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Secretariaat
Natuur en Wetenschap vzw 
Baalsebaan 287 • 3128 Baal 
T 016 53 73 75 
secretariaat@natuurenwetenschap.be
www.natuurenwetenschap.be
 
We blijven via mail en telefoon wel 
bereikbaar. 

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

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.
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volledige verantwoordelijkheid over 
hun artikels.

Corona ... 
We kunnen er niet meer om heen. In elke krant, in elk journaal op televisie 
en radio gaat het dagelijks over corona. Het is dan ook niet niks zo'n 
pandemie.   

Helaas zorgt dit virus voor ongeziene tijden waarin er drastische maatregelen 
genomen moesten worden in het belang van onze volksgezondheid.  En het 
was voor ons als bestuurders van de vereniging meteen duidelijk hoeveel 
invloed dit zou hebben op onze volledige werking om ook onze leden en 
onze vele vrijwillgers veilig te houden. 

Blijfinuwkot.
Helaas betekende dat we voor onze eigen 
veiligheid thuis moeten blijven en er dit 
jaar geen kampen waren in Boedapest, 
Londen of Tonale. Heel veel begrip was er 
gelukkig bij de ouders en de deelnemers dat 
veiligheid voor alles moest gaan dit jaar. 

Annulatie wedstrijd 2de en 3de graad
Voor het eerst in 59 jaar kunnen we deze 
wetenschappelijke wedstrijd voor de 2de en 
3de graad wegens de huidige maatregelen 
niet organiseren. Dat betekent ook dat 
onze geplande finale op 13 mei niet door 
gaat. 

Onzekere toekomst.
De regering bepaald samen met de 
veiligheidsraad telkens wat er wel en wat 
er niet gaat kunnen en plakt daar korte 
termijnen op. Helaas is het dus nu ook 
voor ons nog steeds afwachten hoe het 
met onze zomeractiviteiten gaat gaan. Wij 
wachten, samen met jullie, in spanning deze 
beslissing nog even af.
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In de echte wereld?

Het idee van quantum computing 
is echt heel fascinerend, maar 
even complex om in de echte 
wereld te implementeren. De 
qubits zijn de bouwsteen van 
een kwantumcomputer. Dus 
om een kwantumcomputer te 
bouwen, is het de eerste taak 
om qubits te genereren. Er zijn 
een paar verschillende manieren 
om een qubit te maken. Over het 
algemeen kunnen die dingen die in 
superpositie kunnen leven, worden 
gebruikt als qubits. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van atomen, 
ionen, elektronen, fotonen etc. om 
op te treden als qubits in de echte 
wereld. 

Het handhaven van een 
kwantumtoestand voor langere tijd 
is een andere grote uitdaging in de 
echte wereld quantum computing. 
Een van de bekende methoden 
maakt gebruik van supergeleiding 
om een kwantumtoestand te 
creëren en te behouden. Om 
gedurende langere tijd met deze 
supergeleidende qubits te kunnen 
werken, moeten ze erg koud worden 
gehouden. 

Elke warmte in het systeem kan een 
fout veroorzaken, en daarom werken 
kwantumcomputer bij temperaturen 
dichtbij het absolute nulpunt, kouder 
dan het vacuüm van de ruimte. 

In 1997 werd ‘s werelds eerste 
kleine kwantumcomputer gebouwd. 
Tegenwoordig zijn veel spelers 
verwikkeld in deze strijd om de 
krachtigste kwantumcomputer te 
bouwen. Deze omvatten enkele 
bekende commerciële entiteiten 
zoals IBM, Google, Alibaba, 
Microsoft, Intel en nog veel meer, 
die allemaal miljarden dollars willen 
uitgeven aan de ontwikkeling en het 
onderzoek van kwantumcomputers. 
Maar waarom zoveel geld uitgeven 
aan deze kwantumcomputers. Het 
antwoord is simpel: vanwege hun 
superioriteit ten opzichte van de 
klassieke computers in verschillende 
contexten!

Karel Wibus  

zoekt het uit . . .

Even herhalen

Vorige keer leerden we dus al dat een kwantumcomputer niet werkt met 
gewone bits zoals een klassieke computer, maar werkt met qubits. En dus 
de uitkomst niet of 0 of 1 is zoals in het binaire rekenstelsel maar veel meer 
en vooral veel snellere berekeningen kan uitvoeren. 256 keer sneller om 
precies te zijn. Maar hebben we dat nu ook echt nodig? 

•	Kwantumcomputer
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Aangezien kwantumcomputers 
berekeningen uitvoeren op basis 
van de waarschijnlijkheid van de 
toestand van een object voordat 
deze wordt gemeten - in plaats 
van slechts 1 of 0, hebben ze 
het potentieel om exponentieel 
meer gegevens te verwerken 
in vergelijking met klassieke 
computers. 

Een n-bit klassieke computer kan 
slechts n amplitudes informatie 
opslaan. Terwijl een n-qubit 
kwantumcomputer 2 ^ n informatie-
amplitudes kan opslaan. Dit 
betekent dat een kwantumcomputer 
van 500 Qubits meer amplitudes 
kan opslaan dan onze schatting 
van het aantal atomen in het heelal! 
Verbijsterd? ... Wacht! Er valt nog 
meer te vragen!

Hun snelheid is nog een ander 
verbijsterend ding. Om bijvoorbeeld 
een veelgebruikte RSA 2048-bit 
encryptie te doorbreken, zou een 
klassieke computer met één biljoen 
bewerkingen per seconde ongeveer 
300 biljoen jaar nodig hebben. 

Terwijl een kwantumcomputer 
die het Shor-algoritme gebruikt, 
dezelfde prestatie zou kunnen 
leveren in slechts 10 seconden, 
met een bescheiden 1 miljoen 
bewerkingen per seconde. 

Ja, dat is de kracht van 
kwantumcomputers: 300 biljoen 
jaar versus 10 seconden. 

Kwantumcomputers kunnen 
ongetwijfeld de ontwikkeling van 
nieuwe doorbraken op verschillende 
gebieden stimuleren, of het nu gaat 
om beveiligingssystemen, financieel 
beheer, onderzoek, medicijnen en 
nog veel meer. 

Maar deze zijn niet erg nuttig voor 
zover het onze dagelijkse taken 
betreft, om Netflix te kijken, een 
e-mail te schrijven enz.  Dit zijn niet de 
plaatsen waar kwantumcomputers 
je echt zullen helpen. Maar zelfs 
toen de eerste klassieke computers 
werden gebouwd, hadden mensen 
dezelfde indruk dat ze alleen nuttig 
waren voor wetenschappers, en de 
rest weet je. Dus alleen de tijd zal 
uitwijzen wat de kwantumcomputers 
voor ons in petto hebben!

Wil je nog meer weten over 
nieuwe technologie? Surf dan naar 

www.i-watchers.be

België wordt een echt europees wolvenKruispunt 

In Wallonië zijn dit jaar al vier nieuwe wolven ontdekt. Hierdoor 
komt het aantal in het zuiden van ons land nu op zes. De wolven 
komen uit Frankrijk, Duitsland en Polen. In Vlaanderen zijn intussen 
al vijf wolven gepasseerd. “Ons land is dan ook goed op weg om 
het wolvenkruispunt van Europa te worden”, zegt Jan Loos van  
Welkomwolf.be. 

 “Na de twee mannetjes die uit het zuiden van Europa komen en die nu in 
Ebly en in Xhoffraix verblijven, is er nog een andere wolf uit Frankrijk ontdekt 
die zich in Bütgenbach bevindt, ook een mannetje.”

“Bijna tegelijk heeft de Duitse wolf, Akela, die sinds juni 2018 bovenop het 
plateau van de Hoge Venen verblijft, het gezelschap gekregen van een 
wolvin. De kans is dus groot dat er daar nu een roedel in de maak is. De 
wolvin van de Hoge Venen is de eerste vrouwelijke wolf in Wallonië sinds 
bijna 200 jaar.” 

“Die twee verschillende soorten wolven - bergwolven uit Frankrijk en 
laaglandwolven uit Duitsland - zullen elkaar ongetwijfeld ook ontmoeten. En 
dat is goed nieuws voor de genenpoel van de Europese wolf want beide 
populaties zijn bijna 200 jaar gescheiden geweest van elkaar.” Wordt dus 
zeker vervolgd! 

bron: Welkomwolf.be
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Gaan we nog op kamp kunnen deze zomer? Natuurlijk stellen 
wij als vereniging ons deze vraag ook en achter de schermen 
is onze kampencommissie dan ook druk in de weer met het 
uitwerken van de nodige veiligheidsprocedures en het uitzoeken 
van alle mogelijkheden! Veel zal natuurlijk afhangen van wat de 
maatregelen zullen blijven deze zomer en of deze in de praktijk 
haalbaar gaan zijn op kamp. 
Zodra we meer nieuws hebben, houden we jullie op de hoogte.   

Woensdag 13 mei 2020

165 euro

van 1 tot 6 juli 2020

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! 

VOEREN
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165 euro

van 7 tot 11 juli 2020

max. 16 deelnemers 
vanaf 13 jaar

bivak De Brink 
in Sint-Pieters-Voeren

zelf te regelen

Arne van Antwerpen: 
0479/66.67.76 

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 avontuurlijke week! 

299 euro

van 1 tot 11 juli 2020

max. 16 deelnemers 
vanaf 13 jaar

bivak De Brink 
in Sint-Pieters-Voeren

zelf te regelen

Arne van Antwerpen: 
0479/66.67.76 

Krijg je van Voeren maar niet 
genoeg? Kies dan voor de combi 
Voeren en blijf van de eerste tot 
de laatste dag genieten van deze 
prachtige streek! Combineer Voeren 
en Voeren adventure en blijf gezellig 
12 dagen op ons kamp!

Combi   VOEREN 

699 euro

van 6 tot 10 juli 2020

max. 7 deelnemers 
vanaf 14 jaar

Appartement 
in Anzio - Italië

vliegtuig en minibusje

Jef Van Nooten: 0477/62.44.53
Valerie Vanlerberghe:  0499/80.01.81

Ben jij 14 jaar of ouder en je wil een 
deel van Italië wel ontdekken? Schrijf 
je dan in voor deze toffe vijfdaagse 
reis naar de regio van Rome. Je 
bezoekt niet alleen deze prachtige 
stad, maar ook de omliggende regio 
door prachtige natuurwandelingen te 
maken, boeiende stadsbezoeken te 
doen en nog veel meer!

Rome en omgeving

575 euro

van 7 tot 16 juli 2020

max. 12 deelnemers 
vanaf 12 jaar

Groepsverblijf  
Balatonfenyves

vliegtuig en minibusjes

John en Martine  
Bekker - Vanrusselt  
+36 20 356.72.76

Ben jij 12 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.

Balaton Splash

VOEREN Adventure
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590 euro

van 10 tot 18 juli 2020

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. 

Mountain Adventure

110 euro

van 12 tot 16 juli.2020

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 ...

Toverkollen

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 hiken, doen een 
via ferrata, duiken in meren en nog veel 
meer ... 

875 euro

van 24/27 juli tot 9 aug.2020

max. 12 deelnemers 
van 14 en 19 jaar

in tentjes op campings

minibusjes

Patrick en Jessica  
Claes - Nijssen
0472/96.56.69

Albanie - Montenegro
..

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!

499 euro

van 1 tot 8 aug. 2020

max.10 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
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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.  

450 euro

van 2 tot 8 aug. 2020

max. 12 deelnemers 
vanaf 15 jaar

Cool and Cosy 
Boedapest - Hongarije

vliegtuig en minibusjes

John en Martine  
Bekker - Vanrusselt  
+36 20 356.72.76

The Hungary Games

545 euro

van 9 tot 22 aug. 2020

max. 12 deelnemers 
vanaf 15 jaar

Hostels in Hongarije

vliegtuig en minibusje

John en Martine  
Bekker - Vanrusselt  
+36 20 356.72.76

Kom Hongarije samen met ons 
ontdekken! We beginnen onze reis 
in Boedapest en trekken zo naar het 
noorden en het oosten van Hongarije 
om er locale cultuur en natuur te 
beleven. We zakken ook af naar het 
zuidoosten en de Balatonregio. Kortom 
twee weken genieten van al het mooie 
wat Hongarije te bieden heeft. 

RONDJE Hongarije

1050 euro

van 2 tot 22 aug. 2020

max. 12 deelnemers 
vanaf 15 jaar

Hostels in Hongarije

vliegtuig en minibusje

John en Martine  
Bekker - Vanrusselt  
+36 20 356.72.76

Zin om drie weken in Hongarije op 
ontdekking te gaan? Combineer dan 
The Hungary Games (in Boedapest) 
met het Rondje Hongarije en beleef 
drie fantastische weken in dit prachtige 
land in Centraal-Europa. . 

Combi Hongarije

530 euro*

van 11 tot 20 aug.2020

max. 40 deelnemers 
vanaf 12 jaar

in chalets  
in groepjes van 4

Vliegtuig en minibusjes

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

Expeditie Zweden
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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 aug. 2020

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

Texel

530 euro

van 11 tot 20 aug. 2020

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

199 euro

van 17 tot 22 augustus 2020

max. 20 deelnemers 
van 8 tot 11 jaar

‘t Kasteeltje  
Wijgmaal

zelf te voorzien

Laura Moens 
0488/20.89.89 

Wilde jij altijd al een stoere ridder 
worden? Iedere stoere meid of dappere 
jongen kan zich tijdens een week lang 
durende opleiding tot ridder, wagen 
aan de verschillende disciplines zoals 
zwaardvechten, boogschieten en alles 
wat een goede ridder moet kunnen. 
Toon jij op het afsluitende tornooi wat 
je allemaal? 

Van schildknaap tot ridder

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 2020.

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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Wat heb je nodig?

• 10 gram bakpoeder
• 30 gram suiker
• een vloeibare brandstof 

(spiritus bijv.)
• een lange aansteker
• een keramische kom 
• zand
• 10 - 15 minuutjes tijd

* Een volwassene om je te 
helpen en buitenruimte om 
de proef te doen. 

Aan de slag!

Vul de porseleinen kom met droog zand. Meng bakpoeder/soda en 
poedersuiker goed door elkaar. Verdeel de spiritus gelijkmatig over het 
zand en laat dit goed inweken. Doe het bakpoeder-poedersuikermengsel 
in de kom met zand. Zorg ervoor dat er een hoopje ontstaat. Steek nu de 
spiritus aan. Wacht even. Het kan een paar minuten duren voordat de slang 
tot leven begint te komen.

Een woordje uitleg
Het zand in de kom wordt warm maar smelt niet, maar de suiker en het 
bakpoeder branden net heel makkelijk. Bij deze verbranding ontstaan  
waterdamp en kooldioxide. Vooral de soda geeft veel kooldioxide af, 
waardoor elk verbrand stukje omhoog geblazen wordt. Zo ontstaat er dus 
een zwarte slang, die omhoog lijkt te komen uit het zand, terwijl de bodem 
nog brandt en oplicht door de spiritus. De slang blijft een paar minuten 
groeien en krullen tot de spiritus en het bakpoeder op zijn.

Meer proefjes? 
Surf naar www.wetenschappeleuk.be

Nu het weer mooi weer wordt 
leren we jullie hoe je zelf* een 
vuurslang kan maken. 

Doe jij mee?

Vuur- 
slang
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Er een vulkaan blauwe lava spuwt.

Op het Indonesische eiland Java is een indrukwekkend natuurverschijnsel 
te bewonderen. Van de vulkaan Kawah Ijen in het oosten van het eiland 
stroomt blauwe lava!

De blauwe vloeibare massa druipt langs de 
stenen van de vulkaan naar beneden. De 
kleur ontstaat door de gesmolten sulfiet die 
er in de grond zit. 

Doordat opstijgende lavadampen in contact 
komen met de lucht, ontvlamt het sulfiet. 
De vlammen kunnen wel anderhalve meter 
hoog worden. Het prachtige fenomeen 
is  echter  alleen maar ’s nachts waar 
tenemen. Overdag fungeert de vulkaan als 
zwavelmijn.

Hoeveel spieren heeft een slurf?

Een slurf van een volwassen olifant weegt zo’n 150 kilo. Het is een bundel 
van bloedvaten, vet, lymfevaten, zenuwen, bindweefsels en  zo’n 150.000 
spieren! 

Een jonge olifant weet niet zo goed wat hij 
met die gekke, lange neus moet. Het hangt 
maar een beetje in de weg en sommige 
kleintjes struikelen er zelfs over! 

Uiteindelijk leert een olifant door veel te 
oefenen dat hij ontzettend veel met zijn slurf 
kan. Hij ruikt, voelt, knuffelt, en toetert er 
bijvoorbeeld mee. Als hij even wil douchen 
dan zuigt hij met zijn slurf zoveel mogelijk 
water op en sproeit dat dan heerlijk over 
zichzelf heen.

Meer weetjes vind je op onze site in de rubriek “wist je dat“



Wildlife spotting.
Onze wetenschappelijk medewerker Sam, bioloog van opleiding, 
vond in zijn tuin mysterieuze sporen.  Na een nachtje met de 
camera kwam hij erachter dat hij een egel in zijn tuin had! 

Egel in de tuin, wat nu?
Egels hebben nood aan voedsel, 
schuilplaatsen, en veilige verbindingen 
om zich door hun leefgebied te 
verplaatsen. Met volgende tips maak je 
van jouw tuin een paradijs voor egels. 
Tuinen met veel hoekjes en kantjes 
geven hen een veilig(er) gevoel omdat 
ze zich bij gevaar onmiddellijk kunnen 
verstoppen en minder gemakkelijk ten 
prooi vallen aan hond of kat.

De verscheidenheid, waar ze naar op zoek zijn, verkrijg je door ruige hoekjes 
in de tuin over te laten. Dat kan onder meer door stukjes gras niet of af en 
toe te maaien, ruigtekruiden te sparen of grasranden over te houden.

Ook kan je voor extra beschutting zorgen in de vorm van bladeren, 
takkenhopen, boomstronken of een composthoop. Hieronder maken 
egels graag een nest. Ook al wennen veel dieren al snel aan menselijke 
aanwezigheid wanneer ze zich veilig voelen in hun schuilplaats.

Leg de schuilplaats aan op een rustige en weinig verstoorde plek. Uiteraard 
kan je ook een zelfgemaakt of aangekocht egelhuis plaatsen.

Heb je een omheining en kan je deze niet verwijderen, dan kan je er toch 
nog voor zorgen dat egels gemakkelijker in en uit je tuin kunnen lopen. 
Voorzie daarvoor een egelpoortje, dit kan je eenvoudig doen door op 
niveau van de grond een gat van 15x15 cm in of onder de afsluiting te 
maken. 
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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 

Maar met deze egel is hij natuurlijk niet aan zijn proefstuk toe. Hij heeft 
al veel meer boeiende dieren in het wild gespot ...  Zo zag hij al een 
Europese wolf en bruine beer tijdens zijn expedities in Slovakije en de 
Europese wilde kat spotte hij zelfs in ons eigen land. 

Europese wilde kat
Europese wilde kat (Felis silvestris 
silvestris) is een wilde, niet-gedomesti-
ceerde soort. Het leeft in verschillende 
habitats in heel Europa, op hoogtes 
variërend van zeeniveau tot een 
gedocumenteerde 2.250 meter in de 
Pyreneeën, een bergketen die Spanje 
van Frankrijk scheidt.

De Europese wilde kat heeft veel naaste genetische verwanten verspreid 
over Europa, Azië en Afrika, waaronder de Aziatische wilde en Afrikaanse 
wilde kat. Het is ook nauw verwant aan de huiskat.   In België komt de wilde 
kat voornamelijk voor in het zuiden van ons land. Ze zijn doorgaans groter 
dan onze huiskatten en hebben een dikke, volle staart met afzonderlijke 
ringen en een dikke zwarte staartpunt. De Europese wilde kat voedt zich 
voornamelijk met knaagdieren en konijnen, maar ook andere kleinere 
prooien zoals vogels en zelfs vissen staan op het menu.

Een van de grootste problemen voor de Europese wilde kat zijn kruisingen 
met onze huiskatten (nakomelingen worden een hybride genoemd). Hierdoor 
wordt het voor wetenschappers moeilijk om de echte populatiegrootte van 
de wilde kat in kaart te brengen. Zeker in ons dichtbevolkt land komen 
(verwilderde) ‘huiskatten’ bijna overal voor.

Naast het Europese vasteland kunnen wilde katten ook teruggevonden 
worden in Schotland. Deze populatie leeft al een hele tijd afgezonderd van 
de populatie in de rest van Europa. Er gaan stemmen op om dit als een 
afzonderlijke ondersoort van de wilde kat te beschouwen.

Wil je Sam en zijn avonturen volgen? Dat kan via wildlifeimpulse.com of via 
zijn facebookpagina wildlifeimpulse 

foto’s:  Sam Puls
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Test eerst eens hoe snel een ongekookte spaghetti breekt. 
Heel snel! Dus het zal nog niet meevallen om deze proef te 
laten slagen. 

Neem nu het eerste stuk piepschuim en steek daar enkele 
spieren ongekookte spaghetti in en leg er dan een boek 
op. Wat gebeurt er? Inderdaad de spaghetti zal opnieuw 
breken. 

Maar wat als we nu nog meer spiertjes spaghetti dichterbij 
elkaar steken en we aan de bovenkant ook weer piepschuim 
doen? Hoe sterk is onze spaghetti dan? 

Probeer het maar uit!

Een woordje uitleg...
Wat gebeurt er als je een stuk spaghetti buigt? Er gebeuren 
twee dingen! Delen ervan worden onder spanning gezet, 
wat betekent dat ze uit elkaar worden getrokken en breken. 
Andere onderdelen worden samengedrukt of samengeperst. 

Bepaalde materialen hebben de neiging om gemakkelijker 
te breken onder spanning of compressie, dus het is belangrijk 
voor ingenieurs en materiaalwetenschappers om goed te 
bestuderen hoe materialen breken. Door deze details beter 
te begrijpen, kunnen ze structuren bouwen die niet breken, 
zoals bruggen bijvoorbeeld. 

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

Wat heb je nodig?
  

 2 platen piepschuim

 1 pak ongekookte spaghetti
enkele boeken   

 

Hoe sterk is 
spaghetti? 

 
Probeer het maar!
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Sterren en kometen
Het internationale ruimtestation is nog corona-vrij, 
en dat willen de betrokken ruimtevaartorganisaties 
natuurlijk heel graag zo houden.

Terwijl het coronavirus COVID-19 op aarde op steeds meer plaatsen 
om zich heen grijpt, is er in de ruimte nog een verblijfplaats te vinden 
waar het virus (nog) geen grip op heeft. We hebben het natuurlijk over 
het internationale ruimtestation dat op enkele honderden kilometers 
boven het aardoppervlak om onze planeet heen draait. Hoe voorkomt 
NASA dat het de ruimte in gaat?

In quarantaine

Alle bemanningsleden moeten de twee weken voor ze gelanceerd 
worden sowieso al in quarantaine doorbrengen. Zo zijn ze  zeker dat 
de bemanning niet ziek is of een (nog symptoomloze) ziekte onder 
de leden hebben wanneer ze het ruimtestation bereiken. Dit is dus 
standaardbeleid en gebeurde ook al lang voor COVID-19 toesloeg. 

 
Wel zijn er ook binnen NASA extra maatregelen getroffen om verspreiding 
van het virus te voorkomen en dus de kans dat ook astronauten die 
binnenkort op missie gaan, het oplopen, te verkleinen. NASA houdt zich 
aan de aanbevelingen van het CDC, de Amerikaanse Centers for Disease 
Control and Prevention. Dus worden  oppervlakken schoon gehouden, 
houden ze afstand tot elkaar, benadrukken de handhygiëne en moedigen 
medewerkers die ziek zijn aan om thuis te blijven en het contact met 
anderen te beperken.

Apotheek in de ruimte

En mocht het virus onverhoopt toch het internationale ruimtestation 
weten te bereiken, dan zijn de astronauten daar zeker niet weerloos. 
Alle astronauten doorlopen een training waarin ze leren om te gaan met 
medische spoedgevallen. Bovendien hebben ze regelmatig contact met 
een team van artsen op aarde, die de gezondheid van de 
astronauten nauw in de gaten houden. Ook onderhoudt 
NASA een uitgebreide apotheek aan boord van het 
ruimtestation met daarin middelen die gebruikt 
kunnen worden om tal van ziektes en symptomen te 
bestrijden. En als de nood echt aan de man komt, 
is een terugkeer naar de aarde altijd bespreekbaar. 
In het geval van een medisch spoedgeval aan 
boord van het ISS kan de bemanning altijd direct 
terugkeren met de Soyuz-capsule die haar ook bij 
het ISS heeft gebracht.

Veilig geland

NASA-astronaut Chris Cassidy en de 
twee Russische kosmonauten Anatoly 
Ivanishin en Ivan Vagner, arriveerden 
donderdag 9 april veilig voor hun missie 
aan boord van het internationale 
ruimtestation ISS, waardoor de 
populatie van het baanlaboratorium 
tijdelijk werd hersteld tot zes mensen.

bron: nasa
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Hou alvast het weekend van 2 tot 4 oktober 2020 vrij  
en mis onze tweede editie van ons  

wetenschapsfestival XPERIMENTIA niet!

Natuurlijk blijven wij niet bij de pakken neerzitten en hebben we een 
digitaal platform ontwikkeld met de naam «Blijfinuwkot challenge». 
Elke dag plaatsen we minimaal één nieuwe uitdaging online. Vaak is 
dit een raadsel, om je mentale gezondheid op peil te houden, maar 
in het weekend en in de vakantieperiode, doen we ook elke dag 
een leuke funchallenge, een proefje waarin wetenschap centraal 
staat. En er is zelfs aan de jongsten gedacht met een speciale kids 
challenge, dus keuze genoeg om mee te doen. 

We zijn met de Blijfinuwkot Challenge niet alleen actief op sociale 
media zoals Instagram en Facebook, maar ook voor zij die (nog) 
geen sociale media gebruiken, kan je dagelijks onze uitdagingen 
bekijken op www.blijfinuwkotchallenge.be of nog makkelijker, je 
installeert onze NeW app.
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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: Loic Dubois 
Gefeliciteerd met je prijs!  

Hoeveel vierkanten tel jij?
Veel succes.

Terug naar school ... 
nog even niet

CARTOON



www.natuurenwetenschap.be! 
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