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Karel Wibus  

zoekt het uit . . .

Cryptomunten?

Een cryptomunt is een munt die al-
leen online (giraal) bestaat, waar 
dus geen fysieke versie (chartaal) 
van is zoals bv de euro die je als 
papier- of muntgeld kent, maar ook 
online als je bv je bank rekening 
bekijkt.

Een ander verschil met de nu 
bekende munten zoals de euro of 
dollar is dat de munten niet door een 
centrale bank worden uitgegeven, 
maar rechtstreeks tussen personen 
verhandeld wordt.
De cryptomunt waarvan er 
ondertussen een honderdtal zijn, 
met bekende als de Bitcoin of 
Ethereum en onbekende als bv de 
Gulden of de WABI, kan worden 
gebruikt voor vele doeleinden.

• 	Cryptomunten

Prof. W.Talles kreeg van Vince uit Poeke  
de vraag wat cryptomunten zijn en of dat ook 
echt geld is?  Wij stuurden Karel Wibus op  
onderzoek.
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Hoe werkt het?

De cryptomunt wordt niet centraal 
maar decentraal bijgehouden dmv 
de blockchain. De blockchain is 
oorspronkelijk de datastructuur 
achter het bitcoin netwerk. Het is 
het beste te vergelijken met een 
grootboek. 

Grootboeken

Grootboeken liggen ten grondslag 
aan veel van de infrastructuur 
waarop we dagelijks vertrouwen en 
zijn niets anders dan lijsten waarin 
alle gegevensmutaties onder 
elkaar worden bijgehouden. Heel 
veel diensten en software die we 
gebruiken steunen op databases 
die functioneren als grootboeken. 
Geld bijvoorbeeld is tegenwoordig 
hoofdzakelijk te vinden in centrale 
databases, grootboeken bij 
financiële instellingen waarin alle 
balansen en transacties worden 
bijgehouden.

Het gevolg is dat het gebruik van 
deze centrale databases en groot-
boeken toestemming vereist van de 
beheerders. Vervolgens vereist dit 
weer voldoende vertrouwen in de 
beheerder dat de gegevens goed 
worden bijgehouden en toeganke-
lijk zijn voor belanghebbenden.

Het gaat hierbij niet alleen om 
het vertrouwen dat de beheerder 
zorgvuldig omgaat met de macht 
om toegang of bewerkingen van de 
data te weigeren en toe te staan, 
maar ook om het vertrouwen dat de 
instantie er de volgende dag nog 
is. Het krijgen van toegang tot de  
gegevens of het kunnen doen van 
een transactie, hangt hierbij soms 
af van opvattingen of overtuigingen 
van de beheerder van de data.

Doorgaans wordt tussen de ver-
schillende systemen een inter-
mediair; bijvoorbeeld een notaris; 
geplaatst die voor voldoende con-
trole zorgt zodat de transactie goed 
gebeurt Dit maakt deze systemen 
duur, langzaam en fraudegevoelig. 
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Blockchain

De blockchain is cruciaal anders. De blockchain is decentraal en open. Dit 
wil zeggen dat er niet één instantie of bedrijf eigenaar is maar dat niemand 
exclusief eigenaar is. Het is een zogenaamd peer-to-peer netwerk waar 
alle deelnemers van het netwerk samen het eigendom gelijk verdelen. En 
om deze reden is het een open netwerk waaraan iedereen die dat wil kan 
deelnemen. Net zoals email en het internet van niemand is. 

Wat is een blockchain?

Om eenvoudig uit te leggen wat een blockchain nu is, kan deze vorm van 
databeheer het beste worden vergeleken met een spreadsheet of een excel 
werkblad. Het universele grootboek van de blockchain is niets anders dan 
een lijst zoals in een spreadsheet. 

Een excelsheet die gedeeld wordt met iedereen ter wereld. Een lijst met 
gegevens waarbij iedereen die meedoet een exacte kopie van die lijst krijgt 
en kan zien wat er in staat. Iedereen met de spreadsheet kan vervolgens 
ook wijzigingen aanbrengen in de database. En wanneer een wijziging in de 
spreadsheet wordt gemaakt, dan wordt deze aanpassing direct overgenomen 
op alle andere kopietjes van de lijst. Het resultaat is dat iedereen altijd naar 
dezelfde lijst met gegevens kijkt. Overal ter wereld, op elk moment.

Er is echter één eigenschap die blockchains uniek maakt. En dat is dat 
aan een blockchain alleen nieuwe regels toegevoegd kunnen worden aan 
de onderkant van de lijst. In feite is hiermee het enige wat een blockchain 
doet, het toevoegen van nieuwe rijen, die automatisch met iedereen worden 
gedeeld. Het is dus niet mogelijk om een wijziging door te voeren in eerder 
toegevoegde regels of om een regel te verwijderen. 

De cryptografische software zorgt hiervoor, door het combineren van alle 
rekenkracht in het netwerk voor de controle van de toevoegingen en het 
weigeren van mutaties. Als een hacker de cryptomunt zou willen aanpassen, 
zou dat gelijktijdig en op dezelfde manier moeten gebeuren in duizenden 
databases waar al deze regels worden bijgewerkt.



In de toekomst?

In onze dagelijkse economie kan de blockchain nuttig zijn voor het verbeteren 
van de betrouwbaarheid van de systemen, de snelheid van transacties en de 
bescherming van gegevens. Door eigendom en de beschikbaarheid van data 
met een decentraal blockchain systeem op een betrouwbare manier beter te 
verdelen, kunnen belangen beter worden behartigd. 

Het scala aan mogelijkheden op het gebied van eigendom is breed. Zo 
kunnen auteursrechten, domeinnamen, patenten, octrooien, hypotheekaktes, 
notariële aktes, erfenissen en andere eigendomspapieren met blockchain 
worden gedigitaliseerd. De systemen om de databases te beheren komen 
met open source software direct in handen van de gebruikers.

Met dit artikel hebben we op een zeer eenvoudige 
manier duidelijkheid willen maken hoe de 
nieuwe technologie en de daarbij horende 
cryptomunten werken. Wil je nog meer weten 
over deze nieuwe technologie? Surf dan naar  
www.natuurenwetenschap.be/blockchain

auteur: John Bekker
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Voeren
Ontdek samen met leeftijdsgenoten 
de prachtige groene Voerstreek. Toffe 
activiteiten, spannende avonturen, 
mooie natuurwandelingen, zwemmen in 
een subtropisch zwembad en nog veel 
meer staat er op het programma. 

Het wordt een onvergetelijke tijd! 

220 euro

van 1 tot 8 juli 2018 zelf te regelen

max. 30 -35 deelnemers 
vanaf 11 jaar

Arne van Antwerpen: 0479/66.67.76 
Jos Vandermeulen:011/40.13.54

bivak De Brink 
in Sint-Pieters-Voeren

NeW-secretariaat 
016/53.73.75 
secretariaat@natuurenwetenschap.be

Onze kampen zitten boordenvol 
avontuur, ontdekkingen, sport en spel 
en vooral heel veel plezier. Voor elke 
leeftijd is er wel wat en voor ieder 
wat wils., ook voor jou! 

Zo tof
wordt het  

deze zomer
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van 7 tot 15 juli 2018 minibusje

max. 7 deelnemers 
vanaf 14 jaar

 
Didi Vandermeulen 
0486/88.44.33

In tentjes  
Dolomieten en Oostenrijk

NeW-secretariaat 
016/53.73.75 
secretariaat@natuurenwetenschap.be

Mountain Adventure
Ben jij 14 jaar of ouder en hou je er 
van om de adrenaline door je lichaam 
te voelen stromen? Zie jij een actief 
kamp vol uitdagingen in de prachtige 
Dolomieten wel zitten? Schrijf je dan in 
voor ons kamp. We doen voornamelijk 
via ferrata’s, maken fantastische 
natuurwandelingen we gaan raften en 
nog veel meer avontuur. 

Balaton Splash
Ben jij 11 jaar of ouder en je hebt wel 
zin in een Hongaars avontuur? Dan is 
kamp Balaton Splash iets voor jou. Elke 
dag staat het thema «water» centraal. 
We bouwen een vlot, gaan zwemmen, 
doen proefjes met water, we zullen 
zweten tijdens onze nat-uurwandeling, 
gaan varen en nog veel meer in, op en  
rond het Balatonmeer.

550 euro

545 euro

van 12 tot 22 juli 2018 vliegtuig en minibusjes/auto

max. 12 deelnemers 
vanaf 12 jaar

John en Martine  
Bekker - Vanrusselt  
+36 20 550 4652

Haza Piroska 
in Andocs - Hongarije

NeW-secretariaat 
016/53.73.75 
secretariaat@natuurenwetenschap.be

Onze kampen zitten boordenvol 
avontuur, ontdekkingen, sport en spel 
en vooral heel veel plezier. Voor elke 
leeftijd is er wel wat en voor ieder 
wat wils., ook voor jou! 
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van 7 tot 14 juli 2018 minibusje

max. 6 deelnemers 
vanaf 12 jaar

Bart Moens: 0472/59.70.92 
Bjorn Di-Paolo: 0486//97.70.61

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

Vogezen en Elzas

Dit jaar hebben we ons reisdoel 
ingesteld op de Vogezen en de Elzas. 
We verblijven in onze uitvalsbasis en 
gaan dagelijks op otndekkingsreis met 
onze minibus. Uiteraard horen gezellige 
stadjes en mooie natuurwandelingen 
ook tot ons programma. 
Heb jij in een avontuurlijke en culturele 
verkenning schrijf je dan snel in! 

550 euro

Toverkollen

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

105 euro

van 15 tot 19 juli 2018 zelf te regelen

max. 40 deelnemers 
van 11 en 12 jaar

Tovenaar Sus Dams 
014/21.55.65 

De Hoge Rielen
in Kasterlee

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

van 30 juli tot 3 aug. 2018 eigen fiets die in orde is 
huurfiets (30 euro)

max. 16 deelnemers 
vanaf 12 jaar

Bart Derenette 
0496/22.60.44

Vakantiehuis  
Home Fabiola Maasmechelen

NeW-secretariaat 
016/53.73.75 
secretariaat@natuurenwetenschap.be

Bicycling Maaskant Camp 

In de prachtige groene omgeving van 
het Limburgse Maasland ontdekken 
we elke dag een nieuwe parel. Via het 
veilige fietsroutenetwerk bereiken we 
o.a. de stadjes Maaseik en Thorn, gaan 
we op onderzoek in Connecterra en  
leven we ons uit in een avonturenpark. 
We leren alles over de werking en het 
onderhoud van de fiets en nog veel 
meer toffe activiteiten.  

300 euro

Verrassend Hongarije
In het mooie Hongarije gaan we 
op zoek naar de geschiedenis van 
hun stamvaderen. Wie waren die 
mysterieuze Magyaren en Huzaren? 
We bezoeken ruïnes, burchten en 
kastelen maar ook oude steden zoals 
Székesfehérvár en Boedapest. Op het 
Festival van de voorvaderen zijn we 
getuigen van levende geschiedenis en 
nog veel meer toffe activiteiten. 

620 euro

van 1 tot 14 aug. 2018 vliegtuig en minibusjes/auto

max. 12 deelnemers 
vanaf 16 jaar

John en Martine  
Bekker - Vanrusselt  
+36 20 550 4652

Haza Piroska 
in Andocs - Hongarije

NeW-secretariaat 
016/53.73.75 
secretariaat@natuurenwetenschap.be

van 7 tot 14 juli 2018 minibusje

max. 6 deelnemers 
vanaf 12 jaar

Bart Moens: 0472/59.70.92 
Bjorn Di-Paolo: 0486//97.70.61

vakantiehuis
 
NeW-secretariaat 
016/53.73.75 
secretariaat@natuurenwetenschap.be
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van 13 tot 22 aug. 2018 autobus

max. 14 deelnemers 
vanaf 14 jaar

Patrick Claes 
0472/96.56.69

in tentjes langs het water 
in de prachtige natuur

NeW-secretariaat 
016/53.73.75 
secretariaat@natuurenwetenschap.be

van 12 tot 17 aug. 2018 minibusjes

max. 18 deelnemers 
van 10 tot 14 jaar

Carine en Stefan Gijbels: 0486/66.18.85 
Jos Vandermeulen: 011/40.13.54 
Arne van Antwerpen: 0479/66.67.76

in tentjes   
op een boerderij

NeW-secretariaat 
016/53.73.75 
secretariaat@natuurenwetenschap.be

Texel

Ben jij tussen 10 en 14 jaar en zie jij een 
week op het eiland Texel wel zitten? We 
zetten onze tenten op bij de boer en 
van daaruit gaan we op ontdekking op 
dit prachtige eiland.  Op het programma 
staan  o.a. een bezoek aan de zeehon-
denopvang Ecomare, meevaren met 
een garnalenvisser op de Waddenzee 
en nog veel meer ...

Zweden survival

7-daagse kano-survival trektocht 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!

260 euro

530 euro
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van 13 tot 22 aug. 2018 autobus

max. 35 deelnemers 
vanaf 12 jaar

Remy Dubois en Liesbet Thora
089/71.64.39 of 
0475/54.07.42

in chalets  
in groepjes van 4

NeW-secretariaat 
016/53.73.75 
secretariaat@natuurenwetenschap.be

De Vikingen achterna
Fantastische reis naar het Zweedse 
vikingeiland «Öland». Elke dag toffe 
activiteiten met bezoeken aan oa. viking 
vluchtburcht Eketorp, trollenbos, viking 
fietszoektocht, steppewandeling Alvaret 
met gps, glasfabriek en elandenpark in 
Kosta, runestenen, slotruïne Borgholm, 
vikingspelen, kubben, glasgraveren, fuif 
enz...

*10 euro borg extra voor de chalet.

530 euro

Annulatievoorwaarden
Lees alvorens je in te schrijven ook nog 
even onze annuleringsvoorwaarden, 
die kan je ook vinden op onze website.

Informatie
Alle vermelde prijzen zijn ledenprijzen. 
Natuurlijk kunnen niet-leden ook mee 
op kamp. Zij betalen 8 euro extra en zijn 
meteen lid tot 31 december 2018.

Voor de meeste kampen is het ook mo-
gelijk om te werken met een spaarplan. 
Voor meer informatie hierover, kan je 
terecht op ons secretariaat.

Meer info vind je ook op onze website 
www.natuurenwetenschap.be

Wil je mee?
Heb je interesse in één of  meerdere 
kampen, en heb je de toestemming van 
je ouders, dan kan je je inschrijven via 
ons secretariaat. 

Natuur en Wetenschap
Baalsebaan 287 
3128 Baal - Tremelo

016-53.73.75 
secretariaat@natuurenwetenschap.be
      /NatuurenWetenschap

Info en inschrijven
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Ik zie ze vliegen
Welke roofvogels kan jij spotten?

Vogels kijken
Heerlijk buiten zijn, genieten van de prachtige natuur, de schoonheid  

 van vogels en de vraag of het lukt om een nieuwe vogel te spotten, 
maken van vogelen of vogels spotten een geweldige hobby. We helpen je als 
beginnende amateurornitholoog graag op weg.

Wat heb je nodig?

Eigenlijk niks. Met je ogen open te houden en  
  je oren goed te spitsen, kom je een heel  

eind. Het avontuur begint al zodra je naar  
buiten stapt. Vogels zijn overal te zien.  
Met een verrekijker wordt vogels kijken  
wél een stuk leuker, dan gaat er een  
nieuwe wereld voor je open. Prachtige 
veren, turende ogen of acrobatische  
vluchten, kan je dan van dichtbij 
bewonderen. En vergeet natuurlijk
je boekje niet en een pen, zodat je 
de roofvogels die je ziet,  
kan aanvinken.

Veel kijkplezier!
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Hoe kan je een roofvogel herkennen?

• Roofvogels zijn meestal vleesetende vogels die op een prooi 
jagen. Dat doen ze op de grond, in de lucht of in het water. 

• Roofvogels hebben klauwen met scherpe nagels met drie tenen 
vooruit en één teen achteruit, en een grote kromme snavel. 

• Roofvogels jagen overdag (dagroofvogels). Maar er zijn ook 
nachtroofvogels; de uilen. Uilen hebben ook klauwen, maar 
slechts twee tenen naar voren en twee naar achteren en hun 
kromme snavel is korter. Uilen jagen in het donker, hoewel er 
ook soorten overdag jagen.

WELKE vogel eet WAT en WAAR?
Ons handig overzicht om te bewaren wanneer je gaat spottten. 

in samenwerking met Natuurpunt

Ik zie ze vliegen
Welke roofvogels kan jij spotten?

BUIZERD

De buizerd is een 
middelgrote tot grote 
roofvogel, uit de familie van 
de havikachtigen. Hoewel 
hij vrij algemeen voorkomt 
in België, zorgt hij toch 
vaak voor verwarring. Het is 
namelijk de meest variabele 
van onze roofvogels, zijn 
Franse naam buse variable 
doet hem dan ook alle eer 
aan.

GRAUWE 
KIEKENDIEF

De grauwe kiekendief is een 
roofvogel uit de familie van 
de havikachtigen. Het is een 
erg zeldzame broedvogel 
geworden in België. Het ve-
renkleed van het mannetje 
is blauwgrijs en hij heeft 1 
zwarte streep op de boven-
zijde van de vleugels en 2 
zwarte strepen op de onder-
zijde van de vleugels.

HAVIK

De havik, een middelgrote 
roofvogel, behoort tot de 
familie van de havikachtigen. 
Het zijn dagroofvogels, 
die voornamelijk leven op 
het noordelijke halfrond. 
De havik heeft korte, 
brede vleugels en een 
lange vierkante staart, 
met afgeronde hoeken en 
donkere dwarsbanden.

RODE WOUW

De rode wouw heeft een 
roodbruin verenkleed, met 
een lichtere kop. De onder-
vleugels tonen lichte, bijna 
witte, ‘vensters’ op de bin-
nenste handpennen. De 
diep gevorkte staart, die aan 
de bovenzijde roodbruin is 
en aan de onderzijde ble-
ker, wordt tijdens de vlucht 
voortdurend gekanteld is 
erg kenmerkend.
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TIP
Roofvogels jagen op de grond, in de lucht of in het water.

SLECHTVALK

De slechtvalk is onze groot-
ste inheemse valk en wordt 
vaak bestempeld als ‘de snel-
ste vogel ter wereld’. Wan-
neer de slechtvalk zich van 
erg hoog op een prooi stort, 
kan hij tot 389 km per uur 
halen. Dat is uiteraard geen 
actieve vlucht, het is eigen-
lijk ‘snel vallen’, doordat zijn 
aerodynamische bouw en 
houding nauwelijks valweer-
stand biedt.

SMELLEKEN

Het smelleken is niet 
alleen onze kleinste valk, 
het is de kleinste Europese 
dagroofvogel. Het smelleken 
is een trekvogel, die je in 
België vooral op doortocht 
te zien krijgt, maar hier 
en daar overwintert er wel 
eens eentje op een vaste 
plek. Door zijn gelijkaardig 
vliegbeeld wordt hij wel eens 
aanzien voor een slechtvalk.

SPERWER

De sperwer is een kleine, 
schuwe roofvogel die vaak 
uit het niets opduikt en een 
supersnelle aanval uitvoert 
op de vogels op en rond 
je voedertafel. De sperwer 
eet bijna uitsluitend kleine 
vogels. Mannetjes gaan 
vooral voor vinken, mussen, 
mezen en gorzen, vrouwtjes 
hebben een voorkeur voor 
lijsters, spreeuwen en 
duiven..

TORENVALK

Torenvalken zijn niet groot, 
een volwassen dier is 31 
tot 37 cm groot. Ze komen 
heel het jaar door overal 
voor, liefst op het platteland 
maar ook aan bosranden 
en soms zelfs in de stad. 
Je ziet de torenvalk vaak 
biddend langs autowegen. 
Torenvalken kunnen in de 
lucht stil hangen door hun 
vleugels snel te bewegen 
(bidden).

in samenwerking met Natuurpunt

VISAREND

De visarend is een graag geziene 
doortrekker hier in België. Althans voor 
vogelkijkers, vissers durven wel eens op 
hun vuist bijten wanneer een visarend 
er na één duik met een joekel van een vis 
vandoor gaat. Op de voorjaarstrek naar 
zijn broedgebied of op de terugweg in 
het najaar, doet hij onze contreien aan 
om te rusten en opnieuw op krachten 
te komen. 

WESPENDIEF

De wespendief wordt vaak verward met 
de buizerd, vooral in de lucht. Maar 
wespendieven hebben een langere en 
rondere staart, en hun kop is kleiner en 
slanker. Een veilig onderscheid is echter 
de staarttekening, die anders dan 
die van de buizerd, bestaat uit enkele 
afgetekende banden aan de basis van 
de staart.

ZEEAREND

De zeearend is de grootste Europese 
arend, en hoewel hij hier niet broedt 
of overwintert, kan je hem toch 
waarnemen. Jaarlijks worden er 
verschillende waarnemingen gedaan 
van zeearenden in België, vooral in 
het winterhalfjaar. Ze stoppen hier om 
te rusten of om op zoek te gaan naar 
eten. Je kan ze dus het best waarnemen 
in de buurt van waterrijke gebieden of 
moerassen met veel vogels.
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Uilen herkennen en uilen zien
Uilen zijn nachtroofvogels. Ze hebben ook klauwen zoals de dagroofvogels, 
maar met twee tenen naar voren en twee naar achteren. Hun kromme snavel 
is korter. Uilen jagen in het donker, hoewel er ook soorten overdag jagen. 
Aan de kleur van de ogen kan je zien wanneer een uil vliegt en jaagt.

• Uilen met oranje ogen, zoals de oehoe, vliegen meestal in de schemering. 

• Uilen met zwarte ogen, zoals een kerkuil, vliegen meestal 's nachts. 

• Uilen met gele ogen, zoals de steenuil, vliegen ook overdag.

Ze slagen er vaak wonderwel in om zich te verstoppen omdat hun schutkleur 
op boomschors lijkt.

TIP 
Een uil rust overdag op een beschutte plek, 's avonds en 's nachts jagen ze.

in samenwerking met Natuurpunt

BOSUIL

De bosuil is een vrij grote 
gezette uil met dikke, 
rolronde kop en gitzwarte 
ogen. Maar het is meer 
pluim dan vogel: een bosuil 
weegt slechts 500 gram. Ze 
hebben geen oorpluimpjes 
maar vertonen een donkere 
bles op het voorhoofd.

KERKUIL

De kerkuil houdt niet van 
vrieskou omdat zijn veren-
kleed hier niet aan is aange-
past. Bij langdurige sneeuw 
sterven veel kerkuilen omdat 
ze dan niet in staat zijn om 
muizen te vangen en ze heb-
ben geen vetreserve om op te 
overleven. Hij jaagt in open 
gebieden. Je krijgt hem ‘s 
nachts vaak te horen, maar 
niet gauw te zien.

OEHOE

De oehoe vertoeft het liefst 
aan rotsen, in bossen of 
open vlaktes en is erg ge-
hecht aan zijn leefgebied. De 
vogel is vooral actief tijdens 
de schemering maar kan 
uitzonderlijk ook overdag 
op jacht gaan. Ook in de Ar-
dennen nestelt steevast een 
goede populatie, vooral in 
steengroeves.

RANSUIL

De ransuil is een 
middelgrote uil die opvalt 
door zijn fel oranje ogen 
en opvallende oorpluimen. 
De ransuil vertoeft in 
bossen met naaldbomen en 
open plekken, maar wordt 
door zijn gecamoufleerde 
uiterlijk en onopvallend 
geluid zelden opgemerkt. De 
ransuil dankt zijn naam aan 
het oude woord ‘rans’, dat 
‘muts betekent’.
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RUIGPOOTUIL

De ruigpootuil is één van de kleinere ui-
lensoorten, met ongeveer de grootte van 
een steenuil. Opvallend is vooral zijn 
volle ronde kop. Het is een uitgespro-
ken bergvogel van sparrebossen. De 
ruigpootuil komt in België enkel voor 
in de dichte sparrebossen op de hoog-
ste toppen van de Ardennen, waar hij  
‘s nachts actief is.

STEENUIL

De steenuil voelt zich het best op het 
platteland. Zo tref je hem ook overdag 
vaak aan terwijl hij van het zonnetje 
geniet op paaltjes of knotwilgen. 
Door de sterke verstedelijking en 
landbouwhervormingen van de laatste 
jaren komt het leefgebied van de 
steenuil echter steeds meer in gevaar. 
De steenuil bouwt zijn nest het liefst in 
holten van fruitbomen, knotwilgen en 
oude schuurtjes.

VELDUIL

De velduil leeft op open terreinen zo-
als duinen, weilanden, heidevelden, 
polders en moerassen. Hij komt voor 
in Noord  en West Europa, Noord  en 
Zuid Amerika en Azië. In Vlaanderen 
is de velduil nooit algemeen geweest 
en zijn er niet elk jaar broedparen. Wel 
overwinteren er jaarlijks een aantal 
velduilen bij ons. De grootste aantallen 
worden dan ook vastgesteld tijdens de 
wintermaanden.

in samenwerking met Natuurpunt

TIP 
Een uil hoor je wel maar zie je vaak niet, geduld is dus een grote troef. 
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Wat heb je nodig?
• 200 gram maïzena

• water

• maatbeker

• mengkom

Aan de slag!
Doe 150 milliliter water in de mengkom en 
schep een eetlepel maïzena erbij. Roer met 
de andere lepel door deze mix. Schep de rest 
van de maïzena lepel voor lepel in de kom.
Duw voorzichtig met een vinger in de mix. 
Wat gebeurt er?
Sla nu met je vuist midden in de mix. Wat is er 
veranderd aan het papje?

Een woordje uitleg
Als je maïzena bij water voegt, lossen de 
maïzenadeeltjes niet op. In plaats daarvan 
mengen de deeltjes en het water door elkaar. 
Zo’n mengsel wordt een suspensie genoemd. 
Deze suspensie gedraagt zich anders dan 
de meeste vloeistoffen. Als je voorzichtig 
je vinger in de mix steekt, gebeurt er niks. 
Maar als je het een klap geeft, worden de 
maïzenadeeltjes tegen elkaar gedrukt en lijkt 
het mengsel plotseling op een vaste stof. Tof 
hé!

Meer proefjes met deze stof? 
Surf naar www.wetenschappeleuk.be

Supersterke pap
Wist je dat je van maïzena 
(maiszetmeel) een supersterk 
papje kunt maken? Doe het 
proefje!
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Wat veroorzaakt de geur van regen? 

Vooral na een lange periode van droogte, valt het frisse parfum van 
een fikse regenbui op. Mensen houden ervan, getuige de romans, 
gedichten en films waarin naar de typische regengeur verwezen wordt.  
Waar komt die geur vandaan? 

Voornamelijk in een bosrijke omgeving valt de aangename 
geur na een regenbui op. Al is het niet de regen die je ruikt, 
maar een bijproduct van de Actinomyceten in de bodem. Die 
schimmelachtige bacteriën zijn verantwoordelijk voor de – je 
wellicht bekende – geur van grond. Ze gedijen het best  in 
warme, vochtige bodems. Wanneer het lange tijd droog blijft, 
vormen Actinomyceten als overlevingsstrategie sporen, met 
een uitgesproken aardachtige geur. 

Bij regen worden die kleine sporen de lucht in geslingerd. De vochtige lucht na een 
plensbui werkt zoals een aerosol, een nevel van kleine vloeistofdruppeltjes, en zorgt 
ervoor dat de geurpartikeltjes nog makkelijker waargenomen worden door jouw neus. 
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Het aardgeurstofje heeft – wat had je gedacht – ook een naam: 
geosmine (letterlijk: aardgeur). Trans-1,10-dimethyl-trans-9-
decanol, voor de chemici onder jullie. Niet alleen bacteriesporen 
dragen het aroma met zich mee, ook bieten hebben de ietwat  
aardige smaak van geosmine. En ook de modderachtige geur van 
een aantal vissoorten, denk maar aan meerval en karper, schrijven 
wetenschappers toe aan het stofje.

Trouwens, er is een handige manier om het odeur te verwijderen: aangezien geosmine 
afgebroken wordt onder zure omstandigheden, volstaat het om het potje vis te 
besprenkelen met wat azijn of citroensap..

Sommige wetenschappers hebben nog een andere – of 
een extra – verklaring voor het fenomeen. Petrichor (van 
petros, Grieks voor steen, en ichor, volgens de oude Grieken 
het bloed van de goden): een olieachtige stof die planten 
uitscheiden in tijden van droogte en die de groei van zaden 
en jonge planten vertraagt. Het uitgescheiden petrichor 
wordt geabsorbeerd door de bodem en komt bij regen vrij 
in de atmosfeer, waar het vlot uw neus bereikt. 

En waarschijnlijk zijn er nog wel stofjes te vinden, die bijdragen tot de kenmerkende 
geur van natte bosgrond. In de bodem zit heel wat organisch materiaal, dat door de 
regen kan worden wakker geschud. Want het is net die vochtige atmosfeer, die de ideale 
omstandigheden creëert om rondvliegende aromaten, afkomstig uit de bodem, op te 
snuiven.

met dank aan 
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Werktuigen van dierenbotten in graf Waalse grot

Wetenschappers hebben werktuigen geïdentificeerd in een 
6.000 jaar oud graf in de grot Abri des Autours bij Dinant. Het is 
nog maar het vierde neolithische graf in België waarin bewerkte 
dierenbotten zijn gevonden.

Wetenschappers van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurweten-
schappen (KBIN) en van de Universiteit van Luik hebben zo’n 230 dieren-
botten onder de loep genomen uit de kleine grot - eerder een ‘inham’- Abri 
des Autours in de buurt van Dinant. De resten van slakken, padden, vogels, 
wilde en tamme zoogdieren lagen in en rond drie graven, die begin jaren 
negentig door archeoloog Nicolas Cauwe van de Koninklijk Musea voor 
Kunst en Geschiedenis (KMKG) zijn opgegraven.

Twee graven zijn vroeg-mesolithisch, tussen 11.000 en 10.000 jaar oud, en 
één is midden-neolithisch, 6.200 tot 6.000 jaar oud, blijkt uit C14-datering. 
De enige dierenbotten in de grot die sporen van menselijke bewerking 
vertonen, horen bij het neolithische graf. De andere dierenresten bevatten 
knaagsporen en zijn wellicht door vleesetende dieren in de grot gebracht. 
Andere botten zijn intact en zijn allicht van dieren die in de grot zijn gestorven.

Zes werktuigen en een sieraad
De wetenschappers identificeerden bij het neolithische graf zes zoogdier-
botten die tot werktuigen zijn vervaardigd: een priem uit een middenvoets-
beentje van een schaap of geit, een naald van varkenskuitbeen, twee 
gepunte ribben van een grote holhoornige (misschien een rund), en twee 
stangen uit edelhertgewei. Er is in de grot ook een hoektand van een edel-
hert gevonden waarin een rond gaatje was geboord, om aan een halss-
noer te rijgen. Het sieraad lag wel buiten de drie graven en kan voorlopig 
niet met zekerheid aan een bepaalde periode worden toegeschreven.
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Deze en andere weetjes  
vind je ook op onze website  

www.i-watchers.be 
en onze facebookpagina  

www.facebook.com /NatuurenWetenschap 

‘Een eerste analyse van de slijtagesporen door 
TraceoLab (Universiteit Luik) wees uit dat de 
werktuigen veelvuldig zijn gebruikt voor ze in 
het graf zijn gelegd’, zegt eerste auteur Quentin 
Goffette van het Koninklijk Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen. ‘De twee gepunte ribben 
zijn waarschijnlijk gebruikt om dierenhuid te 
bewerken, en met de naald zijn plantenvezels 
aaneengeregen.’

Dierenbotten uit het neolithische graf in Abri des Autours. B: een priem gemaakt uit een middenvoetsbeentje van een 
schaap of geit. C, E: stangen uit edelhertgewei. F: gepunte ribben van mogelijk een rund. A, D: onbewerkte botten. 

Hergebruikt graf
Het neolithische graf, vlak aan de ingang van de grot, is nog maar het vierde 
neolithische graf in België waarin bewerkte dierenbotten zijn gevonden. 
Behalve de zes werktuigen van dierenbotten lagen er nog twee stenen 
werktuigen in - een schraper en een geretoucheerde kling -, een paar 
potscherven en twee parels. Uit voorgaande studies door antropoloog 
Caroline Polet van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 
was al gebleken dat het graf minstens zes kinderen en drie volwassenen 
bevat. De voorwerpen konden niet specifiek worden toegewezen aan één 
van de individuen in het graf.

‘De meeste menselijke beenderen lagen door elkaar en waren 
gemanipuleerd’, zegt Polet. ‘Dat doet vermoeden dat de plek een ‘tweede 
graf’ was voor lichamen die eerst elders waren begraven. Of, andere 
interpretatie: het graf werd hergebruikt, waarbij de oudere overblijfselen 
deels werden verwijderd.’

Voorlopig zijn in België nog geen werktuigen in verband gebracht met de 
oudere, mesolithische graven. Het mesolithische collectieve graf, twee meter 
dieper in de grot, achter een muurtje van stenen, bevat botten van minstens 
zes kinderen en zes volwassenen. In het enkelvoudige graf, aan de andere 
kant van het muurtje en uit dezelfde periode, ligt het bijna volledige skelet 
van een vrouw van rond de vijftig jaar. Ter hoogte van het bekken was ze 
bedekt met oker. Ze had een rugletsel en haar twee voorarmen en een 
scheenbeen waren gebroken, wellicht het resultaat van een ongeval, dat ze 
wel nog overleefde, zo blijkt uit studie van het botgenezingsproces.

bron en foto:  www.naturalsciences.be
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Vliegtuigjes vouwen en kijken 
hoe ver ze kunnen vliegen, heb 
je vast al wel geprobeerd. Maar 
met dit proefje gaan we een 
stapje verder en maken we een 
echte helikopter ... van papier! 

En vind je dit proefje leuk om 
te doen, probeer dan ook dit: 
• Maak de flappen langer / korter.
• Maak de heli heel lang / heel kort.
• Maak de heli heel dik / heel dun.
• Doe er meer paperclips op.

Veel plezier met dit proefje!

Wat heb je nodig?
  geprint werkblad

  paperclips

  schaar

  extra:

    gekleurd papier 

    liniaal

  * surf naar onze site om het    
     werkblad te downloaden.  
 www.wetenschapmoetjedoen.be

Wist je dat je 
van papier 

een supercoole  
helicopter 

kan bouwen? 
Probeer het maar!



25Natuur!lijk

Knip de helikoper op het werkblad uit. Knip de helikopter aan de 
bovenkant in zoals op het werkblad staat. Je hebt nu twee flapjes 
gemaakt. Vouw het ene flapje naar achteren en het andere flapje 
naar voren. Maak dan de twee knipjes in de helikopter aan de 
zijkanten, zoals op het werkblad staat. Vouw de twee stukken naar 
binnen. Vouw dan aan de onderkant het papier nog een keer dubbel. 
Schuif de paperclip over dit onderste stukje. Laat je helikopter van 
een hoge plaats naar beneden vallen.

Een woordje uitleg
Als de helikopter valt gaat hij door de lucht. Omdat de helikopter heel 
licht is, voelt hij de lucht heel sterk. Een beetje zoals wij een harde 
wind voelen. Op sommige plekken van de helikopter duwt de lucht 
harder dan op andere plekken. Dat komt door de vorm. De helikopter 
heeft twee bladen (flappen). Als de helikopter valt, duwt de lucht 
de bladen een heel klein beetje omhoog. Maar omdat de bladen 
schuin staan, krijgt de helikopter ook een duwtje opzij. Waarom gaat 
de helikopter dan niet gewoon een beetje schuin of opzij? Dat komt 
omdat de twee bladen tegenover elkaar staan. Aan de ene kant 
krijgt de helikopter een duwtje, maar aan de andere kant ook. Alleen 
aan de andere kant is het duwtje de andere kant op. Daardoor gaat 
hij ronddraaien!

Voor meer toffe wetenschappelijke experimenten, surf je naar  
www.wetenschapmoetjedoen.be
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Sterren en kometen

SpaceX, het ruimtebedrijf van Tesla-topman Elon Musk, lanceerde op 6 februari 
jl. met succes de raket Falcon Heavy, de krachtigste raket die momenteel in 
gebruik is. Voor de proefvlucht (en bij wijze van promostunt) had de raket de 
Tesla Roadster van Musk bij zich. De wagen werd de ruimte in gestuurd en 
moet in een baan om de zon komen.Verschillende telescopen hebben kort 
na de ontdekking ingezoomd op het vreemde hemellichaam, waaronder ook 
ESO’s Very Large Telescope. 
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Sterren en kometen
`Snelheidsboete  in de ruimte
Toen de wagen boven Australië zweefde, stuurde Musk daar een 
tweet over. Dat lieten de lokale autoriteiten niet zomaar passeren. De 
politie van West-Australië photoshopte een snelheidsmeter in het bericht met 
daarop de snelheid van de Tesla op dat moment - 999 kilometer per uur. “De 
boete is opgestuurd”, grapte de politiedienst eveneens op Twitter.

Het is niet voor het eerst dat Australië een dergelijke stunt uithaalt. In 1979 
‘beboette’ de autoriteiten van de stad Esperance de NASA voor 
sluikstorting. Brokstukken van het Amerikaanse ruimtelab Skylab 
kwamen terecht in het gebied rond de stad. Niemand raakte 
daarbij gewond. De boete van 400 dollar werd daadwerkelijk 
betaald, maar wel pas in 1999, nadat een Californische dj 
geld inzamelde.

bron: scientias.nl 
foto: ESO
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Stel je voor: je bent op kamp (of een activiteit) met een groepje 10-jarigen.  
Jullie gaan een dagje naar Oostende en jullie lopen allemaal over het 
strand.  

Opeens gaat de tijd heel langzaam waarbij 1 seconde wel een eeuwigheid 
lijkt te duren.  De visuele prikkels van de zon, de zee, het strand, de dijk, 
de groep kinderen waarvoor jij zorgt dat ze een ongelofelijk tof kamp 
hebben, die ene mooie begeleid(st)er en je dag kan niet meer stuk.  Alles 
lijkt perfect, alles lijkt zoals je het je al lang hebt voorgesteld.

In al die perfectie en schoonheid stelt kleine Robbe je plots enkele 
vragen in de trend van: “Pieteuhr…wat is dat voor een schelp?” of 
van “Saraah, wat voor een vis is dit?” of nog erger “Bjoreuhn…we zijn 
verloren gelopen en we komen nooit aan bij de kabouterberg”… 
HHHHEEEELLLLLLLUUUUUUUUUUUPPP!!!!!!!!!!!!!!

Iedereen kent ook die kinderen die ”ik verveel mij” roepen. Al die perfectie 
en je ideaalbeeld van een begeleider lijkt te wankelen.  Maar geen nood…
voordat je aan zulke opdrachten begint zorgen wij ervoor dat je een 
degelijke achtergrond hebt waardoor je heel stevig in je schoenen staat 
als je op kamp of op een activiteit gaat.

Met andere woorden:  Jij bent SUPERMONI. Een supermoni heeft enkele 
belangrijke kenmerken:

• Je bent flexibel  
(letterlijk en figuurlijk)

• Je bent geen watje

• Je bent niet bang van kinderen

• Je bent bereid om wat vrije tijd te  

investeren in het geluk van kinderen

• Je kan tegen kritiek maar je kan ook  

tegen complimenten

• Je bent bereid om wat bij te leren over  

de natuur en over de wetenschappen

• Je bent pffffff, veel teveel om op te noemen

SUPERMONI  
GEZOCHT
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Ik zou zeggen PROBEER HET EENS UIT EN VOLG  KADERVORMING !!!!!!
Ik ga jullie ook uitleggen waarom jij kadervorming gaat volgen (want dat weet ik: jij gaat kadervorming volgen).  Yes we can en Yes you will !!!!!!!
Door het volgen van die kadervormingen maak je contact met jouw leeftijdgenoten (16+).  Zo verruim je ook je grenzen en bouw je je vriendenkring verder uit.  Verder leer je veel bij over de natuur en over de wetenschappen.
SAAI ??????  Hoe durf je…al onze kadervormingsverantwoordelijken brengen deze materie op een ultra speelse en leuke manier.  Ofwel lach je eens met een grapje van Didi, of je pest Bart M ofwel saboteer je de presentatie van Bjorn maar in ieder geval valt er altijd wel iets leuks te doen.
Tijdens een van die kadervormingen ga je zelf een wetenschappeleuke activiteit in elkaar knutselen voor kleine kinderen.  Tijdens het in elkaar knutselen ga je in overleg met je collega’s en zorg je samen met de anderen dat die kindertjes een leuke en leerrijke dag of weekend hebben.  Maar denk erom…je zal ook moeten koken…kamerindelingen maken…reservaties doen van activiteiten…
Durf jij dit aan?  NATUURLIJK want jij wordt een SUPERMONI !!!!!!!!
Het mooie aan het volgen van die kadervormingen is dat je kortings- bonnen krijgt.  Met deze kortingsbonnen kan je zelf goedkoper mee op een binnen – of buitenlands kamp.  Tof he???!!!!
Na het volgen van een aantal kadervormingen ga je voor het brevet hulpmonitor en in een later stadium het brevet monitor.  Als je deze brevetten in handen hebt ben je helemaal klaar om alleen of samen met een aantal collega’s een activiteit of een kamp in goede banen te leiden en kan je je verantwoordelijkheid nemen.

Bjorn Di-Paolo
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ACTIE!

Je antwoord kan je online insturen.  
Surf daarvoor naar:  

www.natuurenwetenschap.be/prijsvraag
en vul het formulier in.

 
De winnaar van de vorige  

prijsvraag: Jitske Jochums 
Gefeliciteerd met je prijs!  

Hier staan alle letters van het alfabet. Sommige letters kom je 
zelfs 2 keer tegen. Van de dubbele letters kan je de naam van 
een dier vormen.
Veel succes.
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