale harnas gehangen met 
een speciale VR bril, waardoor ze 
de perceptie hebben dat ze uit een 
vliegtuig springen. 
Deze applicatie laat toe om solda-
ten te leren omgaan met onvoor-
ziene situaties, wat in de niet vituele 
wereld te gevaarlijk zou zijn.

Op afstand opereren.

Vandaag gebruiken sommige chirur-
gen Google Glasses al om operaties 
te filmen en live te kunnen streamen 
naar hun studenten. Maar virtuele 
realiteit gaat veel meer toepassin-
gen brengen, in de toekomst zullen 
chirurgen bijvoorbeeld niet meer 
fysiek op dezelfde plek moeten zijn 
als de patient tijdens de operaties.
Dankzij robotica en virtuele realiteit 
zou een chirurg de operatie kunnen 
uitvoeren op een 3D projectie van 
de patient op de operatie tafel, ter-
wijl een perfect gesynchroniseerd 
robotstelsel de effectieve operatie 
uitvoert. Dit is natuurlijk vandaag 
nog niet het geval, de technologie 
moet nog evolueren, maar er wordt 
al volop geexperimenteert met 3D 
projecties van patiënten, bijvoor-
beeld chirurgen die een operatie 
oefenen op een dummy voor ze tot 
de echte operatie overgaan.
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Meerwaarde?
De mogelijkheid om de gebruiker ‘in’ een nieuwe situatie te plaatsen zorgt 
voor een totaal nieuwe beleving van media. Denk aan anatomieles waarbij 
een virtueel lichaam de plaats inneemt van een echt kadaver. Of het simu-
leren van verkeerssituaties voor theorieles waarbij ruimtelijk inzicht van groot 
belang is. Of aan virtuele reizen naar verre landen of zelfs andere planeten. 
Er zijn apps die kunstwerken in virtuele musea tonen. Beeldhouwwerken 
kunnen zo op ‘ware grootte’ en in 3D van alle kanten worden bekeken. Schil-
derijen komen ook beter tot hun recht in een grote ruimte dan op een plat 
scherm. Een VR-app geeft zelfs toegang tot het atelier van Vermeer, waar 
de bezoeker niet alleen de werkplaats kan bewonderen, maar ook meerdere 
schilderijen, voorzien van voice-over informatie. 
Architecten en binnenhuisdecoratiekantoren maken steeds vaker gebruik 
van virtuele werkelijkheid om hun klanten een voorsmaaktje te geven van 
hun toekomstige woning door hun er al in te laten rondlopen alvorens hun 
huis gebouwd wordt.
De kracht van zo’n onderdompelende ervaring is dat het meer indruk maakt, 
beter wordt onthouden en als leuk wordt ervaren door bijvoorbeeld leerlingen 
of klanten.

Schadelijk?
VR kan bewegingsziekte veroorzaken. Hoe sterk hangt af van de kwaliteit van 
de VR-software. Veel gebruikers merken dat de bewegingsziekte afneemt 
naarmate men gewend raakt aan VR. Afgezien van dit onprettige bijverschijn- 
sel zijn er geen schadelijke effecten aangetoond bij het gebruik van VR. 
Er is geen sprake van schade aan de ogen en gebruikers blijven zich zeer 
bewust van het feit dat wat ze zien, niet echt is.
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VR in de toekomst

Scherper beeld dankzij 4k per oog

De pixeldichtheid van de huidige 
vr-brillen is nog laag, waardoor 
je een soort raster ziet. Een an-
der aandachtspunt is de beperkte  
kijkhoek, waardoor het lijkt alsof je 
een helm op hebt. De uitdaging is 
om beide problemen op te lossen 
met een nieuwste vr-bril met reso-
lutie van 8k, oftewel 4k per oog. Dat 
is fors meer dan de resolutie van 
huidige vr-brillen en het levert een  
onmiskenbaar scherper beeld op. 

Eyetracking

Dankzij oogtracking, een vr-bril 
met infraroodcamera’s, waarmee 
gere-gistreerd kan worden waar de 
gebruiker precies naar kijkt, kan 
ook flink bespaard worden op de  
hoeveelheid rekenwerk: alleen waar 
je naar kijkt, moet volledig scherp 
zijn.

Beleving vergroten

Hoe meer je fysiek betrokken wordt 
bij een vr-ervaring, des te mee-
slepender die is. Na de loopban-
den komt er nu een nieuwe variant 
op ons af: vr-sandalen. Deze zijn 
uitgerust met verschillende actua-
toren en kunnen daardoor feedback 
geven aan je voeten.

.Zit jij nog met een vraag ? 
Mail me dan en ik zoek het 
voor je uit!
vraag@natuurenwetenschap.be

 
K. Wibus

i . s.m .  i kh eb e env raag . b e
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Voeren
K 
E 
I 
L 
E 
U 
K

Na een natte start van het kamp hebben we goed weer! Eindelijk weer buiten kunnen spelen. We hebben al een bezoek aan de boer gebracht en een straffe wandeling gemaakt. Vandaag gaan we nog zwemmen en een spannende dropping doen, met als afsluiter een lekker extraatje!

Kampenboek

Toeren in Voeren



20 Natuur!lijk

Balaton SPLASH

Er was eens ... 

Pffff wat is het heet! 43 graden ... 
gelukkig is het thema "water" en kunnen we gaan 
afkoelen in het Balaton. 
 

Morgen spelen we "The Water games"  
benieuwd wat dat gaat zijn ?!?

Hokus pokus pilates ...  
Hokus pokus pats ... 
Hokus pokus zero-tab
en alle kwaaltjes zijn weg ...
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Toverkollen

Noorwegen

De familie Bollekes kwam dit jaar weer talrijk samen op 
de afgesproken, geheime plek. Er werden vele brouw-
sels gestookt en spreuken getest. Spullen verdwenen 
en later weer gevonden ... heel vreemd allemaal! 

Sitting on top of the world
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Verrassend Hongarije

Zweden Öland

We all got to the top !!!
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Zweden kano

Texel

Naar het juttersmusee o jee een ouderwetse plee. Weer 
snel boterhammen smullen vlug onze buikjes vullen. Nu 
naar de schapenboerderij en daarna een lekker ijsje ...
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Artuur  
Reluurs

Droog drinken

Wat heb je nodig: 

• papieren wegwerpbeker

• verschillende soorten papier 

(vouwpapier, verpakkingskar-

ton, keukenrol, krant, teken-

papier, enzovoort)

• schaar
• paperclips

• maatbeker

• water
• diep bord

• klok of stopwatch
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Een 3D geprint  dino schedel

Wat gebeurt er?
Niet elk soort papier is geschikt voor een drinkbeker. De ene papier-
soort is namelijk meer waterdicht dan de andere. Printerpapier of 
papier dat al bedrukt is, is vaak ‘gestreken papier’. Dit betekent dat 
het behandeld is met kalk (krijt) dat slecht oplost in water. Hierdoor 
wordt het papier een beetje waterafstotend en blijft het dus langer 
waterdicht.
Papier en karton kun je recyclen. Daarom is het geschikt voor  
producten die je na gebruik snel weer weggooit, zoals wegwerp- 
bekers.

Verder experimenteren?
Helpt het om je papier in te smeren met vaseline of olie?
Helpt het om je papier in te spuiten met haarlak?
Is het papier meer of minder waterdicht als je heet water gebruikt in 
plaats van koud?
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Als een ster gevallen is, zijn er dan 

minder sterren aan de hemel?

Vallende sterren of meteoren zijn de lichtende sporen die zo nu en dan in 

een flits aan de sterrenhemel ziet. Meteoor is de correcte term voor zo’n 

verschijnsel, maar in de volksmond wordt het ook wel een vallende ster 

genoemd. De flitsen hebben echter niets met sterren te maken, die vaak 

tientallen tot duizenden lichtjaren ver weg staan. 

Het zijn in feite atmosferische verschijnselen die zich 80 tot 120 km boven 

ons hoofd afspelen. De werkelijke aard van meteoren is dat het kleine stukjes 

steen en stof zijn, meestal niet groter dan een zandkorrel tot kiezelsteen, die 

toevallig in de aardatmosfeer terecht komen. We noemen dit steenbrokje, ook 

voor het de atmosfeer binnendringt, een meteoroïde. 

Dit binnendringen gebeurt met zo’n hoge snelheid, gemiddeld zo’n 150.000 

km/uur, dat de lucht voor de meteoroïde sterk gecomprimeerd wordt en 

hierdoor enorm verhit, waardoor de meteoroïde gaat smelten en materiaal 

verliest. De stenen zelf zullen meestal “verdampen” door de hitte, lang voordat 

ze het aardoppervlak kunnen bereiken. Het oplichtende spoor aan de hemel 

dat je ziet, zijn moleculen uit de atmosfeer en van de meteoroïde die door de 

hitte uit elkaar geslagen worden, waarna hun atomen geïoniseerd worden en 

vervolgens weer recombineren, wat licht produceert. 

De kleur van een meteoor wordt bepaald door de ionisatie in de atmosfeer (die 

weer afhangt van de snelheid van de meteoroïde) en door de samenstelling 

van de meteoroïde zelf: rood kan wijzen op silicium, oranje op natrium, geel 

op ijzer, blauw/groen op koper of magnesium en paars op kalium of calcium. 

Het licht dat van de atmosfeer komt is veelal roodachtig van kleur (door 

stikstof en zuurstof). 

De snelheid van een meteoor wordt bepaald door de baansnelheid van de 

Aarde (circa 107.000 km/uur), de aantrekkingskracht van de Aarde (circa 

40.000 km/uur) en de eigen snelheid van de meteoroïde door het zonnestelsel 

(enkele tienduizenden km/uur). Heldere meteoren (helderder dan de planeet 

Venus) worden ook wel vuurbollen genoemd.

Wanneer je goed oplet, blijkt dat meteoren niet gladjes uitgesmeerd over het 

jaar voorkomen, maar in kleinere en grotere zwermen, die ieder jaar rond 

dezelfde datum terugkomen.



Bovendien lijken de meteoren in zo’n zwerm allemaal uit hetzelfde punt 
aan de hemel te komen. Dit komt doordat de stenen en stofdeeltjes 
die uiteindelijk de meteoren gaan vormen, de meteoroïden, in “wolken” 
voorkomen. 
Wij zien meteoren wanneer de Aarde in haar jaarlijkse gang om de Zon 
door zo’n wolk heen beweegt. Wanneer je voor in een trein zit, zie je de 
rails en bovenleiding uit één punt in de verte komen. Dichterbij bewegen 
al deze evenwijdige lijnen uit elkaar om aan alle kanten aan de reiziger 
voorbij te trekken. Op die manier beweegt de Aarde zich met enorme 
snelheid (ruim 107.000 km/uur) door zo’n wolk stenen en stofjes. Ook 
die lijken hierdoor uit één punt te komen, en naar alle kanten te bewegen. 
Het punt waaruit deze meteoren lijken te komen heet de radiant van de 
zwerm. 
Een meteorenzwerm is meestal vernoemd naar het sterrenbeeld waarin 
de radiant in (of dichtbij) ligt. Zo heet de bekende meteorenzwerm in 
november, waarvan de radiant in het sterrenbeeld Leeuw (Leo) ligt, 
de Leoniden, maar ligt de radiant van de bekende zomer-meteoren 
Perseïden niet in het sterrenbeeld Perseus, maar net over de “grens”, 
in Cassiopeia. 
Naast meteoren in zwermen komen er ook sporadische meteoren voor. 
Deze meteoren behoren niet (meer) tot een zwerm, en hierdoor zijn ze 
het hele jaar te zien en komen ze uit willekeurige richtingen. Het aantal 
sporadische meteoren dat ‘s nachts te zien is variëert gedurende het 
jaar. Op het noordelijk halfrond zijn in mei en juni tijdens een donkere 
nacht gemiddeld circa zes meteoren per uur te zien; in november zijn 
dat er ongeveer 16. 
Het feit dat de beweging van de Aarde rond de Zon de meteorenzwerm 
veroorzaakt betekent ook dat het aantal meteoren in theorie vaak 
maximaal is rond zonsopkomst. Dan bevindt een lokale waarnemer zich 
namelijk aan de “voorkant” van de Aarde — aan de kant van de Aarde 
waarin de Aarde om de Zon beweegt. De radiant staat dan voor een 
waarnemer in onze streken in het zuiden en in z’n hoogste positie aan 
de hemel.
In de praktijk is het natuurlijk beter vóór de ochtendschemering te gaan 
waarnemen. Ook moet rekening gehouden worden met de Maan, die 
een belangrijke bron van storing kan zijn, en het feit dat de meteoroïden 
zelf ook met een bepaalde snelheid door het zonnestelsel bewegen. 

auteur: Marc van der Sluys http://hemel.waarnemen.com
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@Link @nd Think

Op zaterdag 30 september werden in ons land 27.688 over-
trekkende vogels geteld van 115 verschillende soorten. De teldag 
paste in EuroBirdwatch, een jaarlijks Europees initiatief dat in 
België gecoördineerd wordt door Natuurpunt en Natagora. 

In totaal werden in België 54 telposten bemand en werd er 223 uren 
geteld. Dat leverde 27.688 vogels op, beduidend minder dan de 
voorgaande jaren. Zo waren er vorig jaar ruim 5 keer meer vogels 
te zien dan dit jaar. Voor lagere totalen dan dit jaar moeten we al 
teruggaan tot 3 oktober 2009.

Die lage aantallen zijn puur een gevolg van de slechte trekcondities 
in onze streken. Met andere woorden: de meeste trekvogels hebben 
de trek enkele dagen uitgesteld als gevolg van het regenweer en 
de slechte vliegomstandigheden. 

Trekvogels moeten hun energie immers perfect doseren en 
wachten tot de trekomstandigheden, zoals temperatuur en 
windcondities, ideaal zijn. Regen is voor de meeste - maar niet 
voor alle - soorten al snel een doorslaggevende factor om de trek 
eventjes te onderbreken.

EuroBirdwatch

Deze en andere weetjes  
vind je ook op onze website  

www.natuurenwetenschap.be 
en onze facebookpagina  

www.facebook.com /NatuurenWetenschap 
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@ Binnenlandse telling

Het meest gespot in Vlaanderen zijn de Vink (8464), Gras- 
pieper (6593), Aalscholver (2575) en Spreeuw (2347). Opmerkelijk: 
in de Kalkense meersen (Oost-Vlaanderen) werden 4 overtrekkende 
Velduilen gezien.

Niet alleen in België, maar verspreid over heel Europa en  
Centraal-Azië stonden groepjes vogelkijkers op zorgvuldig  
uitgekozen punten klaar om vogels te tellen. In totaal deden  
afgelopen weekend 41 landen mee. Samen was dat goed voor 4 
miljoen vogels, ruim 21.700 tellers en bijna 1000 evenementen.

Europese telling

De Europese top drie zag er zo uit: Brandgans (670.000), Spreeuw 
(620.000) en Vink (545.000). Met 1.285.000 vogels was Finland het 
land met het hoogste aantal vogels. Op vele plaatsen in Noord-Europa 
werden Bladkoninkjes gezien (een kleine zangvogelsoort uit Azië) en 
enkele zeldzame dwaalgasten werden ontdekt, zoals een Blonde 
Ruiter in Zweden en een Woestijntapuit in Finland.

Met EuroBirdwatch wil organisator BirdLife de aandacht wekken 
voor vogels, die hun jaarlijkse herfsttrek naar het zuiden massaal 
aanvatten. Deze campagne wordt sinds 1993 jaarlijks georganiseerd. 
In België gebeurt de coördinatie door Natuurpunt en zusterorganisatie 
Natagora.

In 2018 zullen we in ons tijdschriftje een reeks brengen over onze 
binnenlandse vogels, zodat je zelf vogels kan gaan spotten en tellen. 

bron:  www.natuurpunt.be

Deze en andere weetjes  
vind je ook op onze website  

www.natuurenwetenschap.be 
en onze facebookpagina  

www.facebook.com /NatuurenWetenschap 
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ACTIE!

Je antwoord kan je online insturen. Surf daarom  

naar: www.natuurenwetenschap.be/prijsvraag

en vul het formulier in.

 
Winnaar vorige puzzel:

Wannes Vos uit Hove 
 Gefeliciteerd !!!

 

Horizontaal: 
2. grootste bruine beer
4. deze beer eet ternieten met veel lawaai
5. een beer met zwemvliezen
7. een beer die bamboe lust

Vertikaal: 
1. beer met lange tong
6. andere naam voor kraagbeer

Vul alle beren in en kom te weten welk woord 
we zoeken bij nr. 3
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CARTOON
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