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Informatie
Voor meer informatie over onze 
kampen verwijzen we je graag 
naar onze website. 

Daarnaast kan je ook bij elke 
kampverantwoordelijke terecht 
voor specifieke vragen betref-
fende een kamp. 

En natuurlijk kan je ook op 
ons secretariaat terecht met 
al je vragen aangaande onze  
kampen.

Annulatievoorwaarden
Lees alvorens je in te schrijven 
ook nog even onze annule- 
ringsvoorwaarden op onze 
website.

Onze prijzen zijn ledenprijzen. 
Natuurlijk kan je als niet-lid ook 
mee. Je betaalt gewoon 8 euro  
lidgeld extra en je bent meteen 
lid tot 31 december 2019. 

Kom jij ook mee op avontuur?

Heb je genoten van je zomerkamp en kijk je alweer 
uit naar het volgende avontuur? Bekijk dan snel ons 
aanbod voor de Paasvakantie. Er zit vast wel een kamp 
bij wat je leuk vindt ! Kijk snel op pag. 20.

Voorjaarskampen
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Op verschillende plaatsen ter wereld waar vulkanen zijn of geweest zijn, kun je 
merkwaardige grotten bezoeken: ronde gangen, alsof reusachtige wormen zich 
doorheen de aardkorst gevreten hebben. Het zijn de restanten van lavatongen: de 
buitenkant koelde eerst af en versteende, maar het binnenste stroomde intussen 
verder, een lege pijp achterlatend.

In het midden van de Atlantische Oceaan (en de andere oceanen) welt continu 
vloeibaar magma op. Daardoor worden Europa en Amerika steeds verder uit 
elkaar geduwd, ongeveer met de snelheid waarmee je vingernagels groeien. 
Amerika ligt nu al meetbaar verder weg dan op het ogenblik dat je geboren werd. 
Wat betekent dat er elders op de wereld aardkorst naar binnen moet worden 
geduwd. In dit geval over de hele Amerikaanse westkust, van Vuurland tot 
Alaska.

Waarom is de aarde nog altijd warm vanbinnen? 

De Aarde bestaat al 3,5 miljard jaar en al die tijd koelde ze af van een 
gloeiende bol gesmolten steen tot de planeet die wij nu kennen. Toch is de 
aardkorst maar 100 à 200 kilometer dik, terwijl de Aarde een straal heeft 
van zo’n 6.000 km. 
Dat is in verhouding nog minder dik dan de schil van een sinaasappel! In onze 
Limburgse mijnen was het – wegens de hitte – op 1 km diepte al zo goed als 
onmogelijk om te werken. Hoe kan onze planeet na miljoenen eeuwen nog 
steeds zo heet zijn? 

Je zou inderdaad verwachten dat de Aarde al lang helemaal afgekoeld zou zijn. 
Maar ze blijft binnenin gloeiend heet. Zo heet dat er voortdurend gesmolten 
gesteente langs barsten en kieren naar buiten lekt. Soms met een knal, omdat er 
een prop gestolde korst in de weg zit. Dan noemen we het een vulkaanuitbarsting. 

Soms sijpelt de stroom magma in een bijna stroom naar buiten. Misschien zag 
je op tv al wel eens een roodgloeiende tong lava in wandeltempo oprukken naar 
een of ander Zuid-Italiaans dorpje. Soms koelt de tong tijdig af en stolt ze voor 
ze de huizen bereikt, soms ook niet.Waarom er dan toch nog mensen blijven 
wonen? Omdat die vulkanische grond zo vruchtbaar is.
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Ik zie ze vliegen
Welke moeras- en watervogels kan jij spotten?

Wat heb je nodig?

Eigenlijk niks. Met je ogen open 
te houden en  je oren goed te 

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

Moeras en watervogels 
Zoet water vormt een gunstige leefomgeving  

voor waadvogels en steltopers als de grote en  
de kleine zilverreiger, maar ook voor kleine  

vogeltjes als de veelkleurige ijsvogel.  
Terrwijl zwanen en eenden in open 

water zwemmen, staat de roer- 
domp bijnaon zichtbaar 

tussen het dichte riet. 
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Waarom blijft onze aardbol binnenin gloeien? Die gestolde korst isoleert wel 
wat, maar toch ook weer niet zoveel … Dat komt omdat onze planeet haar eigen 
centrale verwarming heeft: radioactiviteit. In de Aarde zit flink wat radioactief 
materiaal verwerkt. Ieder van ons is trouwens ook – lichtjes – radioactief, en al 
wat we eten en drinken ook. 

Die radioactieve stoffen vervallen langzaam tot stabiele eindproducten (vaak is 
dat lood), maar daarbij wordt heel wat warmte geproduceerd. Genoeg om de 
aardkern gloeiend te houden, te zorgen dat er stromingen in ontstaan (die op 
hun beurt voor het magneetveld van de Aarde zorgen), de vulkanen aan de gang 
te houden en de continenten te laten ronddobberen. 

Waar landmassa’s tegen elkaar opbotsen, brengt dat vulkanisme en aardbevingen 
met zich mee. De hele Himalaya bestaat uit opgefrommelde aardkorst van zo’n 
botsing. De Alpen ontstonden – en groeien nog steeds – omdat Afrika zich in 
Europa boort. 

Om dezelfde reden telt Zuid-Italië zoveel actieve vulkanen. Ooit lag 
Milaan ter hoogte van Napels, en ooit zal de Middellandse Zee helemaal 
dichtgeperst zijn. Dat geschuif met continenten kost ongelooflijk veel energie, 
maar de radioactiviteit van een hele planeet is in staat om die te leveren. 

met dank aan 



8 Natuur!lijk 9Natuur!lijk

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

in samenwerking met Natuurpunt

IJSVOGEL

De ijsvogel is met zijn 
opvallend blauw en oranje 
kleuren een van de meest 
kleurrijke vogels in onze 
omgeving. De ijsvogel leeft 
in de omgeving van water en 
heeft zich gespecialiseerd in 
het vangen van kleine visjes. 
Hij is zo uniek dat hij 
met geen andere vogel te 
verwarren is. 

KLEINE

ZILVERREIGER

De kleine zilverreiger is een 
middelgrote witte reiger die 
soms in kleine groepen leeft. 
De reiger is een beschermde 
soort die zich vooral voedt 
met vissen en amfibieën in 
ondiep water. In de winter, 
wanneer veel vijvers dicht-
gevroren zijn, zal de reiger 
toch proberen om open wa-
ter te bereiken.

KOEKOEK

De koekoek legt zijn ei in het 
nest van een andere vogel en 
roept zijn eigen naam. Voor 
velen is de koekoek  ook een 
echte lentebode. De koekoek 
komt vooral voor in bossen, 
heide en moerasgebieden. 
Het rupsendieet van de 
koekoek wordt aangevuld 
met kevers, krekels, 
sprinkhanen, oorwormen en 
libellen.

NACHTEGAAL

De nachtegaal laat zich 
moeilijk zien. Hij staat 
bekend om zijn zeer 
gevarieerde, heldere zang 
die hij vanaf schemerduister 
laat horen. In het 
broedseizoen staan vooral 
ongewervelden op het menu, 
met een voorkeur voor kevers 
en mieren. In het najaar 
worden ook bessen gegeten.

AALSCHOLVER

De aalscholver is een grote, 
zwarte, visetende vogel. 
De soort broedt opnieuw 
in Vlaanderen sinds 1993 
en kende daarna een 
sterke toename. Je vindt de 
aalscholver meestal op zee 
en in meren en ziet hem op 
zonnige plekken zitten met 
gespreide vleugels. Dat doet 
hij om zijn vleugels te laten 
drogen.

BLAUWE REIGER

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

CANADESE GANS

De Canadese gans is een 
grote gans met zeer lange 
zwarte hals en de kop heeft 
een witte kinband.
Deze gans heeft een bruin 
lichaam met een lichte 
borst, in tegenstelling tot de 
brandgans die een donkere 
borst heeft. Canadese 
ganzen krijg je vooral te zien 
in waterrijke gebieden.

GROTE  
ZILVERREIGER

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

WIST JE DAT?
Deze vogels vind je vooral in waterrijke gebieden

in samenwerking met Natuurpunt

ROERDOMP

De Roerdomp is een com-
pacte, gedrongen geelbruine 
reiger met een zwarte kruin 
en snorstreep. Hij heeft 
een dikke hals met ietwat 
loshangende keelveren. In de 
vlucht vallen zijn brede, ge-
bandeerde vleugels goed op. 
De roerdomp broedt door-
gaans in uitgestrekte, struc-
tuurrijke rietvelden.

TUINFLUITER

De tuinfluiter is een egaal 
gruisbruine zangvogel, 
zonder echt uitgesproken 
kenmerken. Hij houdt zich 
vaak op in dichte vegetatie 
en laat zich moeilijk zien. In 
de broedperiode eet de tuin-
fluiter vooral insecten, maar 
ook spinnen en slakken. 
Buiten het broedseizoen 
bestaat het dieet vooral uit 
bessen en fruit.

VISAREND

De visarend heeft een wit-
achtige kop met een brede, 
donkere oogstreep die op de 
achterkruin samenkomt als 
een soort hangend kuifje. Hij 
heeft witte onderdelen, met 
vaak een bruine borstband. 
De bovendelen en de boven-
vleugels zijn chocoladebru-
in. De ondervleugels  zijn 
grotendeels wit. De staart 
is bruin, met donkerbruine 
dwarsbanden.

WATERSPREEUW

De waterspreeuw is een 
zangvogel die alleen 
voorkomt bij water. Bij 
voorkeur bij snelstromend 
water en in gebieden met 
grote hoogteverschillen. De 
vogel zoekt zijn voedsel in 
het water en gaat daarbij 
vaak volledig kopje onder. 
De waterspreeuw is dan ook 
een uitstekende zwemmer. .

OEVERSZALUW

De oeverzwaluw is onze 
kleinste zwaluw. het is de 
enige zwaluw die mensen 
schuwt. De oeverzwaluw is 
dol op vliegende insecten. Hij 
vangt deze door ze tijdens de 
vlucht uit de lucht te pikken. 
Zoals zijn naam al verklapt 
maakt de oeverzwaluw zijn 
nest in steile rivierovers.

OOIEVAAR

De ooievaar wordt 0,95 tot 
1,10 m groot en hij heeft 
een vleugelspanwijdte van 
195 tot 215 cm. Mannetjes 
zijn gemiddeld iets groter 
dan vrouwtjes. De ooievaar 
heeft een wit verenkleed, 
met zwarte slagpennen. De 
lange poten en de snavel zijn 
rood. Behalve de grootte zien 
vrouwtjes en mannetjes er 
hetzelfde uit.

RANSUIL

De  ransuil is een middel-
grote uil die opvalt door zijn 
fel oranje ogen en opvallende 
oorpluimen. De ransuil jaagt 
vooral op knaagdieren maar 
eet ook kleine vogels. 
De ransuil broedt in maart 
en mei en legt 3 tot 4 eieren. 
Als er overvloedig veel voed-
sel beschikbaar is volgt er 
soms een tweede legsel.

RIETGORS

De rietgors is een middel-
grote gors. Gorzen lijken 
een beetje op vinken maar 
hebben een langere staart. 
Ze zoeken naar voedsel in 
open weilanden, liefst in de 
nabijheid van water en riet.
In de zomer eten ze voor-
namelijk insecten en spin-
nen. Vanaf de late zomer 
worden zaden belangrijk.
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WIST JE DAT ... 
De kwaliteit van het water is van levensbelang voor deze vogels!

WULP

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

ZWARTE  
OOIEVAAR

De zwarte ooievaar lijkt qua 
bouw op de witte ooievaar 
maar kop, nek en vleugels 
zijn zwart met een sterke 
metaalglans. Snavel en poten 
zijn rood. De soort meet 
122 cm en onze Europese 
broedvogels trekken weg 
om te overwinteren, soms 
tot in  Zuid-Afrika. In ons 
land broedt hij enkel in de 
Ardennen.

ZEEAREND

De zeearend is de grootste 
Europese arend, en hoewel 
hij hier niet broedt of 
overwintert, kan je hem toch 
jaarlijks waarnemen. 
De favoriete jachtgronden 
van de zeearend zijn, 
anders dan zijn naam 
doet vermoeden, grote 
zoetwatergebieden. Hier 
jaagt hij vanaf een zitplaats 
of vanuit de lucht.

ZOMERTALING

De  zomertaling is een 
vroege lentebode. Ze 
overwintert in de Sahel en 
keert in maart terug naar 
de Europese broedgebieden. 
Het gaat niet goed met 
de soort. Zomertalingen 
eten zowel dierlijk als 
plantaardig materiaal. De 
zomertaling vind je vooral 
in moerassige gebieden met 
ondiep water en veel water- 
en oevervegetatie.
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Eerst moet je iets weten over de 
werking van zonlicht. Volgens 
de meteorologische dienst van 
het Verenigd Koninkrijk, the UK’s 
National Meteorological Service, is 
zonlicht (of het gewone zichtbare 
licht) een golf en een stukje van het 
elektromagnetisch spectrum.  
Wanneer het spectrum ontbindt, 
kan je de kleuren van de regenboog 
zien. Iedere kleur die je dan kan 
zien heeft een andere golflengte 
binnen dat spectrum.  Blauw licht 
heeft met zijn golflengte van 300 
nanometer de korste golflengte 
van het spectrum.  Rood heeft 
daarentegen de langste golf met 
700 nanometer.  

“1 nanometer is trouwens 
0,000000001 meter”

Wanneer dat zichtbare licht door 
de atmosfeer van de Aarde komt 
zullen de kleine deeltjes in de lucht 
voor verstrooiing zorgen.  Echter 
wordt het licht met de kleinste 
golflengte beter verstrooid dan licht 
met een grote golflengte.  Nu wil 
dat toch nét het blauwe licht zijn dat 
goed verstrooid wordt waardoor de 
lucht dus blauw lijkt.

Wolken zijn voor piloten een belangrijk deel van hun leven.  Heb 
je je als eens afgevraagd waarom ze wit zijn of waarom ze soms 
donker worden om later grijs te worden?  Het heeft allemaal te 
maken met de interactie van de zon met de inhoud van een wolk.

Waarom zijn wolken wit en 
is de lucht dan blauw?
Dus wanneer zonlicht tegen de 
kleine deeltjes in de atmosfeer 
komt, zal blauw licht beter 
verstrooid worden dan de andere 
kleuren.  Doordat het blauwe licht 
effectiever verstrooid wordt dan 
rood, geel, groen of oranje zal de 
lucht dus blauw lijken.

Maar hoe zit het dan met de 
wolken?  
Een wolk bevat druppeltjes water.  
Die druppeltjes zijn aanzienlijk 
groter dan de kleine deeltjes die we 
daarstraks besproken hebben.  Het 
zonlicht, wat wit is, zal dus door die 
grote druppels verstrooid worden 
waardoor een wolk dus wit uitziet 
tegen de blauwe achtergrond van 
de lucht.  Omwille van ditzelfde 
principe zijn de witte lijnen, die de 
vliegtuigen achter zich vormen, 
ook wit.

Waarom zijn wolken wit  
en is de lucht blauw?
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Soms zijn de wolken grijs.  Hoe kan dat?
Hiervoor gaan we nog eens terug naar the UK’s National Meteorological 
Service.  Volgens hen zijn wolken grijs om dezelfde reden waarom ze wit 
zijn.  Dit vergt wat uitleg.
Normaal gezien wordt het zonlicht naar boven of naar de zijkanten van een 
wolk verstrooid.  Dit maakt dat de top en de zijkant van een wolk witter zijn 
dan de basis van een wolk omdat de basis minder licht ontvangt.  
Stel dat 4 kinderen met een zaklamp in een donkere kamer staan. Ze 
schijnen met hun lamp naar de muren en naar het plafond.  De muren en 
het plafond zijn nu veel beter verlicht maar de vloer waar ze op staan is 
donker.
Wanneer je nu een echte regenwolk ziet, is de grijze kleur van een wolk 
prominent aanwezig.  Dit heeft te maken met het feit dat een regenwolk veel 
meer en veel dikkere waterdruppels bevat dan een mooi-weer-wolkje.  
Meer en dikkere druppels…dus nog betere verstrooiing van het licht naar 
de top en de zijkanten toe.  De basis ontvangt nu nog minder licht waardoor 
ze een echte intimiderende grijzere kleur krijgt.

Wil je echt wat speciaals? 
Dan kijken we eens naar een wolk die ontstaat door drukverschillen.
Hiervoor stappen we in een F-18 en versnellen tot de geluidssnelheid 
(ongeveer 340 m/s oftewel 1200 km/h).  
Als we nu nog wat sneller vliegen, zullen we door de geluidsmuur vliegen 
en horen we een luide knal (sonic boom).  Wanneer je een foto zou bekijken 
van dat vliegtuig als het door de geluidsmuur vliegt, zien we iets speciaal.
Die gebieden van lage druk bevinden zich vooral achter de neus van zo’n 
jet, boven de vleugels en rond de romp.  Wanneer de jet steeds sneller vliegt 
zal de wolk steeds meer naar de achterkant van het vliegtuig verschuiven. 
Wanneer het vliegtuig op het punt staat om de geluidssnelheid te bereiken, 
wordt de lucht zeer sterk verstoord door een schokgolf.  De wolk verdwijnt 
ineens en het vliegtuig vliegt nu supersonisch (dus sneller dan het geluid). 

met dank aan  
Bjorn Di Paolo
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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 

Wat schaft de printer? 
Het is wetenschappers van de Leuvense universiteit gelukt om sla 
te printen. De planten zijn in de vorm van gummibeertjes uit de 
voedselprinter gekomen!

“Levende plantencellen geven voedsel een sappig en knapperig 
mondgevoel”, zegt onderzoeker Valérie Vancauwenberghe die de 
techniek ontwikkelde, op de site van Vilt, het Vlaams infocentrum 
land- en tuinbouw. “Daarom wilden we ze printbaar maken.” Het is 
volgens de makers een wereldprimeur in 3D-foodprinting.

Niemand heeft de beertjes al geproefd. Niet omdat ze giftig zijn, 
maar omdat ze nog niet goedgekeurd zijn voor consumptie. Voor de 
wetenschap maakt het weinig verschil, vindt Vancauwenberghe. “Het 
punt is dat we een protocol hebben ontwikkeld om plantweefsel te 
printen. Het gaat om de technologie, de beschrijving van de materialen, 
de optimale recepten en condities.” De onderzoekster heeft de 
bioprinter zelf gebouwd, de inkt ontwikkeld en geëxperimenteerd 
met printmodellen.

Langer houdbaar
Virtueel fruit is de specialiteit van de 
onderzoeksgroep aan de KU Leuven. Er is 
al een digitale bibliotheek van wiskundige 
modellen van appels, peren en tomaten. 

“De inkt bevat pectine en levende 
cellen die ik heb geïsoleerd uit sla. 
Daarmee heb ik beertjes geprint.“
Valérie Vancauwenberghe

Die worden gebruikt om te achterhalen hoe groenten en fruit langer 
houdbaar gemaakt kunnen worden.
Het printen van sla is een logische stap, vindt Vancauwenberghe. Het 
resultaat is volgens haar “natuurlijk en artificieel tegelijkertijd”. “De 
inkt bevat pectine en levende cellen die ik heb geïsoleerd uit sla. 
Daarmee heb ik beertjes geprint. Maar ook honingraatstructuren en 
blokjes zijn mogelijk, telkens met een verschillende textuur. Luchtig of 
minder luchtig.”

Echte sla bevat 100 miljoen levende cellen per milliliter. Geprinte sla 
bevat één miljoen levende cellen per milliliter. Onderzoeker Valérie 
Vancauwenberghe: “De hoeveelheid aanwezige cellen is nog niet 
groot genoeg, maar ze overleven de printkop. In de toekomst moet 
het mogelijk zijn ze te laten groeien nadat ze geprint zijn.”.

De uitvinding kan mensen helpen die moeite hebben met slikken. Het 
printen biedt de mogelijkheid de structuur en de textuur van voeding 
in de hand te houden. 

“De presentatie is daarnaast aantrekkelijker dan bij gepureerd 
voedsel.” In de toekomst wordt het volgens Vancauwenberghe 
mogelijk voeding te printen die is afgestemd op persoonlijke wensen 
en noden.
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PA
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We verblijven een week in de prachtige 
regio van Passo del Tonale in Italië. Het 
is de ideale plaats om te skiën en te 
snowboarden natuurlijk maar ook om 
prachtige natuurwandelingen op hoog-
te te maken. En natuurlijk alleen maar 
toffe en gezellige avondactiviteiten.

Zie dit allemaal zitten en heb je zin in 
dit avontuur? Schrijf je dan snel in!

van 6 tot 13 april 2019 autobus

max. 75 deelnemers
vanaf 12 jaar

 
Patrick Claes - 0472/96.56.69 
kampen@natuurenwetenschap.be

Piandineve 4*hotel -  
volpension

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

599 
euro

Ledenprijs:

In de mooiste en leukste hoofdstad 
van  centraal Europa bezoeken we de  
bekende burcht, het Parlement, het 
Vissersbastion, de Stefanusbasiliek,  
de mooie zoo, het pakkende Terror  
haza, maken we een segwaytour,  
dompelen we in het Rudasbad en laten 
we jullie proeven van de vele heerlijke 
Hongaarse gerechten. 
Kortom het wordt een week om nooit 
te vergeten!

van 8 tot 12 april 2019 vliegtuig en openbaar vervoer

vanaf 14 jaar
John en Martine Bekker - Vanrusselt  
+36-20.550.4652 
kampen@natuurenwetenschap.be

Apartement Cool and Cosy 
hartje Boedapest

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

BO
ED

AP
ES

T

375 
euro

Ledenprijs:
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We trekken dit voorjaar weer naar de 
geweldige Amerikaanse stad New York, 
bekend van vele series als Friends 
en Sex in the City. We bezoeken er 
alle bezienswaardigheden zoals het 
beroemde National History Museum en 
Central Park. Natuurlijk gaan we kijkje 
nemen in het Vrijheidsbeeld en nog 
veel meer toffe activiteiten. 
Kom jij mee?

Paasvakantie 2019 vliegtuig en openbaar vervoer

min. 4 en max.10 deelnemers 
vanaf 14 jaar

Raf Dubois
0473/24.06.08
kampen@natuurenwetenschap.be

Jeugdherberg 
hartje New York

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

New York

975 
euro

Ledenprijs:

LO
ND

EN

Bezoek aan The Dungeon (lekker 
griezelen), de mummies in het  
British Museum, de prachtige tuinen 
van Kew-gardens, Natural History  
Museum, Houses of Parliament,  
Big Ben, Trafalgar Square, Buckingham  
Palace en de aflossing van de konink-
lijke wacht, The Tower en Tower bridge, 
Piccadilly Circus, Harrods, musical en 
nog veel meer toffe activiteiten met 
leeftijdsgenoten.

van 15 tot 12 april 2018 autobus

max. 46 deelnemers 
vanaf 13 jaar

 
Jos Vandermeulen: 011/43.13.54  
kampen@natuurenwetenschap.be

in gastgezinnen 
in groepjes van 2 of 3

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

390 
euro

Ledenprijs:
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Sommige dingen blijven 
in water drijven, terwijl 
andere dingen zinken. 

Bij dit proefje gebruik 
je metalen paperclips. 
Blijven deze paperclips 
drijven?

Wat heb je nodig?
• glas
• 2 paperclips van metaal
• wc-papier
• water
• schaar
• liniaal
• 15 minuten

Aan de slag!
Vul het glas met water. Leg een paperclip op het water. Knip een 
vierkant uit het wc-papier van ongeveer 3 cm lang en 3 cm breed. 
Leg het papieren vierkant in het glas water. Leg de paperclip direct op 
het papier in het glas. Duw heel voorzichtig met je vinger het papier 
onder water

Een woordje uitleg
Een metalen paperclip is zwaarder dan water en zinkt daarom in 
water. Als je de paperclip precies horizontaal op het oppervlak legt, 
dan blijft hij op het water liggen. Het stukje papier zorgt ervoor dat de 
paperclip precies recht komt te liggen. Als het papier water opneemt, 
dan zinkt het gemakkelijk, terwijl de paperclip blijft liggen.

Het metaal van de paperclip is zwaarder dan een even grote 
hoeveelheid water. De dichtheid van het metaal is namelijk groter 
dan de dichtheid van water. Daarom zinkt de paperclip als je het in 
een glas water legt.

Water bestaat uit moleculen. Deze moleculen trekken aan alle kanten 
aan elkaar. Aan het wateroppervlak kunnen de moleculen aan de 
bovenkant niet aan andere moleculen trekken. Daarom trekken ze 
extra hard aan de moleculen ernaast. Dit heet de oppervlaktespanning 
en hierdoor is het water aan het oppervlak sterker dan binnen in het 
water.

Het papier zorgt ervoor dat de paperclip precies horizontaal op het 
wateroppervlak terecht komt. Omdat de paperclip maar klein is, kan 
het door de oppervlaktespanning op het oppervlak blijven liggen. Het 
papier absorbeert het water en kan daardoor gemakkelijk zinken.

Meer proefjes ?
Surf naar www.wetenschappeleuk.be
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Sterren en kometen

Wetenschappers hebben direct bewijs gevonden voor het 
bestaan van waterijs op het oppervlak van onze natuurlijke 
satelliet.

Eerder kwamen wetenschappers al met indirect bewijs voor het bestaan 
van deze ijsafzettingen op de proppen. Zo leidden ze het bijvoorbeeld 
af uit het feit dat bepaalde plekken op de polen van de maan wel héél 
reflecterend waren. Maar het was geen hard bewijs voor de aanwezigheid 
van waterijs. De waarnemingen konden in theorie immers ook verklaard 
worden door ongebruikelijk sterk reflecterende maangrond.

Chandrayaan-1
Maar nu komt een team van onderzoekers met direct bewijs voor het 
bestaan van ijsafzettingen op de polen van de maan. Ze baseren zich 
op data van NASA’s Moon Mineralogy Mapper (kortweg M3 genoemd), 
die op het in 2008 gelanceerde Indiase ruimtevaartuig Chandrayaan-1 
geschroefd zit. M3 heeft maar liefst drie verschillende aanwijzingen 
gevonden die definitief aantonen dat de maan over bovengrondse 
ijsafzettingen beschikt..

 

Kraters
De helikopter vliegt zelfstandig. Er zit dus niemand
achter de besturing.  Het meeste ijs op de polen van de maan
bevindt zich in diepe kraters. De bodem van die 
kraters is permanent in de schaduw gelegen, waardoor het ijs er stand kan 
houden. Het ijs is mogelijk al stokoud.

Kolonisatie
De aanwezigheid van ijs op het oppervlak van de maan is een 
opsteker voor de mensen die dromen van een bemande 
maanbasis. Het ijs aan het oppervlak is voor de eerste 
kolonisten waarschijnlijk veel beter toegankelijk dan het 
water dat eerder onder het oppervlak van de maan werd 
aangetroffen.

Nu bewezen is dat de maan over oppervlakte-ijs be-
schikt, blijven er natuurlijk nog wel een paar interes-
sante vragen over. Zo willen wetenschappers graag te 
weten komen hoe het waterijs precies op de huidige 
locaties is beland en hoe oud het is. 

bron en foto’s:  
sciential.nl 
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Zelf aan de slag!
Doop je vinger in de vaseline. Teken met je vinger op het eitje. Leg 
het ei nu voorzichtig in het limonadeglas. Schenk het glas vol met 
appelsap. Laat dit nu één nacht staan. 

Haal daarna het ei voorzichtig uit het glas. Druppel wat afwasmid-
del op het ei en was daarna het ei voorzichtig onder de kraan. 
Laat je ei drogen.  

Wat zie je?

Een woordje uitleg
De schaal van eieren bestaat uit kalk. Kalk kan aangetast worden 
door een zuur zoals appelsap of azijn. Daarbij ontstaat een gas, 
daarom zie je belletjes verschijnen. 
Op de plekken op het ei waar je vaseline gesmeerd hebt, gebeurt 
dit niet. De vaseline beschermt de kalk tegen het zuur. Dit zie je 
als je de vaseline weghaalt. 
Het ei heeft dan je tekening van donkere plekken waar de 
vaseline zat en lichtere (aangetaste) plekken. In je tanden zit 
ook kalk. 
Als je tanden veel met zuren als appelsap in aanraking komen, 
gebeurt hetzelfde als met het ei. We noemen dit slijten van je 
tanden tanderosie.
Voor meer toffe wetenschappelijke experimenten, surf je naar  
www.wetenschapmoetjedoen.be 

 
Appeltje eitje, zo heet dit 
experiment. Met enkele gewone 
voedingsmiddelen zoals een 
eitje en appelsap komen we te 
weten hoe zuren werken. 

Probeer dit proefje ook eens 
met natuurazijn of cola in plaats 
van appelsap. Wat zie je?

Veel plezier met dit proefje!

 
Wat heb je nodig?
Hardgekookt ei

Vaseline
Limonadeglas
Appelsap
Afwasmiddel
Water

Appeltje eitje!  
Zo heet dit leuke 

proefje. Probeer het 
en je zal het zien!!
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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: Tjebbe Heyman  
Gefeliciteerd met je prijs!  

Welk spreekwoord zoeken 

we? Veel succes.
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