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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, het arboretum in Kalmthout, het KBIN en 
het Afrikamuseum.

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

Ondervoorzitter
Marleen Van Strydonck (Officieel Onderwijs)
Te Boelaerlei 119 bus 1 - 2140 Borgerhout
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, lidkaarten, 
ledenadministratie

Diederik D’Hert
Noordstraat 100 
8630 Veurne
E-mail: ledenadministratie@vob-ond.be
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Downloaden van artikels Jaarboek

Op onze wesite kan je alle artikels vanaf 
het Jaarboek 2008 downloaden.  De 
pdf-bestanden kunnen alleen geopend 
worden na het intikken van een wacht-
woord. Dit is telkens VOB gevolgd door 
het jaartal van publicatie. Vb. VOB2012 
voor een artikel uit het Jaarboek 2012.
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Mededelingenblad van de Vereniging voor het Onderwijs in de Biologie,de Milieuleer en de Gezondheidseducatie- vzw

Je wordt vriendelijk uitgenodigd op onze 
jaarlijkse algemene vergadering die 
doorgaat op zaterdag 21 mei 2017 om 
11.00 u in ‘De Vroente’, Putsesteenweg 
129 in Kalmthout.

‘De Vroente’ ligt aan de hoofdingang van 
de Kalmthoutse Heide en is één van de 
NME-centra van de Vlaamse overheid. 

Het is tevens het bezoekerscentrum van 
het grenspark ‘De Zoom - Kalmthoutse 
Heide’, 6 000 ha groot, waar wandelaars 
en naturliefhebbers terecht kunnen met 
al hun vragen.

We spreken af in het vergaderlokaal na-
bij de ingang.

Programma     
• 11.00 start vergadering
• 12.00 eigen lunchpakket in cafetaria 

(drank ter plaatse)
• 13.10 werking van het NME-cen-

trum
• 14.00-15.00 rondleiding Kalmthout-

se heide gevolgd door gezellig sa-
menzijn.

Graag je deelname online bevestigen:
www.vob-ond.be

• Bekijk onder de microscoop met 
een grote vergroting (400 x of 
meer).

• Interpreteer je waarnemingen.

Interpretatie
Streptococcus en Lactobacillus zijn al-
lebei Gram-positief en kleuren dus violet 
tot zwart bij Gram-kleuring (Gram-nega-
tieve bacteriën kleuren roze). 
Bij goede, verse yoghurt dienen beide 
bacteriesoorten in gelijke aantallen aan-
wezig te zijn.
Naarmate de yoghurt ouder wordt ver-
dwijnt Streptococcus. ■

UitnodigingJaarvergadering
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Vanaf dit jaar gaat de 1ste ronde van de 
Vlaamse Biologieolympiade (VBO) door 
tijdens het 1ste trimester van het school-
jaar. Dit vroeg om een herschikking van 
de leerstof die de leerlingen moeten 
beheersen. Ecologie, zenuwstelsel en 
hormonenwerking, gedrag, de cel met 
alle functies en processen, een deel bio-
systematiek, je herkent ongetwijfeld de 
eindtermen van de 2e graad en de cel uit 
het 5e jaar.

Op woensdag 9 november namen 2 797 
leerlingen uit 233 scholen deel aan deze 
1ste ronde. Uit deze grote groep plaats-
ten zich 207 leerlingen voor de 2e ron-
de, die doorging op 2 februari. Hieraan 
namen effectief 178 leerlingen uit 108 

De Vlaamse Biologieolympiade

scholen deel. Deze 2e ronde is vanaf dit 
jaar ook zonder zelfstudiepakket...  
 
Op zaterdag 29 april zullen de 17 besten 
het tegen elkaar opnemen voor een tic-
ket naar de Internationale Biologie Olym-
piade die dit jaar doorgaat aan de Uni-
versiteit van Warwick, Coventry, Groot-
Brittannië.

Ter voorbereiding van de finale kregen 
de finalisten aan het begin van de paas-
vakantie (van vrijdag 31 maart tot zon-
dag 2 april) een 3-daagse stage. Deze 
ging door aan de KU Leuven. Deelname 
aan deze stage is steeds gratis. Enkel de 
verplaatsingsonkosten naar en van de 
stage zijn ten laatste van de deelnemers. 

(<105 bacteriën per mL melk)
• na 2 - 5 ½ uur: redelijk goede melk 

(± 106 bacteriën per mL melk)
• na 20 min - 2 uur: minder goede tot 

slechte melk  
(± 107 bacteriën per mL melk)

• binnen 20 minuten: bedorven melk 
(± 108 bacteriën per mL melk)

CONTROLE OP DE KWALITEIT 
VAN YOGHURT

Yoghurt is een melkproduct dat verkre-
gen wordt door het laten verzuren van 
melk door de melkzuurbacteriën Strepto-
coccus thermophilus (bolvormig; 0,7-0,9 
μm) en Lactobacillus bulgaricus (staaf-
vormig; 1 μm breed en 5 - 8 μm lang). 
Deze bacteriën produceren respectieve-
lijk L(+) en D(-)-melkzuur.
Lactobacillus bulgaricus vormt de stoffen 
met het voor yoghurt typerend aroma.

Industrieel wordt yoghurt bereid door ge-
pasteuriseerde en gehomogeniseerde 
melk met beide bacterieculturen te en-
ten en dan gedurende een 10-tal uren te 
laten rijpen in grote tanks.

Materiaal
• Yoghurtstalen
• Zuivere draagglaasjes / dekglaasjes
• Zuivere pipet
• Microscoop (indien mogelijk met 

olie-immersielens, alhoewel niet 
strikt noodzakelijk)

• Ev. producten voor Gramkleuring: 
a. 2 g kristalviolet oplossen in 20 mL  
    methanol en voegen bij 80 mL van  
    een oplossing van ammonium 
    oxalaat 1 %. Goed mengen. 
b. lugol (1 g I2 oplossen in 100mL KI     

    2 %-oplossing en bewaren in een  
    donkere fles) 
c. methanol 95 % 
d. safranine-oplossing (0,5 % safra- 
    nine in gedistilleerd water)

• Ev. nigrosine (1 % waterige oplos-
sing)

• Ev. insluitmiddel: Euparal

Uitvoering

1. Zonder kleuring
• Neem een weinig yoghurt en ver-

dun met een even grote hoeveel-
heid water op een draagglaasje.

• Dek af met een dekglaasje.
• Bekijk onder de microscoop met 

een grote vergroting (400 x of 
meer).

• Interpreteer je waarnemingen (zie 
verder)

2. Met Gramkleuring 
• Neem een weinig yoghurt en ver-

dun met een even grote hoeveel-
heid water op een draagglaasje.

• Laat drogen aan de lucht.
• Fixeer de bacteriën door het draag-

glaasje enkele malen door de vlam 
van een bunsenbrander te halen.

• Breng enkele druppels kristalviolet 
aan en laat gedurende 1 min inwer-
ken.

• Spoel gedurende 1 min met lugol.
• Spoel onder de kraan.
• Bedek gedurende 15 - 20 s met 

methanol 95 % en herhaal tot er 
geen kristalviolet meer loskomt van 
het uitstrijkje.

• Spoel met water en kleur tegen met 
safranine (2 min).

• Spoel met water, bet droog met ab-
sorberend papier (niet wrijven!)
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De finale bestaat uit twee delen: 

1. een theoretisch deel (35 meerkeu-
zevragen) over biotechnologie, bio-
statistiek, ecologie, fysiologie, on-
gewervelden en populatiegenetica.  

2. een praktisch deel waarin de mi-
croscopievaardigheden en kennis 
van plantenanatomie worden ge-
test. Een onderzoek van een onge-
werveld dier vormt het tweede luik 
van het practicum. Theorie en prak-
tijk dus, net zoals op de Internatio-
nale Biologie Olympiade. 

Een welgemeend ‘dank je wel’!

In naam van het organisatiecomité van 
de Vlaamse Biologie Olympiade willen 
we hierbij iedereen bedanken die bij-
draagt tot de realisatie van dit evene-
ment: 
• vooreerst de leerkrachten biologie, 

die elk jaar opnieuw hun leerlingen 
motiveren voor, voorbereiden op en 
begeleiden bij dit avontuur; 

Het programma van de stage is vooral 
gericht op praktische vaardigheden zo-
als 
• dissecties en studie van verschil-

lende ongewervelden; 
• via een PCR-lab en gelelektroforese 

op zoek gaan naar de aanwezigheid 
van het ‘Alzheimergen’ bij transgene 
muizen;

• een stevige brok plantenanatomie 
en - microscopie, 

• kennismaking met TLC chromato-
grafie;

• evolutiereconstructie en de ‘Tree of 
Life’.

Tijdens de stage overnacht de groep in 
de jeugdherberg van Leuven. De dagen 
zijn goed gevuld maar ’s avonds wordt 
er wel tijd uitgetrokken voor wat ontspan-
ning. 

De eerste avond staat een wandeling 
door het centrum van Leuven op het 
programma; de tweede avond kan een 
bezoek aan de bioscoop de zinnen wat 
verzetten. 

Enkele eenvoudige proeven op de 
kwaliteit van zuivelproducten

Deze tekst is een ingekorte versie van een artikel 
van V. Casteels en J. Smeets,  dat verscheen in 
het Jaarboek 1990.

CONTROLE OP DE KWALITEIT 
VAN VERSE MELK 

(reductaseproef)

Doel
Op een snelle manier nagaan of melk nog 
een aanvaardbaar aantal micro-organis-
men bevat.

Materiaal
• Te onderzoeken melk
• Stamoplossing van methyleen-

blauw: 0,2 g methyleenblauw oplos-
sen in 100 mL ethanol 96 %

• Zuivere reageerbuisjes
• Waterbad van 37 °C (b.v. een fles-

verwarmer voor babyflesjes)

Uitvoering
1. Bereid een gebruiksoplossing van 

methyleenblauw:  hiervoor doe je 5 
mL van de stamoplossing in 195 mL 
gedistilleerd water (deze oplossing 
is niet houdbaar!)

2. Breng in een reageerbuis 20 mL 
melk en 1 mL bereide methyleen-
blauwoplossing.

3. Plaats in een waterbad van 37 °C en 
evalueer de kleur na 20 minuten, 2 
uur en na 5 ½ uur.

Interpretatie
• De methyleenblauwoplossing ont-

kleurt na 5 ½ uur: goede melk  

PLAND kan in het zoekvenster van de 
hiervoor aangegeven startbladzijde als 
voorbeeld de Nederlandse naam ‘Klap-
roos’ ingetikt worden. We krijgen dan de 
officiële Nederlandse naam ‘Grote klap-
roos’ en de wetenschappelijke naam Pa-

paver rhoeas L. te 
zien. Tikken op de 
Nederlandse naam 
toont een kaart met 
aanduiding waar de 
meest gebruikelijke 
volksnamen voor 
de Grote klaproos 
voorkomen, ge-
volgd door een lijst 
van honderden na-
men voor die plant. 

Naast elke naam 
wordt ook verwe-
zen naar de bron 
waaruit de naam 
stamt. Als je nu tikt 
op een naam, bij-
voorbeeld ‘donder-

bloem’, dan krijg je een kaartje te zien 
met aanduiding van de geografische 
plaats waar die naam gebruikt wordt. 
Onder het kaartje staan dan meer spe-
cifiek de vindplaatsen vermeld en als je 
daar op een naam naast een vindplaats 
tikt, krijg je een verwijzing naar de  pu-
blicatie waarin die volksnaam vermeld 
wordt. De titel van een publicatie vind 
je dan in de rubriek “Secundaire Litera-
tuur”, aangeduid
We mogen onze taalbroeders in Neder-
land die de webstek PLAND opgezet en 
in stand houden dankbaar zijn dat zij zo 
dit taalerfgoed voor de toekomst bewa-
ren. 

Walter Deconinck
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• de universiteiten en het secretari-
aat van de Vlaamse Olympiades 
voor Natuurwetenschappen aan de  
KU Leuven, die door hun logistieke 
steun de organisatie van de natio-
nale preselecties mogelijk maken;

• de docenten en werkers achter de 
schermen die de stage voor hun re-
kening nemen;

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

Uitgebreider info is te vinden op de web-
stek van Vlaamse Olympiades Natuur-
wetenschappen (www.vonw.be). 

Marleen Van Strydonck, 
coördinator Internationale Biologie Olympi-
ade

Hugo Vandendries, 
begeleider Internationale Biologie Olympi-
ade

Volksnamen voor planten

Biologieleerkrachten (en ook de meeste 
plantenkenners) kennen alleen de of-
ficiële Nederlandse naam van de wilde 
planten die in ons land voorkomen. 
Maar vroeger werden voor planten ook 
vele volksnamen gebruikt. Zo waren er 
bijvoorbeeld in het Nederlandse taalge-
bied – Vlaanderen en Nederland – voor 
de plant die officieel ‘Gewone Paarden-
bloem’ heet, meer dan duizend volksna-
men in omloop.

Voor Vlaanderen zijn twee pioniers be-
kend die de volksnamen voor planten in 
boeken hebben vastgelegd. De eerste is 

Leonard De Bo (1826-1885), een West-
Vlaamse priester-leraar en later deken te 
Poperinge. 

Leonard De Bo

Zijn meest bekende werk is ongetwijfeld 
het “Westvlaamsch Idioticon”, dat in 1873 
verscheen. 

Dit woordenboek telt XX + 1468 bladzij-
den en geeft uitleg over 23.318 West-
Vlaamse woorden die vroeger of ook nu 
nog gebruikelijk zijn. Van dit werk ver-
scheen in 1892 een tweede, herwerkte 
uitgave door de zorgen van priester 
en plantenkenner Jozef Samyn (1854-
1909). In 1970 en 1976 verscheen een 
facsimile-uitgave van dit werk. 

In de lange lijst van West-Vlaamse woor-
den staan uiteraard heel wat volksnamen 
voor planten die groeien in West-Vlaan-
deren. Wie “altemets” de betekenis van 
een West-Vlaams woord wil opzoeken 
kan het Idioticon van 1873 raadplegen 
op het internet via www.dbnl.org (in het 
zoekvenster: “West-Vlaamse Idioticon” 
– sic) en de herwerkte uitgave van 1892 
via  www.archive.org (in het zoekven-
ster: “Westvlaamsch Idioticon”). 

Bij zijn afsterven liet De Bo ook een ma-
nuscript na met uitsluitend de verklaring 
van vooral West-Vlaamse volksnamen 
voor planten. Door Jozef Samyn, die le-
raar biologie is geweest in de colleges 
van Oostende, Moeskroen en Menen, 
werd dit manuscript in 1888 uitgegeven 
onder de titel “Deken De Bo’s Kruidwoor-
denboek” (VI + 279 bladzijden). Ook van 
dit werk verscheen in 1970 en in 1980 
een facsimile-uitgave. Dit boek bevat 
niet alleen Vlaamse volksnamen voor 
planten, maar ook een lijst van Franse 
plantennamen en van wetenschappelij-
ke namen met de toen gebruikelijke we-
tenschappelijke Nederlandse en Franse 
namen. 

Een tweede pionier, die de volksna-
men voor planten verzameld en te boek 
heeft gesteld, is de jezuïet Egide Pâque 
(1850-1918),hoogleraar plantkunde aan 
de universiteit van Namen. 

Het boek verscheen in 1896 onder de 
titel “De Vlaamsche Volksnamen der 
planten van België, Fransch-Vlaanderen 
en Zuid-Nederland” (596 bladzijden).

Pâque geeft hier de Vlaamse volksna-
men die in heel ons land gebruikt wor-
den. In 1912 verscheen nog een “Bij-

voegsel” van 156 bladzijden. Ook het 
boek uit 1896 kan men raadplegen op 
het internet: www.archive.org en in het 
zoekvenster: “De Vlaamsche Volksna-
men”.

Apotheker Léon Vandenbussche (1890-1977) 
uit Menen publiceerde in 1955 het boek 
“Onze volkstaal voor kruiden en artse-
nijen” (herdruk in 1978), met talrijke di-
alectnamen voor planten die in de ge-
neeskunde gebruikt kunnen worden. 

Een meer recente bron is het “Woor-
denboek van de Vlaamse Dialecten. 
Algemene Woordenschat. Aflevering 3: 
FLORA”, samengesteld door de Vak-
groep Nederlandse Taalkunde, Universi-
teit Gent en verschenen in 2002.

Dankzij de digitale mogelijkheden is 
sinds enige tijd een gegevensbank over 
volksnamen voor planten ter beschik-
king gekomen met de webstek PLAND, 
met www.meertens.knaw.nl/pland  als 
openingsbladzijde. 
Deze elektronische gegevensbank 
PLAND (PLAntennamen in de Neder-
landse Dialecten) bevat een reuzen-
grote verzameling van Nederlandse 
volksnamen van planten, gebaseerd op 
materiaal dat zowel uit Nederland als uit 
Vlaanderen afkomstig is. De geestelijke 
vader en uitvoerder van PLAND is dr. 
Han Brok, nu samen met nieuwe me-
dewerkers. Deze verzameling is in haar 
soort de grootste ter wereld. En met het 
“Woordenboek der Nederlandsche Taal” 
bezitten we ook al het grootste woor-
denboek van heel de wereld, dat ook via 
gtb.inl.nl op het internet geraadpleegd 
kan worden.
Als illustratie van het gebruik van 


