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Het genus Allosaurus omvat tegenwoordig: A. fragilis (waarvan 60 min
of meer volledige skeletten bekend zijn), A. maximus en ‘A. jimmadseni’
(waarvan een bijna volledig specimen en een schedel bekend zijn), allemaal
uit de Morrisonformatie, en dan nog A. europaeus, de allosauriër die in de
Portugese vindplaats Porto Novo ontdekt is.
Het is zeker geen Allosaurus fragilis maar een nieuwe soort
Dit blijkt uit verschillende anatomische kenmerken, zoals:
•
•
•

Het fossiele skelet werd in 2014 opgegraven op een vindplaats in BarnumKaycee in de Amerikaanse staat Wyoming. Het komt uit de Morrisonformatie,
die al heel wat dinosaurusfossielen uit het juratijdperk heeft opgeleverd.
Toch is het uitzonderlijk dat een dinosaurusskelet voor 70% compleet is.
Arkhane, een samenvoeging van arcanus in het Latijn (raadselachtig,
geheim) en Genghis Khan (de machtige veroveraar), is 8,7 meter lang en
2,6 meter hoog en was een geduchte rover. Hij was een vleeseter – daarvan
getuigen zijn scherpe tanden en klauwen –, liep op zijn achterpoten en kon
wel 30 tot 55 kilometer per uur rennen.
Het skelet is in het Museum terechtgekomen dankzij een gepassioneerd
privéverzamelaar – een beginner in het verzamelen van fossielen – die
anoniem wenst te blijven. Hij kocht het fossiel op een veiling in Parijs. Hij wou
een analyse van het specimen en wil het ook aan zoveel mogelijk mensen
tonen. Zes maanden lang onderzocht onze paleontoloog Pascal Godefroit
Arkhane. Dit zijn zijn bevindingen:
•
•

•
•

het heel fijne onderkaakbeen, met tandjes die veel kleiner zijn dan die van de
bovenkaak;
de klauw van de eerste vinger, die verhoudingsgewijs veel massiever is dan die
van Allosaurus fragilis;
het schaambeen – met een punt in de vorm van een voet –, dat kleiner is dan
dat van Allosaurus fragilis, maar dan weer een bredere basis heeft;
de hoek van de kop van het dijbeen, die groter is dan bij Allosaurus fragilis.
Arkhane en ‘Allosaurus jimmadseni’ stammen uit hetzelfde tijdperk
(Kimmeridgien, 152-157 jaar geleden); ze zijn iets ouder dan A. fragilis, die in
het bovenste deel van de Morrisonformatie voorkomt.

In tegenstelling tot Big Al, een andere beroemde allosauriër, vertoont
Arkhane geen overduidelijke sporen van verwondingen (herstelde breuken
…) of ziekte. We weten dus niet waaraan hij stierf.
Je kunt Arkhane bewonderen in de Galerij van de Evolutie, in het deel over
het juratijdperk, in het KBIN. In dat stuk waren tot nu toe alleen mariene
dieren te zien, dus we zijn blij dat we 11 maanden lang dit indrukwekkende
landroofdier kunnen tonen.

Dit specimen behoort vast en zeker tot het genus Allosaurus.
De schedel heeft het typische opvallende profiel van de allosauriërs, met een –
vermoedelijk gehoornd – benig uitsteeksel boven de oogkas (bij het traanbeen).

Allosauriërs zijn toppredatoren van de bovenjura in Noord-Amerika: 60
% van de theropoden van de Morrisonformatie behoren tot het genus
Allosaurus. Hun prooien waren sauropoden (Diplodocus, Apatosaurus,
Brachiosaurus, Camarasaurus …), ornithopoden (onder andere Nanosaurus)
en Stegosauridae, zelfs nu en dan andere rovers.
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En de winnaars zij

...

1ste plaats:

Simon Dallmeier, Digonto Rahman en
Tristan Winters uit Bierbeek met hun uiteenzetting over “Hoe ontwerpen we een optimale waterraket op basis van de achterliggende
fysische principes?”.

2de plaats: Sander Saint, Maarten Saint en Joran

Gefeliciteerd

3de plaats: Matthieu Dossche en Murillo Van Hoe-

prijzen:
Zij vielen ook in de

Deschagt uit Pellenberg met als onderwerp “ Kwantumcomputers”.

teghem uit Maldegem met als onderwerp “Voortbeweging van de
fiets“.

4de plaats: Apolonia van de Ven, Owen Vermeulen en

Jokke Boonen uit Pelt met als onderwerp “GSM-gliomen“.

5de plaats: Jodie De Vuyst en Lauren Enghels uit Evergem
met als onderwerp “Verslavingen“.
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Kom jij mee proeven van STEM en wetenschappen tijdens
de herfstvakantie? Elke dag zullen we je verwonderen
met supercoole activiteiten en spectaculaire proefjes. We
gaan knallen en bruisen, bouwen onze eigen robotjes en
speelgoed. We gaan natuurlijk ook op bezoek bij de dieren
van de kinderboerderij en maken vooral heel veel plezier.
En als afsluiter van onze 4 dolle dagen van verwonderen en
experimenteren, maken we onze eigen outfit voor onze te
gekke STEAMparty. Doe ook mee en schrijf je snel in!

Vind je op kamp gaan niet zo leuk, maar wil je wel elke dag
mee komen doen met onze activiteiten? Dan kan dat ook!
Naast onze 24 slaapplaatsen hebben wij nog ruimte voor
24 andere kinderen die mee komen doen als dagactiviteit.
Je bent dan welkom van 8u tot 18u.
Om deel te nemen aan de dagactiviteiten betaal je
60 euro* van maandagnamiddag tot donderdagnamiddag.

99 euro*
van 28 tot 31 oktober. 2019
max. 24 deelnemers
van 6 tot 10 jaar
Groepsverblijf Pietersheim
Kinderboerderij Lanaken
Vervoer is zelf te regelen.
Overnachtingen inbegrepen.
John en Martine
Bekker - Vanrusselt
011/36.11.06
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* Onze prijzen zijn ledenprijzen.

Niet-leden betalen nog 8 euro
extra en zijn meteen lid tot
31/12/2019
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Karel Wibus
zo ek t h e t u i t . . .

• DR ON E S
Prof. W.Talles kreeg van Hannelore uit
Roeselare de vraag hoe drones eigenlijk werken.
Een ideale vraag om onze Karel Wibus op
onderzoek te sturen.
Vliegen
Een normaal vliegtuig blijft in de lucht hangen omdat er lucht met grote
hoeveelheid langs de gekantelde vleugels stroomt. Door de vorm van
de vleugel stroomt de lucht boven de vleugel harder dan er onder en zo
ontstaat er een lagere druk boven de vleugel als eronder.
Hoe groter de voorwaartse snelheid van het vliegtuig des te sneller de
lucht er langs stroomt en des te groter het drukverschil. Het drukverschil
zorgt voor een opwaartse kracht die afhankelijk is van het drukverschil
en de grootte/vorm van de vleugel. Als de opwaartse kracht groter is als
de neerwaartse kracht (a.g.v. het gewicht van het vliegtuig) dan kan het
vliegtuig in de lucht blijven.

12 Natuur!lijk

Bij een vliegtuig kan je de vorm van de vleugels tijdens de vlucht aanpassen
door “flaps” uit te klappen. Hierdoor wordt, ook bij lagere snelheden,
voldoende opwaartse kracht verkregen. Zonder voldoende voorwaartse
snelheid ontstaat er een onvoldoende grote luchtstroom en is er al snel
onvoldoende lift. Het toestal valt dan als gevolg van de zwaartekracht vanzelf
naar beneden. Gewone vliegtuigen kunnen dus niet verticaal opstijgen.
Een helikopter kan dit wel. Hij blijft in de lucht hangen door de hoofdrotor
(met meerdere bladen) snel in de rondte te laten draaien waardoor er (net
als bij een vliegtuigvleugel) boven het rotorblad een lagere druk ontstaat als
eronder. Het rotorblad wordt omhoog gedrukt als gevolg van het drukverschil.
Hoe groter de rotorbladen, des te groter de opwaartse kracht bij een zelfde
toerental. Hoe hoger het toerental van de rotors des te groter de luchtstroom
en des te groter het drukverschil en opwaartse kracht. Bij helicopters kan
de stand van de rotorbladen worden veranderd zodat een vergelijkbaar
effect als bij de “flaps” van een vliegtuig wordt verkregen. Door de helikopter
voorover/achterover of zijwaarts te kantelen ontstaat een horizontale “lift”.
De helikopter gaat, als deze met de neus omlaag gekanteld wordt, vooruit.

Hoe werkt een drone?
Een drone, ook wel een elektrische multicopter genaamd, is een apparaat
met meerdere (3, 4, 6, 8, 12 of 16) rotors. Iedere rotor bestaat uit meerdere
(2, 3 of 4) rotorbladen. De rotorbladen kunnen niet, zoals bij een helikopter,
om hun as kantelen.

Natuur!lijk 13

Als alle motoren dezelfde kant op zouden draaien, dan zou de multicopter
zeker om zijn verticale as gaan tollen (een multicopter heeft immers geen
staart rotor om het ding recht uit te laten vliegen). Men laat daarom de ene
helft van de rotors van een multicopter met de klok mee draaien, de andere
helft laat men tegen de klok in draaien.
Een multicopter blijft in de lucht hangen door een luchtstroom te creëren langs
de rotorbladen. De luchtstroom wordt gecreëerd door de rotors snel te laten
ronddraaien. Hoe sneller de rotors draaien, des te groter de luchtstroom,
des te groter het drukverschil en des te groter de opwaartse kracht onder de
rotorbladen. Hoe groter de rotorbladen, des te groter de opwaartse kracht.
Als alle rotoren van een multicopter met dezelfde snelheid in de rondte
draaien (en als alle rotoren exact dezelfde vorm hebben) dan hebben ze
allen eenzelfde drukverschil tussen boven en onderkant van de bladen en
veroorzaken de rotors allen dezelfde opwaartse kracht. Als het totaal van
de opwaartse krachten van de rotoren meer is als de neerwaartse kracht
die ontstaat als gevolg van het gewicht van de multicopter, dan gaat de
multicopter rechtstandig omhoog.
Je zou kunnen denken dat als er twee van de vier motors erg hard draaien
dat de andere dan een stuk minder snel hoeven te draaien om de multicopter
te laten stijgen, zolang het totaal van de opwaartse krachten nog maar groter
blijven als de neerwaartse kracht. Da’s echter niet waar.

Richtingen
Als een motor van een multirotor wat
minder snel draait als de andere motoren
dan kantelt de drone om zijn as omdat
de opwaartse kracht van de eerste
motor minder is als die van de andere
motoren. Als de drone om zijn as kantelt
dan is er nog steeds een drukverschil
onder en boven de rotorbladen.
Als een drone 90 graden om
zijn as zou kantelen (en als we
geen
zwaartekracht
zouden
hebben) dan zou de multicopter horizontaal gaan vliegen. Zonder
zwaartekracht, zou een multicopter onder een hoek van 45 graden omhoog
gaan vliegen als de multicopter 45 graden om zijn as zou worden gekanteld.
De realiteit is dat er op aarde altijd zwaartekracht is.
Om een drone horizontaal te kunnen laten vliegen, moet de verticale
opwaartse kracht (die wordt gegenereerd door de rotors) gelijk zijn aan de
neerwaartse verticale kracht (a.g.v. de zwaartekracht en het gewicht van de
multicopter). Door een deel van de rotors langzamer te laten draaien als
de andere, kantelt de drone om zijn as. Er ontstaat een kracht die schuin
omhoog is gericht. Wiskundig kan je deze kracht opsplitsen in een horizontale
stuwkracht en een verticale stuwkracht.
Omdat de rotors van een drone niet allemaal in dezelfde richting op draaien,
kan je een multicopter op de plaats om zijn verticale as laten draaien door
de motors die links om draaien wat minder hard te laten draaien dan de
motors die rechts om draaien (of visa versa). Als je niet wilt dat de drone
stijgt/daalt zal je snelheidsverlaging van de links-draaiende motors moeten
compenseren met een snelheidsverhoging van de rechts-draaiende motors.
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Elektronica

Een nieuwe hobby?

Gelet op al het bovenstaande, zou het voor een mens betrekkelijk ondoenlijk
zijn om de motoren van een multicopter stuk voor stuk met de hand te
bedienen. In een multicopter zit een slim doosje, die de stroomvoorziening
naar de motoren regelt en bijstelt, waarbij rekening wordt gehouden met
effecten van de ene op de andere motor. De dronepiloot instrueert het slimme
doosje op afstand door deze te vertellen of de multicopter omhoog/omlaag,
naar links/rechts, naar voren/achteren of linksom/rechtsom moet. Het slimme
doosje vertaalt die instructies van de piloot naar de stroom naar de juiste
motor/rotor.

Denk je na het lezen van dit artikel een nieuwe hobby te hebben ontdekt?
Realiseer je dan wel dat er strenge wetten zijn aangaande het gebruik van
een drone in België,

De elektronica kan de motoren nog slimmer bedienen, als het doosje ook
rekening houdt met informatie die het doosje uit het boord-kompas, boordgps en/of een andere boord-sensor haalt. Moderne drones met deze
sensoren kunnen, zelfs tot windkracht 5 stabiel in postie en op hoogte blijven.
In slimmere drones bouwt men voorzieningen in de elektronica zodat er geen
dingen kunnen gebeuren die tot narigheid kunnen leiden. Zo zullen veel van
deze drones niet extreem kunnen kantelen (maar zichzelf bij een windvlaag
automatisch corrigeren). De daalsnelheid is ook vaak begrenst om het effect
van een eventuele vortex-ring te vermijden.

De invloed van weer en wind
Bovenstaand theoretisch verhaal
gaat alleen op als er geen wind
is. Als er echter windkracht 5
Beaufort staat, dan beweegt de
lucht met een snelheid van 8 to 11
meter per seconde. Bij windkracht
6 Beaufort is dit 11 tot 14 meter
per seconde. Een drone die met
windkracht 5 in de rug vertrekt,
doet er twee keer zo lang over
om terug te komen op de plaats
van vertrek dan wanneer er geen
wind zou staan. Bij windkracht 6
komt een goedkopere drone die
met wind in de rug is vertrokken
waarschijnlijk nooit meer terug op
de plaats van vertrek.
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Drones zijn niet zomaar speelgoed. Wees voorzichtig en gebruik steeds je
gezond verstand!
Zo vlieg je veilig:

•
•
•
•
•
•
•

Controleer je drone vóór elke vlucht.
Vlieg enkel bij daglicht en goed weer.
Hou je drone in het zicht tijdens de vlucht.
Vlieg enkel boven privéterrein (mits toestemming).
Vlieg niet hoger dan 10 m (+/- de hoogte van een huis).
Vraag altijd toestemming als je foto’s of filmpjes maakt.
Hou een veilige afstand van mensen en goederen

Vlieg niet:

•
•
•
•
•
•

met een drone van meer dan 1 kg;
over mensen;
in of nabij risicozones zoals industriële complexen, nucleaire installaties,
gevangenissen;
in of boven publieke ruimtes;
boven spoor-, water- en auto(snel)wegen;
in de buurt van luchthavens.

Met dit artikel hebben we op een zeer eenvoudige
manier duidelijkheid willen maken hoe deze
technologie werkt.
Wil je nog meer weten over nieuwe technologie?
Surf dan naar
www.natuurenwetenschap.be/technologie
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Aan de slag!
Aan de slag!
Met dit leuke proefje willen we je laten
zien hoe tandpasta werkt op onze tanden
en waarom er fluoricide in de meeste
tandpasta’s zit.
Veel plezier met dit proefje!

Wat heb je nodig?
•
•
•
•
•
•
•
•

2 hardgekookte eieren
watervaste stift
schoonmaakazijn
2 glazen
tandpasta met fluoride
tandpasta zonder fluoride
2 tandenborstels
kraan

Trek met een watervaste stift rondom een streep over de eieren. Zet op de
bovenkant van één ei een F. Smeer met een tandenborstel dik tandpasta met
fluoride op de onderkant van het ei met de F.
Smeer met de andere tandenborstel dik tandpasta zonder fluoride aan de
onderkant van het andere ei. Wacht daarna 5 minuten.
Was onder de kraan de tandpasta van de eieren. Leg elk ei in een
glas. Giet er voorzichtig schoonmaakazijn over. Wat zie je gebeuren?
Wat gebeurt er als je de proef uitvoert met whitening tandpasta? Wat gebeurt er
als je appelsap gebruikt in plaats van azijn?

Een woordje uitleg
Tandpasta gebruik je om je tanden schoon te maken. Door het schuurmiddel
in de tandpasta worden je tanden glad en schoon gemaakt. Daarnaast bevat
tandpasta fluoride. Van fluoride is ontdekt door wetenschappers dat het je
tanden sterker maakt, waardoor er minder snel gaatjes ontstaan.
Je tanden bestaan onder andere uit kalk, net als eierschalen. Het zuur in eten
tast je tanden aan omdat zuur kalk aantast. In deze proef boots je dat na met
azijn(zuur) en eierschalen. Maakt het uit of je je ei hebt gepoetst met (fluoride)
tandpasta?.

Meer proefjes met deze stof?

Surf naar www.wetenschappeleuk.be
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D

it wist je vast nog niet!

Je weet vast al heel veel over dieren, maar we zijn er zeker van dat je deze
weetjes nog niet wist ...
Een giraffe kan een tong van een halve meter hebben
De gemiddelde lengte van een volwassen giraffentong is
45 centimeter, en het komt niet zelden voor dat de tong
langer dan 50 centimeter is! Een giraffe gebruikt zijn
tong om bladeren en takjes naar binnen te krijgen. Hoe
langer de tong, hoe meer hij in één hap kan eten.

De botten van sommige walvissen werken als klankkast
Uit recent onderzoek is gebleken dat met name
de schedel van een baleinwalvis werkt als een
klankkast. Omdat de geluiden die walvissen
gebruiken van een zeer lage frequentie zijn (10 –
130 Hz) hebben ze een grote ontvanger nodig. De
schedel van de walvis vangt de trillingen op en
werkt nauw samen met het gehoor van de walvis.
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De hoorn van een neushoorn is van hetzelfde materiaal als ons haar
De hoorn bestaat namelijk uit keratine, een vezeleiwit dat
werkt als structuurelement. Onder andere mensenharen,
nagels, klauwen en hoorns zijn opgebouwd uit keratine.
Tot voor kort waren er allerlei fabeltjes rondom de
hoorn van een neushoorn, maar wetenschappers hebben
met moderne technieken aangetoond dat het geen
‘samengeperste haren’ zijn, of iets mythologisch.

Mieren kunnen niet dood vallen

Mieren hebben verhoudingsgewijs een bijzonder laag lichaamsgewicht ten opzichte
van hun omvang. Dit zorgt ervoor dat de luchtweerstand tijdens het vallen de mier
afremt tot maximaal vijf
kilometer per uur. Ook is het
lichaam van een mier ontzettend
sterk gebouwd, waardoor hij wel
tegen een stootje kan. Al valt een
mier uit de hoogste boom van
het bos, hij zal niet snel genoeg
gaan om dood te vallen.
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Muurschilderingen
UHet paleis is volgens de onderzoekers met zorg ontworpen en heeft
enorme muren die soms wel twee meter dik zijn. Sommige van deze
muren zijn gepleisterd. “We hebben ook restanten van muurschilderingen
met helderrode en -blauwe tinten ontdekt,” vertelt onderzoeker Ivana
Puljiz. “In het tweede millennium voor Christus waren muurschilderingen
waarschijnlijk een typisch verschijnsel in paleizen in het nabije oosten,
maar we zien slechts zelden dat ze bewaard zijn gebleven.” Het paleis
heeft behoorlijk wat kamers, waarvan er inmiddels acht (deels) zijn blootgelegd. In sommige ruimtes zijn grote gebakken stenen aangetroffen die
dienst deden als tegels.

Paleis van vrij mysterieus koninkrijk ontdekt in Irak
In de provincie Duhok (Irak) hebben onderzoekers op de oostelijke
oever van de Tigris een bijzondere ontdekking gedaan. Ze
stuitten er op de resten van een paleis dat stamt uit de tijd van
het Mitanni-rijk (zie kader). Het is één van de minst bestudeerde
voormalige koninkrijken van het nabije oosten..

Kleitabletten
Maar onderzoekers hebben goede hoop dat de ontdekking van het
paleis daar verandering in kan brengen. In het paleis zijn onder meer tien
beschreven kleitabletten teruggevonden die mogelijk meer inzicht kunnen
geven in de economie, politiek en geschiedenis van dit koninkrijk. “Dit is
één van de belangrijkste archeologische ontdekkingen die in de afgelopen
decennia in deze regio zijn gedaan,” stelt archeoloog Hasan Ahmed Qasim..

Over het mysterieuze rijk
Het Mitanni-rijk besloeg een gebied dat zich uitstrekte van de oostelijke
Mediterrane kust tot het oostelijke deel van wat vandaag de dag het
noorden van Irak is. Het rijk bestond van de vijftiende tot het midden van
de veertiende eeuw voor Christus. Het hart ervan bevond zich in wat nu het
noordoosten van Syrië is. Mogelijk was hier ook de hoofdstad van het rijk te
vinden. Eerder zijn al kleitabletten teruggevonden die ervan getuigen dat
het Mitanni-rijk de interactie aanging met haar buren. Zo zou één van de
koningen van het rijk zijn dochter hebben uitgehuwelijkt aan de Egyptische
farao. Het bondgenootschap bracht het rijk niet de lange toekomst waarop
het wellicht gehoopt had. Rond 1350 voor Christus viel het rijk uiteen en ten
prooi aan de naburige Hettieten en Assyriërs.
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Afbeelding: University of Tübingen, eScience Center, and Kurdistan Archaeology
Organization.
bron: scientias.nl

Deze en andere weetjes
vind je ook op onze website
www.i-watchers.be
en onze facebookpagina
www.facebook.com /NatuurenWetenschap
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Hoe vaak kun jij
een krantenpagina
dubbelvouwen?
Haal je tien keer
vouwen? Of vijftig?
Probeer het maar!

Neem een pagina uit de krant en vouw deze pagina
helemaal uit. Vouw de pagina zo vaak mogelijk dubbel ...
Hoeveel keer lukt het je?

Een woordje uitleg...
Bij het dubbelvouwen van het papier halveert de grootte
van het oppervlak, de grootte neemt exponentieel af.
De dikte van het papier verdubbelt bij iedere keer
dubbelvouwen, de dikte neemt exponentieel toe. Door
het kleiner en dikker worden van het pakketje papier
gaat het vouwen steeds lastiger.

Wat heb je nodig?
krant
10 minuutjes tijd

Je begint het proefje met een enkele laag papier, na
de eerste keer dubbelvouwen is dat twee lagen, na de
tweede keer dubbelvouwen is dat vier lagen. Dat gaat
verder naar acht, zestien, tweeëndertig en vierenzestig.
Na zes keer vouwen bestaat het pakketje papier dus uit
64 lagen en is ongeveer een halve centimeter dik. Na
zeven keer vouwen bestaat het uit 128 lagen en is zo’n
centimeter dik. En als het je lukt om nog een achtste keer
te vouwen, dan bestaat het pakketje krantenpapier uit
256 lagen en is wel 2 centimeter dik.
Het lukt je niet om het papier nog vaker dubbel te
vouwen, omdat het pakketje papier daarvoor te klein
en te dik geworden is.
Voor meer toffe wetenschappelijke experimenten, surf je naar
www.wetenschapmoetjedoen.be
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Sterren en kometen

Wegens een beperkte antenne en energievoorraad is het ruimtetuig
nog tot de zomer van 2020 bezig om de 50 gigabit aan metingen van
zijn passage door te sturen, maar de geleerden zaten zo op hete
kolen dat ze vier maanden later al een wetenschappelijk artikel in
druk hebben.
Eerste verrassing: net als de ‘badeend-komeet’ TsjoerjoemovGerasimenko die in 2016 werd bezocht, bestaat Ultima Thule uit
twee aan elkaar gesinterde klompen. Hoe die hun vorm kregen, en
hoe ze aan elkaar geklonken raakten: niemand die het weet. Hoe
speel je de draaiingsenergie kwijt als twee om elkaar cirkelende
lichamen nu als één gaan bewegen? Hoe leg je hun draaiingsassen
parallel? Door de krachten van toevallig vrijkomend gas? Door
stukken af te stoten?
Vóór de versmelting moeten ze lang genoeg om elkaar heen
gecirkeld hebben om hun draaiing rond hun eigen as op
elkaar af te stemmen, zodat ze elkaar altijd dezelfde kant
lieten zien – zoals de maan doet met de aarde, maar de
aarde nog niet met de maan. Samen vormen ze nu
een soort sneeuwman van 36 kilometer groot.

Gigantische sneeuwman in de ruimte

Ultima Thule

Op nieuwjaarsdag 2019 scheerde de sonde New Horizons, die ons
eerder al de eerste close-ups van Pluto had geschonken, tegen
52.000 kilometer per uur vlak langs 2014MU69, een van de vele
brokken ijs en gruis die samen met Pluto in een enorme gordel rond
de zon zweven.

Ultima Thule vertoont genoeg heuvels en dalen
en putten en kraters om de geleerden nog een
hele tijd bezig te houden. Sommige putten zien
eruit als grotten waarvan het dak ingestort
is. Of zijn het gaten die achtergelaten
werden door sublimerend ijs? Eén grote
deuk van 8 kilometer diameter doet
het ding lijken op de ‘Death Star’ uit
de Star Wars-films. Die deuk komt –
waarschijnlijk – van een botsing.

De meeste hebben alleen zo’n nummer, maar wegens het bezoek
had deze ook een naam gekregen, Ultima Thule. Dat is ook de
naam die de Oude Grieken gaven aan ‘de verste plek op aarde’
(in de praktijk was dat IJsland).

Bron: standaard.be
Foto: Belga
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De winnaar van de vorige
prijsvraag: Noa Römer
Gefeliciteerd met je prijs!

ssen?
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n
e
k
e
o
z
n
e
and
Welke 4 l

Je antwoord kan je online insturen.
Surf daarvoor naar:

www.natuurenwetenschap.be/prijsvraag

en vul het formulier in.
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