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Alle dagen open van  
8u30-12u en 12u30-16u30

-------------------------------------

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:
Sus Dams,  John Bekker en  

Martine Vanrusselt 
Eindredactie:

Sus Dams,  Bjorn Di-Paolo en  
Martine Vanrusselt

Grafische vormgeving:
Martine Vanrusselt

--------------------------------------- 
Oplage: 3000 exemplaren

Tijdschrift Natuur!lijk is afhankelijk 
van de vzw Natuur en Wetenschap. 
De redactie laat aan de schrijvers de 
volledige verantwoordelijkheid over 
hun artikels.
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Eerst even dit ... 
We willen al onze leden, vrijwilligers, partners en stake-holders een 
fantastisch NeW-jaar toewensen. Dat 2019 een boeiend jaar mag worden! 
Voor ons bij Natuur en Wetenschap zal het sowieso een jaar worden met 
heel wat uitdagingen nu er binnen ons bestuur enkele wijzigingen gebeurd 
zijn. Tijd dan ook om enkele mensen te bedanken voor hun jarenlange 
inzet in het dagelijks bestuur van onze vereniging. 

Jos Vandermeulen is meer dan 25 jaar lang 
de begeesterde voorzitter geweest van onze 
vereniging. Als kampbegeleider van onder 
andere Londen, Voeren en Texel blijft hij nog 
actief en ook de wetenschappelijke wedstrijden 
blijven onder zijn toezicht georganiseerd worden. 
Jos geeft de voorzittersfakkel door aan Martine 
Vanrusselt. 

Bart Moens werd in 2002 de nieuwe secretaris 
van onze vereniging. 16 jaar heeft hij zich dag in 
en dag uit ingezet voor onze vzw. Ook Bart blijft 
achter de schermen nog actief binnen Natuur 
en Wetenschap, maar zijn taken als secretaris 
zullen voortaan waargenomen worden door 
Arne Van Antwerpen. 



220 euro

van 1 tot 8 juli 2019

max. 30 deelnemers 
vanaf 10 jaar

bivak De Brink 
in Sint-Pieters-Voeren

zelf te regelen

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

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! 
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Ons aanbod aan zomerkampen is deze zomer uitgebreider dan 
ooit!  Naast ons vast aanbod in binnen- en buitenland is voor onze 
jongste leden kamp Knuffelzoo terug en voor de echte avonturiers 
is er de rondreis door Bosnië-Herzegovina. Een nieuwe kamp in 
Frankrijk en een gamingkamp in Hongarije maken het aanbod 
compleet. Kortom, we zijn er zeker van dat er binnen ons aanbod 
zeker een kamp bijzit voor jou en je vrienden!  

Misschien heb je er in de wandelgangen al iets over  
gehoord, of meer nog, misschien heb je zelfs al een  
I-watcher ontmoet of wil je er zelf een worden ... 
Dagelijks worden er heel veel wetenschappelijke werken gepubliceerd over 
heel de wereld, het ene artikel is al interessanter dan het andere, maar 
daarom niet minder belangrijk. Om dit wetenschappelijke interessante 
nieuws bij elkaar te brengen, werd het project I-watchers ontwikkeld. 

Het team van de I-watchers, of ook wel “innovation watchers” genoemd, 
gaat dus op zoek naar de nieuwste weetjes over natuur, wetenschap, 
techniek, ruimtevaart, geneeskunde en nog veel meer. De artikels worden 
herschreven naar begrijpbare taal, want geef toe, soms lees je zo een 
wetenschappelijk artikel en heb je geen idee wat ze nu eigenlijk willen 
zeggen. Is zo een artkel herschrijven iets voor jou? Geef je dan op als 
medewerker voor dit project. 

Wil je op de hoogte blijven van het laatste 
wetenschappelijke nieuws, surf dan snel naar  
www.i-watchers.be  Schrijf je dan ook meteen in 
voor onze NeWsbrief zodat je geen enkel weetje mist. 

V O E R E N
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545 euro

van 9 tot 18 juli 2019

max. 12 deelnemers 
vanaf 12 jaar

Haza Piroska 
in Andocs - Hongarije

vliegtuig en minibusjes/auto

John en Martine  
Bekker - Vanrusselt  
+36 20 356.72.76

580 euro

van 1 tot 9 juli 2019

max. 7 deelnemers 
vanaf 14 jaar

in tentjes  
Dolomieten en Oostenrijk

minibusje

Didi Vandermeulen 
0486/88.44.33

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 The Italian Job. We doen 
voornamelijk via ferrata’s, maken 
fantastische natuurwandelingen, we 
gaan raften en beleven nog veel meer 
avonturen. 

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 natuurwandeling, 
gaan varen en nog veel meer in, op en  
rond het Balatonmeer.

Voor onze allerjongsten van 6 tot 10 
jaar, organiseren we dit jaar weer 
ons beestig leuke kamp Knuffelzoo. 
Elke dag zetten we dieren centraal 
tijdens dit kamp, we maken superleuke 
uitstappen naar een boerderij en de zo, 
we spelen en knutselen en nog veel 
meer ... Kom jij mee?

Ben je op zoek naar avontuur, natuur 
en cultuur? Zie je een kamp van 14 
dagen rondreizen wel zitten? Wil je 
een onvergetelijk avontuur beleven? 
Stop dan met zoeken want dan is dit 
jou kamp! We gaan raften, doen aan 
ziplining en via ferrata’s en nog veel 
meer ... 

Mountain Adventure

Balaton Splash

295 euro

van 13 tot 19 juli 2019

max. 15 deelnemers 
van 6 tot 10 jaar

vakantiehuis Fabiola
Maasmechelen

eigen vervoer

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

Knuffelzoo

799 euro

van 19 juli tot 1 aug.2019

max. 12 deelnemers 
van 14 en 19 jaar

in tentjes op campings

minibusjes

Patrick en Jessica  
Claes - Nijssen
0472/96.56.69

Bosnie - Herzegovina..



Combineer Verrassend Hongarij en The Hungary Games voor 760 euro!
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545 euro

van 1 tot 10 augustus 2019

max. 12 deelnemers 
vanaf 15 jaar

Haza Piroska 
in Andocs - Hongarije

vliegtuig en minibusje

John en Martine  
Bekker - Vanrusselt  
+36 20 356.72.76

110 euro

van 28 juli tot 2 aug.2019

max. 40 deelnemers 
van 11 en 12 jaar

De Hoge Rielen
Kasterlee

eigen vervoer

Tovenaar Sus Dams
014/21 55 65

Hou je van toffe workshops, magie, 
chemie, griezelige  kampvuurverhalen,  
 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 ...

Welke ambachten zijn er nog in 
Hongarije? Dat wordt de rode draad 
van ons kamp dit jaar. Houtbewerken, 
keramiek en boogschieten. Maar we 
gaan ook lekker genieten van een 
thermaalbad, heerlijke Hongaarse 
maaltijden en we maken dagelijks een 
toffe uitstap. Kom Hongarije samen 
met ons ontdekken!

Kom je mee op een 8-daagse 
ontdekkingsreis door het mooiste 
stukje van Frankrijk? Ben je tussen de 
12 en de 16 jaar, hou je van avontuur, 
ben je sportief en creatief, dan is dit 
kamp echt iets voor jou!

Hou je van spelletjes in allerlei vormen, 
digitaal of gezellig in groep een 
bordspel spelen? Wil je zelf wel eens 
een spel bedenken en een virtueel 
avontuur beleven? Kom jij als eerste 
uit de escape room? Kortom is spelen 
echt jouw ding? Schrijf je dan nu in 
voor ons nieuwe kamp.  

Verrassend Hongarije

500 euro

van 3 tot 10 augustus 2019

max. 14 deelnemers 
van 12 tot 16 jaar

vakantiehuis

minibusjes

Carine en Stefan Gijbels
+33 6 74022413 of 
+33 6 73830065

Bijna alles kan in de Morvan

435 euro

van 10 tot 16 aug. 2019

max. 12 deelnemers 
vanaf 15 jaar

Haza Piroska 
in Andocs - Hongarije

vliegtuig en minibusjes

John en Martine  
Bekker - Vanrusselt  
+36 20 356.72.76

The Hungary Games

Toverkollen
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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

530 euro*

van 11 tot 20 aug.2019

max. 40 deelnemers 
vanaf 12 jaar

in chalets  
in groepjes van 4

autobus

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

Fantastische reist naar het Zweedse 
Vikingeneiland Öland. Elke dag toffe 
activiteiten met bezoeken aan o.a. 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

Ben je 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 zeehondenopvang Ecomare, 
meevaren met een garnalenvisser op 
de Waddenzee en nog veel meer ... 

270 euro

van 18 tot 23 augustus 2019

max. 21 deelnemers 
van 10 tot 14 jaar

in tentjes 
op een boerderij

minibusjes

Carine en Stefan Gijbels
+33 67.402.24.13 of +33 67.383.00.65 
Arne van Antwerpen: 0479/66.67.76
Jos Vandermeulen: 011/40.13.54

TexelZweden Oland

530 euro

van 11 tot 20 augustus 2019

max. 10 deelnemers 
vanaf 14 jaar

in tentjes langs het water
in de prachtige natuur

autobus

Patrick Claes
0472/96.56.69

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! 

Zweden survival

..
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21ste WEDSTRIJD VOOR 
WETENSCHAPPELIJKE 
UITEENZETTINGEN 
1e GRAAD . 2019

In samenwerking met                  ANTWERPEN NV 

VeLeWe • VOB en Ministerie van de Vlaamse Ge-

meenschap

Doel
Een geschreven wetenschappelijk werk maken over een onderwerp naar keuze. Dit 
werk dient eenvoudig te zijn en begrijpelijk voor jongeren van de eerste graad van 
het secundair onderwijs. Zowel onderwerpen uit de biologie, ecologie, chemie, fysi-
ca, technologie, geologie, archeologie, … kunnen aan bod komen. De voorkeur wordt  
gegeven aan opzoekingswerk. Het gebruik van ICT wordt aangemoedigd maar het 
werk mag geen kopie zijn van internetsites (persoonlijk werk is belangrijk!). Het werk 
moet aangevuld worden met een gedetailleerde bibliografie (=bronvermelding: boeken, 
tijdschriften, volledige internetadressen, …). 

Uit de ingezonden werken kiest eenzelfde jury vijf finalisten die op de finale, tijdens 
een levendige uiteenzetting van minimum 10 en maximum 15 minuten, het behandelde  
onderwerp bespreken. Hierbij mag gebruik gemaakt worden van allerhande hulp- 
middelen (dia’s, foto’s, video, film, …). Dit materiaal dient opgesteld te worden voor het 
begin van de uiteenzetting.

Voor meer informatie kan je terecht op 
www.natuurenwetenschap.be 
of volg ons op facebook via  

facebook.com/NatuurenWetenschap

Ga jij de uitdaging aan?!

Inschrijven voor 1 februari 2019

De kandidaten
Zijn jongeren uit alle studieniveaus die 
overeenkomen met de eerste graad 
secundair onderwijs (leeftijdscategorie: 
12-13 jarigen), dus ook STEM-richtingen. 
Zij werken alleen of vormen een 
onderzoeksgroep van 2 tot maximum 
5 personen. De deelnemer kiest een 
raadgever die hen begeleidt. Het 
inschrijvingsformulier, met daarop alle 
gegevens, aangevuld met alle namen 
en adressen van alle deelnemers, dient 
voor 1 februari 2019  toe te komen op 
onderstaand adres. 

Natuur en Wetenschap vzw
Baalsebaan 287 

3128 Baal (Tremelo) 
T 016 53 73 75 

secretariaat@natuurenwetenschap.be

De wedstrijd 
wordt in twee fasen georganiseerd:
1. IndIenen van de tekst

Het schriftelijk werk moet ingediend worden 
voor 1 februari 2019. Dit werk wordt op 
A4-formaat en in vijfvoud (1 origineel en 4 
kopies) ingediend en omvat minimum 5 en 
maximum 25 bladzijden. Op het titelblad 
komt onder de titel het onderwerp en de  
na(a)m(en) van de deelnemer(s) en 
de coach. In bijlage ook alle namen en 
adressen van alle groepsleden.Deze 
teksten worden door een vakkundige jury 
beoordeeld. De 5 best gerangschikten 
worden uitgenodigd voor een mondelinge 
uiteenzetting tijdens de finale op woensdag 
22 mei 2019.

2. MondelInge uIteenzettIng 

Na de mondelinge uiteenzetting (minimum 
10 en maximum 15 minuten) van het 
onderwerp worden de kandidaten door de 
jury ondervraagd in verband met hun kennis 
van het onderwerp, de geraadpleegde 
bronnen en het onderzoekswerk dat zij 
verricht hebben.

De prijzen
1. schIftIngen

Alle deelnemers krijgen, ongeacht hun 
rangschikking, een mooi prijsboek.
2. natIonale fInale

De jury verdeelt een bedrag van 
500 euro volgens de waarde van de 
wetenschappelijke uiteenzettingen. De 
5 laureaten (individueel of de groep) 
ontvangen een minimum bedrag van 
50 euro.

Bovendien ontvangen alle finalisten 
een prachtig boekenpakket en een 
jaar gratis lidmaatschap van Natuur en 
Wetenschap.
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De kandidaten
Zijn jongeren uit alle studieniveaus van de 
vier laatste jaren van het secundair onderwijs 
(leeftijdscategorie: 14-18 jarigen) of over- 
eenkomstig, dus ook STEM-richtingen  
Zij dienen het ingevulde inschrijvingsformu-
lier, met de namen en adressen van alle deel- 
nemers,  ten laatste op 25 januari 2019 toe te 
zenden aan:

Ook groepen van maximaal 5 personen kunnen tot de 
schriftelijke wedstrijd worden toegelaten. De voor-
dracht en de ondervraging gebeurt door maximum 3  
kandidaten.

58ste WEDSTRIJD VOOR 
WETENSCHAPPELIJKE 
UITEENZETTINGEN 
2e en 3e GRAAD . 2019

In samenwerking met                   ANTWERPEN NV 

 VeLeWe • VOB en Ministerie van de Vlaamse Ge-

meenschap 

De jury
1. ProvIncIale schIftIngsProeven

Een jury, steeds samengesteld uit dezelfde leden, zal bij 
elke schiftingsproef de kandidaten beoordelen. De 5 best 
gerangschikten gaan naar de nationale finale.

2. natIonale fInale

De jury bestaat uit universiteitsprofessoren, pedagogisch 
adviseurs en vakspecialisten.

De wedstrijd 
wordt in twee fasen georganiseerd:

1. ProvIncIale schIftIngsProeven

Telkens op een woensdagnamiddag in een gemeente van uw provincie. 
De provinciale schiftingen gebeuren in de maanden maart en april 2019.

2. natIonale fInale

De vijf best gerangschikte kandidaten van de provinciale schiftingen worden uitgenodigd op 
de finale die zal plaatsvinden op woensdag 16 mei 2018. Zowel tijdens de schiftingen als 
tijdens de finale zullen de kandidaten door de jury ondervraagd worden in verband met hun 
kennis van het onderwerp en geraadpleegde bronnen. Hiertoe dient de kandidaat een tekst 
en een gedetailleerde bibliografie ter beschikking te stellen van de juryleden.

De prijzen
1. ProvIncIale schIftIngen

Elke deelnemer ontvangt een weten-
schappelijk werk ongeacht zijn/haar 
rangschikking. De best gerangschikte 
kandidaat (of groep) uit het derde jaar 
en de best gerangschikte kandidaat 
(of groep) uit het vierde jaar secundair 
onderwijs, die niet aan de finale deel-
nemen, ontvangen bovendien een 
bedrag van elk € 130.
2. natIonale fInale

De jury verdeelt een bedrag van € 1500  
volgens de waarde van de wetenschap-
pelijke uiteenzettingen. De 5 laureaten 
(individueel of de groep) ontvangen 
een minimum bedrag van 150 euro. 
Bovendien wordt aan alle finalisten een 
prachtig boekenpakket toegekend.

Beoordeling 
Om de kandidaten te rangschikken beschikt 
de jury over 100 punten als volgt verdeeld: 

• 10 punten voor profilering  
(taal, presentatie, houding, …) 

• 20 punten voor didactische waarde/
helderheid/los van de tekst/duur van de 
uiteenzetting (min. 12’ – max 15’)             

• 25 punten voor de wetenschappelijke 
waarde van de uiteenzetting en het 
onderwerp, proef-ondervindelijk werk 

• 25 punten voor kennis van het 
onderwerp

• 20 punten voor resultaten van persoonlijk 
werk, lay-out en inhoud werk, toepassing 
van informatica en bibliografie

Inschrijven voor 25 januari 2019

Voor meer informatie kan je terecht op 
www.natuurenwetenschap.be 

of volg ons op facebook via  
facebook.com/NatuurenWetenschap

Doel
Een wetenschappelijke uiteenzetting houden over een onderwerp naar keuze. De 
uiteenzetting dient levendig en gevulgariseerd te zijn en begrijpelijk voor een jongere 
van het secundair onderwijs. Zowel onderwerpen uit de biologie, ecologie, chemie, 
fysica, geologie, technologie, archeologie, … kunnen aan bod komen. 

De voorkeur wordt gegeven aan research- en praktisch werk.Tijdens de uiteenzetting, 
van minimum 12 tot maximum 15 minuten per kandida(a)t(en), mag gebruik gemaakt 
worden van allerhande didactische en visuele hulpmiddelen. Dit materiaal van de 
kandidaat dient op punt gesteld voor het begin van de eerste uiteenzetting.

Natuur en wetenschap vzw
Baalsebaan 287 te 3128 Baal (Tremelo) 

T 016 53 73 75 
secretariaat@natuurenwetenschap.be

Ga jij de uitdaging aan?!



Aardmagnetisch veld

Het aardmagnetisch veld speelt een 
belangrijke rol in de werking van 
een kompas. Het aardmagnetisch 
veld is het magnetisch veld dat om 
de aarde heen ligt. Grofweg is het 
aardmagnetisch veld te beschrijven 
aan de hand van een magnetische 
zuidpool die zich in het noorden 
bevindt en een machnetische 
noordpool die zich in het zuiden 
bevindt. Deze beschrijving wordt ook 
wel het geomagnetische dipoolveld 
genoemd.

Karel Wibus  

zoekt het uit . . .

Wat is kompas?

Een kompas is een apparaat dat 
wordt gebruikt om de huidige richting 
ten opzichte van het noorden te 
bepalen. Een kompas wijst altijd het 
noorden aan. Hierdoor kan men zich 
oriënteren en de richting bepalen 
om naartoe te gaan. Er wordt al in 
de 12e eeuw voor het eerst over het 
begrip ‘kompas’ gesproken.

Een kompas
Prof. W.Talles kreeg van Sanne  uit Brugge 
de vraag hoe een kompas eigenlijk werkt. Wij  
stuurden Karel Wibus natuurlijk op  
onderzoek uit.
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Gebruik

Sinds de komst van moderne 
navigatiesystemen is het gebruik van 
het kompas drastisch verminderd. 
Particulieren maken veel minder 
gebruik van het ouderwetse, fysieke 
kompas en hebben steeds vaker een 
kompas ingebouwd in hun mobiele 
telefoon of navigatiesysteem. 

In de lucht- en scheepsvaart worden 
kompassen ook al niet meer gebruikt 
om de koers te bepalen, maar zijn ze 
nog wel verplicht om te dienen als 
navigatiemiddel in tijden van nood.
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Hoe werkt het?

In het kompas bevindt zich een naald. Deze naald is magnetisch, omdat de 
aarde ook magnetisch is. Een magneet heeft als eigenschap dat tegenpolen 
elkaar aantrekken en dezelfde polen elkaar afstoten. Een noordpool van 
een magneet stoot dus een noordpool van een andere magneet af. Een 
noordpool van de ene magneet en de zuidpool van een andere magneet 
trekken elkaar echter aan. 

Stel nu de aarde voor als een grote staafmagneet die van de geografische 
noordpool naar de geografische zuidpool loopt, dan ligt de zuidpool van 
deze magneet bij de Noordpool en de noordpool van deze magneet bij de 
Zuidpool. Verder is gegeven dat de naald in je kompas als uiteinde een 
noordpool heeft. Dit betekent dus dat de magnetische zuidpool en de 
noordpool van de naald van je kompas elkaar aantrekken. Aangezien de 
magnetische zuidpool zich op de Noordpool bevindt, zal de magnetische 
naald van je kompas altijd naar het noorden wijzen.

Nauwkeurigheid

Een kompas heeft niet overal op aarde dezelfde nauwkeurigheid. Hier in 
onze regio is de afwijking momenteel ongeveer een halve graad, waardoor 
een kompas bijna altijd exact het geografische noorden aanwijst. In andere 
delen op aarde kan een kompas meer dan een graad en soms zelfs tientallen 
graden afwijken. Dicht bij de Noordpool en Zuidpool is een kompas helemaal 
niet te gebruiken. 

bron: https://electronica.infonu.nl

.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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Tijdens het weekend van 5 tot 7oktober 2018 organiseerden we 
ons allereerste wetenschapsfestival. Tijdens Xpermentia kon-
den jongeren wetenschappen komen ontdekken, beleven en 
vooral doen op het domein Woutershof in Kinrooi. Het was een 
fantastisch weekend. Mede dankzij het schitterende zomerweer, 
maar ook dankzij de inzet van onze vele vrijwilligers, werd het 
een unieke ervaring voor zij die erbij waren. Wij laten jullie nog 
even meegenieten van alle hoogtepunten van het weekend. 

Hou alvast het weekend van 4 tot 6 oktober 2019 vrij  
en mis onze tweede editie van ons  

wetenschapsfestival XPERIMENTIA niet!
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Kan geluid iemand doden ?
Zestig (dB) voor een goed gesprek, 70 dB uit de stofzuiger, de grasmaaier is goed voor 
95 dB en in een voetbalstadion word je blootgesteld aan 120 dB… Bestaat er ook een 
geluidssterkte waar je van kan doodgaan? 

Hoe onwaarschijnlijk het ook klinkt: ja, je kan doodgaan van een heel sterk geluid. 
Maar wees gerust, de kans is klein dat je met zulke decibels in aanraking komt. We 
hebben het hier over ‘high energy impulse noise’, een bliksemsnelle stijging van de 
atmosferische druk die ontstaat als gevolg van een explosie. Een schokgolf van lucht, 
zo je wil. 

Geen geluid, denk je? Toch wel! Ooit al de ramen horen kletteren als een vliegtuig 
door de geluidsmuur gaat of als een oorverdovende donderslag weerklinkt? 
Precies: geluid kan een schokgolf teweegbrengen. Wat voor ravage zo’n schokgolf 
kan aanrichten, werd akelig duidelijk tijdens de eerste wereldoorlog. Na een 
explosie werden soldaten dood teruggevonden, zonder uiterlijke verwondingen. 
Het was het plotselinge luchtdrukverschil, wel degelijk veroorzaakt door het 
geluid van de bom, dat hen omlegde. Inwendig was er een bloedbad aangericht. 
Alle organen met lucht erin (oren, longen, spijsverteringsstelsel) waren ernstig 
aangetast. 

Waarschijnlijk treedt de ‘dood door geluid’ in doordat de extreme druk op de 
borstkas, de longblaasjes doet knappen. De luchtbelletjes die dan in de bloed-
vaten terechtkomen, reizen naar andere organen zoals het hart en de hersenen 
reizen. De dood is dan niet veraf. 

Hoe luid moet geluid nu precies zijn om te doden? Vanaf 130 tot 140 dB begin-
nen je oren pijn te doen. Dat is het geluid van een straalmotor op 10 m afstand. 
Tussen de 160 en 185 dB zal je trommelvlies ook effectief scheuren, je hoort dan 
niets meer. Bij 200 dB scheuren je longen en verschijnen de embolieën. Gelukkig 
komen we zulke geluidssterktes zelfs niet in de luidste fabrieken tegen. In oor-
logsgebied daarentegen...

Met dank aan 
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Een woordje uitleg
Als je een ballon over een trui wrijft, dan wordt hij elektrisch geladen. 
Een elektrisch geladen ballon trekt snippers papier aan. Daarom 
blijven er snippers aan de ballon plakken. 

Er zijn twee soorten elektrische lading: positieve lading (+) en 
negatieve lading (-). Elektronen zijn onzichtbaar kleine deeltjes en 
hebben een negatieve lading. Tijdens het wrijven gaan er elektronen 
van de trui naar de ballon. De ballon wordt hierdoor ook negatief 
geladen. 

De papiersnippers zijn niet elektrisch geladen maar neutraal: er is 
evenveel positieve als negatieve lading. Gelijke ladingen stoten elkaar 
af en tegengestelde ladingen trekken elkaar aan. De negatieve lading 
in het papier wordt afgestoten door de negatieve lading in de ballon. 
En de positieve lading in het papier wordt juist aangetrokken door de 
negatieve lading in de ballon. 

De negatieve lading kan door het papier bewegen. Door het afstoten 
gaat de negatieve lading verder van de ballon af zitten, waardoor 
dichtbij de ballon de positieve lading overblijft. De sterkte van het 
aantrekken of afstoten hangt af van de afstand tussen de ladingen. 

De aantrekking tussen de ballon en het papier is sterker dan de 
afstoting, want de negatieve lading in het papier zit dichter bij de 
ballon dan de postieve lading. De aantrekking is sterk genoeg om de 
papiersnippers op te tillen. Als de snippers te groot zijn, dan werkt 
het niet, doordat de zwaartekracht dan sterker is dan de aantrekking 
tussen de ladingen. 

Meer toffe wetenschappelijke experimenten?
Surf je naar www.wetenschapmoetjedoen.be

Een opgeblazen ballon is rond en 
glad. Als je er iets aan vast wil 
plakken, dan kun je daar lijm voor 
gebruiken. Kun je ook iets op een 
ballon plakken zonder lijm?

We gaan het samen ontdekken ...

Eerst maak je meerdere kleine 
snippers. Blaas dan de ballon op 
en knoop deze dicht. Wrijf met 
de ballon over de trui. Hou nu de 
ballon boven de snippers en kijk 
wat er gebeurt!

Hoe denk je dat dit komt?

Wat heb je nodig?
ballon

papier

wollen trui

10 minuutjes tijd

Zonder lijm papier 
aan een ballon plakken, 
wedden dat het je lukt!

Probeer het maar!
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Sterren en kometen
Astronomen stonden lange tijd voor een raadsel. Hoe kan het dat we in 
ons universum zoveel hete Jupiters en superaardes aantreffen, maar we 
nauwelijks stuiten op hete Neptunussen? Het antwoord op deze vraag 
is eindelijk gekomen. Met behulp van ruimtetelescoop Hubble ontdekten 
astronomen een ‘zeer warme’ Neptunus, die tot GJ 3470b gedoopt is. En 
deze exoplaneet blijkt razendsnel waterstof uit zijn atmosfeer te verliezen, 
om vervolgens in een ander type planeet te transformeren.

GJ 436b
Een paar jaar geleden kwam Hubble de exoplaneet GJ 436b op het spoor waarbij 
ook werd ontdekt dat de atmosfeer verdampte. En nu sluit GJ 3470b bij dit rijtje 
aan.  Echter verdampt de atmosfeer van GJ 436b zo’n 100 keer sneller dan 
eerstgenoemde. Beide warme Neptunussen vertoeven op ongeveer 6 miljoen 
kilometer van hun moederster. Ter vergelijking: dat is een tiende van de afstand 
tussen Mercurius en onze zon. Het team schat dat GJ 3470b maar liefst 35 
procent van zijn materiaal gedurende zijn leven heeft verloren. “Het is een van de 
meest extreme voorbeelden van een planeet die gedurende zijn leven een groot 
massaverlies ondergaat,” stelt onderzoeksleider Vincent Bourrier. “Dit verlies heeft 
grote gevolgen voor de verdere evolutie van de planeet.”

Hete Neptunussen
Hete Neptunussen zijn exoplaneten ter grootte 
van Neptunus uit ons eigen zonnestelsel, die vrij 

dicht rond hun moederster draaien. Hierdoor 
kan het op deze planeten gloeiendheet 
worden; zo wordt de atmosfeer verwarmd tot 
meer dan 925 graden Celsius.

`Evolutie
De ontdekking van de twee verdampende planeten brengt astronomen 
dichterbij het antwoord wat er met hete Neptunussen in ons universum 
gebeurt. Zo denken de onderzoekers dat deze hete planeten krimpen, totdat ze 
zo klein zijn geworden dat ze veranderen in een van de meest voorkomende 
type exoplaneten; de mini-Neptunussen. Dit zijn planeten die qua grootte tussen 
de aarde en Neptunus in zitten en een dikke, waterstofrijke atmosfeer hebben. 
Uiteindelijk kunnen deze planeten nog verder verkleinen tot superaardes; 
massieve, rotsachtige planeten. De onderzoekers denken dat als GJ436b in het 
huidige tempo materiaal blijft verliezen, deze binnen enkele miljarden 
jaren gekrompen zal zijn tot een mini-Neptunus.

Hoewel de resultaten uit de studie veelbelovend zijn, zijn er 
nog meer observaties van hete Neptunussen nodig om de 
voorspellingen te kunnen bevestigen. Helaas liggen er geen 
andere planeten van deze klasse dicht genoeg bij de aarde 
om te kunnen observeren. Het probleem is dat waterstofgas 
niet kan worden gedetecteerd in warme Neptunussen 
die zich op een afstand van meer dan 150 lichtjaar van 
de aarde bevinden, omdat het dan wordt verduisterd 
door interstellair gas. Helium is echter een andere 
indicator voor materiaal dat uit de atmosfeer van een 
warme Neptunus ontsnapt. En helium heeft als 
voordeel dat dit niet wordt geblokkeerd door het 
interstellaire materiaal in de ruimte. Astronomen 
willen daarom Hubble en de naderende James 
Webb telescoop gaan inzetten om te jagen op 
helium, om de resultaten uit de huidige studie 
te kunnen bevestigen.

bron: scientias.nl 
foto: NASA, ESA, and D. Player (STScI)
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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 

Datingapp voor bloemen en bijen
Bio-ingenieur Sarah Vanbesien (UGent) is de winnaar van de EOS-
prijs 2018. In haar bekroonde scriptie ontwikkelde ze een biologische 
‘datingapp’ die de juiste bij met de juiste bloem matcht. Zo maakt ze 
het arbeidsintensieve veldwerk van biologen een pak lichter én zijn 
we beter voorbereid op de klimaatverandering.

Machine learning
Voor haar scriptie ontwikkelde Sarah Vanbesien met behulp van 
machine learning een algoritme dat de juiste bijensoort met de juiste 
bloemen matcht. Hierdoor kan dat complexe ‘sociale netwerk’ van 
bijen en bloemen veel efficiënter in kaart gebracht worden.

Zo gaat de computer onder meer op zoek naar eigenschappen die 
samen voor een succesvolle bestuiving zorgen. Hoe groot is de bij, 
hoe groot is de bloem? Wat is het DNA van beide? Welke kleur heeft 
de bloem en hoeveel meeldraden heeft ze? Op basis van al die 
informatie geeft de computer een score aan de waarschijnlijkheid dat 
beide een goede match zijn. 

Haar volledige scriptie kan 
je lezen via de link op onze 
website. 

bron foto’s en tekst:  
www.eoswetenschap.eu

Nanoplastics 
De wetenschap is verdeeld als het gaat over de vraag of het 
afbraakproces van plastic stopt bij microplastics, of dat het kan 
vervallen in een nóg kleiner stukje; de zogeheten nanoplastics. 
Onderzoekers van de Lund Universiteit namen de proef op de som. 
In een nieuwe studie verzamelden ze deksels van afhaalkoffiebekers 
en bootsten het afbraakproces waaraan plastic wordt blootgesteld 
in de oceaan, na. En het blijkt dat microplastics niet het eindstation 
zijn. Ze hebben aangetoond dat het plastic verkleind kan worden tot 
deeltjes op nano-formaat!

Nanoplastics zijn slechts enkele miljoenen van een millimeter groot. 
Dit is zo klein dat ze gemakkelijk in het lichaam terecht kunnen 
komen. Het is belangrijk om in kaart te brengen wat er gebeurt met 
plasticafval in de natuur. Plasticafval is overal op aarde aangetroffen; 
van Antarctica, tot stranden op onbewoonde eilanden, tot diep in de 
oceaan. Maar ook levende organismen ontkomen er niet aan. Zo zit 
het bijvoorbeeld in dieren, maar ook in ons eten en dus vervolgens 
ook in onze uitwerpselen, en in onze longen. Plasticafval is een groot 
probleem. Maar hoe we het precies moeten oplossen? Dat blijft nog 
altijd de vraag! 

bron:  www.scientias.nl 
foto: www.plasticsoupfoundation.org
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Je antwoord kan je online insturen.  
Surf daarvoor naar:  

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

 
De winnaar van de vorige  

prijsvraag: Charlotte Filtjens.
Gefeliciteerd met je prijs!  

Welke leuke Loesjestekst zoeken we met 
deze rubus? 
Veel succes.

Wat heb je nodig? 
• ballon
• kraan met water
• vriezer
• teil
• 10 minuten op dag 1
• 15 minuten op dag 3

Aan de slag!
Dag1
Vul de ballon met water uit de kraan. Laat 
alle lucht uit de ballon ontsnappen en 
knoop de ballon dicht. Leg de ballon in de 
vriezer en wacht twee dagen

Dag 3
Haal de ballon uit de vriezer. Verwijder het 
rubberen laagje. Vul nu de teil met water. 
Doe de inhoud van de ballon in de teil.  
Wat gebeurt er?

Een woordje uitleg
De ijskristallen op de ballon ontstaan, 
doordat water in de lucht vastvriest op de 
ballon. Het water in de ballon bevriest bij een 
temperatuur onder 0 graden Celsius. Omdat 
het in een vriezer onder nul is, bevriest het 
water en wordt het ijs. Er kunnen scheuren 
in het ijs ontstaan, doordat het water niet 
helemaal in één keer bevriest. Als water 
bevriest, dan zet het uit. Het wordt groter 
terwijl het even zwaar blijft. Een liter ijs is 
daarom lichter dan een liter water. Omdat 
het ijs lichter is, blijft het drijven.

Meer weten? 
Surf naar www.wetenschappeleuk.be

Waterballon
in de vriezer
Water kun je drinken. Of je 
kunt het in een ballon doen, 
dan krijg je een waterballon. 
Wat gebeurt er met een 
waterballon in de vriezer?

ACTIE!
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Volgende keer ... 

Karel Wibus 
gaat op 

onderzoek 
Nieuws uit de ruimte ...
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en weetjes ...


