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Tijd maken
Deze maand zat mijn hoofd vol.
Vol met duiven. Ze komen niet
altijd even intelligent over, die
duiven. Ze vliegen vaak tegen
de ramen aan, kunnen door hun
zware gewicht niet goed opstijgen
en als ze eenmaal in de lucht zijn,
zijn ze door hun logge lijf nog
steeds niet erg wendbaar.. Maar
deze week veranderde mijn beeld over de ogenschijnlijk
domme vogel.
Ondanks dat ze niet weten hoe ze moeten schuilen voor
de regen, slagen duiven wel voor de spiegelproef. Ze
kunnen zichzelf dus herkennen en komen daarmee in
de exclusieve lijst naast onder andere de chimpansee,
olifant, ekster en natuurlijk de mens. Uit onderzoek blijkt
zelfs dat duiven betere zelfherkenningsvaardigheden
hebben ten opzichte van drie jaar oude kinderen. Dat is
toch best een prestatie.
Maar wat mij toch echt van mijn stoel liet vallen was
een onderzoek uit 1995 van Watanabe, Sakamoto en
Wakita. Zij lieten zien hoe een duif kon worden getraind
om schilderijen van Picasso en Monet van elkaar te
onderscheiden. De vogels konden uit eindelijk zelfs van
schilderijen aangeven of ze kubistisch of impressionistisch waren, terwijl ze de schilderijen nog nooit hadden
gezien! Inwendig applausje voor de duif.
Door deze bijzondere informatie heb ik toch wat meer
respect gekregen voor de Columbidae. En hopelijk
heb ik jullie ook kunnen inspireren. De volgende keer
als jullie de elegante postduif zien langsfladderen of
hem ziet rondwaggelen op een plein hoop ik dat jullie
denken aan dit verhaal en de duif niet meer zullen zien
als ‘vliegende rat’, maar als volwaardige kunstkenner.
Deze maand in de bioSCOPE een ander bijzonder
organisme: de Mudskipper, het visje dat heeft leren
lopen (p. 11). Of anders de boomkreeft (p. 7)! Als
je liever leest over wat er allemaal gebeurt met het
departement, lees dan (bijna) alles over de nieuwbouw
(p. 5) of welke biologiecursussen allemaal in de prijzen
zijn gevallen (p. 8). Er is in ieder geval weer genoeg te
lezen deze maand en anders is er nog wel een puzzeltje
te maken (p. 18).

Tijd is een gegeven, de klok tikt autonoom.
Als je werkt bepaalt de klok een groot
deel van je agenda. Nu ik met pensioen
ben, kan ik de tijd meer zelf maken. Hoop
ik.
Naast de kloktijd heb je volgens de
schrijfster en filosofe Joke Hermsen ook
een innerlijke tijd. Voor je gevoel gaat
de tijd soms langzamer, soms sneller dan
de klok. Als je een goed boek leest, kun je tegelijk in heel
verschillende tijdlagen verkeren. Als je geen baan meer
hebt, heb je dan meer tijd? Gaat de tijd langzamer? Krijg
je meer innerlijke tijd?
De moderne westerse economie dwingt tot steeds meer
efficiëntie. Meer voor steeds minder tijd. Dat merken we
ook in het onderwijs. De onderwijsnormen voor de tijd om
te besteden aan college, cursus of individuele begeleiding
worden steeds zuiniger. Als docent kreeg je enkele jaren
geleden voor de begeleiding van een bachelor scriptie nog
20 uur, nu moet je het met 8 uur doen. Voor 20 uur kun je
een intake gesprek hebben, een scriptieplan en schrijfplan
bespreken, enkele (deel)concepten samen doorspitten en een
eindgesprek hebben. Je kunt aandacht besteden aan de inhoud,
maar ook aan structuur, vorm, taal en proces. En als het een
interessant onderwerp is kan dat tot verdiepende gesprekken
leiden die verder gaan dan de inhoud van de scriptie.
Studenten stellen een dergelijke intensieve begeleiding
zeer op prijs. Maar die tijd is er niet meer. Je moet dan
tijd maken, die er in werktijd niet is. Eigen tijd. Die
extra tijd kan je innerlijke tijd vergroten als het om
waardevolle discussies gaat, waar je ook als docent van
leert. Of als de student met jouw begeleiding een goed
product heeft gemaakt, waar je trots op kunt zijn. Dat is
iedere keer weer een ervaring die in kloktijd niet is uit
te drukken.
Een opleidingsinstituut zou het capaciteitsprobleem kunnen
aanpakken door pensionados als vrijwilligers in te zetten.
Docenten met ervaring en tijd voor intensieve begeleiding.
Dat gebeurt al. Maar het lost het capaciteitsprobleem niet
fundamenteel op. En het is een belemmering om jonge docenten
aan te stellen en een rol te geven in het onderwijs.
Capaciteit is tijd, maar tijd is meer dan dat.
Jos Dekker

Veel leesplezier!
Marloes
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Is OBP betrouwbaarder dan WP?

Precies een jaar geleden heb ik de column geschreven ‘Glad
IJs!’ over integriteit in de wetenschap. Ik had toen niet
het idee dat dit onderwerp in 2012 zo actueel zou worden.
Bij onze collega’s Bedrijfskunde van de Erasmus Universiteit
hebben nu masterstudenten en promovendi verplicht een cursus
gevolgd ‘Wetenschappelijke Integriteit’. Daarnaast hebben
zij ook een eed afgelegd: “Hierbij verklaar ik de ethos
van goed wetenschappelijk onderzoek hoog te zullen houden,
en in mijn wetenschappelijke activiteiten de principes toe
te passen zoals omschreven in de Nederlandse Gedragscode
Wetenschapsbeoefening (VSNU 2012): zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, controleerbaarheid, onpartijdigheid en onafhankelijkheid.”
Veel literatuur geeft aan dat bij toenemende prestatiedruk
door bijvoorbeeld outputfinancieringsmodellen, de verwachting
is dat onzorgvuldigheid zal (al of niet bewust) toenemen.
Ook binnen onze faculteit en departement zijn we bezig deze
druk op te voeren. Efficiënter uitvoeren van onderwijs en
onderzoek, meer proposals schrijven en meer promoties. Wij
krijgen nu en in de toekomst minder geld en meer studenten.
Waarom worden echter alleen de wetenschappers geconfronteerd
met een integriteitsvraag. Analisten, dier- en plantverzorgers hebben vaak zeer nauwe relaties met het wetenschappelijk
personeel. Meestal staan zij ook nog in een hiërarchische
verhouding tot een hoogleraar en de geschiedenis leert dat
ook op dat niveau datasets frauduleus zijn aangepast.
Maar ook het resterend ondersteunend personeel van bestuur
tot manager en van policymaker tot controller staat steeds
meer onder druk van presteren en veranderen. Het ene
beleidsstuk volgt het andere op, het ene project komt alweer
als het andere nog niet is afgerond. Zijn op dat niveau alle
gepresenteerde gegevens wel correct of dienen die alleen
maar om de prestatieafspraak van een manager te realiseren?
Als inderdaad het verband tussen prestatiedruk en frauduleus
handelen in wat voor ‘lichte’ vorm dan ook waar blijkt te
zijn, dan dienen dus ook deze geledingen zich te onderwerpen
aan het integriteitsbeginsel. Wij zijn immers allen verantwoordelijk voor het imago van de betrouwbare academia.
Mijn voorstel is dan ook dat al het universitaire personeel
een dergelijk integriteitsdocument zou moeten ondertekenen.
Wij dienen allen dezelfde organisatie vanuit hetzelfde integriteitsbeginsel. Of is het cohort OBP soms betrouwbaarder
dan het cohort WP?
Rene Kwant
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Rectificatie MLS bachelor
In de vorige editie van BioSCOPE stond in de departementsberichten dat er vanaf september 2014 een
nieuwe bacheloropleiding Molecular Life Sciences
zou starten. De plannen voor deze bachelor zijn
echter afgekeurd door het College van Bestuur. De
projectgroep bekijkt momenteel de opties om de
studierichting in een andere vorm aan te bieden.

|
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(Bijna) alles over het nieuwe onderwijscentrum
door Vidar Bakker
Voor de mensen die gedurende de week niet
verder komen dan het Kruyt gebouw kan het
volgende bericht misschien als schokkend
ervaren worden. Het bamboebos dat eens
tussen het Minnaert en het Aardwetenschappengebouw floreerde is namelijk
tot de laatste bamboestok verwijderd. Met
deze gebeurtenis lijkt de realisatie van het
nieuwe onderwijsgebouw rap dichterbij te
komen. Maar wanneer gaat nou precies wat
gebeuren? En waarom een nieuw onderwijsgebouw? Bij dezen een kort overzicht.

noemer de Loop.
Zoals op de onderstaande tekeningen te zien
is maakt ook het Minnaert gebouw deel uit van
deze constructie. Het Minnaert zal de dans
van de vernieuwing dus niet ontspringen. Het
krijgt een vergrote entree vanwaar je direct
linksaf kan slaan richting de onderwijszalen.
Ook de trappen die je nu nog van de practicumzalen naar de hal leiden gaan verdwijnen.
De Minnaerthal blijft beschikbaar voor
studenten die op zoek zijn naar een plekje om
te recreëren of te studeren.

De stickers in het Went-, Aardwetenschappen-, (Kruyt-) en Van Unnikgebouw zijn
ons allen wel bekend: niks meer mee doen
want er zit asbest in! In andere woorden, de
huidige gebouwen waar het onderwijs van
Biologie plaatsvindt zijn oud. Zodanig oud
en verbruikt dat een rekensommetje uitwees
dat nieuwbouw goedkoper is dan renovatie.
Zo gezegd zo gedaan. Het Wentgebouw is
inmiddels al buiten gebruik gesteld en zal
als eerste tegen de vlakte gaan. Het FSBonderwijsgebouw waar onder andere Went
blauw en Went groen in gehuisvest zijn zal
vervolgens buiten gebruik gesteld worden
in 2014. En in 2016 zijn het Van Unnik en
het restant Aardwetenschappengebouw de
laatste twee die van hun taken ontheven
zullen worden. Dat zijn nogal wat gebouwen
die verdwijnen en daar komt in totaal één
gebouw voor terug. Hoe gaan de faciliteiten
die ooit verspreid waren over drie gebouwen
in één nieuw gebouw passen?

Dan nu wat meer informatie over het onderwijsgebouw, ofwel de ‘Toren’. Een korte
visuele tour: vanuit de Loop wandelen we via
een open ruimte met een koffiecorner, waar
studenten onder het genot van een espresso
of een cappuccino druk aan het studeren zijn,
naar de eerste verdieping van de Toren. Op
deze verdieping vinden we de onderwijsbalie
en zijn de dames en heren van studiepunt
druk in de weer om allerhande moeilijke
vragen te beantwoorden. Via een bijzonder
hippe trap kunnen we naar de ontvangsthal
op de begane grond of naar de tweede
verdieping. We besluiten de trap naar boven
te nemen want een gezellig geroezemoes
trekt onze aandacht. Op de tweede verdieping
vinden we de oorsprong van alle gezelligheid, namelijk de UBV kamer. Naast de UBV
kamer bevinden zich op deze verdieping de
studievereniging van Scheikunde en wat
zaaltjes voor onderwijs. Na een lekker kopje
koffie op de UBV kamer besluiten we dat het
tijd is om naar de zesde verdieping te gaan.

Omdat de trappen er zo blits uitzien laten we
de lift weer links liggen, zo blijven we niet
alleen heel gezond, maar besparen we ook
een hoop energie. Het nieuwe onderwijsgebouw is niet alleen heel praktisch maar ook
heel duurzaam. Terwijl we langzaamaan naar
boven zwoegen valt op dat het zo lekker licht
is omdat vrijwel de gehele wand van de Toren
van glas is. Onderweg naar de top passeren
we verdieping na verdieping gevuld met de
modernste practicumzalen. Eenmaal boven
genieten we even van het uitzicht en aldaar

Een sneakpreview van de ‘Toren’.

eindigt voorlopig onze visuele tour.
Het is momenteel de bedoeling dat we in 2015
onze visuele tour door een echte kunnen
vervangen. Tot die tijd blijft het omlopen om
vanuit het Minnaertgebouw in het Aardwetenschappengebouw te komen en oppassen voor
asbest.

De oplossing zit hem in de verbinding tussen
het nieuwe onderwijsgebouw, het Minnaert en
het BBL. Eerder kon je van het Minnaert naar
het Buys Ballot Laboratorium, het BBL, en het
Wiskundegebouw via een simpele loopbrug.
In de toekomst zijn het Minnaert, het BBL en
het onderwijsgebouw geïntegreerd in één
onderwijscentrum door een zwevend complex
welk het gapende gat tussen de gebouwen
opvult. In deze constructie, die de architecten
de ‘Loop’ hebben genoemd, zullen drie
collegezalen te vinden zijn met ruimte voor
respectievelijk 150, 200 en 250 studenten.
Daarnaast komen er studieplekken en
werkruimtes voor studenten. Onder de Loop
komt een groene strook en een fietsenstalling
vanwaar je met de trap vrijwel rechtstreeks
naar de collegezalen loopt. Zo wordt het
verlies van het bamboebos toch redelijk
gecompenseerd met een heuse groenstrook
en een architectonisch hoogstandje onder de
Het totaalplaatje.
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Cell membrane polarisation predicts and controls tumorigenesis
by Sarah Wells
Hopefully it won’t be long before people
think back in wonder at the time when
a cancer diagnosis could be equal to a
death sentence. Until that day comes, we
need to find out as much as we can about
the disease, so that we can come up with
a way to beat it. In an article in Disease
Models & Mechanisms 1, Tufts University
researchers Chernet and Levin have
published their finding of cell membrane
potential as a predictive marker and
controlling factor in tumorigenesis.
Chernet and Levin used a frog model
(Xenopus laevis) to find out whether nonexcitable cells’ resting potential could
mark, and possibly even predict, cancerous
cells. They injected frog blastomeres with
well-known oncogenes associated with
different types of cancer, Xrel3, Gli1 and
Kras G12D. The oncogenes stimulated the
growth of induced tumour-like structures
(ITLSs). These structures, while they are not
tumours in the technical sense, are similar
enough to ‘real’ tumours to be a valuable
research tool.
A fluorescent reporter of membrane potential
(Vmem) was used while imaging the ITLSs in
the embryos injected with mRNA of the three
oncogenes. This showed that ITLSs were
markedly depolarised as compared to the
rest of the tissue. Vmem might be a means
of recognising tumour tissue, but would
membrane potential also be able to predict
its formation? To test this, oncogene-injected
embryos were collected before the ITLSs
were visible. Using the same V mem imaging
technique, the researchers separated the
embryos into groups based on the presence
of depolarised areas. To assess V mem as a
predictor of tumorigenesis, the embryos
were scored for ITLS development. It turned
out that membrane potential had a predictive
capacity of 45% – not bad, compared to
for example the ~29% predictive value of
a commonly used biomarker for prostate
cancer. Membrane potential seems to be a
promising way not only to set tumorous cells
apart, but also to predict their development.
Is the link between membrane potential and
ITLS formation merely correlative, or does
depolarisation play an active role in tumorigenesis?
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Membrane potential mediates ITLS
formation
The ITLS cells were markedly depolarised.
A first step to discover whether membrane
potential is causally related to ITLS
formation is to see whether hyperpolarisation suppresses ITLS formation. To
this end, blastomeres were injected with
Xrel3 attached to a red fluorescent protein,
as well as with ion channels attached to
green fluorescent protein. To confirm that
any effects were voltage-dependent, and
not influenced by one specific ion or ion
channel, the blastomeres were injected
with two different types of ion channels. It
turned out that, even when the oncogene
was still present, embryos with hyperpolarisation showed less ITLS formation.
When this scenario was changed by forced
depolarisation, the ITLS incidence in the
Xrel3 embryos was again increased. With
these experiments, the researchers showed
the ability to manipulate the development of
ITLSs in both directions.
How does hyperpolarisation suppress
ITLS formation?
Now that the connection between membrane
potential and ITLS formation was confirmed,
it was time to take a look at its molecular
mechanism. Several second messenger
pathways known to play a role in the transduction of membrane potential changes were
investigated to see if they influenced ITLS
formation. Their mechanisms were blocked
in experiments in which hyperpolarisation suppressed ITLS formation. If a second
messenger pathway is active in the transduction of membrane potential, its blockage
would have to result in ITLS formation. Only in
the case of SLC5A8 (a butyrate transporter)
did this happen, making it a likely controlling
factor in tumour development. Adding
butyrate to depolarised oncogene-injected
blastomeres rescued the ITLS-suppressing
effect of depolarisation. This means that
butyrate, known as a tumour suppressor
acting through the inhibition of histone
deacetylase (HDAC), was confirmed as a
mediator of the V mem-dependent suppression
of ITLSs. The last step in the investigation of
the molecular pathway was to find out if the
tumour-suppressing effect of butyrate went
through HDAC inhibition. Blocking HDAC
in oncogene-injected embryos did indeed
suppress the development of ITLSs. The
results of the experiments above point to

a molecular pathway triggered by changes
in membrane polarisation and affecting the
ITLS development as illustrated in Fig. 1. 1
Clinical significance
This research puts membrane potential
forward as a new biomarker of tumour
development. In predicting ITLSs, it has a
45% predictive value, which is relatively
high. Next to this, an important benefit of
this biomarker is that it seems not to be
dependent on the type of cancer – the
oncogenes used in this study are important
in melanoma, lung cancer, leukaemia and
rhabdomyosarcoma. But it’s not all rainbows
and butterflies: while the predictive value of
membrane potential is quite impressive, there
was a high percentage of false positives.
The polarisation methods were somewhat
crude, underlining the need for advanced
understanding of the cell’s entire biophysical
profile. This will improve the possibilities of
using bioelectric measurement and manipulation for clinical purposes, paving the way
for better and less invasive tumour detection
methods. Next to the predictive capacity of
cell membrane potential, its manipulation
affected ITLS formation and could be an
interesting avenue of therapeutic research.
Cancer biologists are already aware of the
role of ion channels in cancer and their
potential as therapeutic targets. The notion
that not specific ion channels, but overall
membrane potential is a mediating factor
in tumorigenesis is an important insight for
further cancer research. In the short term,
bioelectric signals have the potential to
underlie new tumour detection and prediction
methods. As for the long term: let’s hope that
we can start looking back soon – and who
knows, this research might have contributed
a little to that cure we are all waiting for.
References
1
Chernet, B. T. & Levin, M. Transmembrane voltage
potential is an essential cellular parameter for the
detection and control of tumor development in a Xenopus
model. Disease Models & Mechanisms, doi:10.1242/
dmm.010835 (2013).
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Dryococelus australis: Het zeldzaamste insect ter wereld.
door Floortje van Schuppen
Er zijn vele organismen die het waard zijn
om besproken te worden in de bioSCOPE.
In deze rubriek krijgen de Lazarus
organismen de eer. Elke keer wordt er een
organisme waarvan gedacht was dat deze
was uitgestorven, maar die plotseling
toch nog ergens opduikt, besproken.
Deze maand de Dryococelus australis, of
boomkreeft.
In 1788 ontdekt de Britse marine-officier,
Henry Lidgbird Ball, het toen nog door
mensen onbewoonde Lord Howe Eiland
en de omliggende eilandjes. Dit eiland dat
zo’n 600 km ten oosten van Australië in de
Tasmanzee te vinden is, heeft een totaal
oppervlakte van zo’n 14 km 2 (ter vergelijking: Vlieland heeft een oppervlakte van 40
km2). In de eerste jaren na zijn ontdekking
verloor het eiland zijn eerste diersoorten
aan overbejaging. Bovendien werden er
varkens en geiten geïntroduceerd. In 1900
was het eiland bewoond en leefde men er
van de veeteelt en het toerisme. Echter was
men wel bewust van de fragiliteit van de
soorten die op het eiland leefden en daarom
mochten schepen niet aanmeren, maar
moesten ze voor het eiland ter anker liggen

De 562 m hoge Ball’s Pyramid

om vandaaruit de proviand en de mensen
met roeiboten aan wal te brengen.
Burn Philps was een bedrijf dat in die tijd
schepen naar het Lord Howe Eiland stuurde
met passagiers en goederen. Elke keer
bleven ze braaf in de baai op veilige afstand
van het land voor anker liggen. Op 15 juni
1918 ging er echter iets ellendig mis. De SS
Makambo een schip van Burn Philps beging
een fout en kwam aan wal terecht. Ondanks
dat hierbij slechts één menselijk slachtoffer

viel had het toch catastrofale gevolgen voor
het eiland. Het schip was bij de aanwalraking
beschadigd en moest enkele dagen aan wal
blijven liggen om gerepareerd te worden.
Deze dagen waren lang genoeg voor de
zwarte rat Rattus rattus, die meegelift had
op het schip, om op het eiland te geraken
en zich daar te vestigen. Een ramp voor de
boomkreeften die op het eiland leefden. Al
twee jaar later in 1920 werd de laatste gezien
en aangezien men dacht dat de boomkreeft
alleen op het Lord Howe Eiland leefde, dacht
men dat hij uitgestorven was.
Enkele kilometers ten zuidoosten van
Lord Howe Eiland steekt een gigantisch
vulkanische rots 500 meter uit de zee. Deze
rots heeft een driehoekige vorm en wordt
dan ook Ball Pyramide genoemd. In 1964
probeerde een groep bergbeklimmers deze
rots te bedwingen, maar door een tekort
aan water en voedsel moesten ze na vijf
dagen naar beneden terugkeren zonder de
top bereikt te hebben. Met hun terugkomst
brachten ze ook het verhaal gigantische
dode insecten gevonden te hebben. In
februari van 2001 gingen twee biologen naar
de rots en vonden op 65 meter boven de zee
een kleine populatie van de Dryococelus
australis 1. Ze telden er in totaal 24. Waarmee
de soort de naam voor het zeldzaamste
insect ter wereld verwierf. Om de dieren zo
snel mogelijk weer van deze reputatie af te
helpen werden er in 2003 twee broedpaartjes van het eiland meegenomen. Één van
de paartjes die in Melbourne Zoo terecht
was gekomen heeft er voor gezorgd dat
zich in April 2012, met een nieuwe generatie
opkomst, zo’n 9000 boomkreeften in de
Melbourne Zoo bevonden. Het dier wordt
zelfs overgebracht naar andere dierentuinen
in de wereld. Het uiteindelijk doel is om
de rat te verbannen van het Lord Howe
Eiland om vervolgens de boomkreeft weer
te kunnen introduceren 2. Ondanks al dit
goede nieuws staat de soort op dit moment
genoteerd als “critically endangered” op de

De boomkreeft draagt dan wel de naam
“kreeft”; toch is het geen schaaldier maar een
insect. De soort wordt ingedeeld in de familie
van de Phasmatidae die weer tot de orde
der wandelende takken, de Phasmatodae,
behoort. Met een lengte tot wel 25 cm en
een gewicht tot 25 gram behoort de soort
naast de zeldzaamste ook tot de grootste
insecten. Jonge boomkreeften hebben een
licht groene kleur, naarmate de dieren ouder
worden, worden ze steeds donkerder, tot ze
uiteindelijk een zwarte kleur hebben. Naast
de kleur verandert ook het gedrag met de
leeftijd. Ondanks dat de jongeren dagdieren
zijn, zal de oudere generatie actief zijn in de
nacht.
Bijzonder is bovendien dat de boomkreeft,
in tegenstelling tot de meeste insecten,
koppeltjes vormt. Hierbij hangt de activiteit
van het mannetje af van wat het vrouwtje
aan het doen is. Wanneer het gebeurt
dat twee boomkreeften paren en hier
eieren uit komen, dan kunnen deze eieren
maandenlang bewaard blijven voordat ze
uitkomen. De eitjes zijn in verhouding tot de
grootte van het dier behoorlijk klein. Op de
site van de Melbourne Zoo is te zien hoe een
jonge boomkreeft zich uit zijn eitje wurmt.
Het alleen al kijken naar deze worsteling
maakt de kijker al moe.
De boomkreeft heeft zich ondanks zijn
grote afmetingen jaren voor de mens weten
te verstoppen. Na een dramatisch lage
populatieomvang, krabbelt het dier nu weer
omhoog. Hopelijk kan het binnenkort ook
weer in het wild in grote groepen rondlopen!

Referenties
1Priddel D., Carlile N., Humphrey M., Fellenberg, S.,
Hiscox, D. (2003) Rediscovery of the ‘extinct’ Lord Howe
Island stick-insect (Dryococelus australis (Montrouzier))
(Phasmatodea) and recommendations for its conservation.
2http://www.zoo.org.au/melbourne/animals/lord-howeisland-stick-insect
3http://www.iucnredlist.org/details/6852/0 (geraadpleegd
op: 04-02-2013)
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Dryococelus_australis_02_
Pengo.jpg (05-02-2013)
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ball%27s_Pyramid2.jpg
(05-02-2013)
http://en.wikipedia.org/wiki/Dryococelus_australis
(geraadpleegd op: 04-02-2013)
http://en.wikipedia.org/wiki/SS_Makambo (geraadpleegd
op: 29-01-2013)
http://ip30.eti.uva.nl/naturalis/detail.php?lang=uk&id=18
(05-02-2012)

De boomkreeft

lijst van bedreigde diersoorten (The IUCN
red list of threatened species) 3.
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Biologiecursussen in het zonnetje gezet
door Saskia Kliphuis
Tijdens de Bio-borrel op vrijdag 25 januari
werden de jaarlijkse oorkondes voor
best beoordeelde cursussen uitgereikt.
De Opleidingsadviescommissie Biologie
(OAC-B) stelt per cursusniveau één winnaar
vast, maar dit jaar was er sprake van een
gedeelde plaats op niveau 3. Zowel Plantenbiologie, Evolutie, Endocrinologie als
Cognitie & Gedrag vielen in de prijzen.
Het was druk op de Bio-borrel van 25
januari. Dit kwam mede door de pubquiz die
georganiseerd was door de UBV, maar ook
doordat de onderwijsdirecteur deze middag
de jaarlijkse oorkondes uitreikte. Ieder jaar
krijgen de beste cursussen van respectievelijk niveau 1, 2 en 3 zo’n oorkonde. Wie de
gelukkige winnaars zijn wordt bepaald door
de resultaten van de onderwijsevaluaties,
die de OAC-B iedere periode bespreekt.
Onderwijsevaluatie
Aan het eind van iedere periode worden
studenten per mail gevraagd door de
studieadviseur om in de online onderwijsevaluatie te vertellen hoe zij hun cursussen
hebben ervaren. Dit doen zij door middel
van het beantwoorden van gesloten en open
vragen over onder andere de cursusinhoud,
docenten, afwisseling van de werkvormen.
Deze evaluatie gebeurt volledig anoniem.
Wanneer de evaluatieperiode is afgelopen,
gaan de resultaten naar de OAC-B. Hier
buigen de zes docent-studentkoppels van

de commissie zich over de meningen van
de studenten, om zo tot een samengevat
oordeel te komen. Dit wordt vervolgens
iedere periode besproken tijdens de OAC-B
vergadering, waarna een brief aan de
cursuscoördinator wordt opgesteld met
positieve en verbeterpunten. De coördinator
krijgt dus zowel via de evaluatie als via de
OAC-B te horen wat studenten van zijn of
haar cursus vinden. Zo houdt de OAC-B de
kwaliteit van het onderwijs in de gaten, wat
hét speerpunt is van deze commissie.
Gratis naar de bioscoop
Omdat de OAC-B een representatief beeld
wil krijgen van de mening van de studenten,
is het belangrijk dat zoveel mogelijk
studenten de onderwijsevaluatie invullen.
Wanneer er te weinig respons is, kan een
cursus namelijk onterecht als negatief of
positief worden afgeschilderd. Daarom
stimuleert de OAC-B coördinatoren om de
evaluatie onder de aandacht te brengen bij
studenten. Daarnaast verloot de commissie
iedere periode bioscoopbonnen onder
de studenten die hun mening laten horen
via de evaluatie. Mayke Rijpert (4 ejaars)
was eerder dit jaar één van de gelukkige
winnaars van de loting, en won 2 bioscoopbonnen. Mayke: ‘Ik vulde altijd al de enquête
in, ik vind het belangrijk om mijn mening te
geven over de vakken die ik heb gedaan.’
Mayke heeft net haar scriptie ingeleverd en
is daarmee bijna klaar met haar bachelor.

‘Zelf heb ik er dus niet zoveel aan, maar als
er iets gedaan wordt met mijn opmerkingen
krijgen de studenten na mij misschien
verbeteringen te merken waar dat nodig is.
Het is een kleine moeite en bovendien heeft
het me een gezellig avondje naar de Hobbit
opgeleverd!’
De grote winnaars
De OAC-B vond de maandelijkse Bio-borrel
in de kantine van het Kruytgebouw een
goede plek om de oorkondes uit te reiken.
De best beoordeelde cursussen in het
collegejaar 2012-2013 waren Plantenbiologie op niveau 1, Evolutie op niveau 2 en Endocrinologie en Cognitie & Gedrag deelden
hun eerste plaats op niveau 3. Coördinatoren Ronald Pierik, Roy Erkens en Rüdiger
Schulz waren aanwezig om de oorkondes in
ontvangst te nemen. Marie José Duchateau
(coördinator Cognitie & Gedrag) en Edwin
Pos (co-coördinator Evolutie) konden helaas
niet aanwezig zijn bij de uitreiking. Hierbij
worden zij alsnog allen bedankt voor de
prestaties die zij geleverd hebben!
De studentengeleding van de OAC-B
wordt ieder jaar opnieuw herkozen door
hun medebiologiestudenten. Wil je meer
weten over wat de OAC-B doet, of heb je
interesse in andere medezeggenschapscommissies? Mail mij dan op studbest@
bio.uu.nl!

De trotse winnaars van de oorkondes, v.l.n.r.: Rüdiger Schulz, Roy Erkens en Ronald
Pierik.
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Influenza
door Sarah Wells
‘Ik ben ziek.’ ‘Wat heb je?’ ‘Ja, griep, het
heerst hè.’ De bekendmaking van een
nieuwe influenza-epidemie is voor velen
een mooi moment voor een snipperdag.
In veel gevallen van ‘griep’ blijkt de
patiënt geen influenza-infectie te hebben,
maar zijn ze gewoon verkouden. Om je te
helpen om de twee uit elkaar te houden
lees je hier alles wat je altijd al over griep
hebt willen weten. Misschien een mooie
bezigheid tijdens het snotteren op de
bank.
Influenza, in de volksmond griep, wordt
veroorzaakt door de RNA virussen in de
Orthomyxoviridae familie. De virussen
Influenza A, B en C worden onderscheiden
door kerneiwitten. Influenza A bestaat uit
verschillende serotypen, komt het vaakst
voor bij mensen en leidt tot de zwaarste
griepsymptomen.
Symptomen
waaraan
griep herkend wordt zijn koorts, hoofdpijn,
hoesten, keelpijn, spierpijn, een verstopte
neus, gevoel van zwakte en gebrek aan
eetlust. Zeker in het begin van de infectie is
het lastig om verkoudheid en griep van elkaar
te onderscheiden, maar een plotselinge hoge
koorts, spierpijn en extreme vermoeidheid
zijn kenmerkend aan griep. Ook houdt griep
langer aan dan een verkoudheid, en is er
meer kans op complicaties zoals longontsteking. De influenzavirussen worden overgedragen via kleine druppeltjes slijm. Dat kan
op de directe manier, wanneer slijm van een
geïnfecteerde tijdens het niezen of hoesten
in de ogen, neus of mond van een ander
terecht komt. Ook indirect, via de handen,
kan het virus in aanraking met ogen, neus
of mond komen: ofwel via lichamelijk contact
met een grieppatiënt, ofwel via oppervlakken
waar druppeltjes met het virus op zitten.
Infectie
Influenza is een enkelstrengs RNA-virus
omgeven door een envelope. De eiwitmantel
bevat onder andere hemagglutinine (H) en
neuraminidase (N). H bindt aan epitheelcellen in de luchtwegen, en verzorgt op die
manier infectie van de cel. N is verantwoordelijk voor de verspreiding van het virus: door
de binding tussen het vers gerepliceerde
virus en het celoppervlak te verbreken, komt
het virus vrij om nieuwe cellen te infecteren.
Een groot deel van de symptomen van griep
wordt veroorzaakt door het immuunrespons.
Geïnfecteerde cellen produceren cytokinen
en chemokinen. Die trekken T-cellen en

macrophagen aan om het virus te bestrijden,
maar veroorzaken ook koorts, hoofdpijn
en vermoeidheid. De H- en N-eiwitten
worden gebruikt om de serotypes van de
influenzavirussen te identificeren. Zo heet
de Mexicaanse griep officieel AH1N1, naar
de aanwezige subtypes van hemagglutinine
en neuraminidase. H3N2 en H1N1 zijn de
meest voorkomende soorten Influenza A.
De jaarlijkse griepprik bevat dan ook altijd
een vaccin tegen deze twee serotypes. De
vraag blijft: als we precies weten welke
griepvirussen veel voorkomen en hoe
infectie plaatsvindt, waarom is levenslange
immuniteit voor griep toch onmogelijk? Dat
komt doordat het influenzavirus onstabiel
is. Omdat de RNA-polymerase van het virus
niet over een controlemechanisme beschikt,
muteert het wel driehonderd keer vaker dan
andere microben. Zo verandert het virus
subtiel, maar significant genoeg om ons
adaptief immuunsysteem steeds weer te
kunnen omzeilen – dit proces heet antigene
drift. Ook antigene shift zorgt voor variaties
in het influenzavirus. Dit gebeurt minder
vaak en heeft een ernstiger ziektebeeld tot
gevolg. Antigene shift is een combinatie
van twee verschillende serotypes. Als een
persoon verschillende soorten influenza
in zijn systeem heeft, kunnen de genen
combineren en een geheel nieuw serotype
vormen. Dit gebeurde bijvoorbeeld bij de
vogelgriep: een influenzasoort die alleen bij
vogels voorkwam kon na antigene shift met
een ander influenzavirus ook op mensen
overgedragen worden.

half februari, en eindigt laat in de lente.
Theorieën over de seizoensgebondenheid
van griep verschillen, maar het is bekend
dat influenza zich makkelijker verspreidt bij
lage temperaturen. Ook speelt mee dat we in
de koudere maanden onze tijd vaker binnen
doorbrengen. Daar zitten we gezellig dicht
op elkaar, waardoor we de virusverspreiding
een handje helpen. Naar schatting krijgt
jaarlijks 10% tot 15% van de wereldbevolking griep. Infectie met het influenzavirus
hoeft niet per se griep tot gevolg te hebben:
ongeveer 33% van de geïnfecteerden
hebben geen ziekteverschijnselen. Griep is
vooral gevaarlijk voor mensen met een zwak
immuunsysteem. Risicogroepen zijn bijvoorbeeld ouderen, zwangere vrouwen, mensen
met HIV/AIDS en diabetici. De risicogroepen
krijgen dan ook de jaarlijkse griepprik.
Naast de jaarlijkse griepepidemie hebben
we heel soms te maken met een pandemie.
De ergste en bekendste was de Spaanse
griep in 1918-1919. Naar schatting zijn toen
50-100 miljoen mensen overleden aan deze
pandemie van influenza AH1N1. Opvallend
aan de Spaanse griep was dat het grootste
aantal sterfgevallen niet uit zwakkeren, maar
juist uit jonge, gezonde mensen bestond. Er
wordt gedacht dat de jonge zieken overleden
aan een cytokinestorm waarin de negatieve
feedbackcyclus verstoord was.
Genezing
Voorkomen is beter dan genezen, en dat
geldt al helemaal voor griep. Een patiënt
is vanaf het begin van griepverschijnselen
besmettelijk, en blijft dat tot 5 à 10 dagen
daarna. Blijft dus bij diegene uit de buurt, of
(als je ze te leuk vindt) was goed je handen.
Om het virus onder controle te houden zijn
er neuraminidaseremmers op de markt,
maar de behandeling van griep is meestal
symptomatisch. Pijnstillers helpen tegen
hoofd- en spierpijn, en verder is het devies
simpelweg: uitzieken. En geen docent of
baas die jou dan nog uit je bed houdt.
Bronnen
Derlet, R. W., Cunha, B. A. et al. Influenza. eMedicine
(2013, 4 feb). <http://emedicine.medscape.com/
article/219557-overview>. Geraadpleegd op 8 februari
2013.
NIVEL (2013). Griep: veel gestelde vragen. <http://nivel.
nl/dossier/griep-veel-gestelde-vragen>. Geraadpleegd op
7 februari 2013.
Wikipedia. Influenza. <http://en.wikipedia.org/wiki/

Figuur 1: schematische tekening

Influenza>. Geraadpleegd op 7 februari 2013.

Epidemie en pandemie
Griep komt elk jaar voor; het griepseizoen
begint al in de vroeg herfst, piekt meestal
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Meccano helixen en achterkamertjeswetenschap
door Michiel de Groot
De ontdekking van de structuur van het
DNA is één van de meest belangrijke ontdekkingen van de twintigste eeuw. Het
ontrafelen van hoe de basis van genetisch materiaal nu eigenlijk in elkaar zat,
is direct verbonden aan de manier waarop
het werkt. Daarom was het dan ook een
briljant inzicht van de `ontdekkers´, James Watson en Francis Crick – maar dit
was zeker niet zonder hulp of drama.
Desoxyribonucleïnezuur, beter bekend als
DNA, is een ongelooflijk levenloos molecuul.
Natuurlijk is geen enkel molecuul levend, maar
DNA is nog eens ontzettend chemisch inert en
reageert met bijna niks. Dat is ook de reden
waarom het nog steeds uit de botten van Neanderthaler kan worden gehaald en bekeken
(hetzij met wat moeite). Daarbovenop is het
ontzettend simpel materiaal: het heeft maar
vier verschillende onderdelen, nucleotiden genoemd. Hoe zou je daar nu ooit erfelijk materiaal mee kunnen maken? Het is dan ook niet zo
vreemd dat mensen het niet snel zagen als een
belangrijke basis van het leven.
Er is daarentegen wel heel erg veel DNA. Er zit
bijna twee meter van het spul in elke nucleus,
en het kwam om de één of andere reden steeds
weer terug bij genetische experimenten. Maar
het duurde tot 1944 voordat er echt een bewijs
was voor de functie: Oswald Avery kruiste een
ongevaarlijke bacteriestam met DNA van een
andere die infecties veroorzaakte. De onge-

vaarlijke stam werd gevaarlijk, en DNA werd
belangrijk. Hoe het precies in elkaar zat en
werkte was een groot mysterie, dat uiteindelijk
in 1953 door een duo in Cambridge werd opgelost. Dit waren Francis Watson, een 23-jaar oud
wunderkind dat zijn doctoraat op zijn tweeëntwintigste had binnengesleept, en Francis Crick,
twintig jaar ouder en zonder doctoraat. Geen
van beiden was opgeleid in biochemie.
Naast hen was er nog een duo dat aan hetzelfde probleem werkte, Maurice Wilkins en
Rosalind Franklin. Wilkins was een oudere,
bijna gepensioneerde microbioloog, die met de
crystallograaf Franklin werkte aan de structuur
van DNA. Franklin gebruikte hierbij röntgenstralen, en had een hoge mate van expertise
in het maken van foto’s van kleine structuren.
Rosalind Franklin was iemand die kort door de
bocht was en vaak confronterend, iets wat haar
(mannelijke) collega’s vaak van hun stuk bracht
als ze hen strak in de ogen bleef staren. Hiernaast was Maurice Wilkins een verlegen man,
die langzaam en zorgvuldig zijn woorden koos.
De samenwerking tussen de twee was dan ook
niet al te best. Franklin was ervan overtuigd dat
DNA geen helixvormige structuur had. Het was
zelfs zo erg dat ze samen met een van haar
PhD studenten briefjes ophing door het onderzoeksgebouw dat “we u het treurige bericht
moeten meedelen dat de dubbele helix overleden is... We hopen dat Dr. Wilkins op zijn begrafenis wil spreken”, iets wat Wilkins mateloos
irriteerde.

Franklin werd door Watson in zijn biografie
omschreven als terughoudend, gesloten, en
weinig samenwerkend, en, wat vooral vervelend was, “willens unsexy”. “Ze was niet lelijk
en zou er beeldschoon hebben uitgezien als ze
zelfs maar een beetje interesse in kleren had
gehad”. Ze droeg niet eens lipstick! ...Maar ze
had wel de allerbeste foto´s van de structuur
van DNA. Gelukkig raakte Wilkins zo geïrriteerd
door Franklin dat hij uiteindelijk één van haar
foto’s, nu bekend als Photo 51, liet zien aan
Crick, zonder Franklin’s weten of toestemming.
Deze foto was cruciaal bij het ontwikkelen van
de dubbele helix-structuur die Watson en Crick
ondertussen voor ogen hadden.
Watson en Crick begonnen te werken aan de
structuur met stukjes karton, waarmee ze de
dubbele helix en de vier bekende nucleotiden
probeerden samen te krijgen in een enkele
vorm. Door het karton in verschillende vormen
te knippen, konden ze grip krijgen op de vorm
die DNA moest hebben. Het resultaat was het
nu bekende Meccano-achtige model waarmee
ze het probleem definitief oplosten. Ze kregen
er, samen met Wilkins, de Nobelprijs voor.
Franklin niet; ze kreeg eierstokkanker, waarschijnlijk door de gevolgen van de röntgenstralen waarmee ze werkte, en overleed op haar
zevenendertigste. Haar terughoudendheid was
nooit helemaal haar eigen schuld: vrouwelijke
wetenschappers mochten niet eens samen
eten met de mannen, en ze werd voortdurend
onder druk gezet haar resultaten te delen met
niet alleen haar directe concurrenten, maar
met haar collega die openlijk met hen samenwerkte. Niet zo vreemd dat ze haar foto’s tegen
haar borst hield, zelfs al was die dan niet al te
modieus bekleed.

Referenties
Beaton, Kate Hark! A Vagrant (www.harkavagrant.com)
Bryson, Bill A Short History of Nearly EverythingMaddox,
Brenda Rosalind Franklin: The Dark Lady of DNA
Wilkins, M., The Third Man of the Double Helix
Wikipedia
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Waarom vliegen ganzen in v-formatie?
door Marloes Leeflang
Als je ze hoog in de lucht ziet vliegen,
weet je dat de winter eraan komt. Ganzen.
Luid gakkend en in groten getale komen
ze naar ons land. Altijd vliegen ze in
v-formatie, ook de echelonformatie
genoemd, maar wat is de precieze reden
hiervoor?
Wanneer een vogel vliegt, creëert hij met de
toppen van zijn vleugels kleine opwaartse
luchtstromingen. Als een vogel daarachter
op de juiste afstand schuin achter de leider
vliegt,
zorgen de stromingen voor een
verhoogde druk aan de onderkant van de
vleugels en zo krijgt de vogel een extra lift.
Daarnaast zorgt de voorste vogel voor een
verlaging van de luchtweerstand en hoeft de
vogel erachter minder hard met zijn vleugels
te slaan. Deze tweede vogel doet precies
hetzelfde voor de vogel achter hem en ga zo
maar door. Door de extra lift en verminderde
luchtweerstand kost het vliegen veel minder
energie en kunnen de vogels veel harder
en verder vliegen. Dit geldt alleen niet voor
de voorste vogel, de leider. De leider heeft
het heel zwaar aangezien hij de weerstand

|

‘opvangt’ en geen extra lift krijgt van een
vogel voor hem. Om het makkelijker te
maken voor de leider, wordt deze positie
afgewisseld of vliegen ze met z’n drieën
vooraan.

het moeilijker hebben en wel wat support
kunnen gebruiken. Op deze manier wordt
het vliegtempo hoog gehouden en komen ze
samen verder.
Ganzen vormen niet alleen v-formaties
tijdens het vliegen, maar ook tijdens het
zwemmen. Dit is goed te zien bij een
moedergans met haar kroost. De kleine
gansjes zwemmen in een soort van
v-formatie achter moeder aan en profiteren
zo van de gecreëerde waterstroming.

Canadese ganzen in v-formatie

Het vliegen gaat vaak gepaard met een
luid gegak. Dit komt vaak van de achterste
vogels en heeft ook een functie. Hiermee
‘praten’ ze namelijk met de voorste vogels
en moedigen ze deze aan, omdat deze

Niet alleen ganzen vliegen in v-formatie,
maar ook andere trekvogels zoals eenden,
kraanvogels en zwanen. Kleine (trek)vogels
vliegen niet in formaties, men vermoedt
omdat ze te klein zijn om een opwaartse
luchtstroom te maken en er dus geen
voordeel uit kunnen halen.
Referenties
http://www.ecomare.nl/ecomare-encyclopedie/organismen/
dieren/vogels/ganzen/
http://www.natuurmonumenten.nl/ganzen-in-v-formatie
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=why-domigratory-birds-fl
Fish, F.E., 1999. Energetics of Swimming and Flying in
Formation. Theor Biol. 5: 283-304

OPMERKELIJKE ORGANISMEN |

door Miriam Loth

Mudskipper
Deze visjes zijn heel bijzonder,
omdat ze met hun borstvinnen over
het land kunnen lopen. Het zijn
amfibische vissen en zijn speciaal
aangepast op het leven deels in water
en deels op het land. De mudskippers
kunnen ademen via de huid en slaan
water op in hun kieuwen. Op het land
zijn ze zeer actief met onder andere
voedsel verzamelen en het territorium
verdedigen.
Mannetjes
verdedigen
hun eigen hol door te dreigen met
hun middenvin of door ‘gaping’. Om
de vrouwtjes te imponeren springen
de mudskippers op. Hoe hoger de vis
springt, hoe meer het vrouwtje onder
de indruk is. Sommige (kleinere)
soorten graven tunnels om te overleven
en om de eitjes te leggen.
Benieuwd hoe het visje loopt? Bekijk
dan dit filmpje: http://www.youtube.
com/watch?v=aAz7iMcC8e0&list=CLjwEgt
CmB2js&index=14

Naam: Mudskipper
Classificatie: Familie: Cobiidae, meest voorkomende
Genus: Periophthalmus.
Habitat: te vinden in tropische, subtropische en
gematigde gebieden.
Opmerkelijk omdat: het vissen zijn die op land kunnen
lopen.

Referenties
en.wikipedia.org/wiki/mudskipper
National Geographic Channel - World’s Weirdest: Fish
Battle on Land
Afbeelding: www.photoree.com
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Chili
door Anne van Vlimmeren
Toen ik mijn oom, een Zuid-Amerika
expert, vertelde dat ik naar Chili zou
gaan, lachte hij me nog net niet uit en
antwoordde: ‘Chili, dat land is onbereisbaar’. Hij zat niet ver naast de waarheid:
sommige delen van Chili zijn zo uitgestrekt
en verlaten dat je bijna uitsluitend met
georganiseerde reizen erdoorheen kunt
trekken. Desondanks is Chili een prachtig
land met vele bijzonderheden en zeker
voor een bioloog erg de moeite waard!
Geografie
Chili ligt aan westkust van Zuid-Amerika en
is een buitengewoon langwerpig land: ruim
4000 lang, maar slechts 400 kilometer breed
In het midden van het land liggen vruchtbare
valleien, waarin ook de hoofdstad Santiago
ligt. In het zuiden ligt Patagonië; in het
noorden worden de valleien begrensd door
de Atacama-woestijn; en in het westen manifesteren de pieken van de Andes zich. Dat
is alleen nog maar het vaste land: Chili is het
enige tricontinentale land op aarde. Naast
een deel in Zuid-Amerika, kent Chili ook
een deel in Oceanië (namelijk Paaseiland!)
en bezit het een deel van Antarctica. Het
land kent maar liefst 10 verschillende
klimaten voor een grote verscheidenheid
in landschappen en biodiversiteit zorgt.

Een reusachtige hand midden in de woestijn

De Atacama-woestijn
De Atacama-woestijn is bijna 1000 kilometer
lang en de droogste woestijn op aarde(het
heeft al 350 jaar niet geregend!). Het strand
van Chili gaat in het noorden regelrecht
over in deze enorme zandvlakte. De zee
brengt soms nevels mee die zorgen voor
een type vegetatie dat “Ioma-vegetatie”
wordt genoemd, en bestaat uit verschillende soorten cactussen. Gezien de slechte
leefomstandigheden, kun je letterlijk 13 uur
onderweg zijn zonder één ander mens tegen
te komen. Ergens langs de Pan-American
Highway rijst een enorme hand op uit de
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woestijn. Niemand weet waarom en hoe
deze gebouwd is. In the middle of all that
nowhere ligt San Pedro de Atacama, een
klein ghosttownachtig stadje dat vooral door
toeristen wordt bezocht. In de omgeving
zijn geweldige dingen te zien en te doen,
zoals
zoutmeren,
megalietenformaties,
sandboarden, mountainbiken en ga zo maar
door. Ook de Valle de la Luna (Maanvallei),
bekend uit de Nikon-reclame, is bijzonder de
moeite waard door het vreemde landschap
en alle kleuren die erin terug te vinden zijn!

Rotspieken in Torres del Paine National Park

Patagonië
Patagonië is een gebied dat het zuidelijke
deel van Chili (en Argentinië) beslaat. Aan
de westkant van de Andes valt veel regen;
aan de oostkant van de bergen is het juist
heel droog, waardoor er daar niets groeit.
Patagonië is wat je noemt “redelijk onbereisbaar” te noemen. Nog veel meer dan in
de Atacama-woestijn is het niet bewoonbaar
voor mensen. Het kent vele National Parks,
zoals Torres del Paine en Tierra del Fuego.
Zoals de naam al doet vermoeden behoort
deze laatste tot het beroemde Vuurland,
waar je onder andere de koningspinguïn,
Andescondor, Andesvos en de Vliegende
bergeend kunt aantreffen. Torres del Paine is
beroemd om de karakteristieke bergen, maar
kent ook gletsjers, meren en rivieren. Je vindt
hier veel grote zoogdieren, waaronder de
poema, Chileense huemul(een hertachtige)
en de Chileense varkenssnuitskunk. Ook
hier kun je de Andescondor spotten, en als
je gelukt hebt ook de Chileense flamingo!
De Andes & de Altiplano
De Andes is dé hotspot als het gaat om
amfibieën. Daarnaast komen er ook ruim
600 soorten zoogdieren en 400 soorten
vogels voor. Hoewel slechts een klein deel
van de Altiplano (Spaans voor: hoogvlakte)
in Chili ligt, is het zeker de moeite waard

om te bezoeken! Na Tibet is het de hoogste
hoogvlakte ter wereld. Chili ligt in “The Ring of
Fire”, wat een groot vulkanisch gebied is. De
meeste vulkanen worden in dit Andesgebied
gevonden, zo ook de hoogste ter wereld: Ojos
del Salado. Dit betekent “Ogen van Zout” en
is waarschijnlijk vernoemd naar het glinsterende zout dat in de gletsjers weerspiegelt.
En verder…
Buiten al het natuurschoon en de grote verscheidenheid in flora en fauna die er op het
vasteland van Chili te vinden is, zijn er genoeg
andere dingen te doen. Het nachtleven is
erg goedkoop en je zult nooit geweigerd
worden om de gympies die je aanhebt! Er
zijn vele musea met fossielen die ergens in
de Andes of in Patagonië gevonden zijn, of
tentoonstellingen over de Incacultuur voor
de wat meer cultureel ingestelde biologen.
Mijn oom had gelijk, Chili is niet makkelijk
te bereizen. Maar al die moeite is het meer
dan waard! Je valt van de ene verbazing
in de andere: als je ziet hoe het landschap
plotseling verandert van rotsen en gletsjers
naar een vruchtbaar en groen dal, maar ook
als het landschap gedurende drie dagen
helemaal niet verandert. Alle National Parks
maken dat een bioloog zich net als een
kind in de snoepjeswinkel zal voelen. Er
zijn zoveel zoogdieren, vogels, amfibieën
en reptielen te vinden dat je waarschijnlijk
nog een keer terug moet om alles te zien.
En eigenlijk, is daar helemaal niets mis mee.
Referenties
http://nl.wikipedia.org/wiki/Chili
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaal_park_Torres_del_
Paine
http://www.happy-nomads.nl/calafate-torres-del-paine.html
http:// annevanvlimmeren.waarbenjij.nu/
reisverslag/3853145/chile-full-of-nothingness
http://en.wikipedia.org/wiki/Ojos_del_Salado
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Monterey Bay Aquarium Research Institute
door Michiel de Groot
David Packard might be a person you have
cursed at unknowingly. Together with a
friend named Bill Hewlett, they dreamed
of someday starting a business. Making
custom electronic parts in a small garage
in Palo Alto, California, they did: they
created Hewlett-Packard, an incredibly
profitable electronics company, now
mostly
known
for
malfunctioning
printers. Using the money earned by this
early Silicon Valley business Packard
founded an not-for-profit oceanographic
institute: the Monterey Bay Aquarium
Research Institute.
Hewlett-Packard was founded in 1939, the
Monterey Bay Aquarium Institute (MBARI)
only in 1987, funded completely by the David
and Lucille Packard Fund, which again gets
its money from Hewlett-Packard. Packard’s
idea was to create an institute where
scientists and engineers could work together
to create useful oceanographic tools and
research the seas with them. He charged
MBARI to “Take risks. Ask big questions.
Don’t be afraid to make mistakes; if you
don’t make mistakes, you’re not reaching
far enough.”. Monterey Bay is located in
Moss Landing, California, which lies at the
opening of Monterey Canyon, a 4,000 meter
deep submarine canyon, providing the
research center with one of the most biologically diverse “laboratories” right in front of
their door.

now logged more dive time than any other
ROV in the world, at more than 3,600 dives.
1996, the year David Packard died, saw the
christening of the Western Flyer, a research
vessel, and MBARI’s own, custom-built ROV
Tiburon, which was the first ROV to be able
to dive over 4,000 meters. In that same year,
MBARI researchers developed a genetic
probe that allowed for identification of (some
potentially toxic) algae without time-consuming laboratory tests. The Tiburon was used
in 1998 to put liquid carbon dioxide on the
seafloor, where it rapidly expanded, reacted
with the seawater, and happily bounced out
of the tubes it was in and away with the
current.

the barrelhead fish Macropinna microstoma.
Overall, MBARI has contributed 100 new
species, and taught us an extraordinary
amount about already known species. Since
1989, they have had a live videos of the ROV
dives for visitors in the nearby Monterey Bay
Aquarium.
Next time your computer gives vague and
unhelpful errors or your paper gets jammed in
an impossible way in your printer, remember
that you helped the research effort of MBARI
by indirect funding. They couldn’t have
found the pigbutt worm without you, or your
gratuitous purchase of expensive cartridges.

Macropinna microstoma, the fish with the
see-through head.
References
Monterey Bay Aquarium Research Institute, www.mbari.
org

ROV Ventana

Tiburonia granrojo, also known
as the “Big Red Ugly”

Packard recognized in 1987 three areas of
nascent technology that could dramatically
advance oceanographic research: remotely
operated underwater vehicles (ROVs),
instruments that could perform chemical
analyses in the ocean, and computer science
and communications. In 1988, MBARI
started using the ROV Ventana, which has

All of these experts put together made
for some significant contributions to our
knowledge of oceanic biology, particular
in the deep. In 2011 MBARI discovered an
entirely new group of microscopic algae,
the rappemonads. The frequent excursions
into the deep by the robotic vehicles very
often results in descriptions of entirely
new species like this. Without MBARI, who
would’ve known of the Bumpy (a kind of
jellyfish), the Big Ugly (a jellyfish as well),
the pigbutt worm (or flying buttocks), or the
zombie worm (a type of polychaete that
feeds on bones of whale carcasses)? Deep
water filming and photography have enabled
researchers at MBARI to first describe bioluminescent behavior of a multitude of animals
and how they use it in the environment,
rather than in the laboratory. They were also
the first to describe the translucent head of
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LOBS Masterdag Bio-wetenschappen groot succes
door Saskia Kliphuis
Op vrijdag 18 januari vond de landelijke
Masterdag Bio-wetenschappen plaats,
die ieder jaar wordt georganiseerd door
het Landelijk Overleg Biologiestudenten
(LOBS) De Masterdag vond plaats in de
grote hal van het Ruppertgebouw en werd
door maar liefst 450 studenten bezocht.
Al sinds jaar en dag organiseert het LOBS
deze Masterdag voor studenten Biologie,
Medische Biologie en Psychobiologie uit
het hele land. Maar nog nooit had zij het zo
groots aangepakt. Terwijl voorgaande jaren
het bezoekersaantal gestaag opliep naar
175 vorig jaar, schoot de teller nu door naar
450. Ondanks de OV-problemen door het
winterse weer, kwamen vanuit het hele land
bachelorstudenten massaal opdraven om
zich te laten voorlichten over hun mogelijkheden voor de volgende stap in hun carrière
als bioloog.
Het programma
De markt was geopend van 16:00 tot 20:00,
maar om klokslag 16:00 stroomden de
eerste bezoekers al binnen. Gewapend met
biologisch verantwoorde linnen LOBS-tasjes
trokken zij ten strijde om zoveel mogelijk
informatie in te winnen, om erachter te
komen wat ze willen en kunnen doen
wanneer ze hun bachelor hebben afgerond.
Als aanvulling op de centrale informatiemarkt, werden er verscheidene lezingen en
workshops aangeboden. Zo was er bijvoorbeeld de lezing ‘Hoe kies je een master?’
door Frans Meeuwsen, de voormalig studieadviseur van onze Biologieopleiding in
Utrecht. Verder was er de lezing ‘Biologen
op de arbeidsmarkt’, verzorgd door Ingeborg
Scheurwater van het Nederlands Instituut
voor Biologie (Nibi), en prof. Dr. Martin
Wassen gaf een lezing over de ‘bijdrage
van biologen aan een duurzame wereld’. De
workshops ‘solliciteren’, ‘personal branding’
en ‘stage bij een extern bedrijf’ werden ook
goed bezocht.

Drukte op de Landelijke Masterdag Bio-wetenschappen 2013
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Studenten aan het woord
Yeszamin Onderwater: Als tweedejaars biologiestudente die zich nog niet georiënteerd
had op de verschillende masters, begaf ik
mij op de LOBS Masterdag. Het evenement
werd druk bezocht door (biologie) studenten,
ook van buiten Utrecht. Alle grote universiteiten van Nederland waren aanwezig. Iedere
universiteit werd vertegenwoordigd door
een aantal docenten en studenten die je wat
meer konden vertellen over een bepaalde
master. Ik had me voorgenomen om zoveel
mogelijk folders mee te nemen van masters
die mij interessant leken, en liep rustig langs
alle kraampjes. Hoewel het erg gezellig
was dat het zo druk was in de hal van het
Ruppert, moest je bij sommige kraampjes in
de rij staan om folders te kunnen pakken of
wat te kunnen vragen.
Naast informatie over specifieke masters,
werden er ook lezingen en workshops
georganiseerd. De lezing ‘Hoe kies je een
master’, die gegeven werd door Frans
Meeuwsen, vond ik erg interessant. Hij
vertelde onder andere wat redenen voor
studenten zijn om wel of geen master te
doen, wat je kunt doen zonder master en wat
de voordelen zijn op de arbeidsmarkt als je
wel een masterdiploma hebt.
Al met al is de LOBS Masterdag een goede
eerste oriëntatie voor je masterkeuze. Ik heb
een beter beeld gekregen van de verschillende masters die je kunt gaan doen na je
bachelor Biologie en de volgende stap is nu
om te kijken welke master het beste bij mij
past.
Berber Heerschop: Ook dit jaar was er
weer een LOBS masterdag in Utrecht. Dit
keer was deze op vrijdag 18 januari in het
Ruppert gebouw. Op deze middag was
er een informatiemarkt te vinden waar
masteropleidingen uit heel Nederland een
standje hadden waar je je brandende vragen
kon stellen en folders kon verzamelen.
Ook waren er een aantal lezingen en
workshops te volgen. Want hoe kies je
nou eigenlijk een master? Een kort praatje
van Frans Meeuwsen was bedoeld om dit
enigszins te vergemakkelijken. Belangrijkste
boodschap: Weet wie je bent en wat je kan.
Menige student was geïnteresseerd in de
workshop ‘Stage bij een extern bedrijf!?’.
Dit klinkt natuurlijk leuk, maar hoe zorg je
nou dat juist jij opvalt? Aangezien social

media een steeds grotere rol speelt in ons
dagelijkse leven, werd het sterk aangeraden
er op te letten wat je hier allemaal op zet.
Eventueel toekomstige werkgevers maken
hier namelijk vaak gebruik van om wat over
jou te weten te komen. Al met al een leuke,
informatieve dag!
Over het LOBS
In het LOBS zitten afgevaardigden van alle
Biologieopleidingen in Nederland. Het is
een overlegorgaan dat verbonden is aan
het Nibi, waar tevens de vergaderingen
plaatsvinden. Tijdens deze vergaderingen
brengt men elkaar op de hoogte van wat er
speelt op iedere universiteit, maar er vindt
ook informatie-uitwisseling plaats over hoe
bepaalde zaken binnen de opleiding of universiteit geregeld zijn en hoe beleidsproblemen opgelost kunnen worden. Zo kunnen we
ideeën opdoen over hoe wij als studenten ons
kunnen inzetten om het biologie-onderwijs
nog beter, effectiever en mooier te maken.
Daarnaast wordt er regelmatig samen een
feestje gevierd, bijvoorbeeld wanneer één
van de biologie-studieverenigingen een
gala, wissel-ALv of een Diesreceptie heeft.
Het LOBS werkt aan een website, waarop
in de toekomst alle informatie te vinden is
die je als biologiestudent wilt hebben. Nu al
vind je er informatie over de verschillende
masters waarmee je kunt starten wanneer
je je Biologie(gerelateerde) bachelordiploma
op zak hebt.

Bij de UU-sectie waren de voorlichters bezige
bijtjes

Wil je meer weten over het LOBS, kijk dan
op www.biologiestudenten.nl of mail naar
mail.lobs@gmail.com!

| REVIEW |

Het Labyrint van Occam
door Jaap Rutten
Ben je een fan van Sudoku’s met extra
regels, logicapuzzels of rekengrapjes?
Dan is het Labyrint van Occam bedoeld
voor jou.
Het Labyrint van Occam is geschreven door
Arnout Jaspers en bestaat uit een collectie van
allerlei soorten wiskundige raadsels geordend
op moeilijkheid in vier verschillende niveaus.
Je wordt steeds meer uitgedaagd hoe verder
je komt. De puzzels worden gepresenteerd
als deel van een groot labyrint met 4 verdiepingen (de 4 niveaus), maar buiten de labyrintpuzzels aan het begin van elk niveau wordt
hier helaas niets mee gedaan. De wiskundige
raadsels staan volledig los van elkaar, wat als
voordeel heeft dat je vrij bent een puzzel over
te slaan als je een hem niet leuk vind, maar
het betekent ook dat er geen extra motivatie
is om de puzzels op te lossen. De eerste twee
niveaus zijn goed te doen als je een beetje
wiskundig ingesteld bent. Na goed puzzelen
kom je er waarschijnlijk wel uit. Na een paar
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puzzels ben je er dan ook wel weer even klaar
mee. Het kan dus goed dienen voor vermaak
tijdens de vakantie, zeker als je op vakantie
gaat met anderen die ook van deze raadsels
houden. Dit is geen boek waar je zomaar even
doorheen gaat. Helaas heb je voor sommige
vragen specifieke wiskundige kennis van
wiskundige stellingen nodig. Vaak wordt dit
uitgelegd via een paar voorbeelden of een
hele uitleg, maar zeker in de hogere niveaus
problemen komt het steeds vaker voor dat
verwacht wordt dat de lezer het allemaal al
weet. Als je bijvoorbeeld geen meetkunde
gehad hebt, zijn een aantal puzzels niet te
begrijpen. Je kunt deze natuurlijk gewoon
overslaan, maar dan wordt 20 euro opeens
een hoge prijs. Als de prijs je niet afschrikt
en je jezelf en anderen graag met wiskundige
raadsels op de proef stelt, is dit echter een
leuke aanwinst. Om jullie zelf te kunnen laten
beoordelen eindig ik met een voorbeeld.
Wisselstoring

De euro is uiteengevallen in een Neuro en een
Zeuro. 4 Zuid Europese broers kopen op reis
samen een souvenir van 400 Neuro, waar ze
elk 100 Zeuro voor neerleggen. De reisleider
zet de verkoper achteraf onder druk, een
Zeuro is namelijk 1,17 Neuro waard, dus de
broers hebben 68 Neuro teveel betaald. De
verkoper betaalt dit terug aan de reisleider.
De reisleider geeft de broers elk 7 Zeuro terug
en houd zelf de overgebleven 30 Zeuro. Nu
is iedereen tevreden. De winkelier heeft zijn
hele bedrag, de broers hebben 372 Zeuro
uitgegeven en de Reisleider heeft 30 euro in
zijn zak gestoken. 372+30= 402 Zeuro. Waar
komen deze 2 Zeuro’s vandaan?
Het Labyrint van Occam
Arnout Jaspers
ISBN13: 9789035137646

BLIK OP DE WEG |

Hoe goed kent u uw familie, laat staan andere families? De
werkgroep Botanische Tuinen biedt uitkomst.
door Gijs Steur

Ook dit jaar organiseren wij met trots en plezier
de Nederlandse Flora cursus. Deze cursus
haakt in op een aantal zaken. Ten eerste het
groeiende tekort in (systematische) plantenkennis en veldwerkervaring. Ten tweede
de miskenning van onze mooie Botanische
tuinen en ten derde het ongekende animo om
te weten wat er eigenlijk nu allemaal groeit
en bloeit in ons land. De legendarische Prof.
Dr. F.A.F.C. Went zou ook de uitgesproken
wens hebben gehad dat iedere Utrechtse
biologiestudent de Nederlandse planten zou
moeten kennen dan wel moeten kunnen
determineren.
De cursus is zodanig opgezet dat deze handig
te volgen is naast de reguliere cursussen en
werktijden van de Universiteit. Zo komen
we tijdens de cursus tien woensdagen in
de Botanische Tuinen en rondom de Uithof
bijeen tussen 17:15 en 19:15u. Ook zullen
we op een zaterdag de het natuurterrein de
Driehoek aandoen alsmede in een weekend
het flora-rijke Limburg bezoeken. Tijdens deze

dagen behandelen we typische Nederlandse
planten en landschappen. Daarnaast nemen
we elke dag de tijd om het herkennen en
determineren van planten met behulp van
de Heukels’ Flora onder de knie te krijgen.
Op het einde van de cursus zal er een klein
tentamen plaatsvinden waar de kennis over
de planten wordt getoetst. Bij succes rijken
wij een certificaat uit ter bewijs dat men de
cursus naar behoren heeft doorlopen. Zo leert
u nog eens andere families goed kennen.
Wij heten in principe iedereen welkom op
deze cursus maar het aantal plaatsen is
beperkt. Al enkele jaren loopt het storm bij de
inschrijvingen dus let goed op de volgende
zaken:
Doordat deze cursus waarschijnlijk dit jaar
voor het laatst buiten het curriculum van
Biologie valt kan men geen ECTS punten
voor deze cursus behalen. Je volgt de cursus
dus geheel ter eigen leer en vermaak. We
verwachten dan ook de volle inzet en verantwoordelijkheid van de deelnemers. De

volgorde van inschrijving en daarna welke
cursusmomenten men aanwezig kan zijn
bepaalt wie er wordt toegelaten tot de cursus.
De verplichte cursusdagen dit jaar zijn de
woensdagavonden: 17 en 24 april; 1, 8, 15,
22 en 29 mei; 5,12 en 19 juni; en het weekend
van 14,15 en 16 juni. De kosten zijn ca. €
40,- en bekostigen een syllabus en de overnachtingen in het weekend. Heukels’ Flora en
handloep essentieel. Het inschrijfmoment zal
plaats vinden op dinsdag 26 maart 2013 op
de UBV-kamer tussen 09:00 en 11:00, kom op
tijd.
De werkgroep Botanische Tuinen bestaat uit:
Gijs Steur BSc (voorzitter werkgroep en
coördinator cursus), info: g.steur1@uu.nl
Drs. Vijko Lukkien,
Drs. Hans Persoon,
Edwin Pos, MSc,
Niek van Rabenswaaij MSc,
Frida Feijen en
Joost van de Ven
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| BIOLO GIE IN HET NIEUWS |
door Marloes Leeflang

Mieren kletsen met elkaar
Het is bekend dat mieren met elkaar kunnen communiceren door middel
van chemische signalen. Maar nu is er ontdekt dat mieren geluid kunnen
maken met ribbels op hun achterlijf. Ze doen dit net zoals sprinkhanen:
ze strijken met hun achterpoten langs hun achterlichaam en produceren
zo een heel zacht geluid. Recent onderzoek laat zien dat jonge mieren
dit geluid maken wanneer ze in gevaar zijn. Als reactie komen de
werksters naar ze toe, om ze in veiligheid te brengen. De jonge mieren
worden zelfs eerder gered dan de larven. Het onderzoek laat dus zien
dat het geluid nodig is voor communicatie, maar ook voor sociale status.
Referenties:
http://www.nu.nl/wetenschap/3158587/pubermier-roept-hulp.html

FreeDigitalPhotos.net, Arvind Balaraman

Angst versus paniek
De amygdala is het deel van de hersenen dat een grote rol speelt in de
generatie van angst. Een persoon met de zeldzame ziekte genaamd UrbachWiethe vertoont al sinds de puberteit geen angst meer, omdat haar amygdala
zwaar is aangetast. Maar wanneer zij tijdens een onderzoek een paniekinducerende dosis koolstofdioxide kreeg toegediend, kreeg ze een paniekaanval. Dit geeft aan dat de amygdala niet de enige bewaker van angst is en
dat paniek, intense angst, ergens buiten de amygdala wordt gecontroleerd.
Interessant is dat gezonde proefpersonen al angst vertoonden voorafgaande
aan het onderzoek, in tegenstelling tot de proefpersonen met een aangetaste
amygdala. De amygdala kan dus gevaar detecteren en de persoon voorbereiden om de bedreiging te confronteren.
Referenties:
http://www.biologynews.net/archives/2013/02/04/human_brain_is_divided_on_fear_and_panic.html

De amygdalae in het brein

Cyborg in the making
Onderzoekers van de universiteit van Pittsburgh zijn erin geslaagd een man zijn robotarm te laten bewegen door enkel aan de beweging
te denken. De dertigjarige man is volledig verlamd door een dramatisch motorongeluk ongeveer zeven jaar geleden. Met behulp van
hersen-computer interface technologie was het mogelijk de gedachten van de man om te zetten in algoritmes en te vertalen in de
bedoelde beweging naar een computer en later naar de robotarm. Zes weken voor de implantatie van de arm bekeken de onderzoekers
de hersenen van de man onder een fMRI-scanner. Terwijl de man naar filmpjes van bepaalde bewegingen keek, konden de onderzoekers bepalen waar de signalen vandaan kwamen. Zo konden zij een elektrocortigrafie rooster maken met 28 elektroden die ze op het
deel van de hersenen dat de beweging van de rechterarm en –hand controleert. De elektroden vangen de neurale signalen van de
hersenen op wanneer de man naar een virtuele arm kijkt. Bepaalde signaalpatronen werden gebruikt om een bal op en neer te bewegen
op een computerscherm. Na 20 dagen trainen werd het computerscherm vervangen door de robotarm en kon deze door de hersenen
worden gecontroleerd.
Referenties:
http://www.sciencedaily.com/releases/2013/02/130208124818.htm
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We zijn nu net met zijn allen begonnen aan de nieuwe cursussen,
Systeembiologie en Biologie van dieren.
cursussen uit de 2 e periode

Dat houdt in dat de

zijn afgerond, Plantenbiologie

was al eerder in de periode afgerond dan Evolutiebiologie, 2

STUDENT UIT ETEN |

Restaurant de Zakkendrager
door Jeroen Bentinck

weken eerder, maar in die 2 weken zijn we bezig geweest met de
experimenteer weken. Die zijn naar mijn mening goed bevallen,
ik vond het leuk om te doen. Je bent dan toch die weken even
met iets anders bezig, dan de gewone schooltaken. Ik vond het
leuk om lekker die uren bezig te zijn met de verschillende
opdrachten, en je leert stiekem ondertussen toch hoe bepaalde
dingen gaan in zo’n onderzoek.
Evolutiebiologie had in die 2 weken nog wel veel les, en dit
was ook nodig met het afsluitende deeltentamen. Jammer genoeg
zijn, bij het schrijven van deze column, de cijfers nog niet
terug. Ik wacht met spanning af of ik het deeltentamen heb
gehaald. Wat wel erg minder is, is dat voor mij al duidelijk
is dat ik toch moet herkansen, want het eerste deeltentamen
van Evolutiebiologie was niet goed genoeg. Dus daar gaan de
vrije dagen.
Nu is iedereen van start gegaan met periode 3, en mij bevalt
het tot nu toe nog goed. Systeembiologie is wel heel iets
anders dan dat we gewend zijn, maar het maken van de schema’s

Voor mijn verjaardag kreeg ik van Ilja, Nora en Jaap een etentje
in Restaurant de Zakkendrager. Dit knusse zaakje zit in de
Zakkendragersteeg, tussen de Oudegracht en Vredenburg. Wat
opvalt is de serre achterin, waarvanuit je tegen een mooie grote
oude boom kijkt. Er hangt een gezellige sfeer en het is een prima
locatie om een etentje te houden. Het eten is niet duur, maar als
je een goedkope studentenhap wilt hebben, kun je beter ergens
anders wezen. Voor een hoofdgerecht ben je namelijk tussen
de 14 en 17 euro kwijt. Maar wat je er voor krijgt is hemels.
Zo kreeg ik een gebakken schelvis voorgeschoteld, met risotto
van doperwten en pancetta (soort gedroogde salami), met een
Parmezaans koekje. De vis was voor het grootste deel lekker
zacht. Het laatste stukje vis was helaas wat droog, maar dat
proeft alleen de fijnproever, want het gerecht als geheel was
overheerlijk. Mijn toetje bestond uit appel-crumble uit de oven
met een vanille sausje en een bolletje ijs (€ 6,75). Zeer geslaagd!
Wat de anderen hadden kunnen ze het beste zelf verwoorden.

gaat mij tot nu toe goed af. Daarnaast vind ik het erg prettig
dat alle college weer worden opgenomen, wat niet het geval
was bij de Evolutiebiologiecursus. Want ik leer graag door
deze terug te luisteren, dus dat is weer mooi meegenomen.
Maar naast al dat school, is er gelukkig ook nog altijd de
UBV.

Afgelopen vrijdag (08-02-2013) schitterde op nationale

televisie, bij het nieuwsprogramma Editie NL, in het onderwerp
over de bioloog als een van de meest sexy beroepen. Maar
behalve dat ze op tv verschenen, ondernemen ze ook allerlei

Ilja: “Ik had risotto met geitenkaas, of zoals het recept zei:
‘Risotto van baby tomaten en courgette met gemarineerde
artisjokken en pecorino krullen.’ Dit was echt ultralekker, die
pecorino krullen waren een soort van droge kaasvlokken, die het
plakkerige van de risotto heel goed compenseerden. Als toetje
had ik een chocolade espresso brownie. Deze was zo puur van
smaak en heel zacht, dat ik er even aan moest wennen, maar ik
vond hem erg lekker.”

activiteiten rond deze tijd. Zo is net de inschrijving van
het liftweekend geweest. Dat als altijd (naar verhoren) zeer
populair is, en ook dit jaar weer razend snel vol zat.

Jammer

genoeg heb ik het dit jaar niet gehaald, volgend jaar gaan we
weer een poging wagen.
En natuurlijk is ook de DIES-week, de verjaardag van de UBV, en
dit wordt natuurlijk uitgebreid gevierd met allerlei verschillende leuke activiteiten waaronder een lezing en paintballen.
En op Valentijnsdag komt er weer een UBV feest aan, met in de

Jaap: “Ik had Portobello gevuld met spinazie, ricotta, knoflook
en pijnboompitjes, met Napolitaanse saus en gegratineerd met
Parmezaanse kaas. Het was erg lekker! Alleen was het een
beetje vreemd dat de spinazie niet in de paddestoelen zat, maar
in een hoopje ertussen, dat was wat minder. Voor de rest was het
erg lekker. Als dessert had ik de pistache-citroentaart. Deze viel
eigenlijk een beetje tegen. Beetje aan de droge kant en niet heel
veel citroen in te ontdekken, maar desalniettemin erg lekker.”

uren ervoor super gezellig eerstejaars-bowlen.
Dus zat leuke dingen te doen, dus me vermaken moet wel goed
komen, maar nu alleen niet de school uit het oog verliezen.

Tot de volgende column

								

Nora: “Ik had gnocci met verschillende paddenstoelen (meer
paddenstoelen dan gnocci): Mega lekker!! En als toetje
cremebrulé met bosvruchtencompot. Overheerlijk. Algemeen
gezien een voortreffelijke prijs-kwaliteits verhouding! Zelfs de
wijn was lekker. En de ambiance (zo een mooie boom) en de
bediening waren ook toppie.

Jurgen

Kortom, de Zakkendrager levert heerlijke gerechten met een
uitstekende prijskwaliteitverhouding, een sfeervolle ambiance
en goede bediening.
Ik vond het een zeer geslaagd kado!
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Kruiswoordpuzzel

Antwoorden puzzels vorige nummer

Antwoorden kruiswoordpuzzel januari 2013
1. Nucleus

6. Ion

2. Tissue

7. Invertebrates

3. Autotroph

8. Apoptosis

4. Paraxial

9. Genomics

5. Membrane

10. Phylogeny

Sudoku

Antwoord Sudoku januari 2013

Wedstrijd
Winnaar prijsvraag januari
De prijsvraag van vorige maand ‘Hoe heet de hybride van een zebra
en een shetland pony?’ is Daan Laméris ! Het juiste antwoord is
‘Shetbra’. Hij kan zijn fantastische USB-stick komen ophalen in kamer
O204 van het Kruytgebouw. Gefeliciteerd!
De prijsvraag van deze maand
Wie gebruikte het eerste de term ‘biologie’, van het Griekse bios =
leven en logos = studie van?
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A. Aristoteles
B. Gottfried Treviranus
C. Jean-Baptiste de Lamarck
Mail het goede antwoord naar bio-scope@uu.nl en de eerste persoon
met het goede antwoord is de winnaar van een geweldige groene
USB-stick van wel 8 gigabyte. De gelukkige wordt in het volgende
nummer bekend gemaakt en mag dan zijn/haar prijs komen ophalen!

|

MEDEDELINGEN |

|

BE ST U U R S C OLUM N |

Lecker hoor.
door Vidar Bakker
Rondleidingen geven in de Botanische Tuinen
De Botanische Tuinen zijn nog steeds op zoek naar enthousiaste
UBVers die het team van gidsen willen komen versterken. Ben jij geïnteresseerd neem dan contact op met Petra (P.M.J.vandenBeemt@
uu.nl). Er staat een kleine vergoeding tegenover, maar het belangrijkste is natuurlijk dat je enorm veel ervaring en kennis over flora
opdoet.
Appelsap
Vanaf nu kan je op de UBV kamer naast de appeltjes van Izaäk
Westeneng ook zijn appelsap van maar liefst vijf verschillende
soorten appels kopen. Voor een literfles betaal je het luttele bedrag
van €1,50. Op de kamer hangt een lijst waar je de gewenste
hoeveelheid flessen kunt aangeven, de maandag daarop zijn deze
dan op te halen op de UBV kamer.
De Leckere
De Leckere en de UBV hebben de handen in een geslagen. Ben je
benieuwd wat de Leckere precies is? Lees de bestuurscolumn of kijk
op www.deleckere.nl.
Emailadressen
Voor algemene vragen kun je terecht op bestuur@ubv.info.
Voor al je vragen over
Vidar Bakker		
Voor al je vragen over
Lian Smeets		
Voor al je vragen over
Stijn van den Bergh
Voor al je vragen over
Tijmen van Loon 		
Voor al je vragen over
Miriam Loth		
Voor al je vragen over
Sietske van Bentum

huisvesting of stukjes voor in de BioSCOPE:
voorzitter@ubv.info
UBV-activiteiten en de nieuwsbrief:
secretaris@ubv.info
financiën:
penningmeester@ubv.info
onderwijs:
vicevoorzitter@ubv.info
sponsoring:
vicesecretaris@ubv.info
de boekverkoop:
vicepenningmeester@ubv.info

Wil je iets leuks doen naast je studie en/of wil je nieuwe
biologen leren kennen? Deze commissies zijn nog op
zoek naar nieuwe biologen:
Werkgroep de Driehoek
Werkgroep Botanische Tuinen
Symposiumcommissie
Zoekt jou commissie nog nieuwe leden? Laat dit weten aan
het bestuur!

Toegegeven, als bestuurder
van
een
studievereniging
drink je nog al eens een
biertje. Laat ik dat wel
direct relativeren, het is
absoluut niet het geval dat
ik elke nacht stomdronken
in mijn bed beland. Maar na
een lange dag werken op de UBV kamer is er nou eenmaal
regelmatig ergens een borrel, een receptie of een
feest waar je als bestuurder aanwezig dient te zijn
en aldaar drink ik graag een ijskoud pilsje. Ik kan
wel zeggen dat ik een echte liefhebber ben. Maar voor
nu even genoeg over de goudgele rakker, later kom ik
hier op terug.
Nu iets anders. Wil je tegenwoordig als bedrijf,
instituut of vereniging nog serieus genomen worden
dan dien je ergens op je website, je jaaroverzicht of
je strategisch plan het woord ‘duurzaamheid’ te laten
vallen. Velen geloven niet meer in de term en ik kan
niet ontkennen dat het principe zijn charme enigszins
heeft verloren door de rage die er omheen is gebouwd.
Maar dat veel bedrijven er een marketingtruc van
gemaakt hebben betekent niet dat er niets goeds van
verduurzaming meer uitgaat. Ook al zijn de stappen die
men maakt soms erg klein, er worden tenminste stappen
gemaakt. Het moge duidelijk zijn, naast liefhebber
van een pilsje ben ik ook een uitgesproken liefhebber
van verduurzaming.
Naar aanleiding van het bovenstaande verhaal hebben
wij als bestuur aan het begin van het jaar de wens
uitgesproken om ook onze vereniging duurzamer te
maken. Veel stappen zijn er al gemaakt. Zo wordt het
afval op de UBV kamer inmiddels gescheiden, is de
koffie en thee FairTrade en zijn de appeltjes van Izaäk
Westeneng, de duurzame appelboer uit Zeist.
Nu weten jullie dat ik liefhebber ben van een biertje,
voorstander van verduurzaming en lid van een duurzame
Utrechtse Biologen Vereniging. Dan nu het gedeelte
wat al deze aspecten met elkaar verbind, namelijk
een nieuwe overeenkomst die de Utrechtse Biologen
Vereniging deze week gesloten heeft met het duurzame
biermerk de Leckere. Vanaf deze week is er een heerlijk
biologisch biertje verkrijgbaar op de UBV kamer. Als
liefhebber kan ik je vertellen dat het een bijzonder
lekker biertje is ook nog.
Nu zei ik dat wij een overeenkomst hadden bereikt.
In andere worden, wij krijgen voordelen van de
Leckere in ruil voor diensten die wij leveren. Ik heb
afgesproken met onze vrienden van de Leckere dat ik
ze waar mogelijk zou promoten en dat ga ik nu dan ook
schaamteloos doen: zin in een goudgele rakker? Kom
dan naar de UBV kamer voor een Leckere!
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Werkgroep de Driehoek

Werkdag de Driehoek 26 januari 2013

door Stefan van Meijeren

door Stijn van den Bergh

Als bioloog in opleiding ben je bezig met het ontdekken van
het leven op aarde. Of dat nu op microniveau is of dat je naar
ecosystemen kijkt, we willen weten hoe het in elkaar steekt. Dit
is natuurlijk fantastisch om te leren, maar echt buiten komen doe
je als bioloog tijdens je opleiding nog nauwelijks. Eén van de
mogelijkheden om nog wel buiten te komen is via de Werkgroep
de Driehoek. Wat dit inhoudt? Lekker snoeien, zagen en maaien
in hét enige echte natuurgebied dat op de Uithof te vinden is en
onderhouden wordt door de UBV: De Driehoek.

Op een prachtige zaterdagochtend eind januari vielen de
sneeuwvlokjes bij de vleet en stond het kwik nog immer onder
de psychologische (maar vooral natuurkundig interessante)
grens van nul graden Celsius. Toch weerhield dit acht dappere
UBV’ers er niet van om een ochtend de handen uit de mouwen
te steken en lekker te werken in het mooiste stukje grond op de
Uithof, dat ook nog eens in beheer is van de UBV!

Al jaren is de Driehoek, een stuk natuurgebied direct ten westen van
de Cambridgeflat, in beheer bij de UBV en met name Werkgroep de
Driehoek is hiervoor verantwoordelijk. Een werkgroep is voor sommige
misschien een onbekende term, maar is eigenlijk niets anders een
doorsnee commissie met een wat grotere groep leden die niet gaan
vergaderen maar juist lekker in de natuur aan de slag gaan. Zo heeft
de werkgroep er onder andere voor gezorgd dat een door riet en
brandnetel verruigd stuk land langzaam maar zeker is omgevormd
tot een kruidenrijk grasland met beschermde soorten waar zelfs
orchideeën hun plek gevonden hebben. Tevens wordt in de winter vaak
gewerkt aan de instandhouding van een eeuwenoud landschapselement: de essenhakhoutwal. Vroeger werd een dergelijke wal gebruikt
voor de productie van hout, dat onder andere werd gebruikt voor het
maken van gereedschapsstelen.
Sinds kort is het beheerplan grondig onder de loep genomen en zijn
er nieuwe plannen gemaakt voor de Driehoek. Belangrijkste speerpunt
hierbij is, en hoe kan het ook anders, het in ere herstellen van de
kikkerpoel. Deze poel is de laatste jaren flink dichtgeslibd en vol
gegroeid met wilgen wat niet ten goede komt van de amfibieënstand.
Afgelopen werkdag is door een deel van de werkgroep dan ook met
groot enthousiasme begonnen aan het (deels) wilgenvrij maken van
de poel.
Gezien de nieuwe plannen zal het in de toekomst vaker gebeuren dat
er onderhoud gepleegd moet worden aan dit unieke gebiedje. Dit lukt
niet zonder een actieve en grote werkgroep en we hebben altijd meer
mensen nodig. Voel jij je door bovenstaand verhaal aangetrokken en
heb je ook zin om lekker actief in de natuur bezig te zijn en de biologie
van dichtbij mee te maken? Kom dan een dagje meewerken in de
Driehoek op de volgende werkdag, op zaterdag 2 maart. Bovendien
kan je je aanmelden als geïnteresseerde voor de werkgroep door een
mail te sturen naar werkgroepdedriehoek@gmail.com!
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Bewapend met scala aan gereedschap, variërend van een
kettingzaag tot een ouderwetse handbijltje was het doel van de
dag duidelijk: de in de afgelopen jaren steeds verder dichtgeslibde
kikkerpoel vrijmaken van wilgen. Door achterstallig onderhoud
hebben een groot aantal wilgenbomen hun kans schoon gezien
om in en rondom de kikkerpoel te ontspruiten en het volwassen
bomenleven op te zoeken. We wilden de volledige zuidrand van de
kikkerpoel vrijmaken van wilgenbomen, zodat er meer lichtinval in de
poel is overdag, en overhangende takken wegsnoeien, om bladval
tot een minimum te beperken.
Meteen na aanvang ronkte de kettingzaag van lid van verdienste
van de UBV, Frans Meeuwsen, al en was deze verantwoordelijk voor
de hoogste wilgensterfte in minstens 10 jaar in de Driehoek. Ook de
andere aanwezigen lieten hun aanwezigheid niet ongemerkt voorbij
gaan. De ene na de andere wilg werd omgezaagd, van zijtakken
afgeholpen en in stukken gezaagd. Al het kleine grut, de zijtakken
werden zorgvuldig aan de rand van de driehoek in een geul gestort,
waarmee getracht wordt zomerse escapades van de Cambridgeflat bewoners tegen te gaan, die anders eventueel via die geul de
Driehoek in kunnen.
Na een goede twee uur werken had iedereen stevige honger en
werd er enigszins gelukzalig genoten van een gratis lunch, verzorgd
door de UBV. Na de lunch maakte Moeder Natuur het ons lastiger,
door ons op te scheppen met een kleine sneeuwstorm, maar zelfs dit
hield ons niet tegen. Uiteindelijk zijn we echt geweldig opgeschoten
met het snoeiwerk, en zijn we al zeker over de helft. Wat vooral
meezat was dat de kikkerpoel bevroren was door de vrieskou, en
we dus gemakkelijk bij alle wilgen middenin de kikkerpoel konden
komen. Deze zijn dan ook allemaal neergehaald.
Zoals gezegd zijn we zeker over de helft, maar we zijn nog niet
klaar. Daarom staat alweer de volgende werkdag gepland, en wel
op zaterdag 2 maart. Op deze dag zullen we wederom de kikkerpoel
onder handen nemen en de resterende wilgen en bomen aan de
zuidrand. Dus denk jij na het lezen van dit verslag: “Dit lijkt me wel
wat!” Kom dan naar de werkdag op 2 maart!
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De Eendenman

Sollicitatieworkshop People in Science

door Wineke Slingerland

door Iris Kampers

Op dinsdag 22 januari was er weer een lezing georganiseerd
door de lezingcommissie van de UBV. Ze hadden hiervoor Kees
Moeliker uitgenodigd, ook wel bekend als De Eendenman.

Nu de economische crisis in volle gang is en mensen aan alle
kanten om de oren geslagen worden met bezuinigingen, leek
het een goed idee om mee te doen aan de sollicitatieworkshop
van de UBV. Immers, solliciteren is belangrijk. Of zoals mijn
oom het zegt; solliciteren bestaat uit twee cruciale factoren.
De K en de A. Met de K van kwaliteit zit het bij de gemiddelde
bioloog wel goed. Zelfs als je lamlendig uit de PUT komt
rollen, weet je als bioloog in Utrecht dat er af en toe heus wel
handige informatie in die grijze brij blijft hangen. Maar dan
de A. Acceptatie. Een woord dat dingen omvat van netwerken
tot dresscode, van CV tot presentatie. Hoe pak je dat nu aan?

Alhoewel De Eendenman geen geboren spreker is, was zijn lezing leuk
en interessant om naar te luisteren. Nadat de zaal gevuld was met een
groot aantal mensen begon hij aan zijn lezing.
Kees Moeliker vertelde dat hij sinds 1989 verbonden is aan het Natuurhistorisch museum in Rotterdam. Op 5 juni 1995 om 17:55 hoorde
hij een harde bons op het raam, zijn gevoel zei dat dit iets bijzonders
was en hij ging op zoek waar de bons vandaan gekomen was. Hij
keek door een van de vele ramen van het gebouw en zag een dode
eend liggen. Tot zijn verbazing zag hij een levende eend, een woerd,
geslachtsgemeenschap hebben met de dode eend. Toen hij wat beter
keek, bleek de dode eend ook een woerd te zijn. Snel haalde hij zijn
camera en maakte foto’s van deze homoseksuele necrofiele eend die
72 uur doorging met ‘paren’. Nadat hij dit gepubliceerd had, heeft hij
veel verhalen en foto’s opgestuurd gekregen met daarin meer waarnemingen van homoseksuele necrofilie. Zijn vervolgonderzoek ging over
eenden die op het moment dat ze stierven op hun rug terecht kwamen,
dit zou volgens zijn hypothese zijn omdat hierdoor de homoseksuele
necrofilie vergemakkelijkt werd. Dit onderzoek verviel echter omdat hij
het tegenovergestelde tegenkwam.

Als ik de mensen van People in Science mag geloven, valt het
allemaal wel mee. Tijdens een workshop van twee uur legt Lisette
Spoelder haarfijn uit wat de do’s en don’ts zijn van het solliciteren,
uiteraard met een flitsende, frisse presentatie en een rustige
maar toch actieve uitstraling. Lisette is zelf eigenaar van People
in Science, een recruitmentbureau voor mensen die werken in –
jawel – de wetenschap. Zij spit dagelijks tientallen CV’s door en
maakt een match tussen bedrijven met een vacature en mensen
die aangesloten zijn bij het bureau. Kortom; de ideale persoon om
ons wat bij te brengen over het solliciteren. Beginnend bij het CV,
stappen wij als bachelor- en masterstudenten in de wereld van
‘het werkende leven’. Ook wel bekend als ‘het einde van je leven’.

In 2003 had hij de eer om de IG-Nobelprijs te komen ophalen in de
Universiteit van Harvard. Dit is een Nobelprijs voor de onderzoeken
die mensen eerst aan het lachen maken en daarna mensen laten
nadenken over het onderzochte. De jury bestaan uit onderzoekers die
zelf een IG-Nobelprijs hebben gewonnen, ook Kees Moeliker behoort
tot één van de juryleden. Elk jaar wordt ook een aantal onderzoekers
die de IG-Nobelprijs hebben gewonnen uitgenodigd om vijf minuten een
praatje te houden over het onderzoek waarmee ze gewonnen hadden,
Kees Moeliker heeft ook een aantal keer een praatje gehouden over
zijn onderzoek naar homoseksuele necrofilie onder eenden.

Vergezeld door een kopje thee en heel veel koekjes beginnen we
aan de workshop. Na een uitleg over hoe een CV eruit zou moeten
zien en wat erin zou moeten staan, waarbij ook onverwachtse
beroepen als croupier ineens een heel positieve eigenschap blijken
op je CV, gaan we verder met de motivatiebrief. Bij de motivatiebrief
wordt het publiek al wat losser en begint de presentatie steeds
meer op een gesprek te lijken, waarbij alle vragen geoorloofd
zijn. Hier leren we dat een ‘alternatieve manier van geordendheid’
een prima manier is om te zeggen dat je vreselijk chaotisch bent,
waarna we met goede moed door kunnen naar het gesprek zelf.

Na de lezing praatte iedereen nog even na en was er gelegenheid om
te praten met Kees Moeliker. Hierna gingen de meesten naar huis, een
klein aantal zag elkaar nog terug tijdens de Spelletjes-Put.

Dankzij de jaren van ervaring van Lisette komen we ook hier weer
bij een aantal speerpunten aan, die zij moeiteloos uitlegt en waarbij
ze meteen tips geeft om ermee om te gaan. Zelf voel ik me al een
stuk beter voorbereid, en lijkt ‘het einde van je leven’ zo slecht nog
niet. Eind februari komt Lisette terug voor de CV-check, wederom
georganiseerd door de MasterCie. Ik ben zeker weer van de partij!

Een afgeladen Boothzaal voor de Eendenman
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Karten

Die echte Nasi

door Lisa Rijnbeek

door Yaro Laenen

Vanuit de UBV vertrok er op woensdag 6 februari 2013
een delegatie van negen man, waaronder ik, richting de
Kartfabrique te Maarssen om de CO2 eens even flink de
lucht in te blazen.

Als je wel eens in Indonesië geweest bent of Indonesische familie hebt
weet je het: alleen echte Indo’s kunnen echte nasi maken. Simpel, lekker
en op alle momenten van de dag te eten. En het is nog goedkoop ook!
Helaas ben ik geen Indo. Daarom ben ik veroordeeld tot het oneindig
uitproberen van verschillende combinaties van kruiden en groenten
totdat ik een versie heb die in de richting komt. Gelukkig kom mijn recept
eindelijk een beetje in de buurt vind ik zelf, en ik hoop dat jullie dat ook
vinden. Eventueel kun je de losse kruiden vervangen voor een zakje nasikruidenmix maar dat is wel minder lekker. De trassi is essentieel voor
die typische nasismaak. Bij sommige supermarkten hebben ze het in de
schappen, en als dat niet zo is kun je het bij de toko halen.

Na een korte treinrit en een wat langer stuk wandelen,
kwamen we aan in de tot kartbaan omgebouwde fabriek.
De helmen werden gepast, de brandwerende jasjes gingen
aan en iedereen werd een kart gewezen. Vervolgens
barstte de strijd los. Twaalf minuten vlogen de karts met
daarin de UBVers door de bochten. Het was soms nek aan
nek en uiteindelijk ging de heer Jelmer Laks ervandoor
met het goud. Ikzelf werd tweede, gevolgd door Daphne
Jurriens die het brons in de wacht sleepte, de vierde
plek was voor Yeszamin Onderwater, daar achteraan
kwamen Daan Lameris, Ilja Kocken, Kayleigh de Jong,
Paul Besseling en Maud van den Haspel. Elke ronde reed
iedereen harder, wat op zich natuurlijk logisch is, omdat
iedereen even tijd nodig heeft om te wennen aan de kart
en de baan. Ikzelf heb één keer eerder gekard en dat was
ook in Maarssen. Toen reed ik een gemiddelde tijd van 1
minuut 12 in de eerste race en een tijd van 1 minuut 1
in de tweede race. Daarmee wil ik maar zeggen dat de
resultaten van de mensen die voor het eerst reden, niet
echt reëel zijn. De volgende keer dat ze gaan, rijden ze
waarschijnlijk al veel harder. Hieronder is een tabel te zien
met de rondetijden. In de onderste zwarte balk staan de
gemiddelde rondetijden.
Na de race dronken we een colaatje in de bar en kregen
we een bittergarnituur van het huis, omdat een vriend
van de broer van Paul in de keuken stond. Daarna zijn
Ilja, Paul, Jelmer en ik nog een keer gegaan (ik wilde
natuurlijk revanche nemen op Jelmer). Ik was wel sneller
dan tijdens de eerste race, maar Jelmer helaas ook.
Gelukkig kon ik het hebben. Al met al was het erg gezellig
en het zou me dan ook niks verbazen als deze activiteit
in de komende jaren nog weleens voorbij gaat komen.

De resultaten.

Voor 3 of 4 personen:
2 eetlepels plantaardige olie
een
half
kippen-bouillonblokje,
verkruimeld
200 gram spekblokjes
300 gram nasivlees, kippenvlees en/
of garnalen
1 jonge prei of een bosje lente-uitjes, Ook lekker met een beetje cassave.
in ringetjes
Een paar kleine wortels in dunne reepjes
600 gram drooggekookte pandanrijst, het liefst afgekoeld
2 theelepels suiker
3 eieren losgeklopt met 2 eetlepels melk en wat zout en peper
Klein blokje roomboter
Voor de boemboe:
4 sjalotjes of flinke uien, gesnipperd
3 teentjes knoflook
Ongeveer een eetlepel sambal oelek
3 eetlepels zoute ketjap
1 flinke theelepel trassi bakar (garnalenpasta), verkruimeld
Eventueel een lombok, zaadlijsten verwijderd en fijngesneden
Losse kruiden, eventueel te vervangen door een kruidenmix:
1 theelepel gemalen laos
1 theelepel koenjit (kurkuma)
3 theelepels gemalen gemberwortel (djahé)
Tikje ketoembar (gemalen koriander)
Meng alle boemboe ingrediënten door elkaar en stamp ze bij voorkeur fijn
tot een pasta. Fruit de boemboe dan in een wok met wat olie voor ongeveer
5 minuten op laag vuur. Als het een beetje begint te geuren gooi je het
verkruimelde bouillonblokje erin. Daarna zet je het vuur lekker hoog en bak
je het vlees terwijl je het goed doorschept. Vervolgens mogen de wortel, de
lente-ui en de kruiden erbij. Laat dit een paar minuutjes doorbakken terwijl je
het ei-mengsel in een andere pan tot een omelet laat bakken. Voeg wanneer
de wortel gaar is al omscheppend steeds een flinke lepel (gare) rijst aan de
wok toe. Roer de korrels goed los voordat je er een nieuwe lepel rijst bij gooit.
Als je alle rijst er doorheen hebt geroerd laat je het nog even doorwarmen en
kun je de omelet in kleine stukjes snijden en door de nasi doen. Als finishing
touch smelt je het blokje roomboter door de nasi.
Bij voorkeur serveren met seroendeng (geraspte kokos met pinda), atjar
tjampoer en wat kroepoek. Veel plezier!
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FOTOVERSLAG |

Busted!
door Vidar Bakker

De FoCo organiseerde deze maand ‘Flash me if you can!’. Een superleuke activiteit in Amsterdam
waarbij je in duo’s moest proberen zoveel mogelijk andere teams op de foto te krijgen zonder dat je
tegenstanders het in de gaten hadden. Dit zijn de resultaten.

Bus te d

!

gehaald
uit de kast
o men.
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de foto
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Opgeschrikt door de camera.

De kikker is los in
Amsterdam.

ben
bestrating
Met zulke
…
d
ei
afgel
je al snel
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| Foto van de maand |
Elke maand een leuke, mooie, grappige of ontroerende biologische foto. Foto’s kunnen door iedereen (verbonden aan het departement Biologie)
worden ingezonden. De fotocommissie van de UBV bepaalt de winnaar. De winnaar krijgt zijn foto in het formaat 20 x 30 cadeau, gesponsord
door Foto de Zavel. Digitale foto’s opsturen naar ubvfotocie@gmail.com

door Tom Koenderman
Dit is de Strawberry poison dart frog Oophaga pumilio. Het is een color morph die alleen op een paar kleine eilandjes in
Panama,genaamd Bocas del toro, voorkomt. Het is de meest gifstofmakende van zijn genus.

UBV 18 Februari t/m 22 Februari
Dies-week: De verjaardag van de UBV
wordt uitgebreid gevierd met diverse
activiteiten zoals de Dies-receptie en
paintballen. Kijk voor het precieze schema
op de UBV site www.ubv.info.
UBV 26 Februari
CV check: Het CvB is momenteel op zoek
naar een nieuwe voorzitter en voor het
salaris hoef je het waarschijnlijk niet te
laten. Wel eerst even Curriculum Vitae weer
helemaal up-to-date brengen.

en blijven we getrouw het eerste drankje
gratis aanbieden.
UBV e.a. 2 Maart
24-uursreis: Oftewel vroeg uit de veren
en op naar Berlijn. De muur bezichtigen,
de koepel van de Reichstag bezoeken,
een Duits pilsje drinken, van het uitzicht
genieten vanaf de Fernsehnturm en weer
op naar huis. In 24 uur ben je zo een hele
ervaring rijker.

UBV 2 Maart
Werkdag de Driehoek: Het succes van
de eerste werkdag de Driehoek smaakte
UBV en Departement 1 Maart
naar meer. Vandaar op 2 maart het vervolg
Bioborrel: Een uitzondering op de regel
en bij deze nogmaals de oproep om te
want de laatste vrijdag van februari valt in
de Dies-week. Vandaar dat de bioborrel van komen helpen het stukje UBV historie te
februari nu in maart gehouden wordt. Toch onderhouden.
zal het er niet minder gezellig om worden
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UBV 5 Maart
Filmborrel: Eerst spanning opbouwen
tijdens een thriller, horror of misschien een
komedie en daarna weer stoom afblazen
onder het genot van een hapje en een
drankje.
UBV 13 Maart
Spellenavond: De gemiddelde UBVer
is een vervent spellen-speler. De
spelcommissie bedient je op de wenken
met een spellenavond in de Joker. Tijdens
deze avond wordt een brandnieuw spel
gepresenteerd wat aan het einde van de
avond nog mee naar de UBV kamer mag
ook.

