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VOB - vzw
M.Z. Vautierstraat 29 - 1000 Brussel

Lidgeld (per kalenderjaar) 

• Werkende en gepensioneerde leden:  € 16
• Studenten:  € 11
• Buitenlandse leden € 21.

Je ontvangt het Jaarboek en BIO en een lidkaart 
met vrije toegang tot de ZOO, Planckendael, het 
Serpentarium in Blankenberge, de Plantentuin in 
Meise en het KBIN.

Verenigingen, scholen, e.d. betalen € 16 lidgeld 
en krijgen enkel het Jaarboek en BIO.

Om lid te worden vul je online het aansluitings-
formulier in op onze website (www.vob-ond.be; 
menu: Info/Lidmaatschap) en tezelfdertijd stort 
je het lidgeld op rekeningnummer van de VOB:  
IBAN BE34 0680 6665 5090 - BIC GKCCBEBB
p.a.  E. Van Damme,  
        Hoge Weg 234,  
        8200 St. Andries. 

Raad van bestuur

Voorzitter
Marleen Van Strydonck (Officieel Onderwijs)
Te Boelaerlei 119 bus 1 - 2140 Borgerhout
E-mail: voorzitter@vob-ond.be

Ondervoorzitter
Ignace Nerinckx (Vrij Gesubsidieerd Onderwijs)
Muizenhoekstraat 37 - 2812 Muizen
E-mail: ondervoorzitter@vob-ond.be

Secretaris
Nathalie Revis
Ketsstraat  62 - 2140 Borgerhout
Tel. +32-(0)3 236 66 83
E-mail: secretaris@vob-ond.be

Penningmeester
Emiel Van Damme
Hoge weg 234 - 8200 Sint-Andries (Brugge)
E-mail: penningmeester@vob-ond.be

Adreswijzigingen:
https://vob-ond.be/VOBinfo/Lidmaatschap/lid.html

Ledenadministratie: 
E-mail: ledenadministratie@vob-ond.be
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Downloaden van artikels  
Jaarboek

Op onze wesite kan je alle artikels van-
af het Jaarboek 2008 downloaden.  De 
pdf-bestanden kunnen alleen geopend 
worden na het intikken van een wacht-
woord. Dit is telkens XXX gevolgd door 
Vb. XXXXXX 
voor een artikel uit het Jaarboek X.
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Beste

Je wordt vriendelijk uitgenodigd op 
onze jaarlijkse algemene vergadering 
die doorgaat op zaterdag 1 juni 2019 
om 11:00 h in het Zwin Natuur Park in 
Knokke. Een mooie gelegenheid om dit 
unieke slikke- en schorregebied met de 
familie te verkennen!

Programma

• 10:45 h - 11:00 h: Onthaal in de 
inkomhal van het bezoekerscen-
trum. 

• 11:00 h - 12:00 h: Algemene 
ledenvergadering (tijdens de 
ledenvergadering kan de familie 
reeds een kijkje nemen in de per-
manente tentoonstelling). 

Agenda 
 1. Woordje van de voorzitter 
 2. Financieel verslag 
 3. Activiteitsverslag 
 4. Rondvraag 

• 12.00 h - 13:00h:  Middagpauze. 
Je kan iets eten in de cafetaria 
(zelfbediening) of je kan je mee-
gebrachte lunch soldaat maken 
in de picknickruimte. Drank kan 
eventueel gekocht worden via 
automaten.  

• 13:00 h - 15:00 h: gegidste wan-
deling doorheen het gebied. 

• 15:00 h: Je kan de omgeving ver-
der op eigen houtje verkennen.

Je kan wat overweg met een teken-
programma (bv. Photoshop) en/of een 
tekstopmaakprogramma (bv. InDesign) 
en slaagt er op die manier telkens op-
nieuw in een artikel of een cursus pre-
sentabel te maken.

Eerlijk, we sloegen een zucht van op-
luchting toen we je ontdekten, want we 
vreesden niemand te vinden om de re-
dactie van ons Jaarboek en medelin-
genblad over te nemen…

Zelf hoef je geen artikels te schrijven; 
het volstaat te zorgen voor de grafi-
sche vormgeving. Hierbij heb je volle-
dig de vrije hand en tijdens de over-
gangsfase kan rekenen op de steun 
van je voorganger.

Er is slechts één probleem, we weten 
niet hoe je te contacteren. Gelieve ons 
daarom een seintje te geven (viras@
vob-ond.be) met je contactgegevens 
en dan nodigen we je eens uit voor 
een gezellige babbel.

Bedankt en tot binnenkort!?

Victor Rasquin
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Jammer genoeg hebben we geen gra-
tis toegang tot het Zwin kunnen bedin-
gen, maar we hebben wel een (kleine) 
korting bekomen. 

Volwassenen betalen 9 euro, kinderen 
van 6 t.e.m. 17 jaar 5 euro en kinderen 
jonger dan 6 mogen gratis binnen.

Om praktische redenen vragen we je 
wel vóór 11 mei online in te schrijven 
op onze website (https://www.vob-ond.
be/Ledenrubriek/Jaarvergadering/in-
dex.html) 
of een briefje te sturen naar 
 V. Rasquin
 Gulden-Vlieslaan 61 bus 7
 8000 Brugge
met vermelding van 
  • je naam en voornaam, 
  • lidnummer, 
  • aantal familieleden die je   
    vergezellen.

Tot dan!? 

Ook de ooivaars tekenen present
in het Zwin Natuur Park  

(Foto het Zwin)

Paleontologie, de moeite waard

De kennis over paleontologie is bij leer-
lingen zeer beperkt. Bij navraag welke 
fossielen ze kennen komt de dinosau-
riër op de voorgrond. Door de regelma-
tige media aandacht voor deze dieren 
en de zoektocht naar het uitsterven 
van de dinosauriër blijven veelal flar-
den van hun  levenswijze overeind, 
maar daar blijft het bij. 

Alhoewel de tijd ontbreekt om “fossie-
len”  grondig in het onderwijs te bestu-
deren verdwijnt daarmee de  mogelijk-
heid om in tijd en ruimte inzicht te ver-
werven in de evolutieprocessen. 

Vele wetenschappen gebruiken een heel ei-
gen vakjargon en taal. Het probleem hier-
bij is dat de specifieke woordenschat voor 
de meeste mensen haast onbegrijpelijk is. 
In de paleontologie is dit uiteraard niet 
anders. Vele begrippen zijn afkomstig uit 
zowel de biologie als de geologie en vor-
men een hele uitdaging om onder de knie 
te krijgen. Ook voor paleontologen met bij-
voorbeeld een biologische opleiding, vergt 
het de nodige moeite om zich vertrouwd te 
maken met geologische begrippen, en vice 
versa.
Neotenie, Atavisme & Biologische Re-
ductie zijn termen die afkomstig zijn uit de 
biologie en die ook voorkomen in de pale-
ontologie.

Neotenie

Neotenie is een term afkomstig uit de 
ontwikkelingsbiologie en die bestaat 
uit de samenvoeging van de Griekse 

De dagen zijn goed gevuld, ’s avonds 
is er gelukkig wel tijd voor wat ontspan-
ning. Een zwempartij en een wande-
ling door Leuven kunnen zo de zinnen 
wat verzetten. 

Op zaterdag 27 april zullen 12 leerlin-
gen strijden voor een ticket naar de In-
ternationale Biologie Olympiade.  Deze 
gaat dit jaar door  in Szeged, Hongarije 
van zondag 14 tot en met zondag 21 
juli 2019. De 6 andere geselecteerden 
kozen voor deelname aan de finale 
voor chemie of aardrijkskunde.

De VBO-finale op 27 april bestaat uit 
2 delen:

1. Een theoretisch deel van een 40-
tal meerkeuzevragen over bio-
technologie, biostatistiek, ecolo-
gie, fysiologie van mens en plant, 
gedrag, ongewervelden en (popu-
latie)genetica.

 
2. Een praktische deel waarin de mi-

croscopievaardigheden en kennis 
van plantenanatomie worden ge-
test. Een onderzoek van enkele 
ongewervelde dieren vormt het 
tweede luik van het practicum. 
Theorie en praktijk dus, net zo-
als op de Internationale Biologie 
Olympiade. 

Een welgemeend “dankjewel” in naam 
van het organisatiecomité van de 
Vlaamse Biologie Olympiade is hier 
zeker op zijn plaats! 
Aan iedereen die bijdraagt tot de reali-
satie van dit evenement:
• de leerkrachten biologie die elk 

jaar opnieuw hun leerlingen mo-
tiveren voor, voorbereiden op en 

begeleiden bij dit avontuur; 
• de universiteiten en het secretari-

aat van de Vlaamse Olympiades 
voor Natuurwetenschappen aan 
de K.U. Leuven die door hun lo-
gistieke steun de organisatie van 
de nationale preselecties mogelijk 
maken;

• de docenten en werkers achter de 
schermen die de stage voor hun 
rekening nemen;

• de Vlaamse overheid en de spon-
sors die zorgen voor de noodzake-
lijke financiële steun. 

Uitgebreider info is te vinden op de 
webstek van Vlaamse Olympiades Na-
tuurwetenschappen (www.vonw.be).

Marleen Van Strydonck, 
coördinator Internationale Biologie Olympiade

Hugo Vandendries, 
begeleider Internationale Biologie Olympiade

Eindelijk hebben we je gevonden!

Het heeft veel voeten in de aarde ge-
had en ons heel wat speurwerk gekost, 
maar eindelijk hebben we je gevonden! 

Je bent creatief en hebt er iets voor 
over om andere collega’s te helpen hun 
job nog beter te doen. 
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woorden ‘Neos’ (= ‘nieuw’ maar in 
deze context eerder te interpreteren 
als ‘jong’) en ‘teinein’ (= ‘het behouden 
van’). Kort samengevat is neotenie 
dus ‘het behouden van de jeugd’. 

We spreken in de biologie en paleonto-
logie over neotenie als we het hebben 
over de kenmerken van een (fossiel) 
volwassen organisme die heel erg ge-
lijken op de kenmerken van een jong 
organisme. Neotenie is een zeer breed 
begrip en kan betrekking hebben op 
zowel uiterlijke kenmerken, gedragin-
gen als hormonale veranderingen.

Het woord ‘neotenie’ werd voor het 
eerst gebruikt door de Duitse zoöloog 
en anatomist Jullius Kollmann in 1885 
tijdens het beschrijven van de axolotl, 
een amfibie. Deze salamander leeft 
in diepe meren in Mexico en lijkt qua 
uiterlijk nooit het larvaal stadium te 
ontgroeien. Volwassen exemplaren 
blijven hun grote, uitgestulpte kieu-
wen behouden en dit in tegenstelling 
tot andere amfibieën zoals kikkers en 
padden.

 
Axolotl 

(Wikimedia Commons - Amandasofiarana CC 4.0)

Binnen de paleontologie is neotenie 
een aspect waarmee men rekening 
moet houden als men fossielen aan-

treft met kenmerken van niet volwas-
sen (niet geslachtsrijpe dieren). Dit is 
bijvoorbeeld het geval bij de fossiele 
resten van de Apateon sp. waar de 
gefossiliseerde kieuwen een foute in-
terpretatie kunnen zijn van jonge indi-
viduen (Fröbisch & Schoch, 2009). 

Apateon sp. 
(Wikimedia Commons - Ghedoghedo CC 4.0)

Atavisme

Atavisme is het voorkomen van fysieke 
eigenschappen van vroege voorou-
ders (Latijn: atavus) die niet aanwezig 
waren bij de directe (voor)ouders. Dit 
komt omdat in het DNA van elk orga-
nisme de informatie nog wel ergens zit 
opgeslagen, maar niet tot uiting komt. 
Soms kan het zijn dat deze delen te-

Enkele VBO-finalisten aan het werk tijdens 
de stage

(1) en (2) : Het laden van een agarosegel

(3) en (4) : Dunnelaagchromatografie
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rug geactiveerd kunnen worden en 
zich zullen uiten als een fysieke eigen-
schap na heel veel generaties van af-
wezigheid. We kunnen dit het beste il-
lustreren met aan aantal voorbeelden.

Soms worden er paar-
den geboren die in 
plaats van één teen, 
drie tenen bezitten, zo-
als dat bijvoorbeeld het 
geval was bij hun Laat-
Eocene en Vroeg-Mio-
cene voorouders  Meso-
hippus en Merychippus. 
Deze vroege paarden 

liepen op meerdere tenen.
 
Een ander voorbeeld is het voorkomen 
van kippen en ganzen met tanden, een 
typisch kenmerk van hun vroege voor-
ouders (sauriërs), dat in bepaalde ge-
vallen terug geactiveerd wordt. 

Ook bij de mens vinden we soms ge-
lijkaardige voorbeelden van atavisme 
terug. Denk hiervoor maar aan men-
sen met overmatige haargroei over het 
lichaam (hypertrichose), ook wel het 
weerwolfsyndroom genaamd. 

Annie Jones-Elliot leefde in de 
19e eeuw en leed aan hypertrichose

Ook het voorkomen van meerdere te-
pels, zijn voorbeelden van atavisme. 

Een mooi voorbeeld over de studie van 
atavisme gecombineerd met paleonto-
logische data bij gavialen (krokodilach-
tige) en aanverwanten vinden we terug 
in het werk van Gatesy et al., 2003

Biologisch reductie (degeneratie)

Biologische reductie of degeneratie 
is het achteruitgaan of verloren gaan 
van functies van bepaalde organen of 
fysieke kenmerken als gevolg van evo-
lutionaire aanpassingen van de soort. 

Een mooi voorbeeld hiervan is het 
staartbeen bij de mens. Vandaag is het 
staartbeen (latijn: coccyx) slechts een 
rudimentair overblijfsel van de staart 
die onze verre voorouders gebruikten 
om hun evenwicht te bewaren tijdens 
het klimmer in bomen.

Een ander voorbeeld is het voorko-
men van de appendix. Van dit orgaan 
vermoedt men dat het in een vroegere 
evolutionaire context voornamelijk ge-
bruikt werd om cellulose (afkomstig 
van het voornamelijk plantaardig en 
vezelrijk dieet van onze voorouders) te 
helpen verteren. 

Er zijn tal van voorbeelden te vinden bij 
moderne diersoorten die voorbeelden 
zijn van biologisch reductie, denk maar 
aan de vleugels van de struisvolgel of 
aan het voorkomen van rudimentaire  
achterpoten in het skelet van pythons 
en boa’s.

De grote evolutiebioloog en paleonto-
loog Stephen Jay Gould gebruikte het 

concept van biologische reductie eind 
jaren ’70 van de 20e eeuw als één van 
de voorbeelden om te bewijzen dat 
niet alle evolutionaire aanpassingen 
per sé een positieve aanpassing zijn 
op een veranderende omgeving. Hier-
mee ging hij in tegen het adaptionisme 
(Gould & Lewontin, 1979).

Anthonie Hellemond.(Voorzitter BVP, 
Belgische vereniging Paleontologie).
Bewerkt door Ignace Nerinckx

Vlaamse Biologie Olympiade

 Dinsdag 9 april 2019, 
 KULeuven, campus Arenberg.
 Live van uw reporters ter plaatse.

Acht leerlingen zwoegen momenteel 
op het verschil tussen collenchym, tra-
cheïden, aërenchym, open collaterale 
vaatbundel, endodermis, cambium …. 

Ze krijgen vandaag tijdens de stage 
voor de Vlaamse Biologie Olympiade 
een intensieve cursus plantenanato-
mie, waarbij zowel theorie als praktijk 
- zoals het zelf maken van coupes - 
aan bod komen. Daarnaast zullen ze 
met behulp van DLC (dunnelaagchro-
matografie) de pigmenten in spinazie 
bepalen. 

Gisteren werden ze ondergedompeld 
in de wereld van de gentechnologie 
waar ze op zoek gingen naar Parkin 
knock-out fruitvliegen met behulp van 
PCR en gelelektroforese. 

Het verhaal startte op woensdag 31 ja-
nuari wanneer 2 463 leerlingen uit 232 

scholen inlogden voor deelname aan 
de 1ste ronde. Uit deze grote groep 
werden 212 leerlingen geselecteerd 
voor de 2de ronde, waaraan op 20 fe-
bruari effectief 173 leerlingen deelna-
men.

Als voorbereiding op de finale kregen 
de 18 best geklasseerde leerlingen uit 
de 2de ronde de kans om tijdens de 
eerste week van de paasvakantie deel 
te nemen aan een 4-daagse stage aan 
de KU Leuven. Door eindejaarsreizen, 
andere vakantiebesognes of de keuze 
voor een andere wetenschapsolympi-
ade kwamen dit jaar maar 8 finalisten 
opdagen om ondergedompeld te wor-
den in een bad met praktische vaardig-
heden.

Het programma van de stage omvat 
verder o.a. de studie en dissectie van 
verschillende groepen ongewervel-
den; experimenteel onderzoek naar 
het effect van cafeïne op de hartslag 
van Daphnia sp.; het verduidelijken 
van fylogenetische relaties door clado-
grammen en het begrip ‘Tree of life’.

Deelname aan deze stage is gratis, 
enkel de verplaatsingsonkosten naar 
en van de stage zijn ten laste van de 
deelnemers. Tijdens de stage over-
nacht de groep in de jeugdherberg van 
Leuven. 


