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Bekijk snel ons aanbod voor de Paasvakantie
2022. We gaan naar Londen en Tonale!
Kijk snel op pag. 20.
Informatie

Annulatievoorwaarden

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

Lees alvorens je in te schrijven
ook nog even onze annuleringsvoorwaarden op onze
website.

Daarnaast kan je ook bij elke
kampverantwoordelijke terecht
voor specifieke vragen betreffende een kamp.
En natuurlijk kan je ook op
ons secretariaat terecht met
al je vragen aangaande onze
kampen.

Onze prijzen zijn ledenprijzen. Schrijf je dit jaar nog in
voor een van onze kampen en
wij maken je gratis lid tot 31
december 2022.
Kom jij ook mee op avontuur?
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Wanneer we vertellen dat dit dier de langste nek heeft, dan weet
je onmiddellijk dat we het gaan hebben over de giraf.
			
Wist je dat ...
een vrouwtjesgiraf veel langer zwanger
is dan bij mensen, namelijk bijna 15
maanden?
Babygiraffen
zijn
bij
de geboorte al bijna 2 meter en kunnen bijna
onmiddellijk staan.
Wist je dat ...
de giraffen het nauwste verwant zijn met de okapi?

Wist je dat ...
op het menu van de giraf dagelijks 60 tot 65
kilo bladeren, takken, scheuten, vruchten
en doorns van de acacia staan?. Dankzij
zijn hoogte kan de giraf bij
de toppen waar andere
dieren niet bij kunnen.
Wist je dat ...
de vlekken van een
giraffe kleuren donkerder
naarmate een giraffe
ouder wordt?

Wist je dat ...
een mannetjesgiraf wel tot 5,5 meter groot kan worden?
Gemiddeld is een volwassen giraf 3,5 tot 4,8 meter en
de staart heeft een lengte van 75 tot 110 cm.
Vrouwtjes wegen gemiddeld tussen de 400 en 500 kilo,
mannetjes daarintegen kunnen van 500 tot 800 kilo
wegen.
Wist je dat ...
de giraf ook een lange tong heeft? Tot wel 45 cm lang
en deze is heel sterk. Hierdoor kan de giraf met zijn tong
bladeren en takjes van de bomen trekken.
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Tussen de leeftijd van zeven en acht jaar, beginnen de vlekken op de vacht bij
de mannetjes te verkleuren. Het hele verkleuringsproces van de vlekken duurt
zo’n 2 jaar. Wanneer een giraf ongeveer tien is, zijn z’n vlekken volledig zwart.
De vlekken bij een vrouwtje zijn altijd iets lichter dan bij een mannetje. Hiermee
kunnen wetenschappers de leeftijd van een giraffe inschatten.
De vacht kan ook dienen als een chemische verdediging, omdat het vol zit met
parasiet- en insectenwerende middelen die het dier een typische geur geven.
Hun vacht bevat ten minste elf belangrijke aromatische stoffen.

Natuur!lijk
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Karel Wibus
zo ek t h e t u i t . . .

ZILVER POETSEN
Prof. W.Talles kreeg van Sanne uit Tremelo
de vraag hoe het komt dat zilver zwart wordt.
Een ideale vraag om onze Karel Wibus op
onderzoek te sturen.+
Wat is dat zwart eigenlijk?
Die donkere plekken op zilver ontstaan doordat het zilver reageert met
zwavelhoudende bestanddelen in de lucht; meestal waterstofsulfide.
Het zilver aan het oppervlak reageert met de zwavel daarin en vormt
zilversulfide dat nagenoeg zwart is. Waterstofsulfide (H2S) is het goedje
van de bekende ‘rotte eieren lucht’. Het zit aan onze handen en komt in
darmgassen en rottingsproducten en daardoor in kleine hoeveelheden
in de lucht voor.
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Om te voorkomen dat een zilveren voorwerp verkleurt, moet het worden
beschermd tegen zwavelhoudende gassen. Deze gassen komen uit
verschillende bronnen. Het is misschien onmogelijk om te voorkomen
dat zilver verkleurt wanneer het in een historisch huis open wordt
tentoongesteld. Zelfs het plaatsen van zilver in een verzegelde vitrine
kan het niet beschermen als de vitrine is gemaakt van ongeschikte
materialen of als deze niet luchtdicht genoeg is.

Verschillende kleuren
Aantasting van puur zilver is de verbinding zilversulfide (Ag2S,
mineraal acanthiet), die ontstaat wanneer het zilver reageert met
zwavelhoudende gassen in de lucht. Bezoedelen op sterling zilver bevat
ook kopersulfide (Cu2S) . Het meest voorkomende zwavelhoudende gas
is waterstofsulfide (H2S), dat wordt afgegeven door een hardgekookt
ei. De kleur van aanslag op zilver verandert naarmate de oxidatie
vordert. Dit komt door een fenomeen dat ‘dunne-filminterferentie’ wordt
genoemd. Als licht de dunne film van aanslag op het zilver raakt, splitst
het; een deel ervan weerkaatst op het bovenoppervlak en een deel
weerkaatst op het zilver onder de aanslag.

Natuur!lijk
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Weetjes
•
•
•

•
•
•

Ag is het elemement voor zilver (Latijn:
argentum)
Het element zilver reflecteert het meest
van alle elementen.
Zilver is van de metalen de beste
geleider omdat de elektronen vrijer
bewegen dan die van de andere
elementen.
In 14 talen is het woord zilver en geld
hetzelfde.
In de alchemie is een wassende maan
het symbool voor zilver. Zilver was al
gekend in de prehistorie.
Een zilveren bruiloft staat voor een
25-jarige huwelijksverjaardag

Magie? Toch niet!
Er bestaan verschillende trucen om zilver proper te krijgen. Schuren met
tandpasta of een korrelig schoonmaakmiddel, geeft op het eerste zicht een
goed resultaat. “Maar let ermee op: je schuurt een laagje zilver weg. Op
termijn maak je zo je zilverwerk kapot,” vertelt Koen.
Je kan ook zilverpoets kopen of speciale reinigingsdoekjes. Maar dat kost
relatief veel, zeker omdat je er vaak maar weinig van nodig hebt.
Gelukkig is er ook de magische oplossing van warm water, aluminiumfolie en
soda. Efficiënt én goedkoop. Zo ga je te werk:
•
•
•
•
•

Leg een vel aluminiumfolie in een bak of een schotel.
Giet er heet water in en strooi 1 eetlepel baking soda in het water.
Leg het zilverwerk op de aluminiumfolie.
Draai het zilverwerk na een kwartier een keer om en wacht nog een
kwartier
Haal het zilver uit de bak, spoel na met schoon, lauw water en droog af.

Het resultaat is verbluffend. “De magische cocktail lokt een omgekeerde
redox-reactie uit. Je zet de zilversulfide weer om in zilver”

Geen ajuin, eieren, wol en rubber
Als je je zilver lang mooi wil houden, moet je ervoor zorgen dat het niet in
aanraking komt met zwavelhoudende dingen. Let dus op met materialen
waar veel zwavel in zit. Wol bijvoorbeeld, maar ook elastiek, rubber, latex,
sommige parfums, ajuin en eieren.
“Eieren eten met een zilveren bestek is dus niet zo goed voor je zilveren
bestek blijkbaar. Maar ook de natuurlijke oliën op je huid bevatten zwavel.
Die zorgen ervoor dat zilveren producten dof worden.” Dat is wat er met je
zilveren juwelen gebeurd.
“In chemische termen heet dat proces een ‘redox-reactie. Simpel gezegd: er
wordend ionen uitgewisseld die zilversulfide doen ontstaan. Dat is dat zwarte
laagje op het zilver.”

Bron foto: https://www.onehandinmypocket.nl/2019/10/05/zilveren-sieraden-glimmend/
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HERFST
De herfst is voor velen het favoriete
seizoen om de natuur in te duiken. Er
gaat dan ook niets boven een heerlijke
herfstwandeling. En in het bos valt er
altijd wel vanalles te zien, te rapen en
te beleven. We geven je graag enkele
tips voor de komende maanden.
Natuurwandelingen met
Ann Reymen

Frisse natuurlucht, een gezonde blos op de wangen
en diepe ademteugen: wandelen is gezond, en al
helemaal als je het in de natuur doet. Natuurpunt
slaat daarom de handen in elkaar met Radio 2
en stippelde in 15 bossen in je buurt gezellige
natuurwandelingen uit. Scan de QR-codes ter
plaatse en laat Radio 2-presentatrice Ann Reymen
je gidsen!
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Digitale Paddenstoelenpluk

Wanneer de bladeren aan de bomen de mooiste kleuren krijgen, is het bos op
z’n mooist. Overal steken paddenstoelen hun kopjes boven: de vruchten van de
zwammen die het ganse jaar lang verborgen blijven in de bodem. Wil je weten
welke soorten paddenstoelen er in je omgeving groeien én tegelijk bijdragen aan
onderzoek rond die soorten? Doe dan mee aan de Digitale Paddenstoelenpluk.
Trek met je telefoon naar buiten en identificeer zoveel mogelijk paddenstoelen
met de app ObsIdentify. De challenge loopt van 1 oktober tot 30 november 2021.
Meer info vind je op natuurpunt.be

Herfstschatten verzamelen
Ga, gewapend met een eierdoos, op
schattenjacht in het bos. Download de
opdrachtenkaart op onze website en
bepaal vooraf welke natuurschatten
je kroost kan zoeken; beukennootjes,
kastanjes, helikoptertjes, denneappels,
eikels, bladeren ...
Wie heeft het eerst al zijn schatten
gevonden?
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De kandidaten
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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, fysica, 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 hulpmiddelen (dia’s, foto’s, video, film, …). Dit materiaal dient opgesteld te worden voor het
begin van de uiteenzetting.
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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 2022 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. I n d i e n e n

van de tekst

Het schriftelijk werk moet ingediend worden
voor 15 maart 2022. 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
25 mei 2022.
2. M o n d e l i n g e

Inschri
jven
voor

15 maa

rt 2022

De prijzen
1. S c h i f t i n g e n

Alle deelnemers krijgen, ongeacht hun
rangschikking, een mooi prijsboek.
2. N a t i o n a l e

finale

De jury verdeelt een bedrag van
1000 euro volgens de waarde van de
wetenschappelijke uiteenzettingen. De
5 laureaten (individueel of de groep)
ontvangen een minimum bedrag van
100 euro.
Bovendien ontvangen alle finalisten
een prachtig boekenpakket en een
jaar gratis lidmaatschap van Natuur en
Wetenschap.

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

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.
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De jury
1. P r o v i n c i a l e

61ste WEDSTRIJD VOOR
WETENSCHAPPELIJKE
UITEENZETTINGEN
2e en 3e GRAAD . 2022
ANTWERPEN NV
et
In samenwerking m
Vlaamse GeMinisterie van de
VeLeWe • VOB en
meenschap

Ga jij de uitdaging aan?!

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. N a t i o n a l e

finale

De jury bestaat uit universiteitsprofessoren, pedagogisch
adviseurs en vakspecialisten.

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.

De kandidaten

Zijn jongeren uit alle studieniveaus van de
vier laatste jaren van het secundair onderwijs
(leeftijdscategorie: 14-18 jarigen) of overeenkomstig, dus ook STEM-richtingen
Zij dienen het ingevulde inschrijvingsformulier, met de namen en adressen van alle deelnemers, ten laatste op 25 januari 2022 toe
te zenden aan:

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

25 ja

nuar

De wedstrijd

i 202

2

wordt in twee fasen georganiseerd:
1. P r o v i n c i a l e

schiftingsproeven

Telkens op een woensdagnamiddag in een gemeente van uw provincie.
De provinciale schiftingen gebeuren in de maanden maart, april en mei 2022.
2. N a t i o n a l e

finale

De vijf best gerangschikte kandidaten van de provinciale schiftingen worden uitgenodigd op
de finale die zal plaatsvinden op woensdag 25 mei 2022. 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.

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.

Insc
hrij
voor ven

Beoordeling

De prijzen
1. P r o v i n c i a l e

schiftingen

Elke deelnemer ontvangt een wetenschappelijk 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 deelnemen, ontvangen bovendien een
bedrag van elk € 130.
2. N a t i o n a l e

finale

De jury verdeelt een bedrag van € 1900
volgens de waarde van de wetenschappelijke uiteenzettingen. De 5 laureaten
(individueel of de groep) ontvangen
een minimum bedrag van 200 euro.
Bovendien wordt aan alle finalisten een
prachtig boekenpakket toegekend.

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

Natuur en wetenschap vzw
Baalsebaan 287 te 3128 Baal (Tremelo)
T 016 53 73 75
secretariaat@natuurenwetenschap.be
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Kikkerproef

Kan een kikker onthullen of je zwanger bent?
Tegenwoordig kopen we gewoon een zwangerschapstest bij de
apotheek of in de supermarkt, maar vroeger verliep dat heel wat
anders. Tot de jaren ‘60 checkten gynaecologen of een vrouw al
dan niet zwanger was met de hulp van … een kikker..
Lang voor de bolle buik het weggeeft kan een zwangerschapstest
onthullen dat je zwanger bent. In de jaren ‘20 ontdekten enkele artsen
immers dat de placenta het hormoon humaan choriongonadotrofine
(hCG) aanmaakt. Heeft een vrouw dit hormoon in haar urine? Dan is ze
hoogstwaarschijnlijk zwanger.

Dissectie als test
De grote vraag een goede eeuw geleden: hoe toon je de
aanwezigheid van hCG in de urine aan? Er volgden een reeks
opmerkelijke testmethoden. In 1927 besloten Duitse wetenschappers
de urine van vermoedelijk zwangere vrouwen in jonge vrouwtjesmuizen
te injecteren. Na enkele dagen onderzochten ze tijdens een dissectie
of hun eierstokken groter waren geworden.
In een latere versie werden konijnen
gebruikt: ook zij werden ontleed om de
grootte van hun eierstokken te checken.
Zwangerschapstesten waren toen
dus nog een erg moeizaam, duur en
bloederig werkje.

18 Natuur!lijk

In de jaren ‘30 ontstond een eenvoudigere test voor zowel arts als dier.
Lancelot Hogben, zoöloog aan de Universiteit van Kaapstad, had ontdekt
dat de Afrikaanse klauwkikker een ideaal proefdier was voor hormonaal
onderzoek. Het vrouwtje bleek ook erg geschikt als zwangerschapstest:
spoot je de kikker tijdens haar vruchtbare periode in met de urine van
een mogelijk zwangere patiënt en maakte ze daarop binnen de 12 uur
eitjes aan? Dan zat er hCG in de urine en was er dus sprake van een
zwangerschap. De Hogben-test werd algauw erg populair, al was het
maar vanwege de snelheid waarmee je de uitslag kreeg.

Groene boodschap

De Hogben-test werd enkele jaren later nog sneller door in te spelen
op de eigenschap van de kikkers om van kleur te wijzigen bij hormonale
veranderingen. Ze verwijderden de hypofyse (de klier onderaan de
hersenen die de hormoonhuishouding regelt) waarna de groene kikker
een geelwitte huidskleur kreeg. Werd het dier daarna ingespoten met
de urine van een zwangere vrouw? Dan kleurde hij weer groen. Gedaan
met wachten op eitjes. Zo kon je in de jaren ’50 en ‘60‘s ochtends een
flesje urine naar het labo sturen en dezelfde middag nog het resultaat
ontvangen.

Moderne test

Tussen 1940 en 1960 werden er tienduizenden kikkers geïnjecteerd
met menselijke urine. Vandaag worden de diertjes daar niet meer voor
gebruikt. Wetenschappers ontwikkelden inmiddels chemische tests die
rechtstreeks op zoek gaan naar het zwangerschapshormoon. Hoewel,
helemaal zonder dieren is het nog steeds niet: om hCG in de urine te
detecteren gebruiken moderne zwangerschapstesten immers antistoffen
gewonnen uit konijnenbloed.
Bronnen: Technopolis
Beeld: Canva
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Zie dit allemaal zitten en heb je zin in
dit avontuur? Schrijf je dan snel in!

Ledenprijs:

635

euro

LONDEN

PASSO TONALE

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 hoogte te maken. En natuurlijk alleen maar
toffe en gezellige avondactiviteiten.

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 koninklijke wacht, de markt van Covent Garden,
Piccadilly Circus, Harrods, musical en
nog veel meer toffe activiteiten met
leeftijdsgenoten.

Ledenprijs:

395

euro

van 2 tot 9 april 2022

autobus

van 11 tot 15 april 2022

autobus

max. 70 deelnemers
vanaf 12 jaar

Patrick Claes - 0472/96.56.69
kampen@natuurenwetenschap.be

max. 45 deelnemers
vanaf 13 jaar

Jos Vandermeulen: 011/43.13.54
kampen@natuurenwetenschap.be

Piandineve 4*hotel volpension

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

in gastgezinnen
in groepjes van 2 of 3

NeW-secretariaat: 016/53.73.75
secretariaat@natuurenwetenschap.be
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CHEMIEVERBOD in de strijd tegen COVID

Op zondag 28 november vindt de jaarlijkse Dag
van de Wetenschap plaats. Dit jaar gaat het zowel
digitaal als fysiek door.
Natuur en Wetenschap biedt die dag meerdere online
speurspellen aan en je kan ons vinden met onze
workshops in Technopolis, Hidrodoe, UAntwerpen
en UCLL Diepenbeek.
Het virus heeft onze kerst gestolen

Onze nieuwste speurspellen kan
je nu ook op onze app spelen.
Onze app is te downloaden voor
Android en Apple gebruikers.
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Aan de slag!
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Stap 1: Smeer de lege keukenrol in met de
pindakaas. Er mag een goed laagje op!

Stap 2: Neem het grote bord en vul dit met het
vogelzaad.
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Wat heb je nodig?

• Pindakaas (speciale voor
vogels i.v.m. zoutgehalte)
• Een mes om te smeren
• Lege keukenrol of WCrol
• Vogelvoerzaad
• groot bord
• touw

Stap 3: Rol nu de rol met pindakaas in het
bord met zaadjes tot alle pindakaas bedekt is
met zaad.
Rijg het touw door de rol en hang hem aan
een boom in de tuin.

Een woordje uitleg
Vetbollen kun je ophangen in de winter. Tuinvogels verliezen dan
veel lichaamsgewicht en moeten veel vetten binnen krijgen om op
het juiste lichaamsgewicht te blijven.
Pindakaas bevat een lijst met gezonde ingrediënten. Het is dan ook
favoriet onder vele sporters en diëtisten door de perfecte verhouding
tussen koolhydraten, eiwitten en vetten. Pindakaas bevat maar liefst
28% eiwit, en veel onverzadigde vetten (totaal vet 50% waarvan
80% onverzadigd). Verder is het een rijke bron aan voedingsvezels,
vitamine E, vitamine B6, magnesium, phosphorus, zink en koper.
Gezond dus voor mens en dier!
							 Meer leuke proefjes ?
Surf naar www.wetenschappeleuk.be
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Sterren en kometen

Hun nogal zwalkende banen worden geregeerd door
een samenspel van de zwaartekrachtwerking van de
zon en die van de reuzenplaneet.
Ingewikkelde manoeuvers
Sommige Trojanen zijn mogelijk afkomstig uit de ‘gewone’
planetoïdengordel tussen de banen van Mars en Jupiter.
De meeste zijn naar men aanneemt echter ontstaan
in de koude buitendelen van het zonnestelsel. Die
objecten zullen naar verwachting meer ijs bevatten.
In elk geval gaat het om overblijfselen van het
samenklonteringsproces van de planeten.

Lucy en de zeven Trojanen .
Het kon zo maar de titel zijn van een scifi-boek, maar het gaat om een
project van NASA dit najaar, met als doel meer te weten te komen over
het ontstaan van ons zonnestelsel.
In de tweede helft van oktober lanceert1 NASA de ruimtesonde Lucy.
Die gaat de komende jaren maar liefst acht kleine hemellichamen in
het zonnestelsel van nabij bestuderen. Zeven daarvan zijn zogeheten
Trojanen – planetoïden die in min of meer dezelfde baan om de zon
draaien als de reuzenplaneet Jupiter. Het onderzoek van Lucy moet meer
licht werpen op de ontstaansgeschiedenis van ons zonnestelsel.
Er zijn momenteel bijna tienduizend Trojanen bekend, verdeeld over twee
uitgestrekte zwermen. De ene groep beweegt voor Jupiter uit; de andere
achter de planeet aan.
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Lucy (genoemd naar het mensachtige
fossiel dat in 1974 in Ethiopië werd
gevonden door paleontoloog Donald
Johanson) moet tussen 16 oktober en
5 november gelanceerd worden met
een Atlas V-raket. In april 2025 vliegt
de ruimtesonde op kleine afstand
langs planetoïde 52246, die inmiddels
de naam Donaldjohanson heeft
gekregen. Daarna worden zeven
Trojanen van nabij bestudeerd,
waaronder (in maart 2033) het
koppel Patroclus en Menoetius,
die beide ruim 100 kilometer
groot zijn en in iets meer dan vier
dagen om elkaar heen draaien op een onderlinge
afstand van een kleine 700 kilometer.
De ingewikkelde baanmanoeuvres van Lucy zijn mogelijk door niet alleen
gebruik te maken van raketmotoren, maar ook van de zwaartekrachtwerking
van Jupiter en de aarde. Twee gigantische zonnepanelen zorgen voor de
benodigde energie.

		

Bronnen: https://www.eoswetenschap.eu/
Beeld: NASA.
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Gummiberen,
wie vindt dat nu niet
lekker? Maar wat
gebeurt er met de
beertjes als we ze in
water leggen?
Doe de test

Zelf aan de slag!
DAG 1
Vul het glas voor de helft met water. Doe een gummibeer in het glas
water. Wacht 24 uur. Bewaar nog 1 gummibeer tot morgen. De rest mag
je lekker opeten!

Opgelet, de papjes uit de proef zijn niet
drinkbaar. Vraag voor dit proefje hulp
van een volwassene.

Wat heb je nodig?
1 zakje gummiberen

Gummiberen zijn gekleurde
snoepjes in de vorm van een
beer. Als je er op kauwt dan zijn
ze een beetje flexibel.

glas
water
10 minuutjes op dag 1
10 minuutjes na 24u

Wat gebeurt er als je een
gummibeer een tijdje in water
legt?!

DAG 2
Haal de gummibeer uit het water. Vergelijk nu deze gummibeer met een
“droge“ gummibeer. Wat merk je op?

Een woordje uitleg
In gummiberen zit de stof gelatine. Als je gelatine in water legt, dan absorbeert
de gelatine water. Dit komt door osmose, een proces waarbij een stof wel het
water maar geen andere stoffen opneemt. Als de gelatine in de gummibeer
water opneemt, dan zwelt de gummibeer op. Hij wordt groter en zachter. Ook
heeft hij een minder felle kleur, omdat evenveel kleurstoffen nu een grotere
gummibeer moeten kleuren. Als je bij dit proefje kraanwater hebt gebruikt,
dan kunnen er luchtbelletjes ontstaan. Deze luchtbelletjes hebben weinig met
het opzwellen van de gummibeer te maken. Op de waterleiding staat druk
die ervoor zorgt dat er water uit de kraan komt. Maar de druk zorgt er ook
voor dat er een beetje lucht in het water is opgelost. Als de druk wegvalt, dan
zal de lucht langzaam uit het water ontsnappen. Na 24 uur kun je allemaal
luchtbelletjes op het glas en op de gummibeer zien zitten.

Voor meer toffe wetenschappelijke experimenten, surf je naar
www.wetenschapmoetjedoen.be
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Onze
prijsvraag van deze
keer. Weet jij het antwoord?
Stuur het dan in en wie weet
win jij wel een leuk
NeW-gadget
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LiFi
Wat WiFi is moeten we je niet meer uitleggen, maar weet jij ook
wat LiFi is? Nog nooit van gehoord? Well LiFi belooft draadloos
internet, zowel thuis als op het werk, dat niet alleen even snel is als
het licht, maar ook werkt op basis van licht.
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De snelheid van LiFi is ultrasnel en veiliger tegen inbraken van
hackers omdat lichtsignalen niet door muren kunnen gaan. Alle
informatie blijft dus binnen de muren van de locatie. Klinkt goed
natuurlijk maar helaas zijn er ook nog wel wat nadelen aan het
netwerk. Er zijn namelijk meer zenders nodig, het systeem is
eenzijdig en niet interactief.Kortom daar is nog wel wat werk aan.
Momenteel wordt LiFi dan ook nog niet veel gebruikt, maar hier kan
in de toekomst verandering in komen. Vooral in het bedrijfsleven
kan LiFi erg interessant zijn. Met name de gezondheidssector en de
luchtvaartindustrie tonen hun interesse in deze techniek. Daarnaast
kan LiFi worden gebruikt voor Augmented en Virtual Reality. Kortom,
de kans is groot dat we in de nabije toekomst in contact gaan komen
met deze nieuwe technologie.

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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Je antwoord kan je online insturen.
Surf daarvoor naar:

www.natuurenwetenschap.be/prijsvraag

en vul het formulier in.

Natuur!lijk 31

www.natuurenwetenschap.be!
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Verschijnt driemaandelijks, behalve in juli en augustus
V.U. Vandermeulen • Baalsebaan 287 • 3128 Baal
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