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Wantrouwen in de 
wetenschap

De wetenschap heeft veel te bieden en 
elke dag maken we er gebruik van. Er 
is een groot vertrouwen in de weten-
schap. Er is echter ook wantrouwen, 
soms heel heftig. Pessimistische natu-
urbeschermers die niet willen aanne-
men dat het hier en daar zo nu en dan 
goed gaat met de natuur. Klimaatscep-
tici die blijven geloven dat het klimaat 
niet verandert of  dat de mens daar 
geen rol in speelt. Rond schaliegas, 
CO2-opslag, UMTS-masten, voeding, 
genetisch gemodificeerde organismen 

en vaccinatie tegen baarmoederhalskanker bestaat wantrouwen in 
de wetenschap. 

De laatste tijd is dat wantrouwen zo manifest, dat het Rathenau 
Instituut en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
(WRR) op verzoek van het ministerie van OCW een reeks debat-
ten hebben georganiseerd over het vertrouwen in de wetenschap, 
of eigenlijk over het ontbreken daarvan. Een beschaafd debat, dat 
ver afstaat van de soms heftige kritieken op wetenschappers in de 
sociale media. Eenvoudige oplossingen waren er niet, of ze waren 
te eenvoudig.
Wetenschap is te genuanceerd voor het brede publiek, luidde een 
van de stellingen. Het publiek niet informeren is echter geen op-
tie. Politici en media vragen vaak om simpele conclusies en, het 
moet gezegd worden, veel wetenschappers laten zich daar ook toe 
verleiden. De werkelijkheid is echter genuanceerd en dan voeden 
simpele conclusies het wantrouwen.
Een andere stelling luidde dat samenwerking tussen wetenschap 
en industrie het vertrouwen van het publiek ondermijnt. Velen 
zijn het daarmee eens, maar zonder die samenwerking vervallen 
veel fondsen en transparantie over dergelijke financiering lost het 
probleem bij het publiek niet op.
Veel wordt verwacht van wetenschapscommunicatie. De ‘gewone 
burger’ moet helder voorgelicht worden. Dat klinkt eenzijdig. Het 
zou ook goed zijn als wetenschappers open staan voor de proble-
men die burgers hebben met nieuwe inzichten en technologieën. 
Open voor hun angst voor risico’s, ongrijpbare technologieën, big 
brother en andere zorgen. Angst laat zich maar moeilijk wegne-
men met simpele feiten. Minachting voor de domme leek werkt 
vanzelf al helemaal niet.
Wat ook niet werkt is als wetenschappers sjoemelen met resultaten 
of publicaties in de onderlinge concurrentie om fondsen en posi-
ties.
Klimaatverandering, achteruitgang van de biodiversiteit, voed-
ing en gezondheid zijn grote, complexe fenomenen, vol onzeker-
heden, waar veel belangen bij betrokken zijn. Ook als je de feiten 
respecteert, kun je die op heel verschillende manieren betekenis 
geven in de complexe maatschappelijke werkelijkheid. Daarmee 
rekening houden en enige bescheidenheid met eigen interpretaties 
hebben zou een deel van het wantrouwen kunnen wegnemen.

Jos Dekker

|        W E T E N S C H A P P E L I J K E  C O L U M N  || R E D A C T I O N E E L |

| 3

Tijd voor… een nieuwe 
hoofdredactrice

Alles heeft een begin. Zo komen planten 
uit zaadjes en baby’s uit de fusie van 
twee gameten. Het nieuwste begin 
voor mij voelt best gek. Normaal zit 
ik te bedenken waar mijn volgende 
eerstejaarscolumn over zal gaan, of ben 
ik druk in de weer met het schrijven van 
een artikel. Nu mag ik plotseling voor 
het eerst de redactioneel gaan schrijven. 
Zoals jullie in het vorige nummer 
hebben kunnen lezen, gaat Marloes voor 

een tijdje studeren in het mooie Australië. Daardoor moet ze, 
helaas voor ons, wel stoppen met het hoofdredacteurschap van dit 
fantastische blad. 

Mij werd gevraagd of ik het misschien van haar wilde overnemen. 
Ik? Als eerstejaarsgroentje een beetje ouderejaars gaan vertellen 
wat ze moeten doen? Daar zit toch niemand op te wachten! Toch 
leek het mij ook wel erg gaaf. Uiteindelijk heb ik er niet lang over 
hoeven nadenken. Waarom zou ik het eigenlijk ook niet doen? 
Dus, ondanks mijn angsten voor het leiden van ouderejaars, heb 
ik besloten deze spannende taak op mij te nemen. De leden van de 
redactie blijken trouwens stuk voor stuk hele toffe mensen te zijn 
en nu heb ik er alleen maar heel veel zin in om met hun aan de 
slag te gaan! Wat het eerstejaarscolumn betreft: deze zal ik dit jaar 
gewoon blijven schrijven. Ik mag dan nu wel hoofdredacteur zijn, 
ik ben ook nog steeds een eerstejaars die nog een hoop te leren 
heeft over het leventje van een biologie-studente.

Hoewel het voor mij allemaal even wennen is, Hebben we het met 
zijn allen toch weer voor elkaar gekregen om een mooi blad in 
elkaar te zetten. In dit nummer is weer een ark van Utrecht weer te 
lezen en deze maand is Jan van Hooff aan het woord. Ook hebben 
we de minor Diergeneeskunde onder de loep genomen en wordt er 
uitgelegd wat er zo opmerkelijk is aan schimmels. Natuurlijk valt 
er nog veel meer te lezen, dus ik zal jullie niet langer ophouden 
met mijn redactioneel. Ik wens jullie veel leesplezier en tot 
volgende maand!

Judith



375 jaar Botanische 
Tuinen
De Botanische Tuinen zijn dit jaar opnieuw gekozen tot 
de top drie van de Utrechtse uitjes bij de verkiezing van de 
ANWB leukste uitjes van Nederland. ‘We zijn er natuurlijk 
reuzetrots op en willen iedereen die op de Botanische Tuinen 
heeft gestemd, graag hartelijk bedanken. De tuinen liggen er 
dit jaar fantastisch bij, dus kom vooral een keertje kijken en 
neem familie en vrienden mee’, aldus een medewerker.

Dit bericht komt nadat de universiteit had besloten om de 
komende 3 jaar geen structurele ingrepen te doen in de Botanische 
Tuinen, na advies van de stuurgroep ‘Herorientatie Botanische 
Tuinen’. Het College van Bestuur heeft ingestemd met de 
hoofdlijnen van het advies van de stuurgroep om op dit moment 
geen grote veranderingen in taken en positie van de Botanische 
Tuinen aan te brengen. Dit betekent dat de huidige functie van 
de tuinen in elk geval de komende 3 jaar wordt voortgezet. Over 
3 jaar is een besluit nodig over renovatie of nieuwbouw van het 
kassencomplex, gebaseerd op onderzoek- en onderwijsfuncties 
, en over de eventuele herinrichting van het entreegebied. Het 
CvB heeft daarbij aangegeven dat de Botanische Tuinen in de 
komende periode reductie van kosten moeten realiseren, dan wel 
de inkomsten moet zien te verhogen.

De Botanische Tuinen vieren dit jaar hun 375-jarig jubileum. Door 
het jubileum en het mooie weer hadden de tuinen in de maand 
maart bijna 8.000 bezoekers. Hopelijk wordt deze trend voortgezet. 
Op 6 april gaf collegevoorzitter Marjan Oudeman samen met de 
Utrechtse burgemeester Jan van Zanen feestelijk het officiële 
startsein voor het 375 jarige jubileum van de Botanische Tuinen 
op de locatie waar de hortus in 1639 werd aangelegd, Bolwerk 
Sonnenborgh. Misschien dat toen ook bij Marjan Oudeman het 
besef ontstond dat de Botanische Tuinen toch wel erg mooi zijn.

|  D E PA R T E M E N T S B E R I C H T E N  |
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Winnaars “invullen van 
de onderwijsevaluatie” 
bekend
Elke periode worden er bioscoopbonnen verloot onder diegene 
die de onderwijsevaluatie van hun cursus hebben ingevuld. De 
winnaars van de 2e periode zijn Philip Tetteroo en Tamara ten 
Den. Zij ontvangen beiden €20,- aan bioscoopbonnen. Van harte 
gefeliciteerd! Wil jij ook graag naar de bioscoop maar heb je geen 
zin om er geld aan uit te geven? Vul dan de onderwijsevaluaties 
in!

Verkiezingen 
medezeggenschap
Tijdens het Studentenberaad op 13 mei wordt het nieuwe 
studentbestuurslid gekozen. Op 10 juni volgen de verkiezingen 
voor de ODC en OAC-B. Studenten kunnen zich uiterlijk tot 31 
mei kandidaat stellen door te mailen naar het studentbestuurslid 
(studbest@bio.uu.nl). In september 2014 zullen de gekozen 
medezeggenschappers aan de slag gaan. 
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Het gebeurde zo’n 66 miljoen jaar geleden. Een reusachtige 
meteoriet suisde naar de aarde en weg waren ze, alle dinosauriërs. 
Wat bleef over? Wat kleinere reptielen, wat kleine gevederde dino’s 
– we noemen ze vogels  – en wat kleinere behaarde diertjes die we 
zoogdieren noemen. Die hadden vanaf dat moment vrij spel. In 
no time ontstonden er allerlei nieuwe soorten.  En daar zaten heel 
forse bij, titanotheriën, reuzeluiaards en mastodonten.  Sommige 
kregen hoeven; andere kregen klauwen; weer andere kregen vier 
grijphandjes. Dat was handig. voor een leven in de bomen en... 
je kon er dingen mee manipuleren. En als dat ook nog eens de 
intelligentie stimuleert. Als je dan bovendien sociaal bent.....  Toen 
kwamen er die de achterhandjes inruilden voor voeten. Werden 
die minder handig? Blijkbaar niet! Want ze waren nieuwsgierig; 
ze krasten symbolische figuurtjes in stenen; ze werkten goed 
samen en  gingen pyramiden bouwen. Uiteindelijk schoten ze zelfs 
wagentjes naar de maan en naar Mars met reusachtige vuurpijlen.

Stel dat er nu weer zo’n meteoor neerploft. Dat kan zo maar, ook 
al is de kans klein. Ook nu zal het kleine grut het misschien wel 
halen.  Welke vijf diersoorten zou ik dan in ieder geval graag 
in mijn ark zien overleven, in de hoop dat er eentje bij zit, die 
zich weer ontwikkelt tot symbolenkrasser, pyramidebouwer en 
vuurpijlschieter?  Vogels vallen buiten de boot. Oh ja, er zijn heel 
intelligente en sociale bij, zoals de gaai- en kraai-achtigen. Maar 
hun vlerken lijken in de verste verte niet meer op handjes. Een 
weg terug lijkt evolutionair niet haalbaar.

De mensapen en ook de gewone apen zijn  duidelijke kandidaten. 
Maar die zijn waarschijnlijk veel te groot om de kosmische 
ramp te overleven en halen de ark dus niet. Alhoewel, de Zuid-
Amerikaanse kapucijnapen zijn van bescheiden omvang. Ze zijn 
sociaal, ze zijn intelligent en nieuwsgierig, ze zijn flexibel en ze 
zijn buitengewoon handig. Ja, die moeten in de ark.

Vervolgens zou ik graag de wasbeer meenemen. Niet omdat ie 
zo proper zou zijn, maar wel  omdat hij zo handig is met zijn 
gevoelige klauwhandjes. En vooral ook omdat het een intelligente 
en neophiele opportunist is, van alle markten thuis,. Dat bewijst 

zijn overleven in Amerikaanse metropolen. Heel anders dan zijn 
verwant de grote panda. Die heeft zich gespecialiseerd op het 
eten van bamboe en daarmee is de aanpassingshorizon van deze 
domme lobbes behoorlijk eng geworden.

Maar misschien is de wasbeer niet sociaal en coöperatief genoeg.  
Een hoog niveau van onderlinge dienstbaarheid en samenwerking 
is immers gewenst.  Dan komt een andere soort in beeld, de dhole, 
de kleine aziatische wilde hond (Cuon alpinus), een wat verdere 
verwant van de echte hondachtigen (Canis),  zoals de wolf, de 
jakhals, de coyote en.... onze trouwe metgezel, de hond. Meer nog 
dan de Canis-soorten munt Cuon uit door hechte groepsverbanden 
en sociale aanhankelijkheid, door samenwerking in de jacht en in 
de gemeenschappelijke zorg voor de jongen en de zogende teven.  
Een prima kandidaat met de juiste sociale signatuur; alleen heeft 
hij geen handjes. Die lijken toch echt nodig.

Trouwens, bij nader inzien is de dhole misschien net een tikkie 
te groot om de ramp te overleven. Laten we voor de zekerheid 
nog wat kleiner spul meenemen. Wat te denken van de rat? Heeft 
handklauwtjes, is een intelligente en flexibele opportunist en 
bovendien ook heel sociaal.  Ondanks zijn negatieve reputatie laat 
hij zich heel gemakkelijk gebruiken als pet; dan moet ie liefst wit 
zijn.

En als al deze wezens toch nog te groot en te kwetsbaar zouden 
zijn, dan nodig ik voor de zekerheid ook nog Dictyostelium in 
mijn ark. Deze slijmzwam - geen schimmel, geen plant en geen 
dier - is een eukariote eencellige.  Een enkele cel kan zich met 
andere cellen samenvoegen tot een kolonie, waarin de cellen zich 
gecoördineerd gaan gedragen. Een soort pseudo-organisme, dat 
zelfs een opvallend voortplantingsorgaan kan vormen. 
Als de andere vier arkbewoners het niet halen, dan zou met 
Dictyostelium  het hele circus weer opnieuw kunnen beginnen. 
Wie weet?

Nu maar hopen dat die meteoriet op tijd komt.

|  D E  A R K  VA N  U T R E C H T  |

De Ark van Jan van Hooff
door J.A.R.A.M. van Hooff
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Laatst zag ik een uitnodiging voorbijkomen: om te komen 
brainstormen over de mogelijkheden om het energieverbruik 
van de UU te verduurzamen en om hierover  meer openheid/
bekendheid te creëren. De universiteit doet namelijk al best 
veel aan duurzaamheid. Zo hebben ze geïnvesteerd in een 
warmtekoude-opslag, waarmee de universiteitsgebouwen op 
een duurzame manier  verwarmd kunnen worden.  Ik vond 
het superleuk om hierover mee te denken. De brainstorm 
werd georganiseerd door Green Office Utrecht en ik dacht: 
hier wil ik meer over weten! Ik ben langs gegaan, gewoon 
op de Uithof en heb een interview gehouden met  Cloë Petit 
stagiair- communicatie.  

Zou je nog even kort kunnen uitleggen wat Green Office 
Utrecht doet? 
Green Office Utrecht (GOU) is het platform voor studenten 
en medewerkers van de UU, waar duurzame ideeën bij elkaar 
komen, waar plannen worden aangescherpt en een vaste voet aan 
de UU krijgen, met de doelstelling om de universiteit duurzamer 
te maken. Ook vergroten we het bewustzijn van studenten en 
medewerkers over de duurzame ambities van de UU .

Er vinden al veel activiteiten plaats aan de UU op het gebied van 
duurzaamheid. Echter, er is altijd meer dat kan worden gedaan. 
Om ervoor te zorgen dat studenten en medewerkers kunnen 
bijdragen  aan dit proces, richtte de UU in september 2013 GOU 
op, met de hulp van SOON (SOciaal ONdernemen).

The Green Office richt zich op de volgende taken: we geven een 
overzicht van alle lopende activiteiten en een overzicht van alle 
mensen binnen de universiteit die betrokken zijn op het onderwerp 
van duurzaamheid. GOU biedt ondersteuning bij het omzetten van 
ideeën van studenten en medewerkers in lopende projecten. De 
ondersteuning kan zijn: financiën, advies, of het GOU-netwerk. 
Ook wil GOU de kloof tussen studenten, medewerkers en de 
universiteit zelf dichten. Het creëren van een duurzamere wereld 
gaat niet vanzelf; we moeten het samen doen!

Hoe en waarom ben je zelf terecht gekomen bij GOU? 
Ik deed een persuasieve communicatie master in Amsterdam, ik 
vind communicatie en marketing heel erg leuk. Ik vind het leuk 
om een product aan de man te brengen, maar ik wil er wel zelf 
100% achter staan. Ik kende SOON via de Daktuin die laatst op 
de UB is opgebouwd. Zij hebben GOU opgericht en zo heb ik de 
vacature gezien. Werken bij GOU  leek me leuk, omdat het met 
duurzaamheid te maken had en omdat het net begon en we dus 
zelf met een klein team alles op konden zetten. Je werkt hier ook 
echt in een team, er heerst geen hiërarchie.  

Waar heeft GOU tot nu toe aan meegewerkt waar je het meest 
trots op bent? 
Ik vind zelf 100% Food Use een heel leuk project. Hiermee 
willen een aantal studenten van sustainable development de 
voedselverspilling op de campus 100% terugbrengen. Zij zijn 
hierover mee in overleg gegaan met onder andere Sodexo, de 
cateraar van de UU.  Zij kwamen naar ons toe met het idee en 
onze stagiair Jelle Zalm ging met ze meedenken. Zij konden bij 
ons vergaderen op de Green Office, de afspraken met Sodexo 

zijn via ons gegaan en wij hebben ze geholpen met promotie.  
Zo hebben ze onlangs nog broodjes en pakjes drinken gered, die 
anders weggegooid zouden worden, en hebben deze uitgedeeld 
aan studenten. 
Een ander project was in overleg met  Selecta, de eigenaar van de 
koffieautomaten op de Uithof. We willen met GOU de hoeveelheid 
plastic afval terugdringen. Daarom hebben we stickers ontworpen 
om aan te geven dat mensen 11 cent kunnen besparen wanneer 
ze hun eigen kopje meenemen of hergebruiken.  Het idee kwam 
uit een brainstormsessie en Jelle heeft daarna een projectvoorstel 
geschreven en deze hebben we toen zelf uitgevoerd. 

Wat zou de biologiestudent kunnen betekenen voor GOU?   
Je kan als student altijd langskomen bij een van onze 
brainstormsessies. Deze hebben meestal een thema omtrent 
duurzaamheid, waar je al je ideeën kwijt zou kunnen. Je kan ook 
zelf met een groepje een project bedenken en  hier je verhaal 
komen doen. We vragen je dan een plan van aanpak te schrijven. 
Hierna kunnen wij je dan helpen met het bereiken van de juiste 
contacten voor de verdere uitvoering van je plan. 
Bovendien kan je altijd even de site in de gaten houden, hier 
verschijnen namelijk alle projectvoorstellen en je kan dan kijken 
of er ideeën worden aangedragen waar je aan mee zou willen 
werken. 

Dus: wanneer het jou leuk lijkt om iets te doen met duurzaamheid 
en de UU, dan is Green Office Utrecht the place to be voor jou!   

|  B I O L O G I E  I N  H E T  N I E U W S  |

Green Office Utrecht 
door Anoek van den Bosch
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Biologie is overal! Biologiestudenten kun je dan ook overal tegenkomen. Zij hebben vaak een brede interesse en dan zitten ze in Utrecht 
goed, want daar hebben ze 45 ECTS profileringsruimte die geheel gevuld kan worden met cursussen buiten Biologie.
Wat zijn de meest populaire cursussen onder biologiestudenten?

Meest populaire cursussen buiten biologie op interessegebied, gebaseerd op gegevens 2011-2013.

Dit is natuurlijk maar een kleine greep uit de cursussen die Biologiestudenten buiten Biologie aan de Universiteit Utrecht kunnen 
kiezen. Een compleet overzicht is te vinden in de Osiris Onderwijscatalogus. Ben je geen student en wil je toch weten welke cursussen 
er allemaal zijn? Kijk dan op www.uu.nl/onderwijscatalogus. Klik aan ‘bijvakker’=’ja’ en kies een faculteit en/of periode en/of niveau. 
Er gaat een wereld voor je open ….. 

Met dank aan Frans Warnaar voor het aanleveren van de gegevens uit Osiris.

Populaire cursussen buiten Biologie
door Isolde den Tonkelaar

|  B L I K  O P  D E  W E G  |



Molecular Life Sciences, afgekort MLS, is een bachelor 
combinatiestudie van Biologie, Scheikunde en Farmacie die 
aankomend studiejaar van start zal gaan. Donderdag 10 
april was er een informatiemiddag waar een aantal personen, 
betrokkenen of initiatiefnemers, informatie verstrekten over 
het aankomende jaar. Tevens was hier de mogelijkheid om 
vragen te stellen of in discussie te gaan.

Het idee voor een combinatiestudie is ontstaan toen werd 
opgemerkt dat biologiestudenten in de master Molecular & 
Cellular Life Sciences (MCLS) vaak een stukje scheikundekennis 
misten en scheikundestudenten een stuk biologische kennis. 
De gedachte was dat studenten geïnteresseerd in dit vakgebied 
makkelijker al vanaf het eerste jaar een combinatie van biologie 
en scheikunde vakken zouden moeten kunnen volgen. Zoals met 
veel ideeën, had dit even de tijd nodig om te kunnen gronden, 
maar vanaf volgend jaar is de combinatiestudie MLS een feit en 
geopend voor nieuwe eerstejaarsstudenten. 
Het bijzondere aan deze studie is dat het een combinatiestudie is 
en gebruik maakt van de vakken die gegeven worden bij Biologie, 
Scheikunde en Farmacie. In het eerste jaar zullen deze studenten 
wel een eigen groep vormen ten behoeve van community building 
en om iedereen op hetzelfde niveau te krijgen. Er worden vakken 
gegeven als Moleculaire Biologie & Bio-organische Chemie, maar 
ook Wis- en Natuurkunde. Vanaf jaar twee voegen de studenten 
van MLS  zich bij de studenten van Biologie, Scheikunde, 
Farmacie of een combinatie van voorgenoemde. 
Het doel van de studie is om op moleculair niveau de processen 
van het leven ontrafelen. Hierbij wordt gebruik gemaakt 
van verschillende state-of-the-art 
apparatuur zoals NMR, X-ray diffractie, 
massaspectrometrie en licht- en 
elektronenmicroscopie. Studenten 
wordt alles geleerd over zowel deze 
technieken, als over de verschillende 
modelsystemen waarin moleculaire 
processen bestudeerd worden. Als 
modelsystemen worden de bacteriën, 
schimmels, de zebravis, de zandraket en 
de mens gebruikt.
Ondanks dat er nog een paar kleine 
punten afgehandeld moeten worden in 
het 2e en 3e jaar is de studie voor de 
rest klaar om van start te gaan. Hoeveel 
studenten het er precies gaan worden 
moet nog blijken. Misschien worden  het 
er niet meer dan 20, maar misschien ook 
wel 40. Hoe dan ook, het zou zomaar het 
begin kunnen zijn van een nieuw type 
bioloog die we mogen verwelkomen de 
aankomende jaren.

| 8
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Molecular Life Sciences
door Pieter Munster
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Diergeneeskunde
door Manon de Visser

Dit lesjaar werd voor het eerst echt duidelijk dat 
biologiestudenten bepaalde cursussen mogen volgen bij de 
faculteit Diergeneeskunde. Ik heb er dan ook, samen met een 
aantal andere biologen, in de derde periode twee voltijdse 
cursussen gevolgd, namelijk ‘Emerging Infectieziekten’ (EI) 
en ‘Wildlife Health’ (WH). 

Tijdens EI werd gedurende 5 weken de epidemiologie, diagnostiek, 
immunopathogenese, preventie en therapie van infectieziekten 
behandeld, waarbij een mooi onderscheid werd gemaakt tussen 
bijvoorbeeld virussen, bacteriën en parasieten. Deze cursus was 
een goede voorbereiding op de wat meer toegepaste cursus WH. 

De 5 weken daarop kwamen bij WH, de cursus die uiteraard 
de meest biologiestudenten trok, nog meer onderwerpen aan 
bod, zoals anatomie, toxicologie, populatiedynamica en ook het 
beheer en (her)introduceren van wild. We hebben geleerd hoe we 
verdovingspijltjes moeten schieten en we zijn op excursie gegaan 
naar een duingebied voor o.a. de populatie damherten. 
De practica vond ik het meest indrukwekkend. De eerste dagen 
van de cursus mochten we allerlei preparaten van overleden 
(Nederlandse) wilde dieren bekijken. Hierbij kon je vaak de 
anatomie en ligging van organen goed bestuderen en aanraken. Zo 
vaak krijg je de kans niet om het hoofd van een struisvogel op te 
tillen, of een hond of hert van binnen te bekijken!
Daarnaast hadden we nog een practicum Pathologie, waarbij 
we zelf secties mochten verrichten op zeehonden. Het was 
reuze interessant om abnormaliteiten aan organen en weefsels 
te bestuderen. Zo kon je als student zijnde filosoferen over de 
doodsoorzaak. M.b.v. pathologisch onderzoek kan de populatie, 
die rondom het Waddengebied leeft,  in de gaten gehouden worden 
en dat vind ik echt super.

Het is voor een student met biologische achtergrond prima te 
volgen, mits je natuurlijk gemotiveerd bent en het echt interessant 
vindt. EI en WH zijn niveau 2 vakken van 7,5 ECTS en de 
studiedruk is niet heel hoog, bij EI viel dit erg mee en was er 
zelfs geen tentamen, bij WH was de stof ook te volgen als je 
deze netjes bijhield (hierbij was een multiple choice tentamen). 
De inschrijving is anders dan bij biologie, namelijk volgens het 
principe: “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”. Er zijn ook 
andere cursussen te volgen.

Kortom, het was weer eens wat anders en zeker een aanrader! 
Voor eventuele vragen kunnen jullie mij altijd benaderen op het 
e-mailadres m.c.devisser@students.uu.nl

|  M I N O R  I N  B E E L D  |

Symposium Dieren-
tuin en Wetenschap
Dinsdag 21 mei 2014 organiseert de Nederlandse Vereniging 
van Dierentuinen Werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek 
(NWWO;NVD) het eerste NVD Symposium over 
wetenschappelijk onderzoek.

In samenwerking met het KMDA, de Universiteit Utrecht en 
de Universiteit van Wageningen wordt in Burger’s Zoo een 
hele dag vol met interessante presentaties georganiseerd. De 
presentaties gaan onder andere over dierenwelzijn en genetische 
ontwikkelingen in dierentuinen, maar ook wild life conservation 
komt aan bod.
Het symposium is niet alleen bestemd voor dierentuin 
medewerkers en dierenartsen, maar ook voor HBO en WO 
studenten of docenten die betrokken en/of geïnteresseerd zijn in 
het onderzoek naar dierentuindieren.

Het presenteren van eigen onderzoek van studenten is ook 
mogelijk en wordt zelfs aangemoedigd. Je kan hiervoor een 
poster indienen en presenteren (zie programma). Het is een 
laagdrempelig congres, dus ook MSc onderzoek komt in 
aanmerking.

Programma:
10:00-12:30: Presentaties
12:30-14:00: Lunch & posterpresentatie
14:00-16:00: Presentaties
16:00-17:30: Prijsuitreiking posters
17:30-19:00: Keynote speaker Prof. Dr. J.A.R.A.M. van 
Hooff

Aanmelding
Posters konden uiterlijk 21 april worden aangemeld, dus bij 
uitgave van dit nummer van de BioSCOPE niet meer mogeliijk.
Registreren voor deelname is wel mogelijk en kan uiterlijk tot 7 
mei via aanmelden@nvddierentuinen.nl
Voor meer informatie: www.nvddierentuinen.nl

Kosten
Student: €20,- inclusief lunch
Non-student: €35,- inclusief lunch

|  A D V E R T E N T I E |



Schimmels
door Daan Laméris

Toen ik laatst op m´n werk een oud schildpaddenhok moest 
schoonmaken, wat de hele winter niet in gebruik was genomen, 
trof ik daar een heel schimmelpalooza aan! Van zwart tot wit 
en geel tot groen, zo’n beetje alle kleuren die je kan verzinnen 
waren aanwezig. Afgezien van het feit dat ik het vervolgens moest 
schoonmaken, was ik wel even onder de indruk van dat (smerige) 
spektakel. Toch denk ik dat mensen die meer een passie hebben 
voor schimmels, hier enthousiaster over zouden zijn dan ik toen 
was. Toen Marloes daarom laatst aan kwam zetten met “een 
bloedende schimmel” leek het me wel leuk om hier iets over te 
schrijven. 

Een bloedende schimmel? Voor zover ik er verstand van heb, 
bloeden schimmels niet. Maar de foto die Marloes liet zien toonde 
toch echt donker rode vloeistoffen. Wat voor schimmel is dit dan? 
En is dit wel een echte schimmel, of was dit een grapje? Nee, het 
gaat hier over de Bloeddruppelstekelzwam (Hydnellum peckii). 
In het Engels heeft hij een leukere, meer beschrijvende namen, 
namelijk: strawberries and cream, the bleeding tooth fungus en 
the Devil’s tooth. Deze paddenstoelvormende schimmel komt 
voor in Europa en Noord-Europa. Helaas heeft hij in Nederland 
de status verdwenen uit Nederland en is hier dus ook niet meer te 
vinden. Dit komt mede door vervuiling van het milieu. Dus om dit 
schimmeltje te vinden, moet je buiten Nederland zoeken. Omdat 
het een mycorrhizaschimmel is, is hij voornamelijk te vinden 
onder naaldbomen waar hij lekker in mutualisme samenleeft. De 
schimmel ruilt daarbij mineralen en aminozuren (geëxtraheerd 
uit de grond) uit voor koolstof van de boom. De zwam komt 
alleen, verspreid of juist geclusterd voor tussen de verschillende 
naaldbomen. 
De schimmel is duidelijk te herkennen aan het witte vruchtlichaam 
wat op een molaar of premolaar lijkt, wat de inspiratie voor 
de naam was. Normaal gesproken wordt de zwam zo’n 5 à 10 
centimeter breed, maar in sommige gevallen kan hij 20 cm breed 
worden. Onder de kap van het vruchtlichaam komen stekelachtige 
vormen voor die eveneens wit zijn. Het zijn de jonge, vochtige 
stekelzwammen die taaie bloedrode vloeistofdruppels produceren. 
Deze vloeistof bevat pigment met antistollingsmiddelen. Wat dit 
pigment precies is, is onbekend (voor de mensen die het interessant 
vinden: het pigment heeft een moleculair gewicht van 389,4). 
Naarmate de zwam ouder wordt, verliest hij ook zijn heldere witte 
kleur en wordt steeds bruiner. Ook qua vorm wordt hij minder strak 

en takelt hij qua voorkomen 
af. Naast dat deze zwam dus 
“bloedt”, heeft hij nog een 
andere enge eigenschap. 
Deze zwam houdt zich 
namelijk niet aan een vast 
groeipatroon. Hierdoor 
kunnen ze zich om de stam 
van bomen vergroeien 
waardoor het lijkt alsof de zwam de hele vloer overneemt.

De bloeddruppelstekelzwam is natuurlijk niet de enige bizarre 
schimmel. Zo is er ook de sterschimmel, een schimmel uit de 
familie Phallaceae. Deze vreemde paddenstoel komt voor in onder 
andere Australië en ziet eruit, zoals de naam al doet denken, als 
een ster. Aan de bovenkant van de schimmel zit een dikke laag 
donkerbruin slijm, dat ruikt naar rottend vlees. Hiermee lokt de 
schimmel vliegen, die vervolgens de sporen van de schimmels 
verspreiden. De geur maakt de schimmel wel onaantrekkelijk om 
op te eten.
Een andere bizarre schimmel die leuk is om nog even uit te lichten 
is de Phallus indusiatus, in het Engels ook wel the Veiled Lady. 
Alweer een toepasselijke naam aangezien de paddenstoel een 
grote sluier onder zijn hoedje heeft. Als de paddenstoel nog jong is, 
heeft het alleen nog maar een dik hoedje. Wanneer het volwassen 
wordt, gaan de interne structuren groeien, waardoor het hoedje 
aan de onderkant scheurt en het fruitlichaam er snel onder uit 
komt. Dit vruchtlichaam is dus in de vorm van een sluier, ook de 
rok genoemd. De functie ervan is nog niet bekend. De gesluierde 
paddenstoel is goed eetbaar en wordt in sommige culturen zelfs 
als delicatesse of als afrodisiacum beschouwd. Met deze reden is 
de schimmel sinds eind twintigste eeuw gecultiveerd. 

Drie bijzondere schimmels hebben we nu voorgelegd, maar heb 
je nu nog niet genoeg gehad of ben je geïnteresseerd geraakt en 
wil je meer weten? Kijk dan even naar de volgende schimmels 
en verbaas je nogmaals over de grote verscheidenheid op onze 
mooie aarde:  Mycena chlorophos, een lichtgevende schimmel, 
Basidiomycota, oftewel plofballen, of de Chorioactis geaster, de 
sigaar van de duivel.

|           O P M E R K E L I J K E  O R G A N I S M E N  |



Sea First Foundation
door Dasha Wels en Nadine van Wijngaarden

De Sea First Foundation (SFF) is een stichting in Nederland en 
een vereniging zonder winstoogmerk in België. De stichting is 
opgezet door Dos Winkel, orthopedisch fysiotherapeut en natuur 
& onderwater fotograaf, uit bezorgdheid over de slechte situatie 
waarin de oceanen verkeren en de problemen die dit teweeg 
brengt voor mens, dier en natuur. De organisatie van SFF bestaat 
enkel uit vrijwilligers, waaronder twee biologen van de UU!

SFF tracht mensen warm te maken voor de pracht en biodiversiteit 
van het onderwaterleven en tegelijkertijd mensen bewust te maken 
en te informeren over de problemen die de oceanen ondervinden. 
SFF informeert mensen graag over zes belangrijke onderwerpen: 
belang van de zee, visserij en aquacultuur, vervuiling van de zee, 
klimaatverandering en verzuring, welzijn van zeedieren en vis & 
gezondheid. SFF geeft over deze onderwerpen op verzoek presentaties 
en lezingen op onder andere scholen en universiteiten. De slogan van 
SFF is dan ook Educate to Protect! Op de website is meer informatie 
te vinden over de genoemde onderwerpen, campagnes en activiteiten 
die worden gevoerd om mensen meer bewust te maken van de schitterende onderwaterwereld en het belang hiervan.  

Eén van de campagnes die nu gevoerd wordt is de Tuna Free Campaign. De campagne is opgezet om mensen te informeren over de 
problematiek rondom de tonijn, te zorgen dat tonijn van menukaarten in restaurants wordt gehaald en dat mensen ervoor kiezen om 
minder tonijn te eten. Door deze campagne heeft de stad Gent nu officieel tonijn van het menu geschrapt! 

Eén van de activiteiten die er binnenkort wordt georganiseerd door SFF is World Ocean Day. Deze dag is in 2009 door de VN in het 
leven geroepen. Dit jaar wordt een grote dag georganiseerd in Den Haag op zondag 8 juni met het thema Plastic Soup. Er zullen speciale 
programma’s zijn voor volwassenen en kinderen. Hier worden verschillende lezingen gegeven, waaronder door de oprichter Dos Winkel 
en Prof. Dr. Jan Stel (De Oceanische Ruimte). Daarnaast zijn er verschillende activiteiten en zullen er verschillende standhouders 
aanwezig zijn.  Dit jaar wordt er gewerkt aan een doorbraakovereenkomst die aanzet kan geven tot een bijzondere samenwerking ter 
bescherming van de oceaan door Nederland. 

Mocht uw interesse zijn gewekt, bekijk dan zeker de website van het SFF, seafirstfoundation.nl. Voor meer informatie en leuke en 
lekkere alternatieven voor de tonijn, kijk op tunafree.nl. Bezoek World Ocean Day op 8 juni! Voor info en aanmelding kunt u naar 
wereldoceaandag.nl SFF staat natuurlijk ook altijd open voor nieuwe en enthousiaste vrijwilligers. 

|  N G O  I N  B E E L D  |
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Ga ik studeren in het buitenland? Het is een vraag die voor 
sommigen meteen beantwoord is, maar voor anderen nog 
meer vragen met zich meebrengt. Hoe wordt het  uiteindelijk? 
Is het moeilijk te regelen? En vooral, is het de moeite 
waard? Voor Erinn Los was deze laatste vraag makkelijk 
te beantwoorden. Erinn is alweer 2 maanden terug van de 
Universiteit van Berkeley, gelegen in Californië, en is nog 
steeds even enthousiast.

Waarom heb je speciaal voor de Universiteit van Berkeley 
gekozen?
“Waarom Berkeley? Het is een super goede universiteit! En het 
ligt in Californië, hoe vet is dat. Ik vond het vooral belangrijk 
dat de universiteit een goede academische sfeer had. De studenten 
daar zijn ontzettend gemotiveerd. Voordat ik mijn keuze maakte, 
heb ik recensies opgezocht over de universiteit en deze waren zeer 
positief. Ik denk dat het een combinatie was van goed weer en de 
universiteit zelf die mij de keuze heeft doen maken.”

Wat voor vakken heb je aan Berkeley gevolgd?
“Ik ben de kant van de moleculaire en cellulaire biologie 
opgegaan. Van deze richting heb ik vakken zoals Humane Kanker 
en Introductie in de Neurobiologie gevolgd. Daarnaast heb ik ook 
een speciale labcursus gevolgd, waar je allerlei basistechnieken 
leert die in het lab nodig zijn. Deze cursus duurde 4 maanden en 
heeft mij heel erg geholpen. Ook heb ik een cursus gevolgd over  
Russische literatuur uit de 19e eeuws, gewoon omdat het kon!”
Berkeley is redelijk bekend op het biologische veld. Ik heb gehoord 
dat ze de op vier na beste universiteit van de wereld zijn. Toen ik 
in Berkeley aankwam, werd mij dat al snel duidelijk. Eén van de 
professoren van mijn eigen departement, Randy Schekman, kreeg 
namelijk een Nobelprijs! Ik ben zelfs naar zijn feestje geweest, 
maar ik heb hem helaas niet gesproken.”

Amerika is wel een eindje weg natuurlijk. Wat moest je 
allemaal regelen om bij Berkeley binnen te komen?
“Best veel. Het is vooral veel papierwerk, maar het is goed te 
doen. Ik heb wel één tip: begin op tijd! Als je bij Berkeley binnen 
wil komen, moet je door twee selectierondes heenkomen. Eerst 
moet je vanuit Utrecht geselecteerd worden voor de Universiteit 
van Californië. Onder de Universiteit van Californië vallen negen 
universiteiten, waar Berkeley één van is. Als je door de eerste ronde 
heen bent, geef je drie universiteiten op waar je het liefst terecht 
wil komen en dan bepaalt de Universiteit van Californië waar je 
geplaatst wordt. Ik weet eigenlijk niet waarom ik bij Berkeley 
ben geplaatst, maar ik heb mij wel laten vertellen dat Berkeley 
erg houdt van studenten die aan extra-curriculaire activiteiten 
doen. Dit merkte ik zelf ook al snel toen ik daar aankwam. Er 
zijn honderden studentengroepen - van boogschietgroepen tot 
groepen die zich bezighouden met fossiele brandstoffen. Je kan 
het zo gek nog niet bedenken of je vindt het daar. Er was zelfs een 
zwerkbalteam. Ze hadden speciale bezems om op te ‘vliegen’ en 
af en toe hielden ze wedstrijden met andere universiteiten.”

Wat vind je het grootste verschil tussen de Universiteit Utrecht 
en Berkeley?
“Het grootse verschil ligt vooral bij de studenten. De studenten in 
Berkeley hebben een ontzettend pro-actieve houding. Ze hebben 
een enorme drive en een grote levenslust. Dit moet ook wel, want 
ze staan onder enorme druk, zowel in hun studie als erbuiten. 
Hun tentamenbeoordeling wordt  namelijk gebaseerd op de 
prestatie van de medestudenten: hoe beter de studenten presteren, 
hoe strenger de normering. Deze manier van cijfers geven heet 
‘grading on a curve’ en betekent dus dat je in constante competitie 
bent met je medestudenten. Daarnaast zitten alle studenten in 
commissies, studentenverenigingen, doen aan zomerstages en 
hebben ook nog eens een baantje om alles te kunnen betalen. Het 
meest opvallende was de enorme passie voor hun universiteit. Zo 
heb ik mee gejuicht toen het Berkeley Football team een wedstrijd 
had. Ik snapte niks van de regels, maar één ding kreeg ik wel snel 
door en dat was: ‘Go Bears!’.”

Studeren in ‘The Golden State’: Berkeley
door Kahren van Eer

“We hadden een super grote kamer, wel 
iets van 50 m², met een open haard!”
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Is er ook verschil tussen de commissies hier en in Berkeley?
“Het grootste verschil is dat in één studentenclub studenten van 
heel veel verschillende studies zitten. Dit is niet zo in Utrecht. 
Hier heeft elke studie zijn eigen clubs. Eén van de eerste dagen 
na mijn aankomst kwam ik aan op een plein waar honderden 
standjes stonden. Elk standje representeerde een commissie. 
Tegelijkertijd werd je belaagd door de leden die je flyers gaven 
met informatie over hun commissie. Voor mijn eerste dag was dit 
redelijk overweldigend.”

Had je een bepaald beeld van Berkeley en waar heb je erg aan 
moeten wennen?
“Ik had niet echt een bepaald beeld van de universiteit en het leven 
in Berkeley. Ik heb wel erg moeten wennen aan de drive die de 
studenten in zich hadden en hun verbondenheid met de school. Je 
voelt je bevoorrecht dat je daar mag rondlopen en je bent je ervan 
bewust dat je studeert aan een goede universiteit. Echter vond ik 
de enorme werkdruk erg vermoeiend. Daarnaast werd ook nog van 
je verwacht dat je meedeed aan verschillende extra-curriculaire 
activiteiten. Gelukkig word je daar al snel in meegesleept, omdat 
iedereen daar mee bezig is.”

Ik heb gehoord dat je onderkomen in Berkeley ook niet 
alledaags was. Vertel eens wat meer hierover. 
“Ik verbleef in een co-op. In het grootste deel van deze huizen 
woonden tientallen tot meer dan honderd studenten. In zo’n huis 
zat ik. Een andere optie was gaan wonen in het International 
House, maar dit complex is bijna twee keer zo duur. Een co-op is 
de goedkoopste optie. Iedereen had één of meerdere taken in het 
huis, zo moest ik één keer per week koken voor ongeveer tachtig 
man. Dit grote aantal kwam doordat er regelmatig tijdelijke gasten 
en ‘boarders’ (deze blijven alleen eten) over de vloer kwamen. Een 
deel van het eten werd dus ook door een vrachtwagen geleverd. Ik 
woonde in een zogenaamd themahuis. Van deze huizen waren er 
verscheidene rond de campus te vinden. Zo had je huizen met als 
thema ‘Afro-Amerikaans’ of ‘Transgender’. Mijn huis was kort 
samengevat ‘Duurzaam, Vega en Politiek Actief’. Verder deelde 

ik mijn slaapkamer met nog 3 andere meisjes. Op het hebben van 
kamergenootjes moet je jezelf wel voorbereiden, omdat je veel 
minder privacy hebt. Gelukkig kon ik het goed vinden met de 
meiden, en ik ben zelfs heel close met ze geworden. We hadden 
een super grote kamer, wel iets van 50m², met een open haard!”

Wat voor instelling denk je dat iemand moet hebben om te 
studeren aan Berkeley?
Je moet vooral een open instelling hebben. Het is belangrijk 
open te staan voor nieuwe ervaringen en mensen door naar veel 
activiteiten te gaan. Op deze manier ga je je gegarandeerd thuis 
voelen, dus ga vooral dingen doen! Ik denk dat bij mij vooral 
deze pro-actieve instelling is blijven hangen. Ik wil, nu ik thuis 
ben, meer initiatief nemen. Laten zien waar je voor staat. Dat is 
Berkeley.” 

De bibliotheek van Berkeley.

Nagemaakte Tyrannosaurus rex in de bibliotheek van Berkeley
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Dinsdag 8 april kwam voor mij het verlossende woord: het 
ambassadeurschap waar ik de afgelopen maanden hard voor 
heb gewerkt, is binnen. Voor diegenen die niet weten wat het 
ambassadeurschap inhoud, zal ik het even uitleggen. Het 
departement Biologie heeft voor studenten die wat extra’s 
willen doen met hun scriptie, een startkapitaal van 4000 euro 
gereserveerd. Je komt hier als student voor in aanmerking 
wanneer je een onderzoeksvoorstel en een bijpassend 
mediaplan schrijft. Het is namelijk de bedoeling dat je als 
student de opleiding biologie aan de Universiteit Utrecht ‘op 
de kaart’ zet met behulp van een onderzoek. Dit keer hadden 
deelnemers tot aan eind maart de tijd om hun voorstellen in te 
leveren en op dinsdag 8 april kwam de uitslag.

Omdat ik van mijn scriptie echt iets groots wilde maken om 
mij alvast voor te bereiden op een master, ben ik het internet 
af gaan speuren, op zoek naar een project wat mij aansprak. Al 
vrij gauw kwam ik bij projects-abroad uit, een organisatie die 
vrijwilligerswerk en stages in het buitenland aanbiedt. Op de 
website van deze organisatie heb ik een beetje rondgekeken wat 
voor een projecten er allemaal waren, en wat aan zou kunnen 
sluiten bij mijn interessegebied bij biologie. Nadat ik een aantal 
interessante projecten gevonden had, heb ik een motivatiebrief en 
mijn CV opgestuurd naar een contactpersoon en binnen een week 
had ik antwoord. Ik kon naar Kenia of naar de Galápagos voor het 
veldonderzoek dat mij interessant leek.  

Die keuze was natuurlijk niet zo moeilijk en ik heb snel terug 
gemaild dat ik op de Galápagos, het walhalla van biologen 
onderzoek zou willen doen. Na wat mailverkeer en Skype 
conversaties was ik er achter wat ik kan gaan doen op de 
Galápagos. Deze zomer zal ik twee maanden onderzoek doen naar 
invasieve flora soorten op de high lands van isla San Cristobal, in 
het Galapagos-reuzenschildpad broedgebied. Ik zal in dit gebied 
verschillende plots op beheerde en onbeheerde stukken grond 
plaatsen en de biodiversiteit in de plots bepalen. Dit onderzoek 
zou eventueel kunnen uitwijzen of de getroffen maatregelen, 
voor het verwijderen van invasieve soorten daadwerkelijk effect 
hebben, en de uitkomsten zouden tot eventuele aanpassingen in 
het beheer kunnen leiden.

Naast een begeleider bij projects-abroad moest ik een begeleider 
bij de universiteit zoeken die mij in de aanloop naar en tijdens 
mijn scriptieperiode zou kunnen begeleiden. Ik heb contact 
opgenomen met drs. Vijko Lukkien, en deze heeft toegezegd mij 
vanuit de universiteit te willen begeleiden. Met Vijko Lukkien heb 
ik besproken hoe ik het verder aan zou gaan pakken met fondsen 
en dergelijken. We kwamen er achter dat het ambassadeurschap 
een mooie kans voor mij zou zijn aangezien ik bereid was extra 
tijd en werk te besteden aan mijn scriptie. Dat betekende wel dat 
ik een mediaplan moest gaan schrijven. 

Voor mijn mediaplan heb ik contact opgenomen met experts op 
mediagebied zowel binnen als buiten de universiteit. Een aantal 
van hen hebben aangegeven mij te willen ondersteunen met het 
‘op de kaart’ zetten van de universiteit. Mijn plan is om in de 
aanloop naar en tijdens mijn onderzoeksperiode een aantal blogs 
te schrijven over de voortgangen van het onderzoek. Deze zullen 
dan op verschillende plaatsen verschijnen. Daarnaast ben ik van 
plan om na afloop van mijn onderzoek een aantal colleges te geven 
op middelbare scholen over ecologie, biologie en onderzoek. 
Verder zal ik met Monica van der Garde, persvoorlichter van de 
universiteit bespreken welke instanties er verder geïnteresseerd 
zouden kunnen zijn in mijn onderzoek. 

Nu ik zeker weet dat ik dit jaar Ambassadeur van de Biologie 
van de Universiteit Utrecht ben, zal ik de komende weken 
beginnen met het uitvoeren van zowel mijn mediaplan als mijn 
onderzoeksvoorstel. Ik kan concrete data gaan bespreken met 
projects-abroad en vliegtickets gaan boeken, daarnaast kan ik 
de contacten die ik heb gelegd voor het mediaplan vertellen dat 
ik ambassadeur ben geworden en dat de acties die ik met hun 
besproken van start kunnen gaan. 

Heb ik je enthousiast gemaakt over het ambassadeurschap en 
heb je vragen? Dan kun je altijd even contact op nemen met mij, 
misschien kan ik je nog wat extra inspiratie geven om net een 
beetje harder te werken zodat je net als ik vooruit kunt kijken naar 
een geweldig onderzoek.

Anouk Boersen: ambassadeur van de 
biologie in Utrecht  
door Anouk Boersen

|  A M B A S S A D E U R S C H A P  B I O L O G I E  |
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Vrouwen met penissen
Onderzoekers hebben in Brazilië iets nieuws ontdekt: insecten met een wel 
heel bijzonder seksleven. Vier soorten van de genus Neotragla zijn het eerste 
voorbeeld van een dier met omgekeerde reproductieve organen.
Sex-role reversal   is al bij meerdere diersoorten geconstateerd, maar de Neotrogla 
is het enige voorbeeld waarbij de genitaliën ook zijn omgedraaid. Tijdens de 
paring, die wel 70 uur kan duren, steekt het vrouwtje een penisvormige structuur 
in het vagina-achtige opening van het mannetje. Met de penis ontvangt het 
vrouwtje capsules met nutriënten en sperma. Inbrenging van de penis blaast 
het geheel zich op en zetten een groot aantal stekels zich vast in het weefsel, 
waardoor de insecten aan elkaar vast zitten. De onderzoekers hebben geprobeerd 
de insecten van elkaar af te halen, maar hierdoor werd de abdomen van het 
mannetje eruit gescheurd, zonder dat de genitaliën ook maar een klein stukje 
werden verschoven. De vrouwtjes houden de mannetjes dus stevig vast.
Deze nieuwe soort kan ons hopelijk veel leren over onder andere seksuele 
selectie en conflicten.
Referentie: http://www.sciencedaily.com/releases/2014/04/140417101146.htm

Sterker dan een vliegtuig
Een aantal maanden geleden hadden we al een uitgebreid artikel over 
de Mantis Shrimp, een bijzondere kreeftensoort die extreem goede ogen 
heeft en ook nog eens zijn prooien neer kan slaan met zijn sterke arm. 
Deze knots van een arm was de inspiratie voor een groep onderzoekers 
aan de Universiteit van California in samenwerking met een aantal andere 
universiteiten om een structuur voor materialen te maken die sterker en 
resistenter is dan het materiaal dat wordt gebruikt voor vliegtuigen.
Het armpje van de kreeft bestaat uit verschillende regio’s, inclusief de 
endocuticele regio. Deze wordt gekarakteriseerd door de spiraalstructuur van 
gemineraliseerde vezellagen. Deze lagen zijn schokabsorberend. Elke laag is 
geroteerd ten opzichte van de laag eronder en zorgen uiteindelijk voor een 
rotatie van 180 graden. Dit ontwerp is door de onderzoekers gebruikt en kan 
worden toegepast op voorwerpen zoals vliegtuigen, kogelvrije vesten en zelfs 
helmen.
Referentie:  http://www.sciencedaily.com/releases/2014/04/140422130944.htm

Fake vaginas
Nog iets bijzonders als het gaat om de vrouwelijke 
geslachtorganen bij dieren. Op 10 april 2014 kwam het 
verlossende woord voor patiënten met het Mayer-Rokitansky-
Küster-Hauser syndroom. Een hele mond vol, maar het komt 
erop neer dat deze vrouwen geen vaginale organen hebben. Al een 
lange tijd zijn wetenschappers en artsen bezig geweest met het 
ontwikkelen en genereren van een artificiële vagina voor vrouwen 
met deze aandoening. In 2005 en 2008 hebben twee jonge vrouwen 
een operatie ondergaan waarbij de kunstmatige vagina’s werden 
geplaats. De structuren zijn gemaakt van spieren en epitheelcellen 
uit hun externe genitaliën. Deze zijn vergroot en op biologisch 
afbreekbaar materiaal geplaatst, in de vorm van een vagina. De 
extracellulaire matrixen zijn handgemaakt zodat het geheel goed 
op elke patiënt was aangepast. Na een aantal weken werd er bij de 
patiënten een kanaal gecreëerd en werden de matrixen vastgehecht 
aan de reproductieve structuren.

Nu, acht jaar later, blijken na biopsies, MRI-scans en  onderzoeken, 
de vagina’s dezelfde opmaak en functie te hebben als het natuurlijke 
weefsel. Ook blijkt dat beide vrouwen normale seksuele functies 
hebben, inclusief verlangen en pijnvrije geslachtsgemeenschap. 
Het kweken van weefsel voor het creëren van organen is dus ook 
voor vrouwelijke geslachtsorganen een optie. 
Referentie: http://www.sciencedaily.com/releas-
es/2014/04/140410194326.html



Sudoku
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Zoek de volgende 23 woorden 
in deze vakantie-woordzoeker: 
Pasen, eventussenuit, autovakantie, 
veilingen, vliegtuig, singlevakantie, 
zonvakantie, lekkerweg, reisvakan-
tie, zomer, reiswijzer, gezinsvakantie, 
vliegvakantie, trein, cruisevakantie, 
huwelijksreis, buitenland, nederland, 
vakanties, tent, vaarvakantie, reizen, 
fietsvakantie

Woordzoeker

Anagram
Weer een nieuwe puzzel deze maand. Deze lijst met 
woorden zijn allemaal anagrammen, wat betekent dat je 
ze allemaal kan ombouwen tot andere woorden. Deze is 
in thema én in het Engels. Ze staan allemaal voor een land 
en een bijbehorende stad, zowel Europees als daarbuiten. 
Voor de antwoorden mail naar bio-scope@uu.nl. Veel 
plezier!

1.SPAM DID RAIN 
 
………………………………………………..
2.RIVET IN A SAUNA 

………………………………………………..
3.GRAY COP TIE
  
………………………………………………….
4.HUG FAT SILK BANANA 

………………………………………………….
5.MORE LAITY 
 
………………………………………………….
6.RAP CAR FINES 
 
…………………………………………………..
7.DUAL LINEN BIRD 

………………………………………………….
8.THANK KING BOA LAD 

…………………………………………………..
9.ROW YON ALSO 

…………………………………………………..

Anagram



Die week in april
door Judith Korhorn

Wie zal het niet met mij eens zijn: een 
groot nadeel aan het volgen van een 
universitaire opleiding, is het gebrek 
aan herfst-, voorjaars- en meivakanties. 
Gelukkig hebben we de kerstvakantie 
nog, alhoewel daar weinig van overblijft 
als je moet herkansen. Zelfs als je 
niks te herkansen hebt, kun je maar 
beter alvast leren voor het tentamen 
dat in de eerstvolgende week al op je 
staat te wachten. In april heb ik echter 
iets meegemaakt wat ik zelfs op de 

middelbare school nooit heb mogen ervaren: een week waarbij er 
he-le-maal niets aan studeren gedaan hoeft te worden! Ik besefte 
het pas een maand van tevoren dat de herkansingsweek precies 
tussen twee blokken viel. Nog later kwam ik erachter dat dit ieder 
jaar het geval is en dat het ook een naam heeft: de onderwijsvrije 
week. Ik houd het liever nostalgisch. Ik zeg: vakantie!

Sommigen gaan de hele week werken, anderen gaan een paar 
dagen naar het buitenland. Ik heb mezelf die week even goed 
nuttig gemaakt en ik ben aan een late lenteschoonmaak begonnen. 
Nu de helft van mijn leven zich in Utrecht afspeelt, wil ik de 
andere helft vaak liever aan iets anders besteden dan aan mijn 
kamer. Ik had het zo verwaarloosd, dat ik ervan ben overtuigd 
dat zelfs de stofmijten allergische reacties kregen van alle stof 
die zich had verzameld. Nu kan het gelukkig weer de komende 
weken voort en kan ik de volgende schoonmaak uitstellen tot de 
zomervakantie (alsof ik dan zin heb om mijn kamer schoon te 
maken).

Naast mijn kamer heb ik ook andere kleine klusjes gedaan waar 
je normaal als student écht geen tijd voor hebt. Dit klinkt alsof 
ik helemaal geen plezier heb beleefd in mijn Uithof-loze week. 
Om eerlijk te zijn, heb ik inderdaad verder niet veel gedaan in 
die week. Ik vond het heerlijk. In plaats van naar Utrecht te 
moeten reizen, kon ik heerlijk uitslapen en zowel ‘s ochtends als 
’s middags een kopje thee drinken met wie er maar thuis was. Op 
mijn schone kamer heb ik lekker kunnen doen waar ik maar zin 
in had (wat meestal resulteerde in toegeven aan mijn verslaving 
aan YouTube). Ik was in ieder geval helemaal uitgerust die week 
en was er klaar voor aan het laatste blok te beginnen. Lang leve 
vakantie! Lang leve de onderwijsvrije week!

|        E E R S T E J A A R S C O L U M N  |
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Dieren opzetten
door Marretje Adriaanse

Ik vind de natuur, zoals denk ik iedereen, heel erg mooi. Van 
prachtige landschappen en bijzondere bloemen of kevers worden 
de meeste biologen warm. Ik ook. Maar ik word ook warm van 
planten en bomen waar ik dingen van kan maken. 

De natuur heeft ons zo veel te bieden.  Voor mij geeft het maken 
van een mand van wilgentakken of een hoed van riet veel voldoe-
ning. Ik kan trots worden van het eindresultaat wat ik gemaakt heb 
met mijn eigen handen. Geen plastic aan te pas gekomen, puur 
natuur. En het is ook heel ontspannend. Vaak ben ik buiten aan 
het werk en bestaat alle stress even niet meer. Ik ruik en voel de 
natuur. Bij het maken van een boog voel je elke knoest in het hout 
en leer je de boom op een hele andere manier kennen. 

Wanneer mensen ontdekken dat ik niet alleen met wilgen, brand-
netels, biezen of essen werk, maar ook met dieren, zijn ze altijd 
beetje geschokt. Waarom zou je met je blote handen in een beest 
gaan zitten? Waarom wil je ze opensnijden? Eigenlijk om dezelfde 
reden: ik leer het dier echt kennen. Ik heb door mijn opleiding 
biologie veel respect gekregen voor de natuur. Hoe organismen 
werken, blijft ontzettend bijzonder en fascinerend. En door te zien 
hoe een vogel, konijn of slang er van binnen uit ziet komt dit nog 
dichterbij. En het mooie is dat ik er daarna ook nog iets mee kan. 
De dieren die ik of mijn vrienden dood vinden zullen niet langs 
de kant van de weg verrotten of in de prullenbak eindigen. Ik kan 
het leer looien en de vacht gebruiken. Ik ben een ontdekker. Ik zie 
graag meer van de wereld en wil het ook graag beter begrijpen. 
En ik wil me niet voor dode dieren verstoppen. Ik eet soms vlees. 
En ik ben me ook goed bewust waar het vandaan komt. En dat is 
denk ik erg belangrijk. Ik weet graag wat ik in mijn lichaam stop 
en wat ik in huis heb. Ik weet graag waar het vandaan komt. En 
het liefst zou ik dan ook al mijn meubels maken en al mijn eten 
zelf oogsten. Mensen die weten wat natuur is hebben er vaak ook 
meer respect voor. En ik denk dat in aanraking komen met natuur 
belangrijk is, al ruikend, kijkend, proevend, voelend en ontledend.

|  PA S S I E  V O O R  B I O L O G I E  |



Het had even geduurd, maar donderdag 10 april was dan 
eindelijk het jaarlijkse etentje met de redactie. Marloes 
had in De Lunetten een gezellig wokrestaurant gevonden, 
genaamd Mr. Shi, dat ruim in ons budget viel. Ik kan mij 
de exacte prijs niet meer herinneren, aangezien Marloes 
alles had geregeld. Toch wil ik onze ervaring met dit 
restaurant graag met jullie delen!

Het is vanaf de Uithof heel makkelijk te bereiken: je neemt 
simpelweg stadsbus 31 richting Lunetten en stapt uit bij 
bushalte Lunettenbaan. Wanneer je vervolgens de straat 
oversteekt, zie je direct het restaurant staan. Als je naar 
binnen kijkt en het meer op een snackbar vind lijken: dan 
is het inderdaad een snackbar. Loop even de hoek om en in 
hetzelfde gebouw vind je het wokrestaurant.

Nu is er in mijn dorpje ook een wokrestaurant en heb dus 
een aardig idee hoe het in zijn werk gaat, maar toch voelde 
het een beetje onwennig vanaf het moment dat wij door de 
voordeur naar binnen gingen. Om eerlijk te zijn, vond ik 
de ontvangst matig: het was voor het personeel onduidelijk 
onder welke naam wij hadden gereserveerd en er werd nogal 
onhandig gevraagd of ze onze jassen mochten aannemen. 
Toen wij eenmaal een plekje aangewezen kregen en wij ons 
hadden gesetteld, maakten ze het gelukkig goed door snel 
de bestelling van het drinken op te nemen, zodat we konden 
genieten van een biertje, wijntje of frisje tijdens het wachten 
op de rest van de groep.

Toen iedereen eenmaal aanwezig was, ontstond er weer 
verwarring. We wilden naar het buffet lopen, maar werden 
tegengehouden door een serveerster. Of we weer wilden gaan 
zitten. Bleek dat we een voorgerechtje moesten bestellen! 
Dat is nieuw voor mij. Goed, wij gingen weer zitten en 
bestelden ieder een voorgerechtje en meteen nog maar wat 
drinken. Mijne kipsaté was trouwens best lekker en het was 
goed om te horen dat er voor sommige redactieleden ook een 
vegetarisch voorgerecht beschikbaar was.

Toen mochten we eindelijk aanvallen! Hoewel het restaurant 
niet groot is, is er voldoende keus, zodat er voor ieder wat wils 
is. Vlees, tofu en groente worden gewokt, waarna je rijst, bami, 
nasi of mihoen erbij kon krijgen. Natuurlijk waren lekkere 
hapjes als loempia’s en gebakken banaan ook aanwezig en de 
toetjesbar was bescheiden, maar voldoeninggevend.

Wij hebben uiteindelijk een heel gezellige avond gehad bij 
Mr. Shi. Het is zeker het proberen waard en mocht ik ooit weer 
willen wokken in Utrecht, dan zou ik er zo weer teruggaan.

Mr. Shi
door Judith Korhorn
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Emailadressen
Voor algemene vragen kun je terecht op bestuur@ubv.info. 

Voor al je vragen over huisvesting of stukjes voor in de 
BioSCOPE:
Ilja Kocken  voorzitter@ubv.info

Voor al je vragen over UBV-activiteiten en de nieuwsbrief:
Anoek van den Bosch secretaris@ubv.info

Voor al je vragen over financiën:
Sjoerd Mollema   penningmeester@ubv.info

Voor al je vragen over onderwijs:
Linde Berg  vicevoorzitter@ubv.info

Voor al je vragen over sponsoring:
Esther van Andel vicesecretaris@ubv.info

Voor al je vragen over de boekverkoop of voor wijzigingen 
van je contactgegevens:
Joep Wijnhoven  vicepenningmeester@ubv.info

|        M E D E D E L I N G E N  |

Wil je iets leuks doen naast 
je studie en/of wil je nieuwe 
biologen leren kennen? Deze 
commissies stonden onlangs op 
de commissiemarkt en zochten 
nog mensen! Wees er dus snel 

bij!

Werkgroep de Driehoek
Lezingcommissie

Goededadencommissie
Muziekcommissie

Onderwijscommissie
Smulcommissie

Creatieve commissie

Zoekt jouw commissie nog nieuwe leden? 
Laat dit weten aan het bestuur! 
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Alweer over de helft van het jaar, wat gaat de tijd toch snel. Druk 
bezig met het kiezen van onze opvolgers, het einde van het college 
jaar komt sneller in zicht. Maar natuurlijk genieten wij nog volop! 
Zo hebben wij voor het eerst een halfjaarlijkse commissiemarkt 
georganiseerd. Hoewel deze minder druk bezocht was dan de 
markt aan het begin van het collegejaar, was precies de doelgroep 
die wij voor ogen hadden aanwezig. Bij elke commissie die er was 
stonden er minstens vijf geïnteresseerden op de lijst, geslaagd dus!

Ook voor mij gaat het bestuursleven waar ik non-stop van geniet 
lekker zijn gangetje. Voor de sponsorwereld is de crisis helaas nog 
in volle gang, maar dat houdt mij natuurlijk niet tegen hard mijn 
best te doen om zoveel mogelijk voor de UBV binnen te halen. 
Dit doe ik nog altijd met veel plezier! In mei zal ik met Joep het 
BCF careerevent bezoeken, waar de kansen op het vinden van een 
nieuwe sponsor het hoogst liggen. 

Naast het besturen bij UBV, wat wij natuurlijk met alle liefde 
doen, hebben ook drie van ons nog een vak gevolgd deze periode, 
namelijk wetenschapsfilosofie. Deze 10 weken gevuld met alles 
wat er te leren valt over creativiteit, hebben Joep, Anoek en 
mijzelf net even een wat ander vlak van de wetenschap laten 
zien dan wat er bij biologie geleerd wordt. Hoewel dit vak een 
enigszins stressvol einde had voor ons, zijn wij blij dat wij alle 
drie waarschijnlijk weer 7,5 ECTS in de pocket hebben! Waar wij 
drie nog maar studenten zijn onderweg naar onze diploma, heeft 
onze baardige voorzitter op 31 maart zijn welverdiende bachelor 
diploma binnengesleept! Wij zijn allemaal heel trots op Ilja!

Ook het leven buiten de activiteiten van UBV houdt ons zessen 
goed bezig. Met ons vierde bestuursweekendje achter de rug bij 
al onze ouders zijn wij al goed op weg. Op het weekend van 5 
maart hebben wij mogen genieten bij de ouders van Joep thuis 
in de prachtige stad Nijmegen. Een bijna volmaakt weekend met 
een avond in het St. Anneke die begon met een heuse fotoreeks 
en verkleedpartij eindigde in met een glijpartij en bezoekje van 
onze lieve Linde en haar milt aan het Radboudziekenhuis. Helaas 
moeten wij als bestuur Linde een tijdje missen, maar zal zij binnen 
een paar weken weer zo vrolijk als altijd weer terug zijn bij UBV. 
Gelukkig is onze Linde niet snel uit het veld te slaan!

Een heerlijk hectische periode is het geweest en gaat het nog zijn 
voor ons. Gelukkig hebben wij onze lieve leden om ons af en 
toe even uit de stress te slepen met een potje jassen of een ferme 
knuffel, bedankt daarvoor!

Heerlijk hectisch
door Esther van Andel



24 uurs reis 2014
door Maud Kok

Na gezellig geborreld te hebben met alle vijf de 
studieverenigingen in Stairway to Heaven en een moeizame 
zoektocht naar de bus kon de pret beginnen. Dit jaar zouden 
we binnen 24 uur op en neer reizen naar Hamburg, stad 
van het water, de architectuur en de rode lampen. Na menig 
brallerig gezang en een enkele gesneuvelde kwamen we dan 
eindelijk in Hamburg aan en natuurlijk gingen wij brave 
biologen gelijk op pad.

De ochtend begon met het onveilig maken van een bakkerij 
om half 9 ’s ochtends.Vervolgens werd het Rathuis bekeken, 
van een afstandje dan, terwijl de rest van de tuttebellen (guilty 
as charged) zijn tanden stond te poetsen in de wc van de metro. 
Onder leiding van Yeszamin hebben we vervolgens met een groep 
biologen Hamburg in rap tempo doorgespit. Allereerst stonden de 
botanische tuinen natuurlijk op de lijst. Een primeur in het leven 
van Esli die hier zijn eerste eekhoorn zag. Ook de kassen maakten 
indruk met de meest prachtige flora en fauna. Vervolgens werd 
de moderne architectuur van Hamburg bekeken. We verloren een 
paar zielen bij de Kunsthalle Hamburg, waarna koers werd gezet 
naar de haven. Onderweg hebben we nog voor vier euro van een 
niet te zien uitzicht mogen genieten (op zich hadden we ook wel 
van tevoren kunnen zien dat die hele kerktoren in de stellingen 
stond maar hé). Tegen het einde van de middag zat het gros er wel 
doorheen dus gingen we op zoek naar koffie. In het BalZac-café 
mocht deze echter niet baten en is er voor een uur of twee heerlijk 
bijgeslapen. Fris en fruitig gingen we daarna opzoek naar de rest 
van onze biologenvriendjes. Helemaal natgeregend werden we 
herenigd in een grill-café waar de meest smerigste curryworst 
ooit op de kaart stond. Het deed echter niet af aan de gezelligheid 
en het speciaalbier ging er natuurlijk wel goed in. De kermis en 
het spookhuis waren voor mij opeenvolgend het hoogte en diepte 
punt van de avond. Een klein dansje in een of andere vage kroeg 
op de Reeperbahn was de spetterende afsluiting van deze reis. 
Volgend jaar ben ik er sowieso weer bij! 

|  U B V  A C T I V I T E I T E N  |
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Heerlijk poseren!

Het Lustrum Open 
Podium 
door Hannah Löwenhardt

Lieve lezer, 

Weet u nog, vorig jaar 25 maart, één van de beste muziek avon-
den van de UBV? Dit jaar, een dag later, 26 maart, was het tijd 
voor hetzelfde evenement, maar dan nog verpletterender; het open 
podium der UBV. Van te voren was er een verassing georgani-
seerd door de lustrum commissie. Zoals u misschien wel gelezen 
heeft, was het UBV-lied te horen uit de dom. Heel Utrecht mocht 
mee genieten en dat gebeurde dan ook. Na het aanhoren van ons 
prachtige verenigingslied, paradeerde de biologen onder be-
geleiding van het heerlijke geluid van kazoo’s naar de Stairway to 
Heaven. Hier stond de muziekcommissie al klaar om alle bands op 
te vangen, de backline klaar te zetten en zich om te kleden in hun 
nineties outfit. Biologen, niet biologen en café-gangers hadden al 
snel hun oren en ogen gericht op het podium achter in de Stairway. 
Hier knalden de bands als nooit te voren. Van punk tot jazz tot 
akoestisch tot rock, alles was te horen. 

Het thema van de avond was the nineties, dit was al te zien op de 
leuke posters, maar ook aan de outfits waarin sommige mensen 
kwamen. Het was een top avond met veel gedans, veel gezel-
ligheid en heel veel talent. We hoopten dat het nooit zou stop-
pen, maar helaas. Uiteindelijk kwam er toch een einde aan. Na 
de laatste band stroomde de zaal langzaam leeg, teleurgestelde 
blikken probeerden meer te krijgen, maar het geluid moest toch 
echt uit. De muziekcommissie en lustrumcommissie moesten nog 
even opruimen en inpakken, maar konden met een voldaan gevoel 
naar huis. Het was een avond die hopelijk iedereen is bijgebleven 
en die wij in ieder geval niet zullen vergeten. We zijn trots op 
ons talent bij de UBV en hopen al deze talenten dan ook volgend 
jaar weer terug te zien. En mocht u deze geweldige avond gemist 
hebben? Dat is jammer, maar zoals ik al zei, volgend jaar komt er 
weer een knallende avond en daarvoor, eind 2014, zullen we deze 
avond ook nog in de klassieke vorm organiseren! 

Iedereen die er wel was, bedankt voor het komen en tot volgend 
jaar!

Liefs, 
Hannah
Namens de muziekcommissie
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Er was eens ... 

Dit jaar vieren we natuurlijk alweer het 18e lustrum van de 
onze mooie vereniging. Dit doen we aan de hand van activiteiten 
die allemaal net wat grootser en luxer georganiseerd kunnen 
worden dan normaal. Zo hebben we onlangs gefeest, geheel in 
“Twenties-style”, in een echt kasteel, tijdens het fantastische 
lustrumgala. Ik werd benieuwd hoe het er generaties voor ons 
aan toe ging en ben in het archief op zoek gegaan naar stukken 
over eerdere gala’s.

Ik stuitte op het volgende, het galaboekje uit 1989, uit het 13e 
lustrumjaar. Het gala werd toen geheel in biologische stijl gevierd 
onder de zinspreuk: “Gala, zoen je prins”. (Dat is natuurlijk een 
leuk grapje, omdat het een verwijzing naar de kikkerprins uit het 
sprookje is en biologen van kikkers houden). Uit het boekje bleek 
dat er al een tijdje geen gala meer georganiseerd was en vandaar 
dat het vol stond met informatie over hoe men dat nu eigenlijk 
hoort aan te pakken.

Heren werd aangeraden een ganzenveer te grijpen en op uiterst 
correct roze briefpapier met zwierige krullen en goddelijke 
formule, de dame waar ze al weken ogen voor hebben, uitnodigen 
voor het gala van haar leven. De brief kon natuurlijk alleen 
verzegeld worden met een lakzegel en de persoonlijke insignes 

van de heer. De uitnodiging moest toevertrouwd worden aan een 
snelle, doch discrete, koerier. Hiervoor wordt de PTT aangeraden, 
gezien zij reeds al haar volle medewerking had betuigd. 

Hierna, wanneer hij geluk had, wordt de heer uitgenodigd om 
een kopje thee te komen drinken bij de moeder van de door hem 
begeerde dame. Hij diende zich hier natuurlijk correct te gedragen 
en vooral te proberen achter de kleur van de galajurk van de dame 
te komen, gezien het corsage dat hij moest laten maken, wel 
passend moet zijn. 

Aangezien de galacommissie begreep dat dit nog wel eens lastig 
kon zijn, hadden zij een heus adviesbureau opgericht, de GAB 
(gala-adviesbureau). Deze was zowel telefonisch bereikbaar 
als mondeling aanspreekbaar voor antwoord op alle vragen die 
temaken hebben met de uitnodiging voor het gala.

Voor de dames hadden ze ook nog voldoende advies, vooral 
omtrent het “regelen” van de juiste date. Omdat dit nog wel 
eens moeilijkheden opleverde hadden ze het volgende schema 
opgesteld: 

door Anoek van den Bosch
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Wanneer je met dit handige stappenplan nog niet de date van je dromen regelt, weet ik het ook niet meer!



7 Wonders
door Iris van Asten

Eens in de ongeveer twee maanden organiseert de 
spelcommissie in samenwerking met Ron Huising van The 
Joker een spellenavond waar we een nieuw spel spelen en 
meekrijgen voor op de UBV-kamer. The Joker is een gezellige 
spellenwinkel aan de Oudegracht 230a, waar je als UBV-lid 
10% korting op alle spelletjes krijgt! Op dinsdagavond 1 april 
hebben we het spel 7 Wonders gespeeld.

Rond een uur of acht stonden een aantal biologen ongeduldig 
voor de deur van The Joker te wachten om gezellig een spelletje 
te spelen. Het blijft altijd spannend welk spel Ron voor ons 
uitgekozen heeft. Dit keer kregen we het spel 7 wonders voor 
onze neus, dat inmiddels al zeven (is het toeval, of niet?) prijzen 
heeft gewonnen, waaronder de Kennerspiel des Jahres 2011. We 
konden dus niet wachten om te beginnen!

Onder het genot van een lekker kopje thee of koffie werd het 
spel aan ons uitgelegd. Als eerste krijgt iedereen een spelbord 
met een wereldwonder. Tijdens het spel is het de bedoeling dat 
je aan het wereldwonder bouwt en zo bepaalde voordelen en 
overwinningspunten binnensleept. Naast de spelborden worden 
drie stapels kaarten gebruikt. Elke stapel stelt een tijdperk voor. 
Met de kaarten kunnen grondstoffen verzameld worden en 
gebouwen en gilden opgericht worden. Om gilden en een leger op 
te richten en gebouwen en je wereldwonder te bouwen, heb je de 
grondstofkaarten nodig. De gebouwen en gilden kunnen handig 
zijn om met elkaar grondstoffen uit te wisselen. Nadat de drie 
tijdperken voorbij zijn, worden de overwinningspunten geteld. 
Vanzelfsprekend wint degene met de meeste overwinningspunten. 
Naast de gebouwen en de gebouwde wereldwonderen op het 
spelbord zijn ook nog punten te verdienen met militaire conflicten, 
gilden en geld. 

Na een bloedstollende avond met hoogoplopende militaire 
conflicten, bleek Myrddin de onbetwiste winnaar van het spel te 
zijn. Als je nou denkt ‘Goh, dat lijkt me wel een leuk spel’, kom 
dan eens langs in de UBV-kamer om het spel te spelen of koop het 
met 10% korting in The Joker!

|  U B V  A C T I V I T E I T E N  |
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Mac ’n cheese ’n 
veggies
door Loes Kip

Vanavond had ik zin om te koken. Niet per se voor mezelf, maar 
juist voor anderen. Dus, zo gul zijnde, gooide ik een balletje op 
in de WhatsApp groep van mijn huis en nodigde mijn huisge-
nootjes uit om aan te sluiten. Wel vijf meldden zich gretig aan! 
Met studiefinanciering nog een weekje uit zicht was budget ko-
ken een prioriteit. Laten we eerlijk zijn: die laatste paar daagjes 
voor stufi zit bijna niemand er echt warmpjes bij. Maar budget 
koken hoeft helemaal niet vies of ongezond te zijn! Zeg maar 
vaarwel tegen je geliefde diepvries pizza’s: dit gerecht is oprecht 
lekker, simpel, perfect om mee te schranzen en ook nog eens 
budget vriendelijk. 

Mac ‘n cheese ‘n veggies (voor 4 mensen)
- 4 prei (dun gesneden in ringen)
- 500 gram spekreepjes
- 200 gram erwten (diepvries)
- 400 gram macaroni 
- 400 gram geraspte kaas
- 75 gram Cheddar Tophat 48+ (geraspt)
- 1 eetlepel mosterd
- Basilicum

Bak het spek in een ruime pan totdat het goudbruin is en voeg dan 
de prei toe. Wanneer de prei zacht is kun je de erwten toevoegen. 
Kook de macaroni alvast, terwijl je dit doet en zet je oven aan op 
180 graden. 

Wanneer de macaroni klaar is, voeg je dit toe aan de pan met het 
spek en de groenten. Hierna kun je een gedeelte van de kaas (zowel 
de Cheddar als de geraspte) erdoorheen mengen. Laat het even op 
laag vuur staan totdat de kaas een beetje romig is geworden. Voeg 
nu een eetlepel mosterd toe en meng het er goed doorheen. 

Bedek de bovenste laag met de overgebleven kaas en schuif de 
pan 2 tot 3 minuten in de oven, of totdat de laag kaas gesmolten is.
Hierna kun je opscheppen! Lekkerst wanneer het nog erg warm is, 
met een beetje verse basilicum erdoorheen. 

|  R E C E P T  VA N  D E  M A A N D  |



Leuke dingetjes!

|          F O T O V E R S L A G  |
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Heerlijk het nieuwe 
7Wonders spelen bij 
The Joker

Op de halfjaarlijkse commissiemarkt...

..laten de commissies 
die nog plek hebben..

..mensen zien hoe geweldig ze wel 
niet zijn!

Paaseieren 
schilderen 

en zoeken in de 
Driehoek!



|  F o t o  v a n  d e  m a a n d  |

door Sibrand Rinzema
De kievit is een van de bekendste weidevogels die in Nederland voorkomt. Al jaren neemt de hoeveelheid broedparen af door 
intensieve landbouw. Op dit moment zijn er ongeveer 200.000 tot 300.000 broedparen verspreidt over heel Nederland.

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

UBV 23, 30 april en 7, 14 mei -Filosofie Lezingenreeks: Het 
UBV-bestuur organiseert samen met erelid Jan A.R.A.M. van 
Hooff een filosofische lezingenreeks. Hierbij heeft de heer van 
Hooff een aantal sprekers uitgenodigd om met ons biologen in 
debat te gaan over filosfische kwesties zoals ons functiebegrip, de 
vrije wil en hoe evolutie het ontstaan van religie kan verklaren. Kijk 
voor meer informatie en inschrijving op http://goo.gl/0FM0RX.

UBV 30 april - Duurzaamheidsbrainstorm: Zou jij willen 
bijdragen aan een duurzamere UBV? Lijkt het je leuk om na te 
denken over “Groene” projecten rondom de universiteit? Vind jij 
dat de UBV een duurzaamheidscommissie zou moeten hebben? 
Kom dan langs om hierover met ons te brainstormen!

UBV 1 mei - Filmnacht: De Borrelcommissie organiseert een 
rijkelijk gevulde filmnacht, waarin deelnemers de keuze krijgen uit 
zes leuke films om in de collegebanken van het Went te bekijken! 

UBV 8 mei - Grote Spellen Avond: Heb jij vaak zin in leuke, 
langdurende spellen maar je neemt er nooit de tijd voor? Dit is 
de avond waarop RISK, Monopoly en Kolonisten van Catan 
tevoorschijn worden getrokken door de Spelcommissie!

UBV en Departement Biologie 9 mei - Bioborrel: Het is weer 
tijd voor een borrel tussen studenten en medewerkers van het 
Departement Biologie. Vergeet niet dat het eerste drankje gratis 
is, en dat wij gezelligheid garanderen! Als het volgens jou daaraan 
ontbreekt trek je ons aan de mouw, en leveren wij het terstond!

UBV 10 mei Lustrum Festival: De Lustrumcommissie 
organiseert een geweldig festival in de Botanische Tuinen waar 
iedereen welkom is! Bandjes, drankjes, hapjes en allerlei leuke 
activiteiten, en uiteraard geweldig weer, zullen dit tot een prachtige 
dag maken.

UBV - 13 mei - PUT: Nog een PUT in het overzicht! Kom 
allemaal!

UBV 16, 17 en 18 april - Toneeluitvoering: De Toneelspelers en 
de Toneelcommissie hebben het afgelopen jaar iedere maandag 
weer hard zitten zwoegen en oefenen om een prachtig toneelstuk 
op touw te zetten! Dit jaar zullen ze het toneelstuk “Boefjes en 
Madeliefjes” voor jullie neerzetten! Kom dus allemaal kijken!

UBV 25 mei - Lustrum Symposium: De Symposiumcommissie 
organiseert een geweldig symposium over Evolutie op een wel 
heel bijzondere locatie: De Apenheul! Komt allen om in eigen 
persoon de overeenkomsten tussen ons en onze verre neven te 
aanschouwen. 

UBV 27 mei - PUT: Nog meer PUT! Gezellig borrelen aan de 
oude gracht! Bij zijn is meemaken!

Agenda


