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Secretariaat
Natuur en Wetenschap vzw 
Baalsebaan 287 • 3128 Baal 
016 53 73 75 
secretariaat@natuurenwetenschap.be
www.natuurenwetenschap.be
 
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,  John Bekker en  
Martine Vanrusselt

Grafische vormgeving:
Martine Vanrusselt

--------------------------------------- 
Oplage: digitaal

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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Zomerkampen

Ons aanbod aan zomerkampen is deze zomer uitgebreider dan ooit!  Ons 
vast aanbod in binnen- en buitenland is er natuurlijk en in het buitenland is 
er voor de echte avonturiers de rondreis door Albanië en Montenegro en 
voor de durvers het Mountain adventure kamp
Het nieuwe kamp CreaLab in Voeren, een tweede editie van het gamingkamp 
en Van schildknaap tot ridder maken het aanbod compleet. Kortom, we zijn 
er zeker van dat er binnen ons zomeraanbod een kamp bij zit voor jou en 
je vrienden!  

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 2021.

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 of down-
load onze app.

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

Voorzitter: M. Vanrusselt
Németsürüpuszta 65 • 8675 Andocs (H)
+36 20 356 72 76 
voorzitter@natuurenwetenschap.be
-------------------------------------------- 
Secretaris: A. Van Antwerpen
Hagenbroeksesteenweg 123 • 2500 Lier
016 44 41 59
secretaris@natuurenwetenschap.be 
-------------------------------------------- 
Penningmeester: L. Thora
Heidestraat 11 • 3621 Lanaken
089 71 64 39
penningmeester@natuurenwetenschap.be 
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Ontdek samen met leeftijdsgenoten 
de prachtige groene Voerstreek. 

We vullen onze dagen met toffe 
activiteiten, spannende avonturen,  
zwemmen in een subtropisch 
zwembad, mooie natuurwandelingen 
en nog veel meer staat er op het 
programma. 

Het wordt een onvergetelijke tijd! 

van 6 tot 10 juli 2021

max. 20 deelnemers 
vanaf 8 tot 11 jaar

bivak De Brink 
in Sint-Pieters-Voeren

zelf te regelen

Martine Vanrusselt  
+36 20 356.72.76

In een van de prachtigste streken van 
Limburg installeren we ons CREALAB en 
halen we onze creativiteit boven. 

We gaan vooral werken met natuurlijke 
materialen, maar ook ons brein moet 
creatief gebruikt worden tijdens de 
puzzels en de uitdagingen. Het wordt 
een superleuke week! 

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!

van 1 tot 10 juli 2021

max. 20 deelnemers 
10 -11 jaar

bivak De Brink 
in Sint-Pieters-Voeren

zelf te regelen

Arne van Antwerpen: 
0479/66.67.76
Martine Vanrusselt  
+36 20 356.72.76

 
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 
Zwitserland wel zitten? Schrijf je dan in 
voor dit avontuur. We doen voornamelijk 
via ferrata’s, maken fantastische 
natuurwandelingen, we gaan raften en 
beleven nog veel meer avonturen. 

van 10 tot 18 juli 2021

max. 6 deelnemers 
vanaf 14 jaar

in tentjes 

minibusje

Didi Vandermeulen 
0486/88.44.33

VOEREN
€ 165 € 299

COMBI
VOEREN

van 1 tot 6 juli 2021

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

CREALAB
€ 165 € 590

MOUNTAIN 
ADVENTURE
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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 geleerd hebt?

van 12 tot 17 juli 2021

max. 20 deelnemers 
van 8 tot 11 jaar

‘t Kasteeltje  
Wijgmaal

zelf te voorzien

Laura Moens 
0488/20.89.89 

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 ...

van 20 tot 25 juli.2021

max. 40 deelnemers 
van 11 en 12 jaar

de Hoge Rielen
Kasterlee

eigen vervoer

Tovenaar Sus Dams
014/21 55 65

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 ... 

van 25 juli tot 8 aug.2021

max. 12 deelnemers 
van 14 jaar

in tentjes op campings

minibusjes

Patrick en Jessica  
Claes - Nijssen
0472/96.56.69
0473/20.23.96

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.  

van 1 tot 7 aug. 2021

max. 16 deelnemers 
vanaf 15 jaar

Cool and Cosy 
Boedapest - Hongarije

vliegtuig en  
openbaar vervoer
John en Martine  
Bekker - Vanrusselt  
+36 20 356.72.76

VAN SCHILDKNAAP 
TOT RIDDER

€ 199

TOVERKOLLEN
€ 125

ALBANIE EN 
MONTENEGRO

 THE HUNGARY 
GAMES

€ 875

€ 450
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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. 

van 8 tot 21 aug. 2021

max. 16 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 en bijzondere 
land in Centraal-Europa.

Het wordt een onvergetelijke tijd!

van 1 tot 21 aug. 2021

max. 16 deelnemers 
vanaf 15 jaar

hostels in Hongarije

vliegtuig en minibusje

John en Martine  
Bekker - Vanrusselt  
+36 20 356.72.76

Fantastische rondreis in Midden-Zweden 
voor jongeren vanaf 12 jaar. 

Het wordt een mix van avontuur, natuur 
en cultuur! We bezoeken de hoofdstad 
Stockholm, Karlstad aan het Vänernmeer en 
de studentensteden Örebro en Uppsala. We 
gaan railbiken in Bengtsfors, bezoeken de 
Tanumshede rotstekeningen uit de bronstijd, 
gaan op ontdekking in het Götakanaal met 
haar indrukwekkend sluizencomplex. enz. 

Kom jij mee?

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 ... 

Schrijf je snel in voor deze dolle dagen!

van 15 tot 20 aug. 2021

max. 21 deelnemers 
van 10 tot 14 jaar

in tentjes 
op een boerderij

minibusjes

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

van 2 tot 14 aug.2021

max. 6 deelnemers 
vanaf 12 jaar

in chalets en tenten 

vliegtuig en camper

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

RONDJE  
HONGARIJE

€ 785

COMBI  
HONGARIJE

€ 1050

EXPEDITIE 
MIDDEN-ZWEDEN

 TEXEL

€ 750

€ 280
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van 16 tot 23 aug. 2021

max. 10 deelnemers 
vanaf 14 jaar

in tentjes langs het water
in de prachtige natuur

vliegtuig en minibusjes

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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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 15 maart 2021

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 maart 2021  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 15 maart 2021. 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 
26 mei 2021.

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.

23ste WEDSTRIJD VOOR 
WETENSCHAPPELIJKE 
UITEENZETTINGEN 
1e GRAAD . 2021

In samenwerking met                  ANTWERPEN NV 

VeLeWe • VOB en Ministerie van de Vlaamse Ge-

meenschap
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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 2021 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.

60ste WEDSTRIJD VOOR 
WETENSCHAPPELIJKE 
UITEENZETTINGEN 
2e en 3e GRAAD . 2021

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, april en mei 2021.

2. natIonale fInale

De vijf best gerangschikte kandidaten van de provinciale schiftingen worden uitgenodigd op 
de finale die zal plaatsvinden op woensdag 26 mei 2021. 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 10 februari 2021

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?!
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Hidrodoe®  is open elke maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en zondag. 
Gesloten op woensdag en zaterdag.

Gesloten op 1 januari, op paasdag, in de eerste werkweek (maandag tot vrijdag) van 
september,  op 25 en 31 december

Hidrodoe® • Haanheuvel 7 • 2200 Herentals  • 014/44.26.44 • www.hidrodoe.be

BON GRATIS INKOM

Op vertoon van je NeW lidkaart krijgt 1 persoon (-18 jaar)
gratis toegang tot Hidrodoe.

Bon geldig tot 31 december 2021.
Individueel te gebruiken en niet geldig voor school- en groepsuitstappen.

1   

Vergeet je 

lidkaart niet

te vernieuwen

BON GRATIS INKOM

Op vertoon van je NeW lidkaart krijgt 1 persoon (-18 jaar)
gratis toegang tot de vaste tentoonstelling van het museum.

Bon geldig tot 31 december 2021.
Individueel te gebruiken en niet geldig voor school- en groepsuitstappen.

1   

Museum voor Natuurwetenschappen • Vautierstraat 29 • 1000 Brussel
02 627 42 38 • 02 627 42 27 • www.natuurwetenschappen.be

SPECIMEN

SPECIMEN

Als je lid bent van onze vereniging weet je dat je mee kan 
met ons op onze superleuke daguitstappen en natuurlijk 
ook onze keicoole kampen! Maar wist je ook dat jij eigenlijk 
ook een van onze wetenschapsambassadeur bent? Nee?  
En toch is dat zo!

Samen met het lidmaatschap van Natuur en Wetenschap vzw, krijg 
je namelijk nog 3 bonnen voor de tofste musea van Vlaanderen. Zo 
kan jij, samen met je ouders, grootouders of andere volwassenen, 
op ontdekking gaan in de boeiende wereld van de natuur en de 
wetenschap. 

Terug in de tijd gaan om de dino’s in Brussel te bestuderen, zelf 
wetenschapper worden in Technopolis of de spetterende waterwereld 
beleven in Hidrodoe? Neem dan je NeW-lidkaart zeker mee. Volwassen 
betalen toegang, maar jij mag dankzij je lidkaart gratis binnen!  
Hoe cool is dat ...

Technopolis® is alle dagen open van 9u30 tot 17u00. 
Gesloten op 1 januari, 25 december en de eerste volledige werkweek van september.

Technopolis® • Technologielaan • 2800 Mechelen • www.technopolis.be
Niet cumuleerbaar met andere kortingen en/of acties.

BON GRATIS INKOM

Bij afgifte van deze bon krijgt 1 persoon (-18 jaar)
 gratis toegang per 2 betalende volwassenen. 

Korting geldig t.e.m. 31 december 2021.
Individueel te gebruiken en niet geldig voor school- en groepsuitstappen.SPECIMEN1   
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GAPENDE APEN
Niet alleen wij moeten gapen als we een ander zien geeuwen. 
Zelfs dieren die alleen leven ontkomen er niet aan.
Iedereen weet dat gapen ontzettend aanstekelijk is. Wanneer iemand gaapt, 
is de kans groot dat ook jij gaat geeuwen. Niet omdat je slaperig of verveeld 
bent, maar omdat je de ander ziet gapen. Uit nieuw onderzoek blijkt nu dat 
dit niet alleen voor mensen geldt, maar opvallend genoeg ook voor solitair 
levende dieren.

Waarom gapen mensen?
De allereerste grote hamvraag is natuurlijk wat precies de functie is van 
geeuwen. Iets waar onderzoekers tot op de dag van vandaag maar moeilijk 
de vinger op kunnen leggen. Ondanks dat aanstekelijk gapen de wetenschap 
al lange tijd bezighoudt, weten we opvallend genoeg eigenlijk nog steeds 
niet precies wat de exacte functie ervan is. “De hypothese die de laatste tijd 
het meeste terrein wint is dat gapen helpt met het koelen van je hersenen,” 
vertelt gedragsonderzoeker Jorg Massen. “Op die manier draagt het bij aan 
het behouden van de optimale temperatuur voor hersenactiviteit. Dat kan 
bijvoorbeeld van pas komen in gevaarlijke situaties waar alertheid geboden 
is. En als je (onbewust) ‘merkt’ dat een ander ervoor zorgt dat hij optimaal 
alert is, zou het wel eens handig kunnen zijn dat zelf ook te worden.”

Aanstekelijk
Zoals gezegd is het bekend dat gapen zeer aanstekelijk is voor mensen 
en andere sociale groepsdieren. Denk bijvoorbeeld aan honden, wolven, 
parkieten, chimpansees en bonobo’s. Het zien of horen van een gaap zorgt 
ervoor dat iemand zelf ook gaat gapen, met name tussen familieleden en 
vrienden. Onduidelijk was echter wat het effect van gapen is op diersoorten 
die voornamelijk alleen leven en niet zo vaak sociale interacties met 
soortgenoten aangaan. Denk bijvoorbeeld aan de orang-oetan. En dus 
besloten onderzoekers van de Universiteit van Utrecht dit samen met 
collega’s uit Leiden en Mexico tot op de bodem uit te zoeken. Want mede 
door naar onze naaste verwanten te kijken en diersoorten die variëren in 
hun socialiteit, kunnen we ook een beter beeld krijgen van de precieze, 
onderliggende functie van de geeuw.

Experiment
Het team besloot twee verschillende zaken in het onderzoek te bestuderen. 
Allereerst brachten ze in kaart hoe aanstekelijk gapen voor orang-oetans 
precies is. Daarnaast keken ze of dit automatische gedrag beïnvloed wordt 
door hoe goed een betreffende orang-oetan bepaalde soortgenoten kent. 
Om dit goed te onderzoeken, kreeg een groepje orang-oetans – woonachtig 
in de Apeldoornse Apenheul – tijdens het experiment beelden te zien van 
groepsgenoten, onbekenden en een 3D-gesimuleerde orang-oetan met de 
naam Waldo die al dan niet aan het gapen waren.
Resultaten
Uit het onderzoek rollen enkele verrassende resultaten. Want de studie 
laat zien dat orang-oetans, net als mensen, gevoelig zijn voor het zien 
van gapende soortgenoten. Het betekent dat gapen net zo aanstekelijk 
is voor de solitair levende orang-oetan, als voor ons. “Gezien het feit 
dat aanstekelijk gedrag per definitie een sociaal fenomeen is – waar ten 
minste twee dieren voor nodig zijn – is het natuurlijk best verassend,” stelt 
Massen. “Aan de andere kant, orang-oetans kun je in het wild zo af en 
toe nog weleens in het gezelschap van een soortgenoot tegenkomen. 
Deze sporadische ontmoetingen lijken echter niet de oorzaak te zijn van 
het waargenomen fenomeen in orang-oetans. Het is aannemelijker dat het 
gedrag al in onze gezamenlijke (sociale) voorouder voorkwam. Juist door 
orang-oetans te bestuderen – de mensaap die als eerste van de rest van de 
mensachtigen afsplitste – kunnen we nu dus concluderen dat de voorouder 
van alle mensachtigen dit gedrag dus waarschijnlijk al vertoonde.”
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Waldo
De mensapen blijken met name gevoelig te zijn voor de video’s waarin ‘echte’ 
orang-oetans gapen, ongeacht of dit een groepsgenoot, of een volslagen 
onbekende is. Opvallend genoeg deed de gapende Waldo de onderzochte 
orang-oetans weinig. En dat is best interessant. Want waarom is gapen 
eigenlijk niet aanstekelijk als een gesimuleerde soortgenoot zich hieraan 
schuldig maakt? “Nulresultaten zijn natuurlijk altijd moeilijk te interpreteren,” 
vertelt Massen desgevraagd. “Maar het zou kunnen dat orang-oetans, net 
als mensen, het zogenaamde uncanny valley (griezelvallei) effect ervaren. 
Dat wil zeggen dat we wel affectie voor animaties kunnen hebben, maar 
dat er op een bepaald punt een afkeer ontstaat. Dit gebeurt vaak naarmate 
hij sterker op een echte mens begint te lijken. Oftewel, bijna echte robots 
vinden we een beetje griezelig, en we weten niet precies wat we daar mee 
moeten. Wellicht was dit voor de orang-oetans ook wel zo.”

Mensapen
Al met al laten de bevindingen uit de studie zien dat de aanstekelijkheid 
van gapen niet alleen voorkomt bij hele sociale dieren. Het zou zomaar iets 
kunnen zijn dat alle mensapen vertonen. “We hebben in de evolutionaire 
stamboom dit gedrag kunnen herleiden tot ten minste de voorouder van 
alle hominidae,” concludeert Massen. “Bovendien hebben we laten zien dat 
een hoge mate van socialiteit niet per se vereist is.” Het laatste woord is hier 
echter nog niet over gezegd. Volgens het onderzoeksteam is het belangrijk 
om de aanstekelijkheid van gapen te blijven onderzoeken, met name in 
meer solitaire dieren zoals panda’s, schildpadden, katachtigen, vossen, 
evenals in slangen en andere reptielen. Want alleen door dit eigenaardige 
gedrag te bestuderen in veel verschillende diersoorten, kunnen we erachter 
komen waarom gapen eigenlijk zo aanstekelijk is en of het een specifieke 

functie dient. 
Bovendien zou hij ook graag andere apensoorten 

onderzoeken. “Dan kunnen we kijken of we het 
nog verder terug kunnen leiden,” licht hij toe, 
“beginnend bij de gibbons, die na de orang-
oetan het meest aan ons verwant zijn.” Maar 
ook andere diersoorten wekken zijn interesse. 
“Denk bijvoorbeeld aan verschillende 
vogelsoorten,” zegt hij. “Want vogels gapen 
ook. En hoewel we weten dat gapen tevens 
aanstekelijk is voor grasparkieten is dit bij 
andere soorten vogels nog onontgonnen 

terrein.”
bron: https://www.scientias.nl/

gapen-blijkt-zelfs-aanstekelijk-voor-solitair-levende-dieren

Wetenschapje.be
Een podcast over wetenschap voor kinderen vanaf 8 jaar.

Huh, een podcast? Yes! Een podcast!

Een podcast is een radioreeks die gek genoeg NIET op de radio komt, 
maar wel op Spotify of andere streaming-kanalen. Elke aflevering zit 
boordevol geluid, muziek, coole geluidseffecten én een stem die je 
super interessante dingen vertelt.
Dat is dus een podcast!

Wil je graag weten of dino’s vandaag de dag zouden kunnen leven 
of  vraag je je af of een robot verliefd kan worden? Wil je weten 
wat een teaser is of wie de allereerste mens op aarde was? Kan je 
opgezogen worden door een tornado of Zal België binnen een aantal 
jaar overstromen? 

Surf dus snel naar www.wetenschapje.be/podcast, zet je 
hoofdtelefoon op, sluit je ogen en stap onze audiowereld binnen vol 
leerrijke weetjes en opmerkelijke feitjes.

bron: wetenschapje.be 
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Strategische vrouwen
Vrouwelijke mollen blijken een opmerkelijke strategie te hebben: ze 
beschikken over vermannelijkte geslachtsdelen en veel testosteron. 
Wetenschappers ontdekten nu de complexe genetische basis voor de 
merkwaardige seksuele ontwikkeling van de mol.
Sterke graafpoten door testosteron
De mol (Talpa europaea) brengt het grootste deel van zijn leven onder de 
grond door. Daar komt heel wat graafwerk bij kijken en daarvoor heb je sterke 
spieren nodig. De groei van spieren wordt gestimuleerd door het mannelijke 
geslachtshormoon testosteron. Over het algemeen zijn mannetjes in het 
dierenrijk dan ook gespierder dan vrouwtjes. Maar niet alleen de mannetjes, ook 
de vrouwelijke mollen hebben veel testosteron in hun lichaam, en ze hebben zelfs 
vermannelijkte geslachtsdelen. Wetenschappers tastten lang in het duister over de 
genetische achtergrond van deze opmerkelijke seksuele strategie, maar ontdekten 
nu het complexe genetische netwerk dat deze vermannelijking van vrouwelijke 
mollen veroorzaakt. 

Proficiat, het is een vrouwtje – of een mannetje?
Net zoals bij de mens wordt het geslacht van een mol bepaalt door 
geslachtschromosomen. Vrouwtjes hebben twee X-chromosomen, terwijl 
mannetjes één X-chromosoom en één Y-chromosoom hebben. Dat mannelijke 
Y-chromosoom is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van testikelweefsel, 
waarin onder andere testosteron wordt geproduceerd. Bij vrouwtjes zal het XX-
chromosomenpaar leiden tot de ontwikkeling van eierstokken en de productie 
van vrouwelijke hormonen zoals oestrogeen. 

De seksuele ontwikkeling wordt dus genetisch bepaald: afhankelijk van de aan- 
of afwezigheid van het Y-chromosoom worden ofwel eierstokken, ofwel testikels 
gevormd. Er is over het algemeen geen middenweg. Behalve dan, zo blijkt, voor 
vrouwelijke mollen. Deze vrouwtjes blijken, ondanks de afwezigheid van een 
Y-chromosoom, zowel eierstokken als testikels te ontwikkelen. Zo kunnen ze, 
net al mannetjes, veel testosteron produceren en sterke graafpoten ontwikkelen.

Gedurende het grootste deel van het jaar lijken vrouwelijke mollen op 
mannetjes. Ze zijn gespierd en agressief en hebben testikelweefsel dat vol cellen 
zit die testosteron produceren. Tijdens het voortplantingsseizoen verkleint het 
testikelweefsel en worden de eierstokken groter. 

Maar hoe kan een vrouwtje zonder Y-chromosoom nu testikelweefsel vormen, 
en dan nog eens doorheen het jaar zowaar ‘wisselen van geslacht’? Om dit 
te achterhalen werd het genoom van de mol, diens complete genetische 
samenstelling, in kaart gebracht.



Doe een laagje warm water in de fles.
Draai de dop op de fles en schud. Giet het 
water er nu terug uit. 
Vraag aan een volwassene om drie lucifers 
tegelijk aan te steken. 
Laat de lucifers 1 cm opbranden. Blaas ze 
daarna uit. 
Doe meteen de rokende lucifers in de fles en 
draai de dop erop. 
Knijp daarna de fles samen. En laat dan weer 
los. Wat zie je gebeuren?
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Wat heb je nodig?
frisdrankfles (2 L) met dop

warm water uit de kraan

lucifers met luciferdoosje

10 minuten

Kan jij  een wolk in een fles maken?

Genetische mutaties 
Zoals bij andere zoogdieren zijn er een heleboel genen betrokken bij de 
bepaling van het geslacht van de mol. Bij het ontrafelen van het genoom 
ontdekten wetenschappers enkele mutaties die de werking van twee van die 
geslachtsbepalende genen bij de mol beïnvloeden. Het zogenaamde FGF9-
gen zorgt bij zoogdieren voor de ontwikkeling van testikelweefsel in een XY-
embryo. In XX-embryo’s is dit gen uitgeschakeld, maar niet bij vrouwelijke 
mollen. Een mutatie in het mollengenoom zorgt ervoor dat de werking van het 
FGF9-gen wordt verstoord, waardoor ook vrouwtjes testosteron-producerend 
testikelweefsel aanmaken. Daarnaast blijken vrouwelijke mollen extra kopieën 
te hebben van een gen dat de productie van testosteron regelt. Vrouwtjes hebben 
veel testosteron nodig om die sterke graafpoten te ontwikkelen, en dankzij deze 
genetische aanpassingen slagen ze erin om, ook zonder Y-chromosoom, hoge 
testosterongehaltes te bekomen.

Ondergrondse seksuele (r)evolutie
Omdat zoogdieren, en mensen, zich ontwikkelen tot ofwel mannetjes ofwel 
vrouwtjes, zijn we het gewend om de seksuele ontwikkeling van een individu 
nogal zwart-wit te bekijken. Ofwel heb je een Y-chromosoom, word je een 
mannetje en ontwikkel je testikels. Ofwel heb je geen Y-chromosoom, word je 
een vrouwtje en ontwikkel je eierstokken. Het ontrafelen van het genoom van de 
mol heeft aangetoond dat er in plaats van deze twee mogelijke alternatieven, een 
complex genetisch netwerk bestaat dat leidt tot verschillende mogelijke seksuele 
strategieën. 

De mol is overigens niet de enige soort waarbij mannelijke vrouwtjes 
worden aangetroffen. Vrouwelijke gevlekte hyena’s 
hebben bijvoorbeeld vermannelijkte geslachtsdelen en 

zijn groter en agressiever dan de mannetjes. Maar ook bij 
de mens worden XX-baby’s geboren met testikelweefsel in 

plaats van eierstokken, of met een combinatie van de twee. 
Er zijn al veel studies gebeurd naar de genetische basis voor 
variatie in de seksuele ontwikkeling bij de mens, maar er 

blijven nog steeds veel vragen onbeantwoord. Grote, felle 
vrouwelijke mollen herinneren ons er zo aan dat de natuur 
unieke en complexe evolutionaire strategieën vertoont - 
wat onze kijk op menselijke variatie verheldert.

Tekst: Sanne Ruyts (Natuurpunt Studie) 
Bron: www.natuurpunt.be 

Foto: Jan Van Uytvanck
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STERREN EN KOMETENSTERREN EN KOMETEN
GELANCEERD: NIEUWE COPERNICUS-SATELLIET 
TER CONTROLE VAN ZEESPIEGELSTIJGING

De Copernicus-satelliet Sentinel-6 Michael Freilich is met een SpaceX 
Falcon 9 raket in een baan om de aarde gelanceerd. Met behulp van de 
nieuwste radarhoogtetechnologie zal deze nieuwe satelliet een nieuw beeld 
geven van de topografie van de oceanen en het lange termijn rapport van 

hoogtemetingen van het zeeoppervlak. 
Het rapport is in 1992 begonnen. De metingen zijn essentieel 
voor de klimaatwetenschap, beleidsvorming en ten slotte 

bescherming van het leven van miljoenen mensen die 
het risico lopen als gevolg van zeespiegelstijging..

De Falcon 9 raket werd met de 
1,2 ton wegende Sentinel-6 
satelliet gelanceerd vanuit de 
Vandenberg Air Force Base in 
Californië, VS, op 21 november 

om 18u17 Belgische tijd. De satelliet 
werd bijna een uur na lancering in een baan 

om de aarde geschoten, signaalacquisitie 
werd bevestigd bij het grondstation in Alaska 

om 19:49 CET. 

 Miljoenen mensen wereldwijd wonen in kustgebieden. 
Hierdoor staan stijgende zeeën – in verband met 

klimaatverandering - bovenaan de prioriteitenlijst. Het volgen 
van de hoogte van het zeeoppervlak is van cruciaal belang 
om inzicht te krijgen in de veranderingen die plaatsvinden, 
zodat besluitvormers bewijs hebben om een passend beleid 
uit te voeren ter beperking van klimaatverandering. Daarnaast 

kunnen de autoriteiten actie ondernemen om kwetsbare 
leefgemeenschappen te beschermen.

In de afgelopen drie decennia hebben de Frans-Amerikaanse Topex-Poseidon 
en Jason missieseries als referentiemissies gediend. Samen met eerdere ESA-
satellieten, evenals de huidige CryoSat en Copernicus Sentinel-3, hebben 
deze aangetoond hoe de zeespiegel gemiddeld per jaar ongeveer 3,2 mm is 
gestegen. Nog alarmerender is dat deze stijging versneld is; de laatste jaren is 
de gemiddelde stijging 4,8 mm per jaar. Copernicus Sentinel-6 Michael Freilich 
zal binnenkort het stokje overnemen en deze dataset uitbreiden - een dataset 
die de ‘gouden standaard’ is voor klimaatstudies. De missie bestaat uit twee 
identieke satellieten die achtereenvolgens worden gelanceerd - dus over vijf jaar 
zal Copernicus Sentinel-6B worden gelanceerd en het overnemen. De gehele 
missie zal de continuïteit van de gegevens tot minstens 2030 garanderen. 

Elke satelliet draagt een radarhoogtemeter die de tijd meet die 
nodig is voor de radarimpulsen om naar het aardoppervlak te 

reizen en weer terug naar de satelliet. Samen met nauwkeurige 
satellietlocatiegegevens leveren de hoogtemetingen de hoogte van 

het zeeoppervlak op. Het instrumentenpakket van de satellieten bevat 
ook een geavanceerde microgolfradiometer die rekening houdt met de 

hoeveelheid waterdamp in de atmosfeer, die zodoende de snelheid van de 
radarimpulsen van de hoogtemeter beïnvloedt. 

Hoewel het erfgoed van vorige missies de sleutel tot het missieontwerp is 
geweest, introduceert Sentinel-6 een synthetische diafragma-radar in de 
tijdreeks van de altimetrische referentiemissie. Om een afwijking in de tijdreeks 
te voorkomen werkt het radarinstrument in een continue burst-modus, waarbij 
tegelijkertijd gebruikelijke metingen met een lage resolutie en de verbeterde 
prestaties van de verwerking van de synthetische diafragma-radar worden 
geleverd. Om ervoor te zorgen dat de datatijdreeks ondanks de verandering van 
de instrumenttechnologieën niet wordt onderbroken, blijft Sentinel-6 Michael 
Freilich het eerste jaar in een baan om de aarde, op slechts 3 seconden achter 
Jason-3. In een baan om de aarde op een hoogte van meer dan 1300 km en met 
een bereik van 66°N en 66°S, levert Sentinel-6 voldoende metingen om iedere 
10 dagen de hoogte van het zeeoppervlak boven 95% van de ijsvrije oceanen 
wereldwijd in kaart te brengen. Hoewel Sentinel-6 een van de Copernicus-
missies van de Europese Unie is, is de uitvoering ervan het resultaat van een 
unieke samenwerking tussen de Europese Commissie, ESA, Eumetsat, NASA 
en NOAA, met een bijdrage van het Franse ruimtevaartagentschap CNES.
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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 

ijskoude woestijn
DE MEESTE MENSEN DENKEN BIJ EEN WOESTIJN AAN EEN DROGE, HETE, 
ENORME ZANDVLAKTE. MAAR WIST JE DAT MAAR EEN KLEIN GEDEELTE VAN 
DE WOESTIJNEN OP DEZE WERELD ER ZO UITZIET?

Antarctica is de grootste woestijn ter wereld! Een gebied wordt namelijk 
een woestijn genoemd als er minder dan 200 millimeter regen per jaar valt. 
In België valt bijna 5 keer zoveel regen per jaar. Gemiddeld maar liefst 925 
mm elk jaar! 

Op Antarctica zijn er soms windstoten van meer dan 300 kilometer per uur! 

Naast zand- en ijswoestijnen bestaan er ook leemwoestijnen en 
zoutwoestijnen: vlaktes van opgedroogde klei of zoutwater.

bron: www.natgeojunior.nl/weetjes

Eumetsat is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het grondsegment 
en voor de operaties na de lanceringsfase en de eerste fase van 
de omloopbaan. Eumetsat verwerkt de gegevens en levert de 
dataproductendiensten aan de Europese gebruikers. Directeur-generaal van 
Eumetsat, Alain Ratier, zei, “De gegevens van Copernicus Sentinel-6 
Michael Freilich zullen tot nu toe de meest nauwkeurige zijn en 
zullen worden gebruikt om een beter inzicht te krijgen in de 
wereldwijde zeespiegelstijging, een belangrijke indicator voor 
de klimaatverandering. De gegevens zullen ook worden 
gebruikt voor weersvoorspellingen, van het verbeteren 
van de nauwkeurigheid van seizoensgebonden 
voorspellingen tot het voorspellen van de trajecten van 
orkanen en cyclonen.”

NASA is verantwoordelijk voor de lanceringsdiensten, 
de ontwikkeling van de microgolfradiometer, de laser-
retroreflector en de GNSS-radio-occultatieontvanger. 
Het levert ook ondersteuning voor het 
grondsegment en draagt bij aan de operaties en 
de gegevensverwerking in de VS. NASA en NOAA 
zijn samen verantwoordelijk voor de distributie van 
dataproducten aan gebruikers in de VS. “Mike 
Freilich zorgde ervoor dat NASA een stabiele 
partner was met wetenschappers en 
ruimtevaartagentschappen wereldwijd, 
en zijn liefde voor oceanografie 
en aardwetenschap hielp ons het 
begrip van onze mooie planeet 
te verbeteren,” zei Thomas 
Zurbuchen, 

NASA’s Associate Administrator 
for Science op het hoofdkwartier 
van het agentschap in 
Washington. “Deze satelliet, die door onze 
Europese partners zo hartelijk naar hem is 
genoemd, zal het essentiële werk uitvoeren waar 
Mike zo in geloofde - het toevoegen van een erfenis van cruciale 
gegevens over onze oceanen en het doorgeven ervan ten behoeve van 
toekomstige generaties.”

bron: www.spacepage.be en ESA

28 Natuur!lijk 29Natuur!lijk



30 Natuur!lijk 31Natuur!lijk

Je antwoord kan je online insturen.  
Surf daarvoor naar:  

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

 
De winnaar van de vorige  
prijsvraag: Sem Van Gils
Gefeliciteerd met je prijs!  

Kan jij de code kraken? 
Veel succes.

Wat heb je nodig? 
• glazen flesje (plastic mag 

ook)
• glazen kom of maatbeker
• steentjes of knikkers (zorg 

dat ze schoon zijn)
• voedingskleurstof (liefst 

rood)
• koud water
• warm water (uit de kraan)

Aan de slag!
Vul de kom tot de rand met koud water. 
Doe een laagje steentjes in het flesje.
Vul het flesje voor driekwart met warm water
Druppel voorzichtig  de voedingskleurstof in 
het flesje tot het water helemaal gekleurd is. 
Zet het flesje meteen in het koude water. 

Wat gebeurt er?

Een woordje uitleg
Het gekleurde warme water gaat omhoog 
uit het flesje. Water bestaat uit veel kleine 
deeltjes (moleculen). Deze moleculen 
staan niet stil, maar bewegen allemaal 
door elkaar heen. In warm water bewegen 
de moleculen sneller dan in koud water. 
Doordat de moleculen in het warme water 
veel bewegen hebben de moleculen meer 
ruimte nodig. Warm water bestaat daarom 
uit minder moleculen dan even veel koud 
water. Oftewel warm water is ‘lichter’ dan 
koud water. Daarom stijgt het warme water.

Meer proefjes? 
Surf naar www.wetenschappeleuk.be

Onderwater 
vulkaan ACTIE!



www.natuurenwetenschap.be! 

Verschijnt driemaandelijks, behalve in juli en augustus
V.U. Vanrusselt • Baalsebaan 287 • 3128 Baal
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erkend door de Vlaamse  
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Volgende keer ... 

Karel Wibus 
gaat op 

onderzoek 
Nieuws uit de ruimte ...

Coole proefjes  
en weetjes ...


