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VERSTE STER OOIT ONTDEKT MET DE 
HUBBLE-RUIMTETELESCOOP

Wetenschap

Foto: Yasamin Varzideh, Redactie: Benjamin Varzideh

In een sterrenstelsel dat slechts negenhonderd miljoen jaar na de 
oerknal bestond, is een oerster gedetecteerd die de naam Earendel
heeft gekregen.

Astronomen hebben met de Hubble-ruimtetelescoop in een 
sterrenstelsel ver hiervandaan een ster gezien waarvan zij vermoeden dat 
het de verste en meest primordiale ster is die ooit is waargenomen.

‘Het is absoluut de verste afzonderlijke ster die we ooit hebben gezien’, 
aldus Jane Rigby van de NASA. Zij is medeauteur van het artikel waarin de 
ontdekking wordt beschreven en dat vandaag in het tijdschrift Nature is 
gepubliceerd. ‘Dit is onze beste kans om te bestuderen hoe een 
individuele, zware ster er in het vroege heelal uitzag.’

De ster heeft de naam Earendel gekregen, wat ‘morgenster’ of 
‘opkomend licht’ betekent in het Oud-Engels. De ster dateert van 
ongeveer negenhonderd miljoen jaar na de oerknal. De vorige 
recordhouder, Icarus, bestond ruwweg 4,3 miljard jaar na die explosieve 
gebeurtenis. Dat betekent dat Earendel heeft bestaan kort nadat het 
jonge heelal uit een tijdperk van duisternis was gekomen en toen enkele 
van de eerste sterrenstelsels aan het groeien en evolueren waren.

Wetenschappers schatten dat Earendel ten minste vijftig keer zwaarder is 
dan de zon. Het is ook mogelijk dat het geen eenzame ster, maar een 
dubbelsterpaar is. Vervolgwaarnemingen met de James Webb-
ruimtetelescoop (JWST) van NASA moeten helpen bevestigen of het 
object een ster is of iets heel anders.

‘Dit is echt een opwindende interpretatie en ik hoop zo dat het waar is’, 
zegt astronoom Katherine Whitaker van de Universiteit van 
Massachusetts Amherst. Zij maakte geen deel uit van het 
ontdekkingsteam. ‘Dit zijn van die dingen waarvan ik hoop dat we er 
meer ontdekken. Ik kijk uit naar de vervolgwaarnemingen.’
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Een kosmisch vergrootglas
Het bestuderen van het verre heelal is als terugkijken in de tijd. Door de 
tijd die het licht nodig heeft om door de kosmos te reizen, zien 
wetenschappers extreem verre sterren en sterrenstelsels zoals ze er 
miljoenen of miljarden jaren geleden uitzagen, toen deze objecten het 
licht uitstraalden dat telescopen vandaag opvangen. Naast 
geavanceerdere telescopen hebben wetenschappers ook steeds slimmere 
manieren ontwikkeld om de verste uithoeken van ruimte en tijd te 
verkennen.

Deze waarneming werd gedaan toen astronomen met de Hubble-
telescoop een blik wierpen in het vroege heelal. De telescoop stond 
gericht op een uiterst zware cluster van sterrenstelsels, 
genaamd WHL0137-08. Dergelijke samenklonteringen zijn zo zwaar dat 
hun zwaartekracht het omringende licht verdraait en vervormt, waardoor 
achtergrondobjecten soms bij toeval worden uitvergroot. Dit verschijnsel 
heet het zwaartekrachtlenseffect.

In de afgelopen tien jaar zijn voor de Reionization Lensing Cluster 
Survey 41 van deze kosmische lenzen gebruikt om te zoeken naar 
uitvergrote objecten die al bestonden toen de eerste lichtjes in het heelal 
nog maar net aangingen. Met deze techniek hebben wetenschappers 
verre sterren, sterrenstelsels, supernova’s en extreem heldere objecten, 
zogeheten quasars, gespot.

Wanneer sterrenstelsels op deze manier worden bekeken, wordt het licht 
vervormd tot een karakteristieke boog. Een van die uitvergrote 
sterrenstelsels, de Sunrise Arc, is de thuisbasis van de ster Earendel.

‘Het sterrenstelsel waarin de ster zich bevindt, is door de zwaartekracht 
gelensd tot een lange, dunne, halvemaanvormige boog’, vertelt 
hoofdauteur Brian Welch van de Johns Hopkins University in Maryland. 
‘Die boog was de langste boog die we op zo’n grote afstand, binnen de 
eerste miljard jaar van het heelal, hebben gezien.
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Een ster in de boog
Hoewel astronomen wisten dat de Sunrise Arc een interessant 
sterrenstelsel zou zijn om te bestuderen, hadden ze geen idee wat ze 
precies zouden aantreffen. Welch, een promovendus, kreeg de taak om 
uit te zoeken wat zich daarbinnen zou kunnen verbergen. Toen hij en zijn 
collega’s de waarnemingen doorspitten, realiseerden ze zich dat een deel 
van de boog extreem vergroot was. En dat het misschien een vaag beeld 
van een enkele ster bevatte.

Welch en zijn team berekenden dat het object met een factor duizend 
was vergroot. Dat betekent dat het veel kleiner was dan de kleinste 
bekende sterrenclusters. Toch bleek uit aanvullende berekeningen dat het 
object (Earendel) minstens vijftig keer zo zwaar was als de zon. Voor een 
ster was dat dus behoorlijk groot.

Rigby: ‘Het licht is een miljoen tot tien miljoen keer zo helder als dat van 
de zon. De ster moet dan wel monsterlijk groot zijn, maar hoe groot 
precies? We weten niet wat voor soort ster het is.’

Earendel bestond in een heel ander heelal dan dat van nu, in een kosmos 
die nog steeds natrilt van zijn tumultueuze, stralende geboorte. In zijn 
kindertijd was het universum voornamelijk donker. Er waren geen sterren 
of melkwegstelsels, alleen een uitdijende zee van langzaam afkoelend 
waterstofgas. Na ongeveer een half miljard jaar ging het licht aan. Uit dat 
gas ontstonden de eerste sterren die samenklonterden tot sterrenstelsels. 
Te midden van die activiteit vormden zich zwarte gaten. De kosmische 
donkere eeuwen waren voorbij.

Sterrenlicht kon aanvankelijk niet gemakkelijk door de zee van neutraal 
gas heen breken. In plaats daarvan werd het meestal heen en weer 
gekaatst en verstrooid. Uiteindelijk trok de sluier op. Rigby vertelt dat die 
periode bekend staat als het tijdperk van de reïonisatie. Door de 
ultraviolette straling van kortlevende sterren die een gewelddadige dood 
stierven, ebde de vertroebelende mist weg. Daarna kon sterrenlicht vrij 
door de kosmos reizen.

Wetenschappers vermoeden dat een eerdere generatie zware sterren 
(misschien vergelijkbaar met Earendel) verantwoordelijk is voor die 
transformatie.
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Aan de hand van vervolgwaarnemingen met het nieuwste 
ruimteobservatorium van de NASA, de James Webb-ruimtetelescoop, zal 
het team de temperatuur en helderheid van Earendel beter kunnen 
meten. Daarnaast kunnen astronomen ook tellen hoeveel chemische 
elementen in de ster en het sterrenstelsel aanwezig zijn. Als Earendel iets 
anders is dan een ster, misschien een klein zwart gat omringd door een 
wervelende schijf van helder gas en stof, dan moet de JWST helpen dat 
uit te zoeken.

Maar Welch en zijn collega’s hebben goede hoop dat hun eerste conclusie 
zal standhouden. Volgens Rigby is de uitvergrote reus in de Sunrise Arc de 
beste kans tot nu toe om een ster uit zo’n vroeg tijdperk van de 
kosmische geschiedenis te bestuderen.

‘We zijn niet op zoek gegaan naar de verste ster. We zijn er bij toeval op 
gestuit’, zegt Welch. ‘Vóór Earendel kunnen mogelijk slechts een paar 
generaties sterren hebben bestaan’, voegt hij eraan toe. ‘De ster zou er 
heel anders uit kunnen zien dan de sterren in ons heelal. Het is dan ook 
heel opwindend dat we de kans krijgen om er een gedetailleerd te 
bestuderen.’
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WAAROM DEZE PAS ONTDEKTE POPULATIE 
IJSBEREN ZO BIJZONDER IS?

De genetisch en geografisch geïsoleerde ijsberen overleven zonder de 
aanwezigheid van pakijs veel langer dan wetenschappers voor mogelijk 
hadden gehouden.

Eigenlijk zouden er in het zuidoosten van Groenland geen ijsberen 
moeten voorkomen, maar zo te zien denken de ijsberen daar zelf anders 
over. Hoewel deze dieren uitmuntende zwemmers zijn, zijn ze in wezen 
landdieren die voor hun voeding vrijwel geheel afhankelijk zijn van het 
zeeleven. En om als landdieren van de zee te leven hebben ze zich 
ontwikkeld tot echte hinderlaagjagers, die boven gaten en spleten in het 
pakijs wachten totdat een zeehond opduikt om adem te halen.

Maar in het zuidoosten van Groenland is het pakijsseizoen inmiddels 
geslonken tot vier maanden, wat ‘voor ijsberen te kort is om te kunnen 
overleven,’ zegt Kristin Laidre, die aan de University of Washington en in 
samenwerking met het Grønlands Naturinstitut de dierecologie van het 
Noordpoolgebied bestudeert. Dus waarom leven er dan toch ijsberen in 
dit gebied?

Al sinds lang beweren inheemse jagers op Groenland dat er het hele jaar 
door ijsberen in de fjorden rond de zuidkust van het eiland voorkomen. 
Toen de Groenlandse regering onderzoek liet doen naar de verspreiding 
van de soort, gingen Laidre en haar team uit van kaarten die waren 
getekend door Inuit. De inheemse jagers werkten samen met het team en 
waren voor het onderzoek ‘van onschatbare waarde,’ aldus Laidre. Op de 
kaarten stond een nog niet onderzochte groep beren aangeduid die aan 
de voet van gletsjers leefde, in de buurt van een zeer afgelegen 
nederzetting in het zuidoosten van het eiland: Skjoldungen-Timmiarmiit.
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In het nieuwe onderzoek, dat deze week is gepubliceerd in het 
tijdschrift Science, worden DNA-analyses gepresenteerd die aantonen dat 
de ongeveer honderd ijsberen die in het gebied leven, dusdanig 
verschillen van de ongeveer 26.000 andere ijsberen in de wereld dat ze 
als de twintigste subpopulatie beschouwd kunnen worden. Een 
subpopulatie is een groep dieren binnen één bepaalde soort die 
genetisch en geografisch geïsoleerd is geraakt. Uit satellietgegevens van 
27 rondtrekkende beren die met een halsband en zendertje waren 
uitgerust, bleek bovendien dat deze subpopulatie drie maanden langer 
zonder pakijs kon overleven dan wetenschappers voor mogelijk hadden 
gehouden.

In het licht van deze gegevens is het verleidelijk om het onderzoek te zien 
als een hoopvol teken dat ijsberen hebben geleerd om ook met minder 
pakijs te overleven, maar de auteurs van de studie benadrukken dat die 
conclusie onjuist is: ijsberen zijn niet beter tegen de klimaatverandering 
bestand dan werd gedacht. Veeleer denken ze dat ijsberen plekken als het 
zuidoosten van Groenland, waar gletsjers vanaf het vasteland het verlies 
aan pakijs op zee compenseren, als laatste toevluchtsoord kiezen.

Herculestaak
Samen met Fernando Ugarte van het Grønlands Naturinstitut en een 
groot aantal internationale onderzoekers kamde Laidre 36 jaar aan 
gegevens en DNA-analyses door om erachter te komen wat deze groep 
beren anders maakt dan andere populaties. Tot hun verrassing ontdekten 
ze in de gegevens dat ijsberen die ten noorden van de 64e breedtegraad 
leefden daar al langere tijd voorkomen en dat de zuidoostelijke ijsberen 
zich uitsluitend ten zuiden van deze scheidslijn begaven zonder dat beide 
groepen onderling veel contact hadden.

Terwijl hun soortgenoten in het noordoosten van Groenland gemiddeld 
bijna tien kilometer per dag over grote stukken pakijs zwierven, bleef de 
zuidoostelijke populatie dicht bij de kust om er te jagen in een reeks 
fjorden langgerekte inhammen die in het verleden zijn uitgesleten door 
gletsjers die vanaf de Groenlandse ijskap de zee in stromen. In de 
zomermaanden kalven grote stukken ijs van deze gletsjers af, waardoor er 
direct voor de kust zogenaamde ‘gletsjermélanges’ ontstaan, een mix van 
ijsschollen die dusdanig dicht opeengepakt kan zijn dat ijsberen erop 
kunnen lopen en jagen.
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Laidre ontdekte dat sommige ijsberen geruime tijd in één enkel fjord of 
een paar fjorden bleven jagen, waarbij ze een jachtgebied van soms niet 
meer dan dertien tot vijftien vierkante kilometer bestreken. Dat is een 
postzegel vergeleken met de territoria van de noordoostelijke groep, 
waar de gemiddelde ijsbeer elk jaar meer dan 1400 kilometer over het 
pakijs zwerft.

Gestrande ijsberen
Uit de analyse van DNA-materiaal dat in het veld door het team van 
Laidre werd vergaard, tijdens eerdere studies was verzameld en door 
inheemse jagers was aangeleverd blijkt dat de zuidoostelijke dieren de 
‘genetisch meest geïsoleerde ijsberen op aarde’ vormen, aldus Laidre. 
Kortom, ze zijn minder verwant aan hun naburige subpopulaties dan dat 
de negentien andere officieel erkende subpopulaties in de wereld aan 
hun respectievelijke buurpopulaties verwant zijn.

Maar hoe komt het dat beide groepen ijsberen zo geïsoleerd van elkaar 
zijn geraakt? Volgens de onderzoekers zijn er aanwijzingen voor een 
‘stichtereffect’, wat betekent dat de zuidoostelijke populatie los van een 
grotere groep door slechts een klein aantal exemplaren is gevestigd, 
waarna de nakomelingen van deze ijsberen zich onderling hebben 
voortgeplant. Uit genetische analyses komt naar voren dat alle 
zuidoostelijke ijsberen waarvan weefselmonsters werden genomen, een 
recente gemeenschappelijke voorouder hebben die ongeveer 
tweehonderd jaar geleden heeft geleefd.

De meest waarschijnlijke oorzaak voor het stranden van ijsberen in deze 
fjorden is de Oost-Groenlandstroom, een reusachtige zeestroming die op 
hoge snelheid langs de oostkust van het eiland zuidwaarts stroomt. De 
stroming veroorzaakt feitelijk een lopende band van drijfijs, dat aan de 
noordoostkust ontstaat en dan in kleinere schollen opbreekt naarmate 
het verder naar het zuiden drijft.
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Volgens Ugarte wordt er op deze wijze jaarlijks een handvol 
noordoostelijke ijsberen zuidwaarts meegevoerd, tot rond Kaap Vaarwel, 
de uiterste zuidpunt van Groenland. De ijsberen die het overleven, zijn 
dieren die de zuidwestkust bereiken, vanwaar ze noord- en dan 
westwaarts kunnen trekken en zo Canada kunnen bereiken. De minder 
gelukkige ijsberen verdrinken.

‘Wat zo interessant en bijzonder aan deze nieuwe populatie is, is het feit 
dat ze met hun situatie weten om te gaan,’ zegt Ugarte. Elf van de 
ijsberen die met een zendertje werden gevolgd, werden meegevoerd op 
stromingen voor de kust en dreven in twee weken tijd gemiddeld 188 
kilometer op het pakijs mee. Maar binnen een maand of twee waren ze 
er allemaal in geslaagd de terugweg naar hun ‘thuisfjorden’ te vinden, 
namelijk door de ijskoude wateren al zwemmend over te steken of langs 
de kust te trekken.

15



Tijdelijk toevluchtsoord
Volgens Andrew Derocher, een professor in de biologie van de University 
of Alberta die al ruim veertig jaar onderzoek doet naar ijsberen in het 
Noordpoolgebied en niet bij de nieuwe studie was betrokken, is het 
onderzoek ‘elegant’ en brengt het ‘enkele interessante bevindingen’ 
samen.

Hij wijst erop dat al eerder is vastgesteld dat een populatie ijsberen bij 
afwezigheid van pakijs op gletsjerijs is gaan jagen. Een goed 
gedocumenteerd voorbeeld daarvan is een populatie op de Noorse 
archipel Spitsbergen, waar onderzoekers ijsberen ontdekten die zeer 
kleine jachtgebieden op gletsjerijs bestreken.

Wetenschappers voorspellen dat Arctische gletsjers die door fjorden 
lopen gedurende de klimaatverandering langer intact zullen blijven dan 
het pakijs in de regio, waardoor ze tijdelijke toevluchtsoorden zouden 
kunnen worden voor soorten die elders in de problemen raken, 
bijvoorbeeld ijsberen die afhankelijk zijn van de jacht op het pakijs.

Maar dat betekent niet ‘de redding van de ijsbeer,’ zegt Steven Amstrup, 
hoofdwetenschapper van de milieugroep Polar Bears International. 
Amstrup was dertig jaar lang directeur van het ijsberenonderzoek van de 
US Geological Survey in Alaska.

Hoewel het in het Noordpoolgebied lijkt te wemelen van de gletsjers, 
bestaat verreweg het grootste deel van de regio uit toendra, boomloze 
vlakten met een permanent bevroren ondergrond, de permafrost. ‘In het 
Noordpoolgebied vind je echt grote reservoirs aan gletsjerijs alleen op 
Groenland en Spitsbergen, en nog wat in het uiterste noorden van 
Canada,’ zegt Laidre. Gletsjermélanges zijn dus niet zo wijdverbreid als je 
zou denken en ze zouden slechts kleine aantallen ijsberen kunnen 
onderhouden.

Amstrup hoopt dat het onderzoek wetenschappers en natuurbeheerders 
ertoe zal aanzetten om te inventariseren waar in het Noordpoolgebied 
ijsberen nog meer hun toevlucht op gletsjerijs kunnen nemen, zodat ze 
daar langer kunnen overleven.
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‘In elk geval is deze studie weer een voorbeeld van de fundamentele 
relatie tussen ijsberen en drijfijs,’ zegt hij. ‘Maakt het de ijsberen echt uit 
of ze op pakijs van zoutwater of op gletsjerijs van zoetwater jagen? 
Waarschijnlijk niet, zolang er maar zeehonden onder zitten.’

Subgroep
De auteurs van de nieuwe studie menen dat de zuidoostelijke beren op 
Groenland door hun genetische verschillen en geografische isolatie van 
de noordoostelijke hoofdgroep beschouwd moeten worden als de 
twintigste subpopulatie van ijsberen in het Noordpoolgebied.

Uiteindelijk is dat een kwestie die door de ijsberenexperts van de 
International Union for Conservation of Nature (onder wie Laidre en 
Derocher) beoordeeld zal worden. Daarbij zullen ze rekening houden met 
factoren als het aantal ijsberen binnen de subgroep een aantal dat nog 
preciezer moet worden vastgesteld en het antwoord op de vraag of het 
goed voor de dieren zou zijn als ze als aparte populatie beheerd zouden 
worden.

De auteurs zien de genetische afzondering van de zuidoostelijke populatie 
als iets bijzonders, dat beschermd zou moeten worden. Derocher en 
Amstrup zijn het daarmee niet oneens, maar ze plaatsen wel 
kanttekeningen.

‘Ik denk dat we te maken hebben met een kleine en geïsoleerde 
populatie met veel inteelt,’ zegt Derocher. ‘We weten uit andere 
onderzoeken naar grote vleeseters dat zulke populaties kwetsbaar zijn 
voor inteeltdepressie [de algehele verzwakking van de populatie door 
erfelijke aandoeningen], ziekten en toevallige demografische voorvallen.’

‘Vanuit evolutionair perspectief zijn geïsoleerde populaties doorgaans 
kwetsbaarder,’ zegt ook Amstrup. ‘Naarmate steeds kleinere groepen 
ijsberen hun toevlucht nemen in steeds geïsoleerder gebieden, zullen we 
zulke genetische isolatie en fragmentatie waarschijnlijk veel vaker zien,’ 
zegt Derocher.
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DE PUBERTEIT, WAT IS DAT?

De puberteit is de tijd waarin je van kind naar volwassen gaat.
Het veroorzaakt veel veranderingen in het lichaam en in het hoofd, en 
het is niet de gemakkelijkste leeftijd in het leven. Maar we hebben het 
allemaal meegemaakt.
En dan heeft de puberteit ook zijn voordelen.

Op welke leeftijd is de puberteit?
Rond je 12-jarige leeftijd. Sommige mensen komen in de puberteit op 10-
jarige leeftijd, anderen op 16-jarige leeftijd, het hangt van de mensen af.
Voor meisjes is het meestal eerder dan voor jongens.

Hoe weten we dat we in de puberteit zitten?
Omdat er veel veranderingen plaatsvinden in het lichaam en in het hoofd.

Wat veroorzaakt de veranderingen?
Het zijn de hormonen.
In het lichaam hebben we klieren (bijvoorbeeld de amandelen, de 
testikels, de borstklieren die in de borsten zitten of de zweetklieren die je 
laten zweten.)
Deze klieren maken stoffen die hormonen worden genoemd en sturen ze 
naar het bloed. het programma van het menselijk lichaam.
Elk hormoon heeft zijn rol.
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Wat gebeurt er in het lichaam?
Hormonen reizen door het bloed en gaan naar vele delen van het lichaam
en vragen hen om te veranderen. Er zijn hormonen die ervoor zorgen dat
het haar groeit, andere die de borsten vertellen te groeien, elk heeft zijn
rol.
Zij zijn degenen die onze botten laten groeien.
De hormonen van de puberteit geven veel opdrachten en het lichaam zal
flink gaan veranderen.

Wat gebeurt er in het hoofd?
Wanneer ons lichaam net zo zichtbaar verandert als in de puberteit, blijft
dat niet onopgemerkt! Dan vraagt het hoofd zich een beetje af wat er aan
de hand is. Het is best verontrustend omdat we niet echt een kind meer
zijn, maar we zijn ook nog geen volwassene.

Waarom zeggen we dat het de domme leeftijd is?
We zeggen <<domme leeftijd>> of <<ondankbare leeftijd>>. Hoe dan ook,
het is niet erg leuk om te horen. Sterker nog, het zijn de volwassenen die
dat zeggen. Tieners beseffen dat ze aan het veranderen zijn om
volwassenen te worden. Ze gedragen zich dus alsof ze dezelfde
onafhankelijkheid hebben als hun ouders. En soms gaan ze een beetje te
ver (zoals eisen dat ze 's avonds heel laat naar buiten kunnen zonder te
zeggen waar ze heen gaan) en omdat de ouders het niet eens zijn met
deze eisen, leidt dit tot schreeuwwedstrijden. Het is niet grappig, maar
deze schreeuwwedstrijden hebben een positieve kant: ze laten je ook
groeien in je hoofd.
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Waarom krijgen we puistjes tijdens de puberteit?
Het is weer een hormoonhit.
Omdat ze veel dingen in het lichaam verknoeien, overdrijven ze soms de
natuurlijke dingen in het lichaam, zoals het afscheiden van vet om de huid
te hydrateren en te voorkomen dat deze uitdroogt. Te veel olie op de huid,
verstopt de poriën en veroorzaakt puistjes. Het heet acné.

Wat kunnen we doen om geen puistjes te krijgen?
Er zijn producten die op de huid kunnen worden aangebracht om puistjes
uit te drogen of medicijnen om het uiterlijk te reguleren. De dokter geeft
ze zo nodig. Maar puberteitacné is een normaal verschijnsel. Je hoeft je
geen zorgen te maken als de behandelingen niet goed werken.
Het belangrijkste is om te blijven wassen om je huid gezond te houden, de
natuur regelt de rest.

Waarom zweten we meer dan normaal?
Het is net als met knoppen. Het zal allemaal lukken. Voor transpiratie is
het minder erg als je elke dag wast en je omkleedt. En dan zijn er nog tal
van zeer effectieve deodoranten voor de oksels en voeten.
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In de puberteit veranderen jongens in hun lichaam. Ze hebben groeiend
haar, wisselende stemmen, puistjes over hun hele gezicht, kortom, ze
veranderen langzaam in mannen.

Waar groeit het haar?
De jongens beginnen met een beetje onder de neus, wat een snor zal
worden, dan een baard, en een paar haren rond de penis. In totaal
hebben ze haar onder de armen, rond de penis, op het gezicht en op de
borst.
Maar sommigen hebben meer dan anderen (op de rug, de schouders...)

Waar groeien de puistjes?
Op het gezicht en soms op de rug, maar dat gaat later weg…

Waarom kunnen we niet meer zingen op school?
De stem van jongens verandert in de puberteit en wordt serieus zoals die
van volwassenen. Dit wordt "ruien" genoemd. In het begin worstelt de
stem om serieus te worden, omdat hij tussen de stem van de kleine
jongen en de stem van een man zit. Jongens die vervellen hebben moeite
met zingen omdat hun stemmen gaan van lage tonen als een jojo.
Maar het duurt niet te lang.

DE PUBERTEIT BIJ JONGENS
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Verandert het geslacht ook?
In de puberteit groeit en groeit de penis en beginnen de testikels sperma
te produceren.

Hoe ziet een sperma eruit?
Het is heel erg klein. Het is met het blote oog niet te zien. Als je een
zaadcel onder de microscoop bekijkt, kun je zien dat deze een ronde kop
heeft (maar natuurlijk zonder ogen of mond) en een lange staart die
kwispelt om vooruit te komen. Eigenlijk lijkt het op een kikkervisje.

Waar wordt sperma geproduceerd?
In de testikels. Dit zijn de twee eivormige klieren in een zakje genaamd
"de portemonnees" en die zich onder de penis bevinden.

Produceren de testikels veel sperma?
Duizenden per dag! Ze leven niet erg lang, dus het lichaam maakt ze de
hele tijd aan.
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Waarom hebben jongens geen groeiende borsten?
Iedereen heeft zijn eigen lichaam! Meisjes hebben veel dingen die
jongens niet hebben, maar jongens hebben ook dingen die meisjes niet
hebben! De natuur gaf meisjes een buik om de baby te maken, dus gaf ze
hen ook borsten om het te voeden toen het werd geboren.

Zit er altijd melk in de borsten van de meisjes?
Nee, de borsten produceren alleen melk wanneer een vrouw een baby
verwacht en zolang de baby borstvoeding geeft na zijn geboorte.

Kunnen jongens toch baby’s voeden?
Niet met hun borsten, want die maken geen melk. Maar pappa's kunnen
hun baby's flesvoeding geven, dat is ook geweldig!

Hebben de jongens regels?
Nee. Het zijn alleen meisjes, want de menstruatie komt uit de
baarmoeder en jongens hebben geen baarmoeder.



24

DE PUBERTEIT BIJ MEISJES

Meisjes veranderen, net als jongens, veel tijdens de puberteit.
Ze hebben ook puistjes en groeiende haren, maar daarnaast hebben ze
groeiende borsten en menstruatie.

Op welke leeftijd is de puberteit voor meisjes?
Iets eerder dan bij jongens.
Rond de 12-jarige leeftijd. Maar het verschilt enorm bij het ene meisje tot 
het andere.

Waar groeien de haren bij meisjes?
Rond de seks en onder de armen. Maar de meisjes hebben geen snor of
baard, en geen borst- of rughaar.

Gaan meisjes ook ruien?
Vrouwenstemmen zijn een beetje anders dan kleine meisjes, omdat je
verandert naarmate je ouder wordt, maar het is niet zo'n sterke
verandering als jongens.
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Waar zijn de regels voor?
Het is een teken dat meisjes baby's kunnen krijgen. Vóór hun menstruatie
kunnen ze er geen één hebben.

Wat is de baarmoeder?
Het is een zak in de buik die bedoeld is om een ei op te nemen dat een
baby zal worden. Vóór de menstruatie hebben meisjes al een
baarmoeder, maar deze kan niet worden gebruikt om een baby te krijgen.

Hoe werken de regels?
In de puberteit begint de baarmoeder een klein nestje voor te bereiden
om de baby te ontvangen.
De binnenkant van de baarmoeder is bekleed met een slijmvlies dat bloed
bevat om zachter te worden en wacht tot een ei daar ligt en 9 maanden
groeit.
Als er na ongeveer drie weken geen eicel in de baarmoeder is
neergedaald, is het slijmvlies dat het bekleedde niet langer bruikbaar en
evacueert het lichaam het.
Dit slijmvlies wordt vloeibaarder, net als bloed, zodat het via de vagina uit
het lichaam kan stromen.
Menstruatie is bloed dat uit de baarmoeder stroomt.
Het bloed stroomt ongeveer 5 dagen en als al het bloed weg is, begint de
baarmoeder weer te lijnen enzovoort. Meisjes hebben elke maand hun
menstruatie.
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Wat is een eicel?
Het is een klein eitje dat door de eierstokken wordt gelegd. Elke maand
wordt er één ei (of meer) gelegd en valt het in de kleine buis die de
eileider wordt genoemd en die van de eierstok naar de baarmoeder leidt.
Het heet ovulatie. Meisjes ovuleren ongeveer twee dagen per maand.
Als de eicel niet wordt bevrucht door een zaadcel, wordt er geen baby
gemaakt en krijgt het meisje haar menstruatie.

Hoe ziet een meisje dat ze ongesteld is?
Op een dag vindt ze wat bloed onder in haar slipje. Het is normaal: het
betekent dat ze voor het eerst ongesteld wordt.

Doen de regels pijn?
Soms, voor en tijdens hun menstruatie, kunnen meisjes een beetje
buikpijn hebben.
Het komt door de samentrekkingen van de baarmoeder om het bloed
naar buiten te duwen. Het is min of meer pijnlijk, afhankelijk van de
meisjes. Meisjes zijn gevoelig tijdens hun menstruatie en huilen
gemakkelijker.
Sommige meisjes hebben ook een beetje hoofdpijn, maar dat gaat over.

Wat moet er gedaan worden?
Het eerste dat er gedaan moet worden, is voorkomen dat uw kleding vuil
wordt. Hiervoor doen de meisjes maandverband aan. Het zijn net kleine
katoenen luiers die ze aan de onderkant van het slipje plakken om het
stromende bloed te absorberen.
Ze kunnen ook tampons opdoen, als ze willen gaan zwemmen.

Wat is een tampon?
Het is als een kleine katoenen buis die aan het uiteinde is afgerond met
een klein touwtje aan het andere uiteinde.
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Waar wordt een tampon geplaatst?
Het gaat in de vagina om het bloed te absorberen voordat het op de
bodem van het slipje valt.

Hoe breng je een tampon aan?
De tampon wordt in de vagina ingebracht, waarbij alleen het touwtje
uitsteekt. De eerste keer dat je een tampon aanbrengt, ben je altijd een
beetje bezorgd, dus je moet je ontspannen en heel voorzichtig
introduceren. Sommige tampons hebben een applicatorsysteem waardoor
het gemakkelijker is om ze aan te brengen.

Hoe verwijder je een tampon?
Het is genoeg om het touwtje dat eruit steekt te pakken en er voorzichtig
aan te trekken om de tampon uit de vagina te krijgen.
Je moet je tampon regelmatig vervangen omdat je hem niet langer dan
een halve dag in je lichaam moet houden.
Soms moet je vaker wisselen omdat de tampon gevuld is met bloed en
niet meer werkt.

Op welke leeftijd stopt de menstruatie?
Als vrouwen de leeftijd van rond de 50 jaar bereiken, besluit hun lichaam
zelf dat ze geen kinderen meer kunnen krijgen en geen hormonen meer
aanmaken om de menstruatie te stoppen. Menopauze heet dat.
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De borsten van de meisjes
Meisjes die iets later in de puberteit komen dan anderen vragen zich vaak
af waarom hun borsten nog niet zijn gegroeid terwijl sommige van hun
vriendinnen al vrouwenborsten hebben.
Bij gebrek aan echte borsten vinden ze dingen om ze te maken...

In de borsten zitten er klieren maar geen spieren. De borsten houden
alleen vast dankzij de huid die ze omhult!

Waarom krijgen meisjes grotere borsten tijdens de puberteit?
Vanaf de dag dat ze hun eerste menstruatie hebben, kunnen meisjes
baby's krijgen. De borsten beginnen ook te groeien (borsten worden ook
een beetje groter voor de menstruatie.) Later, wanneer vrouwen een
baby verwachten, vullen hun borsten zich met melk zodat ze de baby
kunnen voeden als deze ter wereld komt.
De borsten moeten deze melk kunnen bevatten, daarom zijn ze groter.

Waarom moeten we niet in de borsten van de meisjes knijpen?
Als ze beginnen te groeien, worden de borsten van meisjes erg gevoelig.
Je moet ze niet knijpen of slaan (zelfs niet heel hard), het is een beetje
zoals wanneer een jongen in de testikels wordt geslagen: het doet veel
pijn!



VERBETERD WEERSTATION OP TOP VAN 
MOUNT EVEREST GEÏNSTALLEERD

Milieu

In 2020 viel ’s werelds hoogste weerstation uit. Nu is er een nieuwe en
verbeterde versie op het dak van de wereld geplaatst.

Op een perfecte dag in 2021 bereikte Tenzing Gyalzen Sherpa het
‘Balkon’, een door harde wind geteisterde rustplaats op de Zuidoostcol
van de Mount Everest. Vóór zijn stijgijzers, half begraven in de harde
sneeuw, lagen de resten van het hoogste weerstation ter wereld.
Toen het station op deze plek in elkaar was gezet en in de rotsen was
verankerd, zag het eruit als een wat ingewikkelde uitvoering van een
doodgewone tv-antenne, compleet met vogelvoeder en weervaantje. In
werkelijkheid ging het om een bundel van precisie-instrumenten ter
waarde van 30.000 dollar die bedoeld was om de windsnelheid,
luchtvochtigheid, temperatuur, zonnestraling en luchtdruk op deze
extreme plek te meten. Maar nu lag de vervormde, ruim twee meter
lange antenne op zijn kant en gedeeltelijk onder het ijs.
Tenzing, een 31-jarige elektricien en berggids, haalde zijn telefoon uit zijn
donspak en begon foto’s van de plek te maken. Het ‘Balkon-station’ was
al op 20 januari 2020 stilgevallen, zeven maanden nadat het was
geïnstalleerd. Het was een van de vijf geautomatiseerde weerstations die
in mei 2019 in het kader van een samenwerkingsproject van de National
Geographic Society, de Tribhuvan-Universiteit in Kathmandu en de
Nepalese regering op de Mount Everest waren geplaatst. Het project
werd gefinancierd door Rolex.
Nadat hij naast het vernielde instrument in de sneeuw was neergeknield,
haalde Tenzing een schroevendraaier en sleutel uit zijn rugzak en begon
een grijs plastic koffertje los te schroeven dat op de mast was bevestigd.
In het koffertje zaten de laatste gegevens die het station had vastgelegd
voordat het onder de extreme omstandigheden was bezweken.
Voor klimaatwetenschappers Tom Matthews en Baker Perry, de leiders
van het project, hebben de metingen die het station via een
satellietverbinding heeft verstuurd, een schat aan informatie opgeleverd
over de meteorologische ‘verborgen zone’ op het dak van de wereld en
het omringende Hindoekoesj-gebergte. Terwijl de gegevens van 2019 en
2020 nog altijd worden geanalyseerd, kunnen er op verschillende
onderzoeksterreinen van de menselijke fysiologie tot kwesties met
betrekking tot de wateropslag op langere termijn en seizoensgebonden
gewascyclussen, nu al verrassende conclusies uit deze gegevens worden
getrokken.
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Zo hebben de stations duidelijk gemaakt dat sneeuw en ijs op deze
extreme hoogte veel sneller verdwijnen dan voorheen werd
aangenomen.
‘De top van de Mount Everest is misschien wel de zonnigste plek op
aarde,’ zegt Matthews. Wanneer al die energie gedeeltelijk wordt
weerkaatst en gedeeltelijk door het oppervlak van de berg wordt
geabsorbeerd, gaan sneeuw en ijs via een proces dat sublimatie wordt
genoemd, direct over in waterdamp, waardoor de berg zelfs bij
temperaturen ver onder het vriespunt veel van zijn ijsmassa verliest.
‘Het komt erop neer dat er op deze hoogte heel wat meer sneeuw smelt
dan we dachten. Dat is van invloed op onze schattingen van de
hoeveelheid sneeuw die zich daar heeft opgehoopt,’ legt Matthews uit.
‘En vandaaruit kunnen we weer een hele reeks schattingen maken met
betrekking tot de vraag hoe kwetsbaar gletsjers voor
temperatuursveranderingen zijn.’
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KERSTRECEPTEN

Recepten
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Komkommerkerstboompje

Bereiding:
Steek met behulp van het
vormpje een ster per portie uit 
de kaas. Schaaf met een
kaasschaaf in de lengte een lange 
reep per portie van de
komkommer. Vouw een reep 
komkommer vanaf de onderkant 
heen en weer omhoog. Druk plat, 
steek er een prikker door en trek 
uit elkaar tot een kerstboom.
Halveer de tomaten. Steek elke 
prikker met komkommer in een 
half tomaatje en prik de kaasster 
er bovenop.

10 porties5 min.

Chocokerstboom met
hazelnoot en aardbeien

Bereiding:
Verwarm de oven voor op 180 °C. 
Leg de twee rollen bladerdeeg op 
elkaar en snijd er een zo groot 
mogelijke kerstboom uit. Begin 
hiervoor onderaan. Maak eerst 
een stam en werk naar de 
zijkanten toe voor de onderkant 
van de takken. Houd de 
onderkant van de takken zo 
breed mogelijk en snijd vanaf de 
zijkanten schuin omhoog naar de 
middelste hoogste punt. Leg 1 
van de twee vormen op een met 
bakpapier beklede bakplaat.

15 min. 12 porties

Ingrediënten:
250 g belegen kaas
1 komkommer
5 cherrytomaten

Benodigdheden:
Steruitsteekvorm
Satéprikkers

Ingrediënten:
540 g vers bladerdeeg
4 el Nutella hazelnootpasta
20 g hazelnoten
1 middelgroot ei
10 g gevriesdroogde aardbeien
2 takjes verse munt

Benodigdheden:
Bakpapier

Categorie: Hapjes Categorie: Ontbijt



Chocokerstboom met
hazelnoot en aardbeien

Bereiding:
Roer de Nutella los met een vork 
en verdeel met de achterkant van 
een lepel over de kerstboom, 
neem ook de steel mee. Laat 1 
cm van de randen vrij. Hak de 
hazelnoten fijn en verdeel over 
de Nutella. Leg de andere plak 
kerstboombladerdeeg erop. Druk 
de zijkanten een beetje aan.

Chocokerstboom met
hazelnoot en aardbeien

Bereiding:
Snijd met een uitsteekvorm een 
ster uit een restje van het 
bladerdeeg en plak deze op het 
bovenste puntje van de 
kerstboom, als piek. Laat de stam 
van onder tot boven heel, en 
maak horizontale inkepingen 
waardoor er takken ontstaan van 
1½ cm breed. Draai de repen (de 
takken) in een spiraal een paar 
keer rond.

Volgende stap… Volgende stap…

33



Chocokerstboom met
hazelnoot en aardbeien

Bereiding:
Splits het ei, het eiwit wordt niet 
gebruikt. Klop de eidooier los en 
bestrijk de kerstboom met de 
bakkwast.

Bak de kerstboom in het midden 
van de oven in 20 min. goudbruin 
en gaar. Neem uit de oven en 
verkruimel de gevriesdroogde 
aardbeien erboven. Verdeel de 
blaadjes van de munt erover.

Volgende stap…
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WINTER OP DE ZUIDPOOL: WIND, KOU EN 
HOOGTEZIEKTE

Ingenieur Sven Lidström bracht twee winters door op de Zuidpool en 
overleefde het. Hij werkte in een laboratorium op een plek waar kou en 
wind extremer zijn dan waar ook ter wereld.

In een race tegen de klok wordt momenteel een gewaagde 
reddingsmissie ondernomen om een zieke medewerker van de Zuidpool 
te evacueren. ’s Winters zijn vluchten naar Antarctica uiterst zeldzaam, 
vanwege de gevaarlijke winden, de extreme kou en de duisternis die er 24 
uur per etmaal heerst. Maar het extreme weer is bekende kost voor een 
handvol wetenschappers die in het Amundsen-Scott South Pole Station 
overwinteren.

Sven Lidström, coördinator operaties voor het Noorse Poolinstituut, weet 
er alles van. Als ingenieur werkte hij mee aan de bouw van het IceCube
Neutrino Observatory, waarbij hij 2500 meter diepe gaten in het 
Zuidpoolijs boorde om de optische sensoren te bevestigen die in de 
winter van 2012 baanbrekende nieuwe gegevens uit de ruimte wisten op 
te vangen. Lidström heeft aan ruim twintig Zuidpoolexpedities 
deelgenomen (en aan nog eens twintig naar de Noordpool). Maar dezer 
dagen reist hij alleen in het zomerseizoen naar de Noorse 
onderzoeksstations Troll en Tor. “De winters zijn zeer veeleisend,” zegt hij.

In een interview met National Geographic sprak Lidström over de unieke 
ontberingen, medische gevaren en kameraadschap onder de bemanning 
op 90° zuiderbreedte.

Welke uitdagingen doen zich voor bij het opstijgen of landen van een 
vliegtuig op de Zuidpool?
In de zomer zijn er bijna dagelijks vluchten naar het McMurdo Station, als 
het weer dat toelaat. Maar ’s winters gaan er geen vluchten. We kregen 
te horen dat het ‘onmogelijk’ was. Als er iets zou gebeuren, was onze 
enige hoop bevoorrading vanuit de lucht. Wintervluchten zijn zeer riskant 
door de extreme temperatuur, de duisternis en het weer. De gebruikte 
brandstof AN-8 wordt bij 60°C onder nul een soort gel, dus deze gaat over 
van vloeibare in vaste staat. Alles in en aan het vliegtuig wordt extreem 
hard en broos.
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Welke temperaturen waren normaal toen je op de Zuidpool verbleef en 
wanneer maakte je de ergste kou mee?
Het jaarlijkse gemiddelde daar is -50°C en de normale wintertemperatuur 
ligt tussen -60°C en -70°C. De koudste temperatuur die ik ooit heb 
meegemaakt, was -78°C – zonder de windfactor mee te rekenen. Als je de 
gevoelstemperatuur als gevolg van de wind meerekent, kom je op -100°C!

Hoe vaak heb je sneeuwstormen, extreem harde wind en andere 
gevaarlijke weersomstandigheden meegemaakt?
Normaliter is het weer op de Zuidpool prima. Het waait er bijna altijd, 
maar je maakt daar niet de harde wind of zware sneeuwstormen mee die 
je aan de kust ziet. Maar als het slecht weer is, kan dat dagen duren.

Komt er tijdens de wintermaanden een beetje licht van de maan of de 
sterren of is het pikkedonker?
Als het weer goed is, kun je de maan en de sterren zien en ook het 
zuiderlicht, wat spectaculair is. Als de maan schijnt, probeer je zoveel 
mogelijk buiten te werken, omdat er buiten geen verlichting wordt 
gebruikt, afgezien van een paar rode lampen op gebouwen, die als bakens 
dienen. Als we ’s winters naar buiten gaan, markeren we de route om de 
tien meter of minder met vlaggen om in het donker de weg terug te 
vinden. Soms kun je de vlaggen niet zien, maar dan hoor je ze nog wel 
wapperen in de wind.
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Heeft de hoogte (zo’n 2800 meter boven zeeniveau) invloed op de 
weersomstandigheden op de Zuidpool?
Je hebt daar niet de valwinden die je in lager gelegen gebieden langs de 
Antarctische kust meemaakt. Het weer op de Zuidpool (en overal elders 
op het Antarctisch Plateau) is veel beter dan langs de kust – althans wat 
de harde wind betreft. Maar door de hoogte is het er veel kouder dan in 
lager gelegen gebieden. Het Antarctisch Plateau is de koudste plek op 
aarde. En ’s winters betekent dat héél erg koud!

Wat voor uitrusting, kleding en andere zaken moest je meenemen om 
daar te kunnen overwinteren? Was er een maximaal gewicht dat de 
bemanning mocht meenemen?
Voordat je in het vliegtuig stapt, ontvang je alle uitrusting die je nodig 
hebt in het US Antarctic Program Clothing Distribution Center (CDC) in 
Christchurch, Nieuw-Zeeland. Dan kleed je je laag voor laag aan, en voor 
een buitentemperatuur van -70°C heb je heel wat laagjes nodig. Als ik me 
goed herinner, bedroeg het maximale gewicht dat je voor 
overwinteringen mocht meenemen, ruim zestig kilo. Maar eerlijk gezegd 
heb je niet zoveel nodig: je woont en werkt in een paar stel kleren als je 
daar bent. Er wordt ook een complete set apart opgeslagen, in het geval 
er iets met het station zou gebeuren.

Welke medische problemen deden zich voor op het station en hoe 
werden noodgevallen behandeld?
Hoogteziekte, bevroren lichaamsdelen en normale verwondingen die bij 
het werk ontstaan, zijn het meest gebruikelijk. ’s Winters kunnen er ook 
psychologische problemen en depressies opduiken. Er zijn meerdere 
medische noodgevallen geweest, en die zijn allemaal heel goed 
opgevangen. Het US Antarctic Program heeft uitstekende procedures om 
daarmee om te gaan. Ik zou daar niet overwinteren als ik niet volledig zou 
vertrouwen op de voorzieningen op het station. Diverse noodteams 
trainen gericht om op meerdere situaties tegelijk te kunnen reageren.
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Maar voordat je gaat overwinteren, wordt je goed ingeprent hoe 
afgelegen het er is en welke extreme weersomstandigheden er heersen. 
Voordat je gaat, wordt heel duidelijk gezegd dat je geen hulp van buitenaf 
mag verwachten als er iets gebeurt. Het feit dat ze nu proberen om in het 
hartje van de winter iemand te evacueren, betekent dat het om iets heel 
ernstigs gaat, want ze zetten daarvoor de levens van anderen op het spel. 
Antarctica is een extreem continent en de winters zijn er in alle opzichten 
vreselijk. Er is weinig ruimte voor het maken van fouten.

Wat deed je zoal om de tijd door te brengen als je niet werkte?
Je werkt heel veel, maar daarnaast oefenden we voor de verschillende 
noodteams, deden aan fitness (ze hebben een geweldige fitnessruimte), 
keken films en lazen boeken. Er is ook een bibliotheek, een muziekkamer 
en een knutselkamer. Als je wilt, kun je van alles doen.

Had je het gevoel dat je tot aan het einde van de winter op jezelf was 
aangewezen?
Je voelt je niet eenzaam. De hele winterbemanning is er, en die lui leer je 
echt goed kennen. Te goed, vinden sommigen!

Het feit dat de zon een half jaar lang niet opkomt, is voor veel mensen 
zwaar. Je voelt je zeer zeker afgesneden van de rest van de wereld. Een 
collega zei altijd dat we op ‘Planeet Antarctica’ zaten, en in veel opzichten 
voelt het inderdaad alsof je op een andere planeet zit, niet op de planeet 
aarde.
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GUARDIOLA ZIET VERTREK VAN BEPALENDE 
SPELERS ALS NOODZAAK BIJ MANCHESTER CITY

Josep Guardiola vindt het jammer, maar begrijpelijk dat Manchester 
City deze zomer enkele belangrijke spelers van de hand heeft gedaan. 
De Spaanse coach is dan ook van mening dat de Premier League-club 
een andere benadering van de buitenwacht verdient.

"Ik weet dat Manchester City het imago van een club heeft die alleen 
maar koopt, koopt en nog eens koopt. Maar we verkopen ook belangrijke 
spelers voor veel geld. Iedereen wil dat tegenwoordig, maar het is niet 
makkelijk", zei Guardiola vrijdag in de aanloop naar het duel met 
Liverpool om de FA Community Shield tegen de BBC.

Manchester City liet deze zomer meerdere spelers gaan die de laatste 
jaren een aandeel hadden in het succes van de club. Raheem Sterling 
(Chelsea), Gabriel Jesus en Oleksandr Zinchenko (beiden Arsenal) werden 
voor vele miljoenen aan competitiegenoten verkocht. Fernandinho
vertrok transfervrij uit het Etihad Stadium.

"Aan de ene kant vind ik het jammer dat deze belangrijke spelers zijn 
vertrokken", zei Guardiola. "Maar het is ook gewoon duurzame 
bedrijfsvoering. Om te kunnen investeren, moet je spelers verkopen.“

Aankoop Haaland wacht officieel debuut
Investeren deed Manchester City ook volop. Spits Erling Haaland werd 
voor zo'n 60 miljoen euro overgenomen van Borussia Dortmund en 
middenvelder Kalvin Philips kwam voor bijna 50 miljoen euro over van 
Leeds United. Daarnaast wordt City in verband gebracht met 
vleugelverdediger Marc Cucurella van Brighton & Hove Albion.

Topaankoop Haaland kan zaterdag zijn officiële debuut maken als 
kampioen Manchester City met FA Cup-winnaar Liverpool om de 
Community Shield strijdt. "Hij voelt zich goed en is klaar om te spelen. 
Mijn eerste indruk is dat Haaland een grappige gozer en een heel goede 
speler is", aldus Guardiola.

De kraker tussen Manchester City en Liverpool begint om 18.00 uur in het 
King Power Stadium, het onderkomen van Leicester City. Wembley is dit 
weekend het podium van de finale op het EK voor vrouwen.
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ARTIEST VAN DE KEER

Amusement

Namen (voluit): Brendan Patrick Hines
Geboortedatum: dinsdag 28 december 1976
Geboorteplaats: Baltimore, Maryland, Verenigde Staten

Heb je nog broers en-/of zussen?: Ja, drie oudere broers en één
jongere zus.

Sinds wanneer zing je?
Ik zing sinds 2009.

Wat is de titel van je allereerste singel?
Deep in the Valley.

In welk jaar kwam je allereerste singel uit?
2009.

Heb je kinderen?
Nee, ik heb geen kinderen.
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HET EFFECT VAN KLIMAATVERANDERING OP 
DE KLEUR VAN DIEREN

Milieu

Uit nieuw onderzoek blijkt dat dieren die in de winter van vachtkleur
veranderen, in een steeds minder witte wereld toch in bepaalde
'hotspots' kunnen gedijen.

Modekenners weten het heel goed: hoe kouder het weer, hoe
meer winteraccessoires je nodig hebt.

Sommige dieren hebben zelfs twee jassen: eentje voor de zomer die niet 
afsteekt tegen de aardkleuren van de grond en eentje voor de winter die 
spierwit is om niet op te vallen in de sneeuw.

Maar wat gebeurt er als er geen sneeuw is en je kunt je witte jas niet 
uittrekken?

In een nieuw onderzoek dat in het vakblad Science is 
verschenen, bestudeerden wetenschappers 21 diersoorten uit zestig 
landen die in de herfst hun bruine zomervacht verruilen voor een witte 
vacht om niet op te vallen in de sneeuw. Maar omdat er als gevolg van de 
wereldwijde klimaatverandering steeds minder sneeuw valt, trekken veel 
van deze dieren hun witte wintervacht aan terwijl er helemaal nog geen 
sneeuw is gevallen, waardoor ze zichtbaarder en dus kwetsbaarder 
worden.

Uit de nieuwe studie blijkt nu dat er voor deze dieren mogelijk 
toevluchtsoorden bestaan: geografische gebieden waar beide versies van 
een soort in zomer- en wintervacht naast elkaar leven. (Stel je maar een 
bos vol sneeuwhazen voor, waarvan sommige met een bruine vacht en 
andere met een witte vacht.)

Door juist die gebieden te beschermen, zou de mens deze soorten de 
kans geven om de genen voor donkerder vachtkleuren te verspreiden en 
zo aan de klimaatverandering te ontsnappen.
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Winterjas
Tot de soorten die zich met een wintervacht uitdossen, behoren de 
sneeuwhaas, de poolvos en de sneeuwhoen.

Hun vermogen om van vachtkleur te veranderen is “een eigenschap die 
door de tijd heen door de evolutie is gevormd om deze dieren tijdens 
klimaatveranderingen te laten overleven,” zegt onderzoeksleider L. Scott 
Mills, wildbioloog aan de University of Montana.

Zo kwamen sneeuwhazen ooit tot in North Carolina voor, maar zijn ze 
door de verminderde sneeuwval alleen nog tot in West-Virginia te vinden 
(een patroon dat de onderzoekers ook hebben aangetroffen bij andere 
soorten die van vachtkleur veranderen), aldus Jennifer Feltner, 
medeauteur van de studie en postdoctoraalstudente aan de University of 
Montana.

Het totale aantal zonuren per dag is wat de sneeuwhaas aanzet om zijn 
wintervacht voor een zomervacht te verruilen, of er nog sneeuw ligt of 
niet. Zonder hun witte camouflage vallen de dieren heel erg op, waardoor 
ze snel door roofdieren worden verschalkt.

“Kleurfout-prooien,” noemt Mills deze dieren en er zijn nogal wat 
roofdieren die op hazen jagen. Sterker nog, volgens Feltner worden de 
arme beesten door haar medewerkers op het laboratorium “de 
cheeseburgers van het bos” genoemd, omdat ze zowat door alles en 
iedereen worden gegeten, van uilen tot poema’s.
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Deze hazen beseffen niet eens dat ze erg opvallen en passen hun gedrag 
ook niet aan nadat ze hun camouflerende vacht zijn kwijtgeraakt, zegt 
Mills. Volgens hem is dat kenmerkend voor de meeste dieren die van 
vachtkleur veranderen.

Sneeuwhoenders zijn een ander verhaal. Omdat de mannetjes van deze 
soort hun verenkleed gebruiken om vrouwtjes aan te trekken, blijven de 
hoenders die hun witte verenkleed hebben aangetrokken net zolang wit 
totdat ze hebben gepaard (sneeuw of geen sneeuw.)

Daarna “zoeken ze een hol in de modder of zelfs een berg uitwerpselen 
en wentelen zich daarin rond totdat ze helemaal bruin zijn,” vertelt Mills. 
Volgens hem herstellen de vogels daarmee hun camouflagekleur, nadat ze 
eerst hun witte verenkleed hebben gebruikt om vrouwtjes aan te trekken.

Evolutiehulp
Omdat de klimaatverandering zo snel gaat, is Mills van mening dat “de 
selectieve krachten die tot het ontstaan van witte én bruine 
wintervachten hebben geleid, ook voor de bescherming van de soort 
ingezet kunnen worden.”

Zo heeft het team ‘hotspots’ geïdentificeerd (waaronder delen van 
Noord-Amerika en noordelijk Eurazië, zoals de Pacifische westkust in het 
noordwesten van de VS en het zuidwesten van Canada) die heel geschikt 
zouden kunnen zijn voor het beschermen van dieren die van vachtkleur 
veranderen en daar de kans krijgen om zich te vermeerderen.
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“De evolutie verloopt het snelst wanneer er sprake is van grote 
populaties en wanneer die populaties met elkaar in contact staan,” legt 
Mills uit.

Door het contact tussen populaties van winterwitte en winterbruine 
dieren in stand te houden, zouden deze dieren de kans hebben “om de 
genen voor donkerder en beter camouflerende vachtkleuren te 
verspreiden onder de naburige winterwitte populaties, waarbij ze deze 
dieren als het ware helpen om zich aan te passen aan de verminderde 
sneeuwval.”

Het in stand houden van grote populaties en natuurlijke verbindingen in 
het landschap “zouden onze eerste en voornaamste zorg moeten zijn,” 
zegt Mills.

Door het contact tussen populaties van winterwitte en winterbruine 
dieren in stand te houden, zouden deze dieren de kans hebben “om de 
genen voor donkerder en beter camouflerende vachtkleuren te 
verspreiden onder de naburige winterwitte populaties, waarbij ze deze 
dieren als het ware helpen om zich aan te passen aan de verminderde 
sneeuwval.”

Het in stand houden van grote populaties en natuurlijke verbindingen in 
het landschap “zouden onze eerste en voornaamste zorg moeten zijn,” 
zegt Mills.
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ONTDEKKING VAN GROOTSTE BACTERIE OOIT 
WERPT NIEUW LICHT OP EENCELLIGEN

Wetenschap

Voor wetenschappers is de ontdekking van de reusachtige, bizarre en 
complexe microbe alsof ze ‘een mens ter grootte van de Mount Everest’ 
zijn tegengekomen.

Normaliter beschouwen we bacteriën als organismen die zó klein zijn dat 
ze alleen door een microscoop zijn te zien. Maar nu hebben 
wetenschappers op het eiland Guadeloupe, in de Kleine Antillen, een 
reusachtige witte bacterie ontdekt die in het brakke water van een 
moeras op de rottende bladeren van rode mangroven huist.

De bacterie is zó groot dat hij gemakkelijk met het blote oog is te zien. 
Maar de enorme omvang is niet het enige dat verbluffend is aan deze 
langgerekte, draderige microbe, want hij slaat zijn DNA in keurige 
pakketjes op en heeft ook een veel complexere bouw dan enige andere 
bekende bacterie.

Filamenten van Thiomargarita magnifica, de grootste bacterie die ooit is 
ontdekt. De microbe is vijftigmaal groter dan de vorige recordhouder 
onder de bacteriën.
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Eerder ontdekte reuzenbacteriën, waarvan sommige filamenten van 
meerdere centimeters kunnen vormen, zijn opgebouwd uit honderden of 
duizenden cellen. Maar de nu ontdekte bacterie, die ongeveer zo groot is 
als een menselijke wimper, bestaat uit één enkele bacteriële cel. ‘Toen 
we beseften dat een draderige bacterie van deze omvang één enkele cel 
was, was dat wel een bijzonder moment,’ zegt Jean-Marie Volland, de 
zeebiologe van het Lawrence Berkeley National Laboratory die het 
onderzoek naar de bacterie leidde, in gesprek met National Geographic.

De wetenschappers hebben de nieuwe microbe de naam Thiomargarita
magnifica gegeven, die niet alleen naar de grootte van het organisme 
verwijst maar ook naar de parelvormige kraaltjes van zwavel die in de cel 
zijn aangetroffen. Niet alleen is T. magnifica duizendmaal groter dan de 
gemiddelde bacterie, hij is ook langer dan talloze meercellige wezens, 
zoals fruitvliegjes. Op een persconferentie zei Vollard vorige week dinsdag 
dat de ‘ontdekking van deze bacterie is alsof je een mens ter grootte van 
de Mount Everest’ tegenkomt.

‘De ontdekking van deze onbekende Thiomargarita-bacterie doet ons 
beseffen hoe ongelooflijk gevarieerd de wereld van microben is en hoe 
complex de structurele en genomische aanpassingen zijn die bacteriën in 
staat stellen om cellen te bouwen die niemand zich had voorgesteld,’ zegt 
Andreas Teske, zeebioloog aan de University of North Carolina in Chapel
Hill. Teske was een van de ontdekkers van de bacterie die tot vorige week 
als grootste microbe werd beschouwd, Thiomargarita namibiensis.



Volgens Chris Greening, een microbioloog aan de Monash University in 
Melbourne die niet bij de ontdekking was betrokken, is de nieuwe 
bacterie een verbluffend voorbeeld van het feit dat bacteriën veel 
complexer, geavanceerder en gevarieerder zijn dan altijd werd gedacht. 
‘Bacteriën blijven zich onttrekken aan de gebruikelijke wetenschappelijke 
beschrijvingen.’

Thiomargarita magnifica naast een Amerikaans muntje van tien cent 
(dime)

Eenvoudige organismen?
In 1999 ontdekten Teske en andere wetenschappers een verbijsterend 
grote bacterie die ze de naam Thiomargarita namibiensis gaven, oftewel 
‘Zwavelparel uit Namibië.’ Tot vorige week werd die microbe die in 
koorden van witte kraaltjes groeit en soms een lengte van driekwart 
millimeter bereikt (en dus met het blote oog is te ontwaren) – als 
grootste bacterie op aarde beschouwd. Maar de Caraïbische bacterie is 
nog eens vijftigmaal groter.

Petra Anne Levin, een microbiologe van de Washington University in St. 
Louis die niet bij de ontdekking was betrokken, is niet verrast door de 
omvang van T. magnifica. ‘De belangrijkste boodschap is dat we bacteriën 
niet als simpele organismen moeten zien, want dat beeld is verouderd,’ 
zegt zij. ‘Bacteriën kunnen zich eindeloos aanpassen, dus zouden we ze 
inderdaad in zo’n enorme variëteit aan grootten moeten tegenkomen.’
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‘Het werd duidelijk dat het om een enorme bacterie en om een eencellig
organisme ging,’ zegt Date. De uitdaging was om te bepalen wat de microbe
verder nog uitzonderlijk maakte. Met behulp van een batterij aan
technologieën op het gebied van moleculaire biologie maakten Volland, Date
\en hun collega’s extreem sterke 3D-vergrotingen van de langgerekte
organismen. Daarop waren de afzonderlijke reuzencellen te ontwaren die
tezamen een filament vormden.

Foto’s die onder en boven water zijn gemaakt, tonen de plekken waar in
april en mei 2022 monsters van de bacterie werden genomen, in een
mangrovebos op het Frans-Antilliaanse eiland Guadeloupe.

Grenzen aan de groei
Lange tijd hebben wetenschappers gedacht dat bacteriën op grond van
natuurkundige basisprincipes niet erg groot kunnen worden. Hoe groter
een cel wordt, des te groter ook het celmembraan moet zijn om de
voedingsstoffen en de energie op te kunnen nemen die zo’n omvangrijk
organisme nodig heeft.

‘Deze bacterie breekt alle regels, want hij beschikt over een geavanceerde
interne organisatie die doet denken aan meer ontwikkelde dier- en
plantencellen,’ zegt Greening.
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Vollands team wist aan te tonen dat de bacterie intern is opgedeeld in
talloze compartimenten die verschillende functies hebben en ook de
beschikbare oppervlakte aan membranen aanzienlijk uitbreiden. Het is
deze complexiteit die het organisme in staat stelt de grenzen aan de
omvang van een bacteriële cel te overstijgen.

‘Als wetenschappers proberen we grenswaarden te formuleren.
We zeggen bijvoorbeeld dat een bacterie op basis van theoretische
principes niet veel groter dan zus of zo kan worden,’ zegt Ionescu.
‘Maar zo te zien hebben bacteriën onze handboeken niet gelezen.’

De nieuwe bacterie slaat zijn DNA op in compartimenten die door aparte 
membranen worden omhuld. De onderzoekers hebben deze pakketjes de 
naam ‘pepinen’ gegeven, omdat ze lijken op pitjes, de kleine zaadjes van 
sommige vruchten, waaronder watermeloenen. (Het Franse woord voor 
pit is pepin.)

Door de structuur van deze pepinen wordt het traditionele onderscheid 
tussen bacteriële en eukaryote cellen nog vager, aldus Greening, omdat 
de aanwezigheid van een afscheiding tussen genetisch materiaal en de 
rest van de cel een veel complexer en geavanceerder organisme oplevert.

Hoewel alle reuzenbacteriën meerdere kopieën van hun genoom 
bevatten, is Thiomargarita magnifica volstrekt uniek omdat hij meer dan 
700.000 van zulke kopieën in één enkele cel herbergt.

In een e-mail schreven Yoichi Kamagata en Hideyuki Tamaki van het 
National Institute of Advanced Industrial Science and Technology in Japan 
dat de bacterie wetenschappers zal helpen om antwoord te krijgen op de 
vraag waarom eukaryote genomen in de cellen van planten en dieren in 
de loop der evolutie steeds groter zijn geworden.

Vollard en zijn collega’s doen momenteel onderzoek naar monsters van 
de bacterie die in mangrovenbossen zijn genomen, maar hun volgende 
doel is om de bacterie in het laboratorium op te kweken om antwoord te 
krijgen op de vraag hoe hij zich vermeerdert en erin slaagt zo’n enorme 
voorraad aan genetisch materiaal op te slaan.
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‘Ontdekkingen doen zich altijd voor als mensen nauwgezet kijken en 
opletten,’ zegt Teske. ‘T. magnifica leefde pal onder onze neus, en dat in 
een zeer bekende kusthabitat. Hij lag dus klaar om als nieuwe 
Thiomargarita-bacterie door wetenschappers te worden opgemerkt.’

De interne structuur van bacteriën is veel minder complex dan die van 
eukaryotische cellen en omvatten minder compartimenten, zegt Vollard. 
‘Ze vormen geen weefsels die zich rangschikken tot organen en complexe 
organismen.’ Maar hij wijst erop dat ‘ze vanuit biochemisch oogpunt wél 
zeer complex zijn. Ze kunnen koolstof binden, suikers omzetten en op 
allerlei ondergronden groeien. Ze kunnen onderling communiceren en 
elkaar signalen geven. Ze maken gebruik van complexe mechanismen en 
zijn zelfs in staat om sociaal gedrag te vertonen. En sommige bacteriën 
hebben complexe levenscyclussen. Dus het is zeker niet zo dat bacteriën 
“simpel” zijn, en eukaryoten complex.’

Op deze luchtfoto’s uit april en mei 2022 is het mangrovebos op het 
Frans-Antilliaanse eiland Guadeloupe te zien waar de reuzenbacterie 
werd ontdekt.
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SNEEUWBALLEN GOOIEN IN JAPAN: EEN
SERIEUZE SPORT

Sport

Foto: Yasamin Varzideh, Redactie: Ryan Vrijhoef

Sneeuwbalgevechten iets voor kinderen? Niet in Japan! Daar is het een
echte sport en wordt er zelfs wereldkampioenschap gehouden.

Yukigassen noemen ze het in Japan. Oftewel: lekker met sneeuwballen
gooien. En dat nemen ze serieus. Ieder jaar organiseert men in Japan de
Showa Shinza International Yukigassen World Championships. Meer dan
130 teams strijden daar om de titel en om zich een jaar lang de beste te
noemen in het gooien van sneeuwballen.

Het is een soort trefbal met sneeuwballen. Elk team bestaat uit zeven
spelers en eventueel een coach en twee reservespelers. Ze krijgen 90
sneeuwballen die vooraf al zijn gemaakt en moeten daarmee de
tegenstanders zien te raken. Er worden drie sets gespeeld van ieder drie
minuten. Het team dat als eerste alle tegenstanders uitschakelt of de vlag
achterin het veld weet te bemachtigen, wint de set.

Het wereldkampioenschap vindt plaats naast de berg Showa-Shinzan op
Hokkaido, het meest noordelijke eiland van Japan. De sport is enorm
populair. Vorig jaar bezochten zo’n 25.000 toeschouwers het
kampioenschap. Yukigassen werd in het eind van de jaren ‘80 in Japan
voor het eerst als wedstrijdsport beoefend. Inmiddels zijn er ook
toernooien in Canada, Rusland, Noorwegen en Finland.
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HET BIJZONDERE VERHAAL ACHTER DE 
WITTE TIJGER

Dieren

Foto: Yasamin Varzideh, Redactie: Benjamin Varzideh

De witte tijger. Een prachtige verschijning, maar wees je bewust van
het leed dat hierachter schuilgaat.

Wellicht één van de meest bijzondere en mysterieuze tijgers die er (op dit
moment nog) bestaat op de wereld is de witte tijger. De witte tijger is een
variant op de oranje Bengaalse tijger, een beschermde maar
met uitsterven bedreigde tijgersoort die ook wel de Koningstijger wordt
genoemd. Waar voorheen de witte tijger te vinden was in India, is dit nu
helaas alleen nog maar in gevangenschap. Dit is dan ook de reden
waarom dit type tijger zo bijzonder is, vanwege het feit dat het een witte
vacht heeft. Witte tijgers zijn namelijk gefokt om deze kleur vacht te
behouden. Dit zorgt ervoor dat sommige onderzoekers dan ook verklaren
dat deze eigenschap een ‘genetisch defect’ is. Hoe komt deze kleur tot
stand en is nu je dit weet een witte tijger wel écht zo bijzonder?

Het ontstaan van de witte kleur
Hoe mooi de melkachtige, witte vacht met bruine of zwarte strepen van
de witte tijger ook is, lange tijd was de genetische basis onbekend.
Toch zijn onderzoekers er uiteindelijk achtergekomen waar deze witte
vacht precies door ontstaat, namelijk een specifiek recessief gen. Er werd
ontdekt dat er één specifiek gen (SLC45A2) van invloed is op de kleur van
de vacht van de tijger. Witte tijgers bezitten een variant op dit
SLC45A2-gen, wat het samengaan van gele en rode pigmenten lijkt tegen
te gaan. Echter behoudt een witte tijger altijd zijn (in de meeste gevallen)
zwarte strepen omdat is gebleken dat dit gen geen effect heeft op zwart
pigment. Zo komt de witte tijger dan ook aan zijn bijzondere uiterlijk.

Echter zit er ook een keerzijde aan deze witte kleur. Doordat dit type
tijger in lichte mate is ‘doorgefokt’, hebben een hoop nakomelingen te
maken met pijnlijke aandoeningen en afwijkingen. Zo hebben
verschillende witte tijgers last van orgaanschade, gezichtsstoornissen,
heupdysplasie en wervelkolom ziektes. Daarnaast leven velen onder
erbarmelijke omstandigheden in gevangenschap. Dit alles zorgt ervoor dat
80% van de welpjes sterft na de geboorte.
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Bescherming
Om te voorkomen dat nog meer witte tijgers pijnlijke aandoeningen of
afwijkingen krijgen én onder slechte omstandigheden in gevangenschap
leven, heeft het International Fund for Animal Welfare de handen ineen
geslagen met verschillende overheden wereldwijd. Zo is er in de
Verenigde Staten een wet aangenomen die het houden van katachtigen 
als huisdieren verbiedt en het op een gevaarlijke manier tentoonstellen 
van roofdieren ook niet meer toestaat.

Achter het mooie uiterlijk van de witte tijgers schuilt dus een hoop leed.
Wees je hiervan bewust als je dit type tijger een keer in gevangenschap
tegenkomt.
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GEZONDE WARME CHOCOLADEMELK

Recepten

Categorie: Drankjes Bereidingstijd: 10 min
Aantal: 3 personen

Ingrediënten:
500 ml halfvolle melk (plantaardig)
2 el cacaopoeder
2 el agave siroop
½ tl vanille extract

Bereiding:
Doe de melk in een pannetje en voeg hier de agavesiroop, vanille extract
en cacaopoeder aan toe. Zeef de cacaopoeder om klontjes te voorkomen.

Mix met een garde alles goed door elkaar en verwarm de melk op het
vuur, zonder deze te laten koken. Verdeel de chocolademelk over de
kommen en maak eventueel af met nog wat cacaopoeder.
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10X VERRASSENDE PLEKKEN VOOR SAUNA’S 
IN FINLAND

Aardrijkskunde

Foto: Chantal Schoumacher, Redactie: Akira van der Meer

Ga de kou met stoom te lijf in onder meer een reuzenrad, op een 
ijshockeybaan en in een Burger King (echt waar)!

In een land dat waarschijnlijk meer sauna's telt dan auto's, hoef je nooit 
ver te zoeken naar een ruimte vol stoom waarin je op kunt warmen na de 
winterse kou. Oude en jonge liefhebbers treffen elkaar in de sauna's, die 
een wezenlijk onderdeel zijn van de Finse cultuur, om mentaal en fysiek 
bij te komen dankzij de hete löyly (stoom). En schrik niet als je ziet dat 
mensen deze gezonde gewoonte afronden door in de sneeuw te rollen of 
een duik te nemen in het ijskoude water.

Sauna's, van oudsher nogal donkere ruimtes waar de temperatuur vaak 
makkelijk 65 graden of hoger is, kun je op allerlei plekken aantreffen, van 
het parlementsgebouw tot in privéwoningen. Maar voor Finnen en 
bezoekers die wat avontuurlijker zijn ingesteld, zijn dit tien verrassende 
plekken om even stoom af te blazen.

Burger King Sauna

De Burger King in Finland opende in 2016 een van de eerste sauna's in 
een fastfoodrestaurant ter wereld.

Beleef de saunacultuur als een fastfoodkoning bij de Burger King sauna in 
het centrum van Helsinki. Voor 280 euro kun je met veertien vrienden 
drie uur lang in de sauna zitten. Handdoeken, toegang tot de kleedkamers 
en een tv met entertainmentsysteem zijn bij de prijs inbegrepen. Als je 
niet alleen foto's wilt als souvenir, kun je tegen een meerprijs je eigen, 
royale Burger King-badjas mee naar huis nemen. Waarschuwing vooraf: 
eten dat je mee de sauna in neemt, kan ietsepietsie zweterig worden.
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Maasavusana
Ga ondergronds in het kleine vissersdorpje Herrankukkaro voor een 
bezoek aan een van 's werelds grootste ondergrondse rooksauna's. In 
deze sauna wordt naar oude traditie nog steeds berkenhout verbrandt. 
De zes verschillende niveaus bieden genoeg ruimte voor 124 bezoekers. 
Zo nu en dan treden er lokale bands op.

De drijvende sauna Kesän
De drijvende sauna Kesändie kalmpjes in de Botnische Golf dobbert, is 
een zeldzaam verschijnsel in de saunawereld. De sauna is gebouwd op 
een klein houten vlot en wordt volledig gerund door vrijwilligers. Het is 
een van de weinige publieke unisekssauna's en dat betekent dat 
badkleding verplicht is. De drijvende sauna is niet door groepen af te 
huren, maar voor vijf euro kan iedereen er in de zomermaanden van 
genieten.

Rukan Salonki ijssauna

Vlakbij de Rukan Salonki ijssauna is een wak in het ijs van het meer zodat 
mensen daar kunnen afkoelen van de hete stoom.

De Rukan Salonki ijssauna is wat je noemt een perfecte contradictie. De 
hitte van de sauna wordt gecombineerd met de kou van het ijs in de 
naastgelegen meren, voor een uniek stoomeffect. Om te voorkomen dat 
bezoekers oververhit raken, zorgt het resort voor een wak in het ijs zodat 
gasten een duik in het meer kunnen nemen voor ze weer naar binnen 
gaan om op te warmen. De sauna is al naar gelang de 
weersomstandigheden open van eind december tot eind maart en er 
kunnen tien mensen tegelijk in.
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Saunabussi
Til je saunabeleving naar een heel nieuw niveau met de Saunabussi en 
geniet van het uitzicht terwijl je over de lege wegen rijdt. Reizigers 
kunnen hun eigen tocht plannen rond Kuusamo. Als je even genoeg hebt 
van de houtgestookte sauna, haal je het karaokeapparaat tevoorschijn om 
de sfeer erin te houden.

Reuzenradsauna

Hoog boven de stad Helsinki kunnen mensen genieten van ontspannende 
stoom in de SkySauna.

Geniet van een fantastisch uitzicht over het moderne Finland en de 
Baltische Zee in de SkySauna in Helsinki. Voor 240 euro per uur (de helft 
van de prijs voor ieder extra uur) kunnen vier mensen eindeloos rondjes 
maken tussen de privélounge, hottub en reuzenradsauna. Extra bonus: je 
hebt een paar selfies waar je mee thuis kunt komen.

Saunagondel Ylläs
Kijk uit over het winterwonderland van Lapland in Finland tijdens een 
tochtje met de Saunagondel Ylläs. Het 20 minuten durende tochtje is 
ideaal voor mensen die houden van hoogte en mooie uitzichten. De 
gondel vertrekt van de top van berg Ylläs en zet de drie of vier mensen 
daarna af zodat ze de andere sauna's, de haard en de hottub van het 
resort kunnen ontdekken. Een bezoek vindt plaats in een groep van 
maximaal twaalf personen, kost 1.350 euro en duurt zo'n twee uur.
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Vartiovene 55

De Vartiovene 55, een voormalig Fins oorlogsschip, werd in 2012
omgebouwd tot cruiseschip met benedendeks een sauna.

Sauna op zee op het oorlogsschip Vartiovene 55. Het schip werd in 1959
gebouwd en was veertig jaar lang in gebruik bij de Finse marine voordat
het werd omgebouwd voor privé-verhuur.
In de benedendekse sauna kunnen maximaal vijftien mensen tegelijk
plaatsnemen. Gasten kunnen hun saunabezoek combineren met een
cruise rond Helsinki, een karaokefeest of een diner.
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Skybox 270

Of je nou een doorgewinterde ijshockeyfan bent, of indruk wilt maken op
je zakenrelaties, of allebei: Skybox 270in de Hartwell Arena biedt een
prettige saunaervaring voor iedereen. De prijzen variëren van 400 tot ruim
2500 euro, afhankelijk van wat er te doen is in het stadion, en de skybox
biedt plaats aan dertig personen tegelijk.

Saunatent
Als je merkt dat je behoefte hebt aan wat saunatijd in de Finse wildernis
of aan zee, kun je overwegen een saunatent aan te schaffen.
De compacte, draagbare sauna's zijn ideaal voor mobiele avonturiers.
Afhankelijk van de tent kan de kachel van de sauna ook worden gebruikt
om het eten op klaar te maken voordat je je bed induikt.
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