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ANWA
Uitslagen finales 

wetenschappelijke

wedstrijden

1ste plaats: Rhea Deleux  uit Zutendaal met haar werk over genetische modificatie. Zij won een prijs van 140 euro.
2de plaats: Clara Persyn uit Brugge met een voordracht over  suiker, met een prijs van 120 euro. 
3de plaats: Orélie Boddin  en Hanne Dezaeyer uit Brugge met hun werk over  de boom, waarvoor ze een prijs van 100 euro kregen.

4de plaats: Lina Maes, Romy Ijbema en Roxanne Caerts uit Leopoldsburg, met hun voordracht “Endomytriose”. Zij kregen hiervoor een prijs van 90 euro
5de plaats: Jana Thys uit Broechem met haar uiteenzetting over “De aarde is niet alleen in het heelal”.

1ste graad

Op woensdag 16 mei 

2018 vonden de finales 

van de wetenschappelijke 

uiteenzettingen plaats. 

Wij feliciteren de laureaten 

van deze wedstrijd van 

de 1ste graad met hun  

behaalde plaatsen.

Proficiat!!!

Rhea Deleux  
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Naast een geldprijs  

ontvingen de laureaten 

een prachtig boeken
pakket, 

een jaarabonnement 

van BIO-MENS, waar
devolle 

gadgets van BASF en  

een diploma! 
 
Tevens schonken V

eLeWe 

en VOB een geldp
rijs 

voor deze wedstr
ijd.

Rhea Deleux, Clara Persyn, Orélie Boddin,Hanne Dezaeyer, Ina Maes,  Romy Ijbema en Roxanne Caerts.    
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2de en 3de graad

1ste plaats: Laura Couckuyt en Reine Pinxten  uit  
respectievelijk Bocholt en Heusden-Zolder, wonnen een groepsprijs 
van 475 euro met hun uiteenzetting over “Tattoos, ink about it“ . 

2de plaats: een prijs van 350 euro ging naar Toufik Hammuti uit 
Neerpelt, voor een werk over “Over koetjes en CRISPR”.

3de plaats: Fahima Wasefi uit Borgerhout voor haar werk over  
“De fysica van een achtbaan met één looping“. Zij ontving 275 euro.

4de plaats: beloond met een groepsprijs van 250 euro, ging naar 
Margo De Baets, James De Backer en Jef Heulens uit Deinse en Eeklo,  
met hun werk  “Hoe kan ik mijn reflexen verbeteren?“.

5de plaats: Laura Cornelis uit Huldenberg won een prijs van 150 
euro met haar uiteenzetting over “Fysisch verantwoord de piste af“ .

De laureaten van 2018

Laura Couckuyt en Reine Pinxten

uit  Bocholt en Heusden-Zolder 

En de winnaars zijn ...
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2de en 3de graad

Gefeliciteerd

Fahima Wasefi uit Borgerhout

Laura Cornelis uit Huldenberg

Margo De Baets, James De Backer 

en Jef Heulens uit Deinze en Eeklo

Toufik Hammuti uit Neerpelt,

Zij vielen ook in de prijzen:

Beste 3de jaars:  

Maximiliaan Sobry uit Gent

Beste 4de jaars: 

Josphine Buchta en Stephanie Streefland 

uit Heverlee 

Zij kregen eveneens een boekenpakket, 

een diploma, gadgets van BASF Antwerpen 

en een (groeps)prijs van 130 euro.



8 Natuur!lijk

Karel Wibus  

zoekt het uit . . .

Voor we op deze vraag goed kunnen 
antwoorden moeten we eerst 
op zoek naar de reden waarom 
we tegenwoordig onder andere 
contacloos kunnen betalen. Dit kan 
dankzij de RFID chip.  Maar wat is dat  
eigenlijk en hoe werkt het precies?

RFID staat voor Radio Frequency 
Identification. Het is een manier om 
via radiosignalen een object te identifi-
ceren. RFID-tags zijn minuscule chips 
die een identificatiecode bevatten die 
op afstand kan worden uitgelezen. 

RFID chip . . .  ???

Prof. W.Talles kreeg van Lotte  uit Beringen de vraag hoe 
een dierenchip eigenlijk werkt. Wij stuurden Karel Wibus 
op onderzoek.
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In zekere zin is RFID de geavanceerde 
opvolger van de streepjescode, met als 
voornaamste voordelen dat er meer 
informatie in kan worden opgeslagen, 
dat de chip vrijwel onzichtbaar in 
voorwerpen kan worden verwerkt en 
dat het niet nodig is het voorwerp langs 
een scanner te halen om de informatie 
te lezen. 

Diefstalpreventiesysteem 

De ontdekking van het kunnen 
uitlezen van chips op afstand 
leidde tot de ontwikkeling van een 
diefstalpreventiesysteem dat voor het 
eerst werd toegepast door C&A. 

Die winkelketen plaatste detec-
tiepoortjes bij de ingang/uitgang van 
alle winkels waarmee gesignaleerd 
werd dat een kledingstuk nog een EPC 
(Electronic Product Code) bevatte als 
die niet bij de betaling was verwijderd.

Het daaruit afgeleide systeem werd 
uiteindelijk de RFID (Radio-frequency 
identification).

Actieve tags
Het RFID-systeem gaat uit van een 
chip die in een tag is verwerkt. Tags 
zijn er in allerlei vormen en afmetingen 
en kunnen alleen lezen of zowel lezen 
als schrijven. Er bestaan tags die actief 
zijn maar ook modellen die passief zijn. 
Een actieve tag heeft een batterij voor 
de noodzakelijke stroomvoorziening 
voor het zenden en ontvangen van 
radiogolven. De tag zendt voortdurend 
signalen uit met een bepaald interval 
van een aantal seconden. Die signalen 
kunnen afstanden van honderd 
meter tot soms wel enkele kilometers 
overbruggen. Een voorbeeld van 
een actieve tag is onder andere een  
toegangspasje of een sleutelhanger 
met een deuropener. 

Semi-actieve en passieve tags
Semi-actieve tags zenden alleen als 
antwoord op een ontvangen signaal. 
Passieve tags hebben geen batterij 
en werken via het elektromagnetische 
veld van de lezer. Op die manier 
kunnen geen grote afstanden worden 
overbrugd maar slechts enkele 
centimeters tot maximaal vijf meter. Het 
bereik hangt mede af van de gebruikte 
frequentie waarbij hoge frequenties een 
groter bereik hebben. Veel gebruikte 
frequenties zijn:
• Low Frequency 125 kHz
• High Frequency 13,56 MHz
• Ultra High Frequency 860 tot 950 MHz
• Microwave 2,45 GHz
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Chiploze tags
Naast actieve en passieve tags be-
staan er ook chiploze RFID-tags. 
Deze worden vooral toegepast voor 
diefstalpreventie. Eigenlijk zijn dit 
geen RFID-tags omdat ze geen ID 
(uniek identificatienummer) bevatten.  
Als de zogenaamde LC-kring bij de 
kassa niet is doorgebrand tijdens 
het afrekenen gaat een alarm af  
zodra de chiploze tag door een elektro- 
magnetische puls van een detectie- 
poortje wordt herkend. 

Unieke code 
Elke RFID-tag bevat een unieke code 
waarmee het object of de persoon die 
de tag meevoert gevolgd kan worden. 
Die mogelijkheid kan echter ook nega- 
tief worden aangewend door mis-
bruik of fraude door kwaadwillenden. 
Het vervalsen van de code is echter 
nagenoeg onmogelijk in tegenstelling 
tot bijvoorbeeld een streepjescode. 
Ook spelen weersinvloeden, vuil of  
beschadigingen geen of een veel min-
dere rol dan bij streepjescodes.

Hoe werkt dan de hondenchip eigenlijk?

De chip (of transponder) is een klein buisje van ongeveer 14 millimeter groot, 
eigenlijk niet veel groter dan een grote rijstkorrel. In het  buisje zit een klein stukje 
micro-elektronica bestaande uit een spoel en een micro- chip, die het unieke 
registratienummer bevat. De chip wordt met een  naald onder de huid tussen de 
schouderbladen van het dier of aan de  linkerzijde van de hals aangebracht. Eens 
de chip is ingebracht zie je ze niet meer.

Wanneer een afleesapparaat (chipreader) in de buurt  
van de chip  gehouden wordt, gaat in de spoel  
een kleine inductiestroom lopen  waardoor de  
chip een signaal uitzendt. Het afleesapparaat  
vangt dit  op en kan het nummer aflezen.  
Zonder afleesapparaat doet de chip  niks: er  
zit geen batterij of andere energiebron in.



Veel toepassingen

RFID-tags hebben reeds zeer veel 
toepassingen maar verwacht kan 
worden dat dit aantal de komende jaren 
nog sterk zal toenemen. Op dit moment 
wordt het al toegepast in: 
• Autosleutels
• Autotechnieken
• Bankpas
• Bescherming van personen
• Betalingen verrichten
• Bibliotheekboeken
• Bonuskaart
• Containerregistratie
• Creditcard
• Diefstalpreventie
• Elektronische betalingsmiddelen
• Goederenregistratie
• Identificatie van dieren
• Identificatie van patiënten
• Identificatie van personen
• Identificatie van producten
• Identiteitspapieren
• Ledenkaart
• Logistieke systemen
• Paspoort
• Personeel inloggen
• Personeel uitloggen
• Procesbewaking van goederen
• Productieproces bewaken
• Startonderbrekers
• Temperatuurmeting
• Toegangsbewijs
• Tijdwaarneming
• Vervalsing voorkomen
• Vervoersbewijs
• Voorraden beheersen
• Vuilcontainers

Volgende keer onderzoeken we 
hoe contactloos betalen  werkt!

Zit jij nog met een vraag ? 
Mail me dan en ik zoek het 
voor je uit!
vraag@natuurenwetenschap.be 
K. Wibus
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Ik zie ze vliegen
Welke akker- en weidefvogels  
kan jij spotten?

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 vogels die  je ziet, kan aanvinken.

Veel kijkplezier!

Akker en weidevogels 
De grutto is een weidevogel bij uitstek.

Het is een lentebode die jammer genoeg
almaar meer wordt teruggedrongen tot 
weidevogelreservaten. 

In de broedgebieden eet de grutto 
vooral regenwormen en larven van
insecten. Vooral emelten (larven van 
langpootmuggen) lusten ze graag, tot wel

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

in samenwerking met Natuurpunt

EKSTER

De ekster heeft een zwart 
verenkleed met witte buik en 
schoudervlek.  hij heeft een 
zeer lange, groenglanzende  
staart en blauwe metaal-
glans op vleugel, afhankelijk 
van lichtinval. De ekster is 
een alleseter. en je vindt hem 
in  open landschappen met 
verspreide bosjes, bomen-
rijen of geïsoleerde, hoge 
bomen..

FAZANT

De fazant is in grote delen 
van Europa uitgezet als 
jachtwild. Mannetjes hebben 
een lange pluimstaart en een 
rode naakte huid. Fazanten 
eten vooral plantaardig ma-
teriaal en ongewervelden.  
Fazanten vind je vooral in 
bosrijke omgevingen en half- 
open landschap met bosjes, 
struwelen en akkerland.

GEELGORS

De geelgors is met  zijn ty- 
pische zang en felgele ve-
renkleed een vrolijke ver-
schijning op onze Vlaamse 
akkers. 
De geelgors leeft voorname-
lijk van zaden, maar vangt 
tijdens de broedtijd ook 
insecten. De geelgors komt 
voor in heel Europa.

GELE  
KWIKSTAART

De gele kwikstaart is met 
zijn felgele verenkleed 
een vrolijke verschijning 
op onze Vlaamse akkers. 
Deze vogel is verlekkerd 
op allerlei insecten en 
spinnen. Hij komt voor in 
grote delen van Europa, 
maar er zijn verschillende 
ondersoorten die duidelijk 
herkenbaar zijn, vooral aan 
het koppatroon.

BLAUWBORST

De blauwborst is met zijn 
felblauwe keel en borst 
erg exotisch gekleurd. Je 
vindt de blauwborst vooral 
in moerasbosjes en ruige 
rietvelden. Hij eet vooral 
insecten, larven, wormen 
en slakjes, hoppend op 
de grond. Soms plukt de 
blauwborst ook insecten uit 
de lucht

BLAUWE REIGER

De blauwe reiger is een 
grote, grijze vogel met lange 
wit- grijze nek. Hij heeft een 
zwarte band door het oog, 
die uitmondt in een kuif, 
een gele dolkvormige sna-
vel en hoge bruine poten. 
De blauwe reiger behoort 
tot de reigerfamilie en is de 
meest bekende en algemene 
vertegenwoordiger van deze 
familie.

BOERENZWALUW

De boerenzwaluw heeft 
een schitterend verenkleed 
met metaalglans, hij voert 
snelle, sierlijke vluchten 
uit en is een opvallende 
en welkome verschijning 
tijdens de zomermaanden. 
Tijdens het vliegen pikt 
de boerenzwaluw met zijn 
breed geopende bek allerlei 
insecten als muggen, motten 
en kevertjes uit de lucht. 

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.

Akker en weidevogels 
De grutto is een weidevogel bij uitstek.

Het is een lentebode die jammer genoeg
almaar meer wordt teruggedrongen tot 
weidevogelreservaten. 

In de broedgebieden eet de grutto 
vooral regenwormen en larven van
insecten. Vooral emelten (larven van 
langpootmuggen) lusten ze graag, tot wel

1.200 per dag per grutto. 
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WIST JE DAT?
Sommige vogels vind je ook aan het water of in je tuin ... 

in samenwerking met Natuurpunt

GROTE ZILVER-
REIGER

De grote zilverreiger is een 
opvallende verschijning; 
zijn verenkleed is helemaal 
wit en hij heeft een lange 
en dunne hals. Tijdens zijn 
vlucht herken je de grote 
zilverreiger aan zijn tragere 
vleugelslag en langere vleu-
gels. De grote zilverreiger 
leeft van vissen en amfibieën.

HOUTDUIF

Deze duif is in Vlaanderen 
de meest algemene en 
grootste duif. Ze is vooral 
bekend door haar witte 
halsvlek en haar ritmisch 
gekoer. De houtduif lust veel 
op zijn menu. De houtduif 
broedt in beboste gebieden 
(vooral nabij akkers), 
parken, tuinen en steden. 
Voedsel zoeken gebeurt 
vooral op weiden en akkers.

HUISMUS

De tsjilpende huismus is een 
bekende cultuurvolger. Het 
gaat niet goed met de kleine 
vogel; de aantallen lopen de 
laatste decennia echter sterk 
terug. Het voedsel bestaat 
hoofdzakelijk uit zaden. De 
huismus is een cultuurvol-
ger en houdt zich vooral op 
in de nabijheid van bewo-
ning, zowel landelijk als  
in de stad.

KAUW

De kauw is een luidruchtige, 
gedrongen vogel, zwart met 
een grijs achterhoofd. Hij 
is vooral bekend doordat 
hij in schouwen en op 
kerkzolders broedt. Kauwen 
hebben een zeer uitgebreid 
menu, ze lusten bijna alles. 
De kauw broedt  zowel in 
een stedelijke als in een 
landelijke omgeving.

GRAUWE GORS

De grauwe gors lijkt wel 
een meer forse versie van 
de veldleeuwerik. Van 
alle bedreigde Vlaamse 
akkervogels kent de grauwe 
gors de sterkste terugval. 
De grauwe gors is verzot op 
zaden, maar eet tijdens het 
broedseizoen ook insecten. 
De grauwe gors komt voor in  
heel Europa.

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.

GROENLING

De groenling is een dikke, 
forse zaadeter met een 
stierennek. Met zijn 
krachtige snavel kan de 
vogel gemakkelijk harde 
zaden kraken. De groenling 
eet hoofdzakelijk zaden 
van kruiden, struiken en 
bomen. De groenling is 
geëvolueerd van een typische 
bosrandsoort tot een vogel 
van parken en tuinen.

GROTE LIJSTER

De grote lijster is een forse, 
bruine lijster met zwarte, 
ronde vlekjes op de borst. De 
vogel zit vaak rechtop, alsof 
ze voortdurend op haar hoe- 
de is. De grote lijster voedt 
zich met een brede waaier 
aan ongewervelden en 
komt vooral voor in popu-
lierenbossen, parken,  
boomgaarden en grote 
tuinen
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WIST JE DAT ... 
Door de uitbouw van de landbouw hebben akkervogels het moeilijk!

in samenwerking met Natuurpunt

KRAMSVOGEL

De kramsvogel is een forse 
lijster met een grijze kop en 
een roodbruine mantel. Kin, 
keel en buik zijn zwaar pijl-
vormig gevlekt. De kramsvo-
gel is verlekkerd op insecten 
De kramsvogel broedt het 
liefst in een open, landschap 
met boomgaarden en hout-
kanten, populierenbossen 
en bomenlanen, afgewisseld 
met weides en akkers.

KWARTEL

De kwartel is een zeer kleine 
hoender die zich zelden laat 
zien. De typische roep hoor 
je vooral op zwoele zomer-
avonden uit graanakkers 
weerklinken. De kwartel eet 
zaden van akkeronkruiden 
en graangewassen maar ook 
ongewervelden (voorname-
lijk insecten) die het van de 
grond pikt..

OOIEVAAR

Deze grote en opvallende 
vogel is één van de bekendste 
vogelsoorten uit deze 
reeks.  Ooievaars hebben 
een erg gevarieerd menu, 
dat voornamelijk bestaat 
uit slakken, regenwormen 
en grote insecten. Maar 
ook hagedissen, slangen, 
kikkers, padden en muizen 
zijn gesmaakte hapjes.

PATRIJS

De patrijs is een hoender-
achtige en dus familie van 
de fazant. Op het menu van 
de patrijs staan zaden, in-
secten, spinnen en wormen. 
De patrijs komt voor in het 
grootste deel van Europa, 
behalve in Scandinavië en 
op het Iberisch Schiereiland. 
De patrijs bouwt zijn nest 
op de grond, op een geca-
moufleerde plek zoals tussen 
hoge grassen.

KEEP

De keep is de noordelijke 
tegenhanger van onze 
vink. Zijn oranje borst en 
vleugeltekening maakt hem 
opvallend. De keep komt 
bij ons enkel voor tussen 
oktober en begin april. In 
die periode worden vooral 
beukennootjes gegeten. Ook 
granen en zaadjes van berk 
behoren tot het winters 
dieet.

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.

KIEVIT

Die kievit is met zijn 
kenmerkende roep, zijn 
acrobatische baltsvluchten 
en zijn fraaie kuif een 
opmerkelijke weide- en 
akkervogel. 
Zijn voedsel bestaat uit op 
de grond levende insecten 
en larven, regenwormen, 
slakjes, kleine hoeveelheden 
zaden en ander plantaardig 
materiaal.

KOPERWIEK

De koperwiek is een kleine 
lijster met roestrode oksels 
en flanken. In Vlaanderen 
is de koperwiek een 
wintergast die aankomt 
vanaf eind september en 
weer richting noord trekt 
eind maart - begin april. Je 
kan ze dan vooral vinden 
op besdragende struiken in 
parken en tuinen. Ze eten 
ongewervelden, bessen en 
fruit.
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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..

SPREEUW

De spreeuw is een luid-
ruchtige, zwartglanzende 
vogel met een spitse snavel. 
Na het broedseizoen zoeken 
ze elkaar op en vormen soms 
zeer grote groepen. Ze peu-
tert met haar lange spitse 
snavel in het gras, op zoek 
naar insecenten(larven). Ze 
komt voor in tuinen parken 
en loofbos met voldoende 
boomholtes. 

WIST JE DAT ... 
Weidevogels  zijn vogels die in uitgestrekte graslanden broeden.

PUTTER

De putter heeft een vuurrood 
gezicht en inktzwarte vleu-
gels met een gele streep. De 
vogel is een vrolijke kwette-
raar die vaak voedsel zoekt 
op distels. Hij eet vooral 
zaden van distels, kaarden-
bol, klit, teunisbloem en 
paardenbloem en broedt 
vooral in boomgaarden, 
parken en tuinen, groene 
woonwijken, met veel heg-
gen, hagen en houtkanten

RINGMUS

De ringmus lijkt op de huis-
mus maar je kan de vogel 
gemakkelijk herkennen aan 
de kastanjebruine kruin, 
de zwarte wangvlek en de 
witte halsband. Ze eet voor-
namelijk zaden, aangevuld 
met wat ongewervelden in de 
zomer. Ze zoekt haar voedsel 
vooral op de grond. De ring-
mus heeft een voorkeur voor  
knotwilgen, elzen, hakhout 
en boomgaarden.

RODE WAUW

De rode wouw heeft een 
roodbruin verenkleed, 
met een lichtere kop. De 
onder-vleugels tonen lichte, 
bijna witte, ‘vensters’ op de 
binnenste handpennen. De 
diep gevorkte staart, die aan 
de bovenzijde roodbruin is 
en aan de onderzijde bleker, 
wordt tijdens de vlucht 
voortdurend gekanteld is 
erg kenmerkend.

ROEK

De roek houdt er een 
ander dieet op na dan 
andere kraaiachtigen en 
eet ongewervelden, granen, 
kleine gewervelden en 
aas. Roeken zoeken hun 
voedsel vooral op de grond 
(zowel in weiland als op 
akkers). Net zoals meeuwen, 
lopen roeken vaak achter 
ploegende tractoren aan, op 
zoek naar keverlarven. 

in samenwerking met Natuurpunt
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TIP 
Sommige weidevogels staan graag op uitkijkposten, zoals op paaltjes.

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. 
De steenuil bouwt zijn 
nest het liefst in holten van 
fruitbomen, knotwilgen en 
oude schuurtjes.

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).

TURKSE TORTEL 

De Turkse tortel is een  
elegant, bruingrijs duifje 
met een zwart nekband. 
De soort werd pas in 1952 
voor het eerst in België 
waargenomen. De Turkse 
tortel eet vooral plantaardig 
materiaal met een voorkeur 
voor granen en zaden. Ze 
komt vooral voor in de buurt 
van bebouwing, graansilo’s 
of andere overslagplaatsen 
van graan.

VELDLEEUWERIK

De veldleeuwerik staat 
bekend om zijn tierelierende 
zang, in een hoog opgaande 
vlucht, langzaam uitstijgend 
boven een zomers graanveld.
De leeuwerik leeft van 
insecten, rupsen, larven, 
regenwormen en kleine 
kevers maar eet ook 
zaden van kruiden en 
graangewassen. Hij bouwt 
zijn nest het liefst in 
akkerlanden.

VELDUIL

De velduil leeft op open ter-
reinen zoals duinen, wei-
landen, heidevelden, polders 
en moerassen. 
In Vlaanderen is de velduil 
nooit algemeen geweest en 
zijn er niet elk jaar broed-
paren. Wel overwinteren er 
jaarlijks een aantal velduilen 
bij ons. 

VINK

De vink is met zijn grijs-
blauw petje, roestrode borst 
en witte vleugelstrepen een 
bekende tuinvogel. De zang 
eindigt (bij ons) vaak op 
suskewiet. De vink eet vooral 
insecten. In het najaar en de 
winter wordt dit aangevuld 
met zaden en plantaardig 
materiaal. De vink broedt in 
bossen, parken en tuinen. In 
de winter zie je ze ook op ak-
kers en velden.

WULP

De wulp behoort tot de fami-
lie van de strandlopers. Hij 
kan tot 57 cm groot worden 
en is zo de grootste Europese 
steltloper. Insecten, wor-
men, slakken, schelpdieren 
en kreeftachtigen zijn de 
voornaamste prooien van 
de wulp. Om die te vinden 
boort hij met zijn snavel in 
de bodem of doorzoekt hij 
ondiep water.

ZWARTE KRAAI

De zwarte kraai is een zeer 
intelligente en vindingrijke 
vogel. De soort is bij veel 
mensen (meestal ten 
onrechte) niet bijzonder 
populair. De zwarte kraai is 
een alleseter. Ze voedt zich 
vooral met ongewervelden,  
insectenlarven en granen. 
De zwarte kraai zit overal,  
de soort kan zich aanpassen 
aan elk leefgebied.
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Wat heb je nodig?
• munt van 10 eurocent
• schaaltje / bekertje
• azijn
• eetlepel
• 10 minuten op de eerste dag
• 5 minuten na een week

Aan de slag!
Dit proefje doe je in twee delen. Op de eerste 
dag leg je de munt in het schaaltje en doe je 
er twee eetlepels azijn bij. Je wacht daarna 
een weekje tot de azijn helemaal verdampt is. 

Na een week kijk je even naar het schaaltje 
met de munt om te kijken wat er gebeurd is. 

Een woordje uitleg
De azijn en het koper uit de munt vormen 
samen een nieuwe stof. Deze stof heet koper- 
acetaat. Als het water uit de azijn verdampt, 
dan ontstaan er langzaam kristallen. De 
kristallen hebben een blauw-groene kleur 
door het koperacetaat. Het koperacetaat 
verdampt niet, maar blijft achter en vormt 
langzaam kristallen met een blauw-groene 
kleur. 

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

Geld wit wassen ???

Munten gebruik je om mee te betalen. Maar  
een munt kun je ook gebruiken om een leuk
proefje mee te doen. Wat gebeurt er als je een 
munt van 10 eurocent in een schaaltje azijn 
legt?
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Waarom bestaan er geen groene zoogdieren? 
Zoogdieren zijn meestal nogal saai gekleurd. Tinten van zwart en (rood-)
bruin, maar nooit felgroen zoals vele vogels, vissen en reptielen. Vanwaar 
komt dat verschil?  
Het korte antwoord is: omdat zoogdieren haar hebben. En meestal zijn het net díe 
haren die de kleur van een zoogdier bepalen. Daarvoor maken ze gebruik van twee 
verschillende pigmenten: eumelanine (dat de kleuren zwart, bruin en grijs oplevert) en 
feomelanine (dat gele en rood/oranje tinten geeft). Met die twee kleuren, dat kan elke 
schilder je vertellen, kan je nooit ofte nimmer groen maken. 

Trouwens, vogels zoals de grasparkiet, amfibieën en 
reptielen danken hun groene kleurtje niet aan een of ander 
pigment. Wel verstrooien hun veren of schubben het licht 
op een spectaculaire manier, door hun speciale structuur. 
Daardoor ontstaan de meest waanzinnige kleurpatronen. 

Maar je raadt het al: er is ook een ietwat langer antwoord. De eigenlijke vraag luidt 
immers: waarom zijn zoogdieren geëvolueerd tot zulke saaigekleurde wezens? En 
waarom is er nooit een groen zoogdierpigment ontstaan? Met zekerheid kunnen we die 
vraag niet beantwoorden, evolutie is immers een werk van lange adem. Gelukkig komt 
een wetenschapper al een heel eind met wat gezond verstand en logisch redeneren. 
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De meeste zoogdieren zijn kleurenblind. ’t Is te zeggen: ze zien twee kleuren in plaats 
van de drie die wij zien. Daardoor nemen ze rood, geel, oranje en groen waar als één en 
dezelfde kleur. Die eigenschap (of liever het verlies van de eigenschap om drie kleuren 
te zien), hebben zoogdieren evolutionair verworven omdat ze vaak ’s nachts leefden. 
Kleurige tinten gaan bij de avondschemering verloren en een echt voordeel leverde het 
zien van die derde kleur niet meer op.

Ook nu nog is het voor een prooidier niet van levensbelang om met een groene pels 
in de omgeving te verdwijnen, aangezien de grootste vijanden van zoogdieren meestal 
zelf zoogdier zijn – en dus kleurenblind. Een grijze of bruine vacht leidt een hongerige 
vos, wolf of leeuw even goed om de tuin. 

Alleen de allerkleinsten (muizen, hamsters, …) vallen wel eens ten prooi aan een 
roofvogel (met uiterst scherp zicht in vier (!) kleuren). Van alle zoogdieren zijn zij dus 
het meest gebaat met een goede camouflage. Gelukkig maar dat de afgevallen bladeren 
waartussen ze rondstruinen, bruin zijn en niet groen. Kortom, als zoogdier heb je 
gewoon erg weinig voordeel aan een groene bontjas. 

 
 
 
 

met dank aan 
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Nieuw slachtoffer van Vesuvius-uitbarsting ontdekt in Pompeii

Tijdens opgravingen stuitten archeologen op de resten van een 
paard dat in het jaar 79 na Christus – net als de rest van Pompeii 
en omgeving – bedekt werd met een dikke laag as. Het paard 
stierf en na verloop van tijd verging zijn lichaam.

Het enige wat overbleef, waren de botten én een holte in de materialen, 
onder meer as, die het paard in de loop der tijd omringd hadden. Om 
een beter beeld te krijgen van hoe het paard er bij leven uitzag, hebben 
onderzoekers die achtergebleven holte volgegoten met gips. Het afgietsel 
vertelt ons meer over het meest recente slachtoffer van de Vesuvius-
uitbarsting dat in Pompeii is aangetroffen.

Groot paard
Zo blijkt het paard ongeveer 1,5 meter hoog te zijn geweest. Dat betekent 
dat het paard voor die tijd, een tijd waarin de paarden kleiner waren 
dan nu, behoorlijk fors was. Het wijst er volgens de archeologen op dat 
er in Pompeii en omgeving bewust met grote paarden gefokt werd om 
gaandeweg steeds grotere dieren te verkrijgen..

Tuig
Alles wijst erop dat het gevonden 
paard van grote waarde was voor 
zijn eigenaar. Zo werd nabij de 
schedel van het paard een met 
bronzen en ijzeren onderdelen 
versierd paardentuig gevonden.
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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 

Nobel ras
Uit geschriften van de agronoom 
Lucius Iunius Moderatus Columella 
weten we dat paarden in de tijd 
waarin de Vesuvius uitbarstte 
in verschillende categorieën 
werden onderverdeeld, waarbij 
de nobele rassen, die paarden 
leverden voor het circus en de 
sport, bovenaan prijkten. 

Het paard dat in Pompeii is ontdekt, moet tot deze categorie worden ge- 
rekend, aldus de archeologen. Het paard gaf, mede door zijn omvang,  een 
indicatie van de rijkdom van zijn eigenaar. Maar ondanks zijn grote sym-
bolische waarde, onderging het dier hetzelfde lot als veel andere paarden 
die in 79 na Christus in de stallen van Pompeii stonden.

De archeologen zijn voornemens het paard nog verder te bestuderen.  
Zo zullen onder meer de skeletresten nog aan onderzoek worden 
onderworpen. Op basis daarvan kan mogelijk meer gezegd worden over 
de gezondheid van het dier.

Al met al is het een unieke vondst. Het paard gaat bovendien de boeken 
in als één van de weinige in Pompeii teruggevonden dieren waarvan een 
gipsen afgietsel is gemaakt.

bron en foto:  scientias
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Soms heb je niet zoveel nodig 
om een leuk proefje in elkaar 
te steken. Deze keer maar drie 
simpele voorwerpen die je vaak 
wel in huis hebt! 

En vind je dit proefje leuk om 
te doen, probeer dan ook dit: 
• Gebruik een groter/kleine elastiek.
• Gebruik nog meer knijpers.
• Versier de houten knijpers.

Veel plezier met dit proefje!

Wat heb je nodig?
Een grote elastiek, liefst eentje 

zoals de postbode gebruikt 

rond zijn pakketjes.

Enkele houten wasknijpers. 
Uit plastic mag ook maar de 
houten werken het beste.

Een stoel of een krukje.

Wist je dat je 
wasknijpers aan  

een elastiek  
elkaar na-apen?  
Doe het proefje  

en je zal het zien!!
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Zelf aan de slag!
Span een stevig stuk elastiek tussen twee stoelpoten. Hang er 
twee wasknijpers aan, zoals op de foto. Geef dan een tik tegen 
één wasknijper en kijk wat er gebeurt! 
Maak een foto van je opstelling, stuur hem in en maak kans op 
een leuke prijs!

Een woordje uitleg
Een trillend voorwerp kan een ander voorwerp in trilling brengen, 
doordat de trillingen via een tussenstof worden doorgegeven. Als 
dit andere voorwerp in het ritme van de oorspronkelijke trillingen 
gaat meetrillen, wordt dat verschijnsel in de natuurkunde 
resonantie genoemd. Resonantie kan optreden bij vrijwel elk 
bestaand object.
Resonantie treedt op bij bepaalde frequenties, namelijk bij de 
eigenfrequenties of natuurlijke frequenties. Dit zijn frequenties 
waarbij in het object een staande golf kan optreden. Het zijn ook 
de frequenties die spontaan ontstaan als het object door een 
korte tik wordt aangeslagen, zoals dus bij de wasknijper. Als een 
kerkklok bijvoorbeeld wordt aangeslagen door de klepel, gaat 
hij trillen in zijn eigenfrequenties, en juist ook bij die frequenties 
veel geluid uitstralen. Door de aanslag gaat de klok bij alle 
frequenties trillen, maar alleen de eigenfrequenties blijven lang 
hoorbaar, de trillingen bij de andere frequenties sterven snel uit.
Voor meer toffe wetenschappelijke experimenten, surf je naar  
www.wetenschapmoetjedoen.be 
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Sterren en kometen

De volgende Marsrover krijgt gezelschap van een kleine 
helikopter. Deze helikopter gaat Mars vanuit de lucht vastleggen.                                                                                                                 
De heli zat al een tijdje in de pijpleiding, maar nu heeft de Amerikaanse 
ruimtevaartorganisatie toch budget vrijgemaakt om het luchtvaartuig te 
realiseren.

Mars Helikopter weegt 1,8 kilo en heeft twee roterende bladen. Deze 
twee bladen zijn samen goed voor 3.000 omwentelingen per minuut. In 
vergelijking: op Aarde draaien de rotoren van helikopters gemiddeld 250 
tot 600 keer per minuut.

De helikopter heeft zonnepanelen om de lithium-ion-accu’s op te laden. 
Daarnaast is het beestje voorzien van een mechanisme om zichzelf warm 
te houden. Het kan ’s nachts aardig koud zijn op de rode planeet.

Doet ‘ie het of doet ‘ie het niet?
De missie is spannend. Het is namelijk de vraag of de helikopter wel 
van de grond komt. De atmosfeer van Mars is ongeveer honderd keer 
dunner dan die van de Aarde. Dit betekent dat de atmosfeer net boven 
het Marsoppervlak ongeveer even ijl is als de aardse atmosfeer op een 
hoogte van 30.000 meter. Zo hoog vliegen helikopters nooit.
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Sterren en kometen
 
Autonome vluchten
De helikopter vliegt zelfstandig. Er zit dus niemand achter de 
knoppen. Wel ontvangt de helikopter commando’s van Mission 
Control op Aarde, bijv. welke route gefotografeerd moet 
worden. Als de accu’s volledig zijn opgeladen, zal hij het 
luchtruim kiezen.

De eerste vluchten
De eerste maand worden er vijf vluchten gepland. De eerste vlucht is vrij simpel: 
de helikopter gaat exact drie meter omhoog en blijft dertig seconden 
in de lucht hangen. De weken daarna worden de afstanden 
steeds groter. Uiteindelijk moet het beestje een paar honderd 
meter afleggen en zal hij ongeveer 90 seconden boven het 
Marsoppervlak blijven.

Pionier?
Als alles goed gaat, dan worden er in de toekomst 
misschien meer helikopters naar Mars en andere manen 
en planeten gestuurd.

MARS2020
De afgelopen decennia heeft NASA verschillende 
rovers naar Mars gestuurd. Maar geen enkele 
rover had zoveel camera’s als het exemplaar 
dat in 2020 naar Mars vertrekt. De Mars 
2020-missie wordt namelijk uitgerust met 
23 camera’s. Mars 2020 wordt in 2020 
gelanceerd en komt in februari 2021 aan 
bij de rode planeet. 
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Een cookie is een 
klein tekstbestandje 
dat een website op 

de harde schijf van je computer 
zet op het moment dat je de site 
bezoekt. De belangrijkste functie 
van cookies is om de ene gebruiker 
van de andere te onderscheiden. 
Je komt cookies dan ook veel 
tegen bij websites waarbij je moet 
inloggen. Een cookie zorgt dat je 
ingelogd blijft terwijl je de site 
gebruikt.

 
Er is de voorbije weken veel te doen geweest rond de nieuwe 
GDPR wetgeving en het beschermen van je persoonlijke 
gegevens door derden. En dit geldt ook voor alle persoonlijke 
gegevens die je online achterlaat bij het inloggen, het shoppen 
of het spelen van games. Bijna alle websites en applicaties 
online maken gebruik van cookies, maar wat zijn dat precies?  
Kan je die ook eten?

Sommige cookies worden 
verwijderd als je je browser 
afsluit. Andere kunnen jaren 
op je computer blijven staan 
als je ze niet verwijdert. Je 
kunt meestal niet zien waar 
een cookie precies voor dient. 

De inhoud van die bestandjes 
is meestal een onleesbare 
compu-tercode. De echte ge-
gevens over je staan in de 
database van de website.
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Tracking cookies
Hoe werkt dit? Een website (A) kan bijvoorbeeld een 
adverteerder toestemming geven om een cookie te plaatsen. 
Die adverteerder weet dan ook dat je de website of pagina 
hebt bezocht. Het echte voordeel voor die derde partij (de 
adverteerder) ontstaat als de gebruiker ook op een andere 
site (B) komt die ook toestemming heeft gegeven aan de 
adverteerder om cookies te plaatsen. De adverteerder kan 
het cookie van site A dan uitlezen, en op die manier weet de 
adverteerder dat deze gebruiker zowel sites A en B bezocht 
heeft. En hij heeft meer informatie dan website A of B los van 
elkaar over de gebruiker hebben. Cookies die het ‘volgen’ van 
mensen mogelijk maken, noemen we tracking cookies

Flash Cookies
Flash cookies zijn een ander soort cookies die gebruik maken 
van Adobe Flash, een techniek om websites mooier weer te 
geven. Vroeger waren ze lastig te verwijderen en niet tegen 
te houden. Door medewerking van Adobe behandelen 
browsers flashcookies sinds 2011 wel als gewone cookies, en 
worden ze dus op verzoek geblokkeerd en verwijderd. Om 
veiligheidsredenen is het belangrijk om Adobe Flash zo in te 
stellen dat deze altijd bijgewerkt wordt naar de nieuwste versie. 
De nieuwste Flash-speler is te downloaden bij Adobe.com.
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Tonale 2018

Londen 2018
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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: Noa Römer  
Gefeliciteerd met je prijs!  

Kan jij de rebus oplossen?

Veel succes.
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