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Mystery Voeren belooft een fantastisch kamp te worden, vol met
verrassingen, twists en vooral heel veel plezier Kortom, we zijn er zeker van
dat er binnen ons zomeraanbod een kamp bij zit voor jou en je vrienden!

Info en inschrijven

CLFN
O O O
Secretariaat
Secretariaat

Wat kijken we alweer uit naar onze zomer! Ons vast aanbod in binnen- en
buitenland is er natuurlijk en in het buitenland is er voor de durvers het
Mountain adventure kamp en een nieuw kamp in het Zwarte Woud.

Werkten mee:
John Bekker en Martine Vanrusselt

Eindredactie:

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.

Informatie

Schrijf je nu in voor een van onze kampen en wij maken je meteen gratis lid tot
31 december 2022.
Voor de meeste kampen is het ook
mogelijk 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 download onze app.

016-53.73.75
secretariaat@natuurenwetenschap.be
/NatuurenWetenschap

Annulatievoorwaarden
Lees alvorens je in te schrijven ook nog
even onze annuleringsvoorwaarden,
die kan je ook vinden op onze website.

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.
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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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De kandidaten

24ste WEDSTRIJD VOOR
WETENSCHAPPELIJKE
UITEENZETTINGEN
1e GRAAD . 2022
ANTWERPEN NV
Geie van de Vlaamse

et
In samenwerking m
Minister
en
B
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•
e
W
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meenschap
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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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Windmolen

Weetjes

Windmolens kom je de dag van vandaag bijna overal tegen.
Maar wist je dat deze technologie eigenlijk al heel lang
bestaat?
De eerste windmolen werd waarschijnlijk ontwikkeld in de zevende eeuw
in Perzië, het huidige Iran! Het waren molens met een verticale spil en
horizontale roeden met zeilen of houten panelen.
Tegenwoordig zijn onze windturbines
voorzien van allerlei technologische
snufjes om zoveel mogelijk groene
energie te leveren. Hoe zo'n windturbine
precies werkt kan je zien op deze link

www.youtube.com/watch?v=RxSXANE2YOw

Welk woord zoeken we?

bron: engie.nl
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Oudere windturbines hadden 2 wieken.
Maar met 3 wieken produceert een
windmolen meer stroom. Voor de
omgeving is het ook een rustiger
gezicht. Bij 4 wieken zitten de bladen
in hun eigen luchtwerveling, dus dat is
net te veel. Drie wieken of bladen is dus
precies genoeg.

Windmolens zijn
meestal 100 meter
hoog en de wieken
zijn 44 meter lang.

Een windmolen levert
genoeg energie om
3000 huishoudens een
jaar lang van stroom
te voorzien.

De wind waait vanuit verschillende
richtingen. Een windvaan boven op de
molen meet uit welke richting de wind
komt. Een motor, de kruimotor, draait
de gondel precies met de wieken naar de
wind. Pitch-motoren draaien de wieken
zelf in of uit de wind. Zo profiteert de
windturbine steeds van de windsnelheid
en windrichting.

Meestal begint een windturbine
bij 12 kilometer per uur te
draaien en vaak stopt ze, uit
veiligheid, bij windsnelheden
van zo’n 90 kilometer per uur.
Zo komt het dat windmolens
vaak stilstaan als het heel hard
waait.
Op een windturbine zit een
windmeter die de windsnelheid
doorgeeft aan een controller.
De
controller
kan
de
windturbine aan- en uitzetten.
In noodgevallen kan een rem
op de rotor de windturbine
stoppen.

De mast is gemaakt van een
soort beweegbaar staal. Zo
blijft de molen in alle soorten
weersomstandigheden staan.
Hij waait dus niet zomaar
om. De wieken zijn juist heel
erg licht en heel sterk. Ze zijn
gemaakt van een kunststof
die onder andere versterkt is
met koolstofvezel.
Het stuk tussen de mast en
de wieken heet de gondel.
De gondel is ook weer van
beweegbaar staal gemaakt.
In de gondel zit alle techniek.
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Kauw (Corvus monedula)
Hoe kan je de kauw herkennen?
•

donkergrijs verenkleed met lichtgrijze
zijhals en achterhoofd

•

iris grijswit (geeft de vogel een
vriendelijke aanblik)

•

opvallend zwart petje

•

korte, scherpe, donkere snavel (geen
forse dolksnavel als zwarte kraai)

•

grootte: 30 - 34 cm
Raaf (Corvus corax)

Zwarte raven?

Hoe kan je de raaf herkennen?

Zeg niet te gauw, het is weer een kauw
Niet elke zwarte vogel die je ziet is een kraai! Het kan ook een raaf, een
kauw of een roek zijn. Ken jij de verschillen tussen al deze soorten?
Nee nog niet? Lees dan snel dit artikel en je zal merken dat je straks
bij het spotten de vogels aan hun details zal herkennen ...
Onheil op komst
“Eén brengt onheil, twee brengen geluk”, “hij steelt als een raaf”, “die een raaf
kweekt, zal zijn ogen worden uitgepikt“, “de kraaien zullen het uitbrengen”
en nog tal van andere spreekwoorden zijn er in onze taal te vinden die te
maken hebben met de kraaiachtigen. En ook de dag van vandaag zien nog
vele mensen ze niet graag komen.
Deze vogelfamilie die behoort tot de orde van de zangvogels is niet al te
geliefd in onze tuin en toch zijn deze alleseters alom tegenwoordig omwille
van hun sterk aanpassingsvermogen aan zowel hun voedselbronnen als
aan hun leefomgeving.
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•

onze grootste zangvogel (groter dan
buizerd)!

•

verenkleed geheel zwart met groene tot
blauwpaarse metaalglans

•

zeer dikke, zware, lange snavel

•

lange, smalle, spitse vleugels

•

wigvormige staart

Kraai (Corvus corone)
Hoe kan je de zwarte kraai herkennen?
•

pikzwarte vogel (in vers verenkleed
met zwak groene en blauwpaarse
metaalglans)

•

krachtige, donkere snavel met
stompe punt (geen naakte huid rond
snavelbasis zoals de roek)

•

platte kruin (de roek heeft een
uitgesproken punthoofd)

•

in vlucht een afgeronde staart (de roek
heeft een bijna wigvormige staart)

•

grootte: 44 - 51 cm
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Roek (Corvus frugilegus)
Hoe kan je de roek herkennen?
•

pikzwarte vogel (paarsrode gloed
zichtbaar onder bepaalde hoek)

•

kale, grijswitte huid rond snavelbasis

•

’punthoofd’ (= plat voorhoofd, spitse
kruin, ‘kort’ achterhoofd)

•

spitse, vrij rechte bovensnavel
(dikkere, meer gekromde bovensnavel
bij zwarte kraai)

•

jonge vogels moeilijk te onderscheiden
van zwarte kraai (wegens minder
opvallend punthoofd en geen naakte
huid rond snavelbasis)
Ekster (Pica pica)
Hoe kan je de ekster herkennen?
•

zwart verenkleed met witte buik en
schoudervlek

•

zeer lange, groenglanzende staart

•

blauwe metaalglans op vleugel,
afhankelijk van lichtinval

•

alarmeert luidkeels voor roofvogels, katten
en ander gevaar

•

grootte: 40 - 51 cm

Gaai (Garrullus glandarius)
Hoe kan je de gaai herkennen?
•

verenkleed grotendeels grijsbruin met
roze tint

•

gestreepte kruin, zwarte snorstreep en
witte keel

•

lichtblauw vleugelveld met fijne, zwarte
bandering in vlucht valt vooral de
grote, witte stuitvlek op

•

grootte: 32 - 35 cm
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E-waste
Jaar na jaar wordt onze elektronische afvalberg groter en groter. Een
onvoorstelbare 80% van al onze elektra wordt niet gerecycleerd. Tijd dus
dat we daar wat aan gaan doen!
En in België

In België doen we het gelukkig beter, maar er is nog veel werk aan de winkel.
Recupel zamelde in 2021maar liefst 87.347 ton elektronische apparaten in. En
in 2020 was dat 123.840 ton. Dat komt neer op 10,8 kg per inwoner. Daarmee
behoort België tot de Europese top, gelukkig.
Maar we kunnen nog meer en nog beter, met deze simpele tips.
Reduceren

Denk na of je het toestel echt nodig hebt en of het
een nieuw toestel moet zijn. Tweedehands is ook
een optie, toch?
Repareren

Breng apparaten die nog in goede staat zijn, naar
een kringwinkel of repaircafé. Daar worden ze
nagekeken en eventueel hersteld. Klaar voor een
tweede kans, voor jezelf of voor een ander.
Recycleren

Zijn je toestellen echt defect of verouderd, dan kan
je binnenbrengen voor recyclage.
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Grondstoffen

Hoe meer we onze afgedankte apparaten herbruiken of recycleren, hoe minder
grondstoffen we moeten ontginnen. En dat is dringend, want onze natuurlijke
reserves raken uiteindelijk uitgeput.
Grondstoffen die we ontginnen komen vaak uit mijnen in landen waar niet altijd
nauwgezet wordt omgegaan met sociale en ecologische regels. En na ontginning
moeten ze vaak nog een lange weg afleggen om tot bij ons te komen. Met alweer
een negatieve klimaatimpact… Redenen genoeg dus om dicht bij huis onze eigen
secundaire grondstoffen te ontginnen. Uit een ton afgedankte mobieltjes haal je
veel meer edelmetalen dan uit dezelfde hoeveelheid opgedolven ertsen!
Wist je dat ...

Een Belgisch gezin gemiddeld 79 elektroapparaten in huis heeft? Van laptop tot
elektrische tandenborstel. Van keukenrobot tot smartphone. Van koelkast tot
TV-scherm. Kortom, alles wat een stekker of batterij heeft. En hoeveel heb jij er
in jouw huis? Heb jij ze al getelt?
Uit gegevens is gebleken dat bij Belgische gezinnen samen 9 miljoen defecte
toestellen rondslingeren. Om je een idee te geven, het gaat om:
• 213.000 zaklampen
• 103.000 strijkijzers
• 86.000 boormachines
• 53.000 grasmaaiers
• 31.000 wasmachines
Op 14 oktober is het internationale e-waste day!

bron: recupel

Natuur!lijk 23

De stokjes voorbereiden

Kan jij een

suikerkrista
maken?

l

Drenk het stokje in water en rol het dan in een bord met 100 gram kristalsuiker erop. Heel wat kleine suikerkristallen zullen aan je natte stokje blijven
kleven. Dit noemen we de startkristallen waaraan de andere kristallen zullen
zich later zullen hechten. Laat je stokje nu een half uurtje drogen.

De suikeroplossing maken

Vraag hierbij de hulp van een volwassene. Zet een pannetje met 250 ml water
op een laag vuur. Zodra het water pruttelt, voeg je de 200 gram suiker toe en
laat dit goed oplossen. Daarna nog eens 200 gram suiker toevoegen en weer
goed laten oplossen en als laatste nog eens 200 gram suiker tot het water
weer helder is. Breng nu alles aan de kook. Wees voorzichtig!
Laat de hete suikeroplossing 30 minuten afkoelen. Dit wordt de basisoplossing
voor onze suikerkristallen.

De laatste stap

Wat heb je nodig?
saté stokjes
voedingskleurstof
water
kristalsuiker
pannetje
kookvuur
glazen
trechter
wasknijpers

Nu heb je een zuiver glas nodig om de suikeroplossing in te doen. Zorg ervoor
dat je glas niet te smal is zodat de kristallen zich kunnen vormen zonder aan
de zijkanten te blijven plakken. In plaats van een glas zou je ook een onderkant van een PET-fles kunnen gebruiken.
Doe eerst wat voedingskleurstof in je glas en vul het daarna met de suikeroplossing. Laat ongeveer twee centimeter ruimte vanaf de bovenkant van je
glas. Doop één van je stokjes erin en maak deze vast met twee wasknijpers,
zodat je stokje blijft hangen. Zorg ervoor dat er anderhalve centimeter ruimte
is tussen de bodem van het glas en het stokje.

En nu wachten ...

Nu is het tijd om te wachten tot de suikerkristallen zich gaan vormen. Meestal
duurt het 5 tot 7 dagen voordat er voldoende suikerkristallen gevormd zijn.
Na een paar dagen kan je de groei van de kandijsuiker zien. Hoe langer je ze
in het water laat zitten, hoe groter de kristallen zullen worden.
Er gaat zich een dun suikerlaagje op het glas vormen. Met een vork kan je die
makkelijk breken en eruit halen wanneer je kandijsuikerstokje klaar is. Haal
het stokje met de suikerkristallen uit de oplossing en leg het op een ander glas
om vier uur te drogen.
De edutainers van Techonopolis hebben er trouwens een leuk filmpje over
gemaakt ...
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surf naar

www.youtube.com/watch?v=ZQ1tzb40q8Y
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STERREN EN KOMETEN
JAMES WEBB SPACE TELESCOPE - JWST
De James Webb-ruimtetelescoop is aangekomen in zijn uiteindelijke baan
rond de zon, op anderhalf miljoen kilometer van de aarde. Van daaruit zal
de telescoop verder dan ooit in het heelal kunnen kijken. Wetenschappers
hopen zo meer te weten te komen over het ontstaan van het heelal en
nieuwe planeten te ontdekken en te bestuderen
Wetenschappers hopen met de krachtige James Webb-telescoop
meer te weten te komen over het ontstaan van het heelal. De
telescoop is zo ontworpen dat hij het licht van de eerste sterren
en sterrenstelsels moet kunnen opvangen. Maar er
zijn ook instrumenten aan boord om exoplaneten
(planeten die rond een andere ster dan de
zon draaien, red.) te ontdekken en te
bestuderen.

Ondertussen
zijn
de
wetenschappers van de NASA
er in geslaagd om de James
Webb-telescoop een selfie te
laten nemen. Het is een beeld
van een gespecialiseerde lens
in de NIRCam die alleen foto’s
maakt van de spiegelsegmenten,
en niet van het heelal zelf. Die
functionaliteit wordt enkel gebruikt
door ingenieurs, onder meer in
het proces van afstellen. Pas
ten vroegste in juni kan hij foto’s
beginnen maken in infrarood licht,
nog een van de sterktes van de
telescoop.

De James Webb-ruimtetelescoop werd
op kerstdag, gelanceerd en is met 6,5
meter diameter de grootste telescoop in de
ruimte tot nog toe. Door zijn grootte moest de
telescoop opgevouwen naar de ruimte worden
gestuurd. Twee weken geleden maakte NASA
bekend dat het hitteschild en de grote gouden spiegel
succesvol waren ontplooid.
Toch is het nog zeker vijf maanden wachten vooraleer
James Webb de eerste beelden van het heelal zal maken en
versturen. De komende 3 maanden moeten de instrumenten
eerst nog minitieus worden afgeregeld. Daarna kunnen de
eerste testen beginnen.
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Velen hebben ook gewezen op de gelijkenis
van de rots met H.P. Lovecraft’s kosmische
daemon Cthulhu, een monsterlijk zeewezen met
het gezicht van een octopus. De gelijkenis is
compleet met een spleet in de rots waar de ogen
van het Lovecraftiaanse wezen zouden zijn, en
de resulterende schaduw geeft een griezelige
en levensechte kwaliteit aan zijn gezicht.

Elephant Rock
De “Elephant Rock” is een natuurlijke rotsformatie op de archipel
van de Westman-eilanden, ongeveer 7,4 kilometer voor de zuidkust
van IJsland.

Andere redenen om de Westman-eilanden
te bezoeken zijn de ongelooflijke vogels
en mogelijkheden om walvissen te spotten.
Het is tenslotte de thuisbasis van de
grootste populatie broedende Atlantische
papegaaiduikers ter wereld in de zomer, en
de nummer één hotspot van het land voor het
vinden van wezens zoals vinvissen en orka’s.
Veel boottochten met papegaaiduikers en
walvissen worden gecombineerd met bezoeken
aan de Olifantenrots, zodat u zich kunt vergapen
aan zowel de natuur als de geologie van IJsland.

De Olifantenrots kan worden bezocht door degenen die een auto huren of
een rondreis door de Westmaneilanden maken en vervolgens een veerboot
nemen van Landeyjahöfn of Þórlakshöfn naar de Westmaneilanden. Vanaf
hier moet je een boottocht van een uur maken om het te zien.
De Westman-eilanden, of Vestmannaeyjar, zijn een cluster van 15 eilanden
en ongeveer 30 riffen die zijn ontstaan 
door onderzeese vulkanische
activiteit. Met een oppervlakte van ongeveer 13 vierkante kilometer is het
grootste van deze eilanden, Heimaey, het enige bewoonde eiland van de
cluster. De Elephant Rock is slechts een van de vele prachtige elementen
die hier te vinden zijn.

Vorm en uiterlijk
De hele archipel van de Westman-eilanden ligt in de vulkanische zone van
Zuid-IJsland en is gevormd tijdens talloze vulkaanuitbarstingen. Als gevolg
hiervan hebben de eilanden meerdere opmerkelijke rotsformaties en
ongeëvenaarde vulkanische landschappen.
De Elephant Rock fascineert bezoekers omdat het lijkt op het hoofd van
een gigantische olifant die de helft van zijn slurf onder water heeft gezet,
alsof hij probeert zijn dorst te lessen met de Atlantische Oceaan.
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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
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ACTIE!

De winnaar van de vorige
prijsvraag: Elena
Gefeliciteerd met je prijs!

Kan jij de rebus oplossen?

Veel succes.
Aan de slag!

Pak snel je whiteboard marker uit de
kast, teken een simpel stokpoppetje op
een gladde ondergrond en sprenkel er
voorzichtig wat druppels water overheen.
Blaas vervolgens zacht tegen het water
en het figuurtje komt tot leven. Whoah ...
magie!

Een woordje uitleg

Een
whiteboardstift
heeft
dezelfde
ingrediënten als een gewone stift, plus een
‘losmiddel’. Al die ingrediënten zijn opgelost
in een alcohol. Zodra de inkt de stift verlaat,
verdampt de alcohol. De kleurstoffen zijn
niet oplosbaar in het losmiddel. Er ontstaan
twee laagjes: een laagje inkt bovenop een
laagje losmiddel (zoals een laagje olie dat
drijft op water).
Daardoor kan je whiteboard inkt zo
makkelijk weer afvegen. De kleurstoffen
zijn ook onoplosbaar in water. Ze drijven op
water, net zoals olie. En zo kan je dus een
zwemmende tekening maken!

Meer proefjes?

Surf naar www.wetenschappeleuk.be

Wat heb je nodig?
•
•
•
•

een wit bord
een whiteboard marker
paar druppels koud water
rietje

Je antwoord kan je online insturen.
Surf daarvoor naar:

www.natuurenwetenschap.be/prijsvraag

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

Volgende keer ...

Karel Wibus
gaat op
onderzoek

Coole proefjes
en weetjes ...
Nieu
de r ws uit
uimt
e ...

