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Lieve lezers,
Chaos. Het is overal. In de evolutie, de natuurkunde, de politiek, het menselijk brein, mijn keuken en deze editie van de
Lifeline! Na een chaotisch commissieweekend in het Drentse
Diever vol weerwolven, snek hunting, commissiespellen en
een sporadisch drankje, konden de Lifeliners er weer vol tegenaan om dit mooie blad voor jullie te creëren.
Chaos is altijd meer een regel geweest dan een uitzondering in
onze wereld, maar onze commissieleden verwelkomen nu de
chaos die zich in de natuur bevindt om jullie daar meer over
te vertellen. De Lifeline komt in deze editie met een aantal
mooie artikelen, interessante rubrieken, kekke verhalen van
studenten en docenten en twee heerlijke reviews; meer dan
genoeg leesvoer dus!
Hopelijk kunnen jullie, waarde lezers, door het lezen van onze
chaotische artikelen een beetje orde scheppen in jullie levens.
Zo niet, dan hoop ik dat de Lifeline jullie in ieder geval wat
informatie kan geven over natuurlijke chaos.
Veel leesplezier!

Aline Joustra

Voorzitter Lifelineredactie 2016-2017

Lieve leden,
Chaos, dat is het thema van deze Lifeline. Desalniettemin ben
ik redelijk gestructureerd van wal gestoken om dit intro de
wereld in te helpen. Echter is het in volledige chaos juist chaos
als iets gestructureerd opgebouwd is?
Goed voorbeeld hiervan is het alfabet, wat voor ons een
makkelijke volgorde is om te onthouden, terwijl het eigenlijk
volledig random is. Heb je er namelijk wel eens over nagedacht waarom het alfabet met de A begint en eindigt bij de Z?
In sommige talen staat er na de Z nóg een aantal letters, zoals
de Å en de Ø. Je kan ook dezelfde vraag stellen bij talen die
niet het latijnse alfabet gebruiken of ze die tekens ook op een
bepaalde ‘alfabetische’ volgorde zetten.
Logische volgorde aanhouden om orde te scheppen in de
chaos is dus niet per definitie alfabetisch. Numeriek ordenen
daarentegen is een stuk intuïtiever dan alfabetisch. Ook daar
kun je ongetwijfeld verschillende volgordes in bedenken. Perfecte orde is hoe mijn bureau er bij ligt/staat/hangt, georganiseerde chaos, ik kan namelijk alles terugvinden zonder dat het
een duidelijk systeem heeft. Staan alle beginwoorden van de
zinnen van dit stukje nou op alfabetische volgorde? Terugkomend op de chaos waarmee ik begon, alfabetisch is zelf ook
erg chaotisch.
Veel leesplezier!
Kusjes namens het gehele elfde bestuur,

Jorick Hiemstra

Voorzitter der GLV Idun 2016-2017
De Lifeline is het onafhankelijke tekstueel orgaan van de Groninger Levenswetenschappen Vereniging (GLV) Idun en komt eens per kwartaal uit.
Oplage: 350
Druk: Door Drukkerij Almanakker te Oosterhout, maart 2017
Hoofdredactrice: Aline Joustra
De redactie: Lianne van de Belt • Delân Çağlar • Aline Joustra • Meiske Pieters • Jolien Rietkerk • Lars de Ridder • Angela Roelofs • Devi
Seijkens • Eric Sietsema • Jasper Stinenbosch • Julia Vonk • Jorrit Waslander
Lay-out: Lianne van de Belt • Aline Joustra • Jolien Rietkerk • Lars de Ridder • Eric Sietsema • Jasper Stinenbosch
Eindredactie: Lars de Ridder • Angela Roelofs • Jasper Stinenbosch • Jorrit Waslander
Deze editie bevat bijdragen van: Bas van Boekholt • Eva van Burg
Niets uit deze uitgave mag gekopieerd, vermenigvuldigd of gepubliceerd worden zonder schriftelijk toestemming van de redactie.Omdat
de redactie voor het grootste gedeelte afhankelijk is van inbreng van derden kan de redactie niet aansprakelijk worden gesteldvoor onjuiste
informatie.De redactie en/of GLV Idun hoeft de zienswijze van geplaatste stukken niet te onderschrijven. Auteur dient bij de redactie bekend
te zijn.
Lidmaatschap GLV Idun: kijk op www.idun.nl

GLV Idun
LL47 geheel.indd 3

3
21-3-2017 18:58:00

WETENSCHAPS
Door Eric Sietsema

NIEUWS

Scheurende ijsplaat

Het zelfdenkende medicijn

De opwarming van de aarde is een fictief fenomeen volgens som
mige Amerikaanse politici, gelukkig weten wij wetenschappers wel beter. Door de opwarming van de aarde breken
ijsbergen en gletsjers los van de zuid- en noordpool. Dit kan
tot leiden tot een verhoging van de zeespiegel en overstromingen aan de kusten. Op dit moment is een onderzoeksteam
de ontwikkelingen aan het volgen van een ijsscheur aan de
rand van west-Antarctica: de Larsen-C plaat. Deze ijsplaat
is 350 meter dik en 5000 km2 groot. Als de ijsscheur nog
20 km langer word, ontstaat één van de grootste ijsbergen
die ooit is waargenomen. Het brok ijs is ongeveer net zo
groot als de provincie Gelderland. Het is nog onduidelijk
welke gevolgen het afbreken van dit stuk ijs heeft. Mocht de
ijsberg dicht bij Antarctica drijven, dan zal het nog decennia duren voordat Larsen gesmolten is. Maar kiest het voor
warmere temperaturen, dan kan de zeespiegel binnen een
jaar aanzienlijk stijgen. Genoeg reden voor onderzoekers om
de blik voorlopig op de Larsen C-ijsplaat gericht te houden.

Een zelfdenkend medicijn slikken: dit klinkt misschien
als sciencefiction, maar binnenkort wordt het de realiteit.
Wetenschappers van de Technische Universiteit Eindhoven
hebben namelijk een nieuwe techniek ontwikkeld, waarmee
het mogelijk is om met behulp van zogenoemde DNA-computers de afgifte van medicatie in het bloed te controleren.
Het voordeel van DNA is dat een DNA-molecuul slechts
twee nanometer breed is. Daarnaast kunnen er moleculaire
berekeningen mee gedaan worden waarbij de volgorde binnen het DNA-molecuul bepalend is. Onderzoekers kunnen
daarom allerlei gewenste reacties voorprogrammeren. De
onderzoekers in Eindhoven koppelden specifieke antistoffen voor een bepaalde ziekte aan een DNA-computer. Als
de aanwezigheid van een antistof naar een uniek stukje
DNA vertaald is, zal de DNA-computer op basis van de
aanwezigheid van één of meerdere antistoffen bepalen of
medicijnafgifte noodzakelijk is. Bij de behandeling van
chronische ziektes als de ziekte van Crohn of reuma worden
therapeutische antilichamen als medicatie ingezet. Het doel
van een zelfdenkend medicijn is dat het systeem de hoeveelheid therapeutische antilichamen in het bloed meet en zelfstandig besluit of er meer medicatie afgegeven moet worden.

De liftende kever
Hiernaast is de mier Eciton mexicanum te zien. Op het eerste oog valt je niet veel raars
op, behalve dan dat de mier twee achterlichamen bezit. ‘Het zal wel specifiek bij deze
soort horen‘, hoor ik je denken. Maar schijn bedriegt! Het tweede achterlichaam dat je
ziet, is namelijk niemand minder dan de Nymphister kronaueri. In Costa Rica hebben
onderzoekers van het blad BMC Zoology deze opmerkelijke nieuwe keversoort ontdekt.
Wat deze kever zo opmerkelijk maakt, is de manier hoe hij zich transporteert. De kever
bijt zich vast aan de mier E. mexicanum en lift op deze manier ‘gratis’ mee. Om niet op
te vallen imiteert hij het lichaam van de mier. De kever is namelijk glad, glimt en heeft
dezelfde kleur. Ze lijken sprekend op het achterlijf van de mier zelf. De onderzoekers
denken dat deze camouflage de kans verkleint voor de kevers dat ze door andere mieren opgemerkt worden. Dit stelt de kevers in staat onopgemerkt mee te liften. Doordat
deze kever niet eerder is ontdekt is, vermoeden de onderzoekers dat er nog meer nieuwe keversoorten gevonden kunnen worden met een soortgelijke overlevingsstrategie.
4
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De gezonde sigaret?
Een sigaret opsteken is ongezond voor jezelf en voor je directe omgeving. Alleen is
dit in sommige gevallen juist niet het geval. Er is namelijk iemand gevonden met
een zeldzame genetische afwijking die juist beter wordt door regelmatig te roken.
Biochemicus John Olson en collega’s hebben een jonge vrouw geholpen die lijdt
aan bloedarmoede door ijzertekort, maar haar vader niet. De vrouw en haar
vader delen dezelfde mutatie in het gen dat het eiwit hemoglobine codeert. De
mutatie zorgt ervoor dat het hemoglobine nauwelijks zuurstof kan transporteren
en dat rode bloedcellen worden misvormd of vernietigd. Vreemd genoeg zorgt
dezelfde mutatie ervoor dat het eiwit koolstofmonoxide tolereert. Opvallend
genoeg heeft haar rokende vader wel genoeg ijzer in zijn bloed. Wanneer de
vader een sigaret rookt, absorbeert zijn lichaam koolstofmonoxide wat een
therapeutisch effect heeft op diegenen die te maken hebben met deze zeldzame
genetische aandoening. Hemoglobine neemt een klein beetje koolstofmonoxide
op, waardoor voorkomen wordt dat de rode bloedcellen uit elkaar vallen. Moet
de jonge vrouw nou beginnen met roken? ‘’Nee’’ zegt dr Olson, “Ze kan beter veel
vitamine C slikken om oxidatie van hemoglobine te voorkomen”.

Fruitige kleuren
Mensen zijn één van de weinige zoogdieren die zowel rode
als groene kleuren kunnen onderscheiden en waarnemen. Dit
komt doordat wij drie kegeltjes in ons netvlies hebben. Hoe deze
eigenschap ontstaan is, is na vandaag in ieder geval niet meer
onzeker! . Er is namelijk een vermoeden ontstaan dat deze specifieke netvliesuitrusting gevormd is doordat onze voorouders
verschillende soorten kleuren fruit moesten onderscheiden en
verzamelen. Onderzoekers uit Canada hebben gekeken naar
de indeling van het netvlies bij onze aapachtige voorouder. Bij
deze voorouder hebben ze gemeten hoe veel tijd de primaat
nodig had om rood en groen fruit te verzamelen. Voor deze
studie zijn tachtig vrouwelijke resusapen gebruikt, waarbij de
helft van de vrouwtjes lijdt aan een genetische aandoening.
Door deze aandoening hebben deze apen maar twee kegeltjes
in hun netvlies arsenaal. Van de vrouwen met twee kegeltjes in
het netvlies werd verwacht dat het zoeken naar kleurrijk fruit
langzamer zou gaan. Het onderzoek resulteerde ook daadwerkelijk dat resusapen met drie kegelsoorten in het netvlies, sneller appels, sinaasappels en bessen konden detecteren in het
bos dan hun soortgenoten die twee kegelsoorten in het netvlies
hebben. Volgens hoofdonderzoekster Amanda Melin bewijzen de uitkomsten van deze studie overtuigend dat ons kleurenzicht is ontstaan onder invloed van kleurig fruit. Zo zie je
maar weer dat fruit hartstikke belangrijk is voor je gezondheid,
maar ook voor je aanpassingsvermogen, oftewel: EVOLUTIE!
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Klimaatchaos
Door Angela Roelofs
In het voorjaar van 2015 spande de stichting Urgenda een

zullen verdwijnen, andere soorten zullen er juist van profiteren.

rechtszaak aan tegen de Nederlandse Staat. Volgens de stichting

Duidelijk is in ieder geval al dat de groeiseizoenen verschuiven,

doet de overheid veel te weinig om de uitstoot van broeikasgassen

planten bloeien nu eerder in het jaar. Dit zorgt voor mismatches

te verminderen en beschermt het daarmee zijn burgers onvol-

met dieren, die hun jongen krijgen wanneer de voedselpiek in het

doende tegen de effecten van klimaatverandering. De rechter

voorjaar al is geweest. Een ander gevolg van klimaatverandering

gaf de organisatie gelijk en stelde dat de overheid ervoor moet

is dat de kans op infectieziekten groter wordt, met name ziekten

zorgen dat de CO2 uitstoot in 2020 met 25% verminderd is ten

die worden overgedragen door muggen en teken. Muggen en

opzichte van het jaar 1990. De Nederlandse staat ging in hoger

teken overleven namelijk beter bij warmere temperaturen en

beroep tegen het vonnis en stelde dat het niet aan de rechter is

blijven daardoor ook een langere periode actief. Teken kunnen

om het klimaatbeleid te bepalen. Maar waarom heeft het eigenlijk

de ziekte van Lyme overbrengen en het aantal gevallen van pa-

überhaupt zo ver moeten komen? Al Gore gebruikte in zijn film

tiënten met de ziekte van Lyme is de afgelopen vijftien jaar dan

over klimaatverandering al het voorbeeld van een kikker koken.

ook verdrievoudigd.

Gooi je een kikker in een pan met heet water, dan springt hij er
meteen uit. Doe je de kikker echter in een pan met koud water

Doordat we een rijk land zijn dat zich kan wapenen tegen

die je langzaam opwarmt, dan blijft hij zitten totdat hij dood

overstromingen en omdat we een goede gezondheidszorg hebben,

gaat. Dit zou te vergelijken zijn met hoe de mensheid omgaat

zullen de effecten van klimaatverandering hier de komende de-

met klimaatverandering. De gevolgen van klimaatverandering

cennia beheersbaar zijn. Op andere plekken in de wereld zullen de

zijn niet snel voelbaar en daarom doen we op dit moment niks.

effecten van klimaatverandering wel heftig merkbaar zijn. Denk

Maar wachten we nu niet zo lang dat het te laat is om in te grijpen?

hierbij aan uitbraak van infectieziekten, overstromingen, het mislukken van oogsten en waterschaarste. Deze wereldwijde effecten

Maar wat zijn nu eigenlijk die gevolgen van klimaatverande-

hebben natuurlijk ook gevolgen voor Nederland. Als oogsten in

ring voor Nederland? Bij klimaatverandering denk je natuurlijk

andere landen mislukken kan dit direct effect hebben op onze ei-

als eerste aan opwarming van de aarde, sinds 1900 is de tempe-

gen voedselvoorziening. Bovendien berekende de Environmental

ratuur wereldwijd met 0,8 graden gestegen. In Nederland gaat

Justice Foundation dat als gevolg van klimaatverandering er in

deze stijging echter twee keer zo snel, hier is de temperatuur al

2050 ongeveer 150 miljoen klimaatvluchtelingen zullen zijn. De

met 1,7 graden gestegen. De meeste mensen zullen nu misschien

opwarming van de aarde zal dus hoe dan ook serieuze gevolgen

denken dat dat alleen maar fijn is, maar het weer wordt juist

voor Nederland hebben. Dat de overheid gedwongen wordt om

steeds slechter. De winters worden natter, met steeds minder kans

iets aan de uitstoot van broeikasgassen te doen is dus maar goed

op sneeuw en ijs. In de zomer is er meer kans op hittegolven en

ook. Trouwens, het verhaal van de kikker blijkt een fabel te zijn.

droogte. Daarnaast worden de regenbuien heviger, wat de kans op

Een kikker laat zich helemaal niet koken, maar springt op tijd

overstromingen van rivieren groter maakt. Deze veranderingen

uit het water. Hopelijk zijn mensen net zo slim en ondernemen

van het klimaat in Nederland hebben natuurlijk allerlei gevolgen

wij ook op tijd actie.

voor de natuur in Nederland. Sommige plant- en diersoorten
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Bas en z’n Beestjes
Door Bas van Boekholt
In de reeks van kampioenen hebben we nu het luchtruim en de

Een mol eet voornamelijk wormen en om niet het loodje te

onderwaterwereld gehad. Logischerwijs komen we dan bij het rijk

leggen moet een gemiddelde mol zo’n honderd wormen per acht

der land aan. Maar Bas en zijn beestjes zou Bas en zijn beestjes

uur weg werken. Om ook in magere tijden te overleven kunnen

niet zijn als er niet een kleine twist in zou zitten. Dit beestje is

mollen met een goed gemikte beet in de kop de worm verlam-

zowel een zegen als de grootste ergernis van elke tuinman: Het

men. Deze verlamde wormen bewaren ze in een “provisiekast”

maakt alles kapot maar is ook een bron van de beste compost.

waar er wel tot vijfhonderd kunnen liggen. Qua ruimtelijk inzicht

Ik heb het natuurlijk over de familie der mollen.

en organisatie lijkt de mol aardig op ons. Het is namelijk zo dat
vrouwtjesmollen een onregelmatige chaos van hun gangenstelsel
maken terwijl mannetjesmollen lange rechte gangen maken. De
gangenstelsels kunnen wel tot vier voetbalvelden groot worden.
Vrouwtjesmollen hebben daarnaast ook nog iets unieks voor het
zoogdierenrijk. Vrouwtjesmollen bezitten een paar eierstokken
die in de lente netjes eitjes maken. Daar is niks unieks aan, maar
in de winter veranderen die zelfde eierstokken in een paar zaadballen om testosteron te produceren. Dit hebben ze nodig om hun
territorium af te verdedigen tegen andere kapers en roofdieren.
Als een mol een frisse neus wil halen kan hij vijfenveertig
meter per dag graven. Dit is als je het naar ons zou doorrekenen
ongeveer duizend scheppen aarde per twintig minuten. Mollen

De familie mollen (Talpidae) bestaat naast de “echte” mollen

zijn daarnaast echte einzelgängers en op de lente na leven ze

ook nog uit de molachtige desmans en spitsmuismollen. Al-

helemaal alleen in hun stelsel van grotten en molshopen. Om

lereerst wil ik de twee grootste fabels over mollen uit de wereld

deze eenzame diertjes toch nog een hart onder de riem te steken

helpen. Mollen zijn geen nachtdieren en zijn ook niet blind. In

zal ik ze toevoegen in het rijtje der superieuren. De hall of fame,

plaats van alleen ‘s nachts actief te zijn gebruiken deze beestjes

ook wel bekend als Bas zijn beestjes.

een soort van ploegendienst. Eerst vier uur jagen en graven en dan
vier uur slapen. Mollen zien misschien niet veel maar ze kunnen
toch zeker licht van donker onderscheiden. Van alle mollen is er
eentje het neusje van de zalm. De ster van de familie. Zo speciaal
dat hij zijn eigen alinea verdient.
De stermol (Condylura cristata) heeft een neus in de vorm van
een ster (dûh) met 22 tentakels. Deze tentakels zijn supergevoelig.
Er gaat niet snel iets aan zijn neus voorbij, want de dichtheid
van zenuwuiteinden op deze neus is vele malen groter dan de
van de gemiddelde clitoris. Bovendien is er veel hersencapaciteit
beschikbaar voor zijn neus, vergelijkbaar met de capaciteit van
ons visuele gebied. Daarnaast heeft dit geweldige beest nog twee
records op zijn naam staan. Het is het zoogdier met het snelste
reactievermogen en kan een prooi vinden, identificeren en opeten
in een schamele 270 milliseconden. Ter vergelijking: dit is ietsje
sneller dan één keer knipperen met je ogen. In 8 milliseconden
bepalen de hersenen van de stermol of een prooi eetbaar is of
niet. Dit ligt tegen het limiet van de snelheid van neuronen aan.
Het andere record is dat een stermol het enige zoogdier is dat
onderwater kan ruiken. Dit doet hij door met zijn neus luchtbellen te blazen en die vervolgens te ruiken.

GLV Idun
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De anti-Alzheimer race met BACE
Door Meiske Pieters
Het begint met vergeten waar je de auto hebt geparkeerd, de
weg kwijtraken of woorden vergeten. Later lukken taken zoals
koken niet meer, een complexe executieve taak, waar je meerdere dingen tegelijk moet doen. Dit zijn de eerste dingen die
misgaan bij beginnende dementie. Opeens merkt de omgeving
dat iemand echt aan het veranderen is en duidelijk een probleem
heeft: dementie.
Alzheimer is een vorm van dementie, die 70% van de mensen
met dementie beslaat. Tijdens deze ziekte, hopen bèta-amyloïd
eiwitten zich op in zenuwcellen. Een andere verandering in de
hersenen is dat vezels ophopen. Extracellulaire aggregaten van
dysfunctionele eiwitten zijn plaques en intracellulair liggen de
tangles. Het tau-eiwit is het belangrijkste eiwit-bestanddeel van
de tangles. Gezonde mensen hebben ook tau-eiwitten maar bij de
ziekte van Alzheimer is het anders opgebouwd. De tau-eiwitten
zijn belangrijk voor celstevigheid maar door de afwijkende vorm
zijn de eiwitten niet meer in staat bij te dragen aan de celstevigheid. Plaques en tangles leiden tot verminderde communicatie
tussen hersencellen en dit uitzich in vergeetachtigheid.

Onderzoekers van een farmaceutisch bedrijf hebben een
artikel gepubliceerd over verubecestat. Het wondermiddel dat
productie van bèta-amyloïd tegengaat. Het middel lijkt veilig, het
enige waar de proefdieren na hoge doseringen en maandenlang
last van kregen waren grijze haren. Er is echter nog niks genoemd
over geheugenfuncties en gedrag. Maar dat is te verwachten,
omdat de plaquevorming in patiënten een langzaam proces is
van soms wel twintig jaar. En omdat de medicijnen de vorming
tegengaan kan er niks nog gezegd worden over de geheugenfunctie. Het is dan ook vooral een preventief medicijn.
Verubecestat grijpt in op BACE1 (beta-secretase 1), dit is
een enzym dat amyloid precursor protein knipt waarbij bètaamyloïd ontstaat. Er is in het verleden al eerder onderzoek gedaan
naar andere BACE-remmers, maar het verschil met de nieuwe
BACE1-remmer is dat die andere enzymen die lijken op BACE1
grotendeels met rust laat. Het farmaceutische bedrijf Merck is
het verst met de ontwikkeling. Het onderzoek is stapsgewijs opgezet waardoor, bij gebleken veiligheid, meer mensen eraan mee
kunnen doen. De eerste resultaten zijn er waarschijnlijk eind dit
jaar. Er zijn ook vier andere farmaceutische bedrijven in de race
met BACE, hun resultaten zijn er pas na 2020. Maar tegen die
tijd zijn die dementerende oudjes deze onderzoeken allang weer
vergeten.

Er zijn ook andere vormen van dementie. Zoals vasculaire
dementie, dit wordt veroorzaakt door een plotselinge verstoring
van de doorbloeding door de hersenen of door beschadigingen
aan de witte stof in de hersenen. De witte stof is het deel in de
hersenen met de lange gemyeliniseerde axonen. De ziekte van
Parkinson en Huntington bevatten ook vormen van dementie.
Dementie kan ook al beginnen als je 45 jaar bent, maar dan wordt
het vaak pas in een later stadium vastgesteld. Er is vaak onderdiagnostiek omdat de concentratiestoornissen, vergeetachtigheid
of andere subtiele gedragsveranderingen worden geweten aan
stress of depressie.
Maar de laatste jaren is er steeds meer aandacht voor dementie, en in het bijzonder Alzheimer vanwege de vele patiënten. De
vergrijzing helpt dan ook niet mee, het aantal patiënten blijft
toenemen. Daarom wordt er veel geïnvesteerd in onderzoek, wat
nog niet veel heeft opgeleverd de afgelopen decennia. Tot afgelopen november, toen leken medicijnen tegen Alzheimer eindelijk
succesvol. Het gaat om een groep medicijnen die allemaal op
dezelfde manier de vorming van bèta-amyloïde tegengaan. Dit
zorgt dus niet voor genezing maar het voorkomen van Alzheimer.

8
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STUDENT BUITENLAND
Door Eva van Burg
Hallo, mijn naam is Eva en ik ben
een derdejaars student ecologie
en evolutie. Ik heb mijn minor
afgelopen semester in Sheffield
gedaan. Voor de mensen die nog
nooit van Sheffield gehoord hebben (ook al is het de geboortestad
van de Arctic Monkeys, dus dat
is best beschamend): dit is een
mooi stadje gelegen in het noorden van Engeland. Toen ik hier
op 11 september naartoe vloog
had ik er aan de ene kant heel erg
zin in. Ik was er echt aan toe om
nieuwe dingen te zien, nieuwe mensen te ontmoeten en nieuwe
ervaringen op te doen. Toch vond ik het ook heel moeilijk om
afscheid te nemen en mijn oude vertrouwde leventje achter me
te laten. Achteraf ben ik heel erg blij dat ik ben gegaan, want ik
heb daar de tijd van m’n leven gehad. Het leuke van studeren in
het buitenland is natuurlijk dat je in een andere cultuur terechtkomt. Ten eerste woonde ik op een campus met andere internationale studenten
en Engelse eerstejaars. Het was bijna onmogelijk om daar te fietsen, dus de universiteit was 20 minuten lopen. Sheffield
heeft een geweldige Students’ Union. In
hun gebouw zijn allemaal eet- en drinkgelegenheden en een super chille bar. Verder
worden hier de beste feestjes waar ik ooit
ben geweest gegeven, bijvoorbeeld op zaterdag met alleen maar
guilty pleasure nummers en op dinsdag met super goede elektronische muziek. Er worden ook leuke tripjes en activiteiten
georganiseerd door de Students’ Union en aangesloten organisaties en je kan altijd wel bij iemand terecht als je een probleem
of vraag hebt. Er zijn daar honderden studentenverenigingen
van alles wat je maar kan bedenken. Wat ik al snel merkte was
hoeveel mensen daar rondlopen in sportkleding. De hele uni is
ontzettend trots op haar sportverenigingen. Over kleding gesproken, dat wordt weinig gedragen daar tijdens het uitgaan.
Zelfs in de winter lopen die Engelse gekken ’s nachts zonder jas.
Gekken is trouwens wat onaardig, aangezien het de vriendelijkste mensen ooit zijn die serieus ‘sorry’ zeggen als jijzelf tegen
hen aanbotst. Behalve de uni heeft Sheffield natuurlijk meer te
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bieden. De binnenstad zelf is best mooi en is niet zo groot, maar
heeft genoeg leuke kledingwinkels, eettentjes en cafeetjes. Het
uitgaansgedeelte is super nice en Sheffield heeft hele chille bars
en discotheken. Waar ik heel blij mee ben, is dat ik echt alles uit
mijn tijd daar heb gehaald. Ik had al sinds de eerste week veel
internationale vrienden, maar ik wou zelf ook meer integreren
en met Engelsen omgaan. Daarom heb ik ook mijn sportkleding
uit de kast getrokken en, heel typisch Engels, de vrouwen rugbyvereniging gejoind (naast nog tien andere verenigingen). Dit
was de meest fantastische groep mensen die ik ooit heb ontmoet. Ik heb door hen en door de sport veel over mezelf geleerd
en meer zelfvertrouwen gekregen. Daarnaast waren de socials
de leukste avonden van de week. We hadden dan een stuk van
een bar voor onszelf, waar we elkaar dingen vertelden, spelletjes
deden en andere rituelen hadden. Hierna gingen we nog langs
wat andere (karaoke)bars en kwamen we uiteindelijk terecht
bij een van de feestjes van de Students’ Union waar alle andere
sportverenigingen ook heen gingen. Elke vereniging is dan verkleed in een thema en hier word altijd veel werk in ingestoken.
De beste herinneringen heb ik sowieso aan het uitgaan, want
de Engelsen hebben een fenomenale muzieksmaak. Door de perfecte locatie van
Sheffield heb ik plekken in heel het Verenigd Koningrijk bezocht, van Schotland
tot Zuid-Engeland en van natuurgebieden
tot steden. Daarnaast heb ik natuurlijk
nog iets voor m’n studie gedaan. Ik had
vooral ecologievakken maar heb toch bijna alleen maar nieuwe dingen geleerd. Dit
komt omdat de stof van de colleges wat vollediger is dan hier en
de docenten minder over alleen hun eigen onderzoeken praten.
Waar ik wel problemen mee had was dat ik aan het eind van het
semester al mijn tentamens in een keer had en dat je tijdens de
tentamens hele essays moet schrijven. Al met al denk ik toch
dat het goed is om een keer in een andere leeromgeving te zijn.
Wat ik mensen wil meegeven die naar het buitenland gaan is:
probeer jezelf zoveel mogelijk te ontwikkelen. Stap uit je comfortzone, ontmoet nieuwe mensen, ga reizen, doe nieuwe dingen
en heb plezier. Het enige nadeel hiervan is hoe ontzettend pijn
het doet om afscheid te nemen. Ik mis nog steeds m’n vrienden
daar, de mensen, de sfeer en de stad. Ondertussen word ik niet
meer verdrietigvan de herinneringen maar vooral blij. Blij van
het mooiste halfjaar van m’n leven.

9
21-3-2017 18:58:09

Fight or Flight Response
De lichamelijke reactie op chaos

Door Devi Seijkens

Op het nieuws zien we het helaas veel te vaak. Of het nou de
aanslagen van 11 september, bombardementen in Syrië of de
bomaanslagen bij de marathon van Boston zijn, overal gebeurt het
zelfde: vanuit het niets ontstaat complete chaos. Waarschijnlijk
kan iedereen zich nog wel wat herrinneren van de beelden van
9-11, vele mensen die wegrennen van het World Trade Center.
Maar toch zijn er ook mensen die juist naar ‘ground zero’ toerenden, om hulp te verlenen. Deze reacties ontstaan beide onder
invloed van de fight or flight respons.

van glucose stimuleert. Daarnaast is adrenaline betrokken bij
verschillende fysiologische reacties, die voorbereiden op fysieke
actie. Hierbij kun je denken aan het verhogen van de hart- en
longfunctie, bloedvatdilatatie in de spieren en het vertragen of
zelfs stoppen van metabole processen in de maag en darmen. Cortisol helpt bij het vrijmaken van energie uit vetzuren, waardoor
de spieren worden voorbereid op actie. Alles bij elkaar probeert
het lichaam zichzelf extra kracht en snelheid te geven, voor het
geval dat er gevochten of gevlucht moet worden.

Op het eerste oog lijkt het misschien dat de fight or flight
respons twee verschillende keuzes aanduidt: vechten of vluchten.
En hoewel dit inderdaad een onderdeel is van hoe wij allemaal
met zulke acute stress omgaan, is dit niet echt de fight or flight
respons. De fight or flight respons is een reactie van ons lichaam
die in beide gevallen hetzelfde is. In feite is het de eerste reactie
van ons lichaam op acute stress, zoals bijvoorbeeld bij de gebeurtenissen hierboven beschreven, maar ook al bij vervelende
sociale situaties of onverwachte wendingen.

Maar, wat bepaalt vervolgens welke van de twee het wordt?
Hoewel altijd wordt gedacht dat fight or flight iets is dat natuurlijkerwijs gebeurt, blijkt dat een fight respons wel degelijk
kan worden aangeleerd. Onderzoek wijst uit dat reacties op
bijvoorbeeld een belediging enorm afhangen van de omgeving.
In de Verenigde Staten is de aangeleerde fight respons zelfs
onderdeel van de ‘culture of honor’ in het zuiden van het land.
Deze cultuur is gebaseerd op het niet beledigen van anderen
en het niet accepteren van fout gedrag van anderen. Sommige
experts geloven zelfs dat deze geleerde fight respons een reden
is waarom er meer moorden worden gepleegd in het zuiden dan
in het noorden van de VS.

De fight or flight respons een reactie is die grotendeels buiten
het bewustzijn optreedt, via het autonome zenuwstelsel. Dit werd
al vroeg in de 20ste eeuw beschreven door Walter Canon. Je lichaam krijgt een soort shock van de stress en begint vervolgens
alarm te slaan. Hierdoor wordt het sympathische zenuwstelsel
in werking gesteld. Via de amygdala wordt de hypothalamus
geactiveerd. Deze activeert vervolgens de hypofyse en bijnier,
die respectievelijk ACTH en adrenaline produceren. Door de
productie van ACTH komt ook de cortisol productie op gang. Al
deze reacties hebben gemeen dat ze meer energie vrijmaken in
het lichaam. Adrenaline bindt in de lever, waar het de productie

Je kunt je voorstellen dat deze respons vroeger erg nuttig was.
Als je moest ontsnappen aan een beer, in gevecht met jouw knots
net even wat harder moest slaan dan die andere holbewoner of
de strijd aan moest gaan met jouw rivaal voor het hart van een
blonde schoonheid. Maar de gevaren uit de tijd waarin wij de
fight or flight respons hebben ontwikkeld zijn nu vervangen door
sociale gevaren, die een vergelijkbare reactie kunnen uitlokken,
maar niet dezelfde reactie behoeven. Door de aanhoudende
fysiologische staat van paraatheid via de fight or flight respons
zal het lichaam dan uiteindelijk enorm uitputten. Hierdoor zou
het veel ervaren van stress kunnen zorgen voor een serieus gezondheidsprobleem. Zo wordt een gezonde stress respons een
kwelling, voor lichaam en geest.

HPA-Axis: een lichamelijke reactie op stress
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creating with the power of nature
Door Bioclear Earth medewerker Sven Stielstra

“A nation that destroys its soil, destroys itself”.
Deze beroemde oneliner van president Franklin D.
Roosevelt (1934) doet recht aan de centrale rol die
de bodem speelt in onze samenleving. Door de toenemende vraag naar voedsel komt de gezondheid van de
bodem steeds meer in het geding. Als consultant bij
Bioclear earth en Bodemtrainee draag ik bij aan het
initiëren van innovaties die de bodem weerbaarder en
het bodembeheer duurzamer maakt.
Mijn naam is Sven Stielstra en ik mag mij vanaf september
2016 een alumni van de Rijksuniversiteit noemen. Gedurende
mijn studie Molecular Biology & Biotechnology heb ik ervaring
opgedaan in het werkveld van zowel onderzoek als educatie.
Hoewel het onderzoek doen op het lab van prof. Lubbert Dijkhuizen en het lesgeven aan studenten tijdens de cursussen
van dr. Jan Kiel mij zeer veel voldoening gaven, ben ik mij in
toenemende mate gaan interesseren in het gebruiken van mijn
wetenschappelijke kennis binnen het bedrijfsleven. Mijn drijfveer hierbij is het daadwerkelijk in de praktijk brengen van de
nieuwe kennis om op een duurzame en verantwoorde manier
innovaties te initiëren. Om deze reden ben ik afgestudeerd in
de master-track Science, Business & Policy. Hierbij wordt de
focus gelegd op het combineren van wetenschap, bedrijfsleven
en maatschappij.
Tijdens deze master-track ben ik in contact gekomen met
de CEO van Bioclear earth, Sytze Keuning. Naast onze gemeenschappelijke Friese “roots”, werd ik getriggerd door de visie
en ambitie van zijn bedrijf. Onder het motto creating with the
power of nature wordt de biologie gebruikt om verschillende
innovaties te initiëren en maatschappelijke problemen op te
lossen. Het was dan ook niet verwonderlijk dat ik hier mijn
afstudeerstage ging doen: Bodemgezondheid, van kans naar
waardecreatie. Middels een literatuurstudie, marktverkenning
en strategische analyse, heb ik wetenschappelijke kennis omge-
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zet in kansen voor het bedrijfsleven wat bijgedragen heeft tot een
strategie voor Bioclear earth om waarde te kunnen creëren uit
de potentie van de bodembiologie. Met groot genoegen heb ik
contacten mogen leggen met vooraanstaande wetenschappers,
ambtenaren en potentiële klanten en partners.
Mijn huidige rol als consultant bij Bioclear earth borduurt
op deze stage voort. Ik ben onderdeel van het team Bodemgezondheid waarin de combinatie moleculaire-/microbiologie en
bodem een fundamentele rol speelt. De biologie van de bodem
is mogelijk de schakel die aan de basis staat van duurzaam
bodembeheer in de agrarische sector. Een actueel thema, denk
hierbij aan de problematiek omtrent het gebruik van kunstmest
en gewasbeschermingsmiddelen. Agrariërs moeten hun productie waarborgen met minder hulpmiddelen. De bodembiologie
biedt mogelijk uitkomst. In dit kader ben ik bij Bioclear earth
betrokken bij het identificeren van de bodembiologie middels
moleculaire analyses zoals Next Generation Sequencing en
quantitative-PCR. Hierbij sta ik niet zelf in het laboratorium
maar draag ik actief bij aan het opzetten van projecten met
klanten en partner organisaties.
Daarnaast ben ik voor drie dagen in de week gedetacheerd
bij de gemeente Ooststellingwerf (ZO-Friesland). Als projectcoördinator Biobased economy ben ik betrokken bij een
veelvoud aan projecten die bijdragen aan de transitie naar een
“fossil-free” economie en samenleving. Ook ben ik aangesloten
bij het Nationaal Bodemtraineeship. Dit biedt mij de mogelijkheid om mijzelf te ontwikkelen op het gebied van persoonlijk
leiderschap.
Met een goed gevoel en enige verbazing kijk ik terug op mijn
jaren als student. Inmiddels staan de studieboeken in de kast
en ben ik de weg naar het Zernike bijna vergeten. Van student
naar “burger” gaat toch sneller dan je denkt!
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Het Chaotische Brein van Albert Einstein
Een kijkje in het brein van een genie

‘Je lijkt Einstein wel!’ of ‘Je bent net een verstrooide professor!’ is wat mensen die behoorlijk chaotisch kunnen zijn wel
eens te horen krijgen. Ze worden vergeleken met de welbekende professor Albert Einstein, die ook erg chaotisch en verstrooid was. Zijn bureau lag vaak vol met allerlei spullen op
een onlogische en ongestructureerde manier. Desondanks was
Einstein erg intelligent. Anders zou hij natuurlijk ook geen professor zijn en vele invloedrijke theorieën zijn op zijn naam geschreven. Hoe komt het dat Einstein zo intelligent was en tegelijk ook zo chaotisch? Na zijn dood heeft Einstein zijn brein ter
beschikking gesteld aan de wetenschap. Deze is goed onder de
loep genomen, wat leidde tot interessante ontdekkingen. Deze
ontdekkingen hebben inzicht gegeven in Einsteins manier van
denken.
Het brein van Einstein was op sommige vlakken anders dan
het brein van de gemiddelde mens. Zo merkten de wetenschappers Witelson, Kigar en Harvey op dat de linker ‘Sylvian fissure’,
ook wel de laterale sulcus of in het Nederlands zijsleuf genoemd,
korter was in Einsteins brein vergeleken met de meeste mensen.
Deze zijsleuf is een structuur in de hersenen die erg duidelijk te
zien is.

Zijsleuf

Het scheidt de frontale kwab en de pariëtale kwab van de temporale kwab. Deze kwabben zijn verschillende hersengebieden
met een verschillende functie.
Normaal gesproken hebben alle mensen aan beide zijkanten
van het brein een sleuf zitten. Bij de meesten is de structuur
aan de linkerkant langer dan aan de rechterkant van het brein.
Bij Einstein was dit echter niet zo. De linker zijsleuf was bij
hem juist korter. Daarnaast was er nog iets speciaals aan Einsteins linker zijsleuf. Normaliter zit aan het einde van de sleuf
een naar boven lopende spleet, welke ook wel ascending ramus
wordt genoemd. Het verdeelt de supramarginale gyrus, wat een
deel is van de pariëtale kwab, in twee delen. In het brein van
Einstein was de ascending ramus niet aanwezig.
Bovengenoemde waarnemingen duiden erop dat Einsteins
linker hersenhelft waarschijnlijk niet goed ontwikkeld was.
Daarnaast bleek dat Einstein ook minder neuronen in zijn pariëtale kwab had. Een minder aantal neuronen en zijn minder
goed functionerende linker hersenhelft veroorzaakten ontwikkelingsstoornissen bij Einstein. Zo kon hij op driejarige leeftijd
nog niet praten. Dit komt omdat het achterste deel van de linker
temporale kwab belangrijk is voor spreken. Ook was Einstein
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Door Lianne van de Belt

dyslectisch, wat te verklaren is uit zijn niet goed ontwikkelde
linker pariëtale kwab. Dit hersengebied is namelijk onder andere betrokken bij taal.
Maar waardoor was Einstein dan toch een genie als hij moeite had met lezen en spreken? Einsteins linker hersenhelft was
immers niet goed ontwikkeld. Volgens de wetenschappers zou
zijn rechter hersenhelft misschien voor zijn minder goed ontwikkelde linker hersenhelft kunnen compenseren, waardoor
Einsteins rechter hersenhelft zich beter kon ontwikkelen. De
rechter hersenhelft is belangrijk voor het ruimtelijk redeneren
en voor een goede ruimtelijke
verbeelding. Dit stelt iemand
in staat om goed te kunnen nadenken over wetenschappelijke
problemen en om oplossingen
hiervoor te vinden. Hier was
Einstein dan ook heel goed in.
Daarnaast was door de afwezigheid van de ascending ramus de
pariëtale kwab bij Einstein niet
verdeeld. De pariëtale kwab
is naast taal ook betrokken bij
rekenen. Witelson en zijn collega’s veronderstelden dat hierdoor juist zijn vermogen om
moeilijke berekeningen op te lossen werd bevorderd. Einsteins
minder ontwikkelde linker hersenhelft verklaart ook waarom
hij zo chaotisch was. Het blijkt dat mensen met een dominante
linker hemisfeer van orde en structuur houden. Daarentegen
zijn mensen met een dominante rechter hemisfeer beter in het
overzien van het geheel en ze zijn creatiever. Einstein behoorde
tot de laatste categorie en was dus minder goed in het houden
van orde. Zijn rechter hersenhelft leek immers dominanter dan
zijn linker hersenhelft.
Einsteins slimheid en verwardheid hebben dus waarschijnlijk
dezelfde oorzaak: een dominante rechter hemisfeer. Zo erg is
het dus niet wanneer je je kleding door de kamer laat slingeren
of wanneer je sleutels voor de zoveelste keer kwijt bent. Dit zou
er namelijk op kunnen duiden dat er misschien ook wel een genie in jou zit!

GLV Idun
21-3-2017 18:58:16

H

w it W

rks
Door Aline Joustra

Wat is het butterfly effect?
Wat, gaat de How It Works nu over een film? Daar is de filmreview toch voor? Nee en ja. The Butterfly Effect, in het Nederlands het Vlindereffect genoemd, is een onderdeel van de zogeheten Chaos theory. De chaostheorie is een branche van de
wiskunde die het gedrag van dynamische systemen onderzoekt. Hierbij worden systemen onderzocht waarbij deterministische
chaos optreedt, wat betekent dat het bewegende systeem sterk beïnvloedbaar is door de beginwaarden van dat systeem.
Het vlindereffect is de notie dat een hele kleine oorzaken hele grote gevolgen kan hebben. Binnen chaostheorie betekent
dat dat een bewegend systeem door een heel kleine verandering aan het begin een totaal andere uitkomst kan hebben. De
naam van het vlindereffect komt van het idee dat een vlinder ergens op de aarde met zijn of haar vleugels zou kunnen slaan,
om elders op de wereld een orkaan te creëren.
In popcultuur wordt vrij vaak het sciencefiction boek “A Sound of Thunder” geciteerd als de origine van het woord “vlindereffect”, gezien daar een vertrappelde vlinder de oorzaak is van allerlei gevolgen in de toekomst. Dit is echter niet waar het
vandaan komt. De metafoor is bedacht door Edward Norton Lorenz om aan te geven hoe schijnbaar kleine verschillen in het
begin, grote verschillen aan het eind tot gevolg kan hebben. Edward Norton Lorenz was de wetenschapper die
begin jaren ’60 aan de voorgrond van de baanbrekende
chaostheorie stond. Net zoals de vleugels van die vlinder
was de invloed van zijn werk in het begin nauwelijks
te merken. Toen hij zijn werk in ’63 publiceerde in de
paper “Deterministic Nonperiodic Flow”, werd het in
de tien jaar daarop slechts drie keer geciteerd. Echter
zou zijn werk er uiteindelijk voor zorgen dat men op
een heel andere manier naar de natuur ging kijken. De
natuurwetten die Newton omschreef suggereerde namelijk dat alles in de natuur een nette en voorspelbare
mechaniek volgde. Door Lorenz’ werk begon men in te
zien dat determinisme op de korte termijn wellicht voor
voorspelbaarheid zorgt, maar dat heel veel systemen
op de lange termijn toch onvoorspelbaar zijn. Dat de
onnauwkeurigheid die inherent is aan menselijke handelingen ervoor kunnen zorgen dat kleine meetfouten in
simulaties en experimenten kunnen leiden tot compleet
onjuiste voorspellingen.
In popcultuur wordt de butterfly effect ook vaak gebruikt. In veel films en games wordt de theorie vaak geïnterpreteerd als:
kleine, ogenschijnlijk onbelangrijke momenten kunnen hele grote gebeurtenissen tot gevolg hebben. Zoals in de film the Butterfly Effect, waarin Ashton Kutcher’s personage erachter komt dat hij terug in de tijd kan gaan om te proberen onaangename
gebeurtenissen in zijn verleden ongedaan te maken. De gevolgen van die veranderingen zijn echter enorm en leiden niet tot
de uitkomst waar hij op gehoopt had.
Inmiddels zijn er zó veel andere spellen en films die juist die interpretatie toepassen, dat voor velen het vlindereffect juist
die definitie waarheid is geworden. Spellen zoals Life is Strange en Until Dawn passen een spelsysteem toe waarbij de keuzes
van de speler de uitkomst van het verhaal beïnvloeden. Wie dood gaan en overleven, of je een happy end krijgt, of juist niet,
allemaal bepaald door schijnbaar niet significante keuzes die jij als speler maakt.

Heb je zelf nog een leuke vraag? Stuur hem naar redactie@idun.nl!
GLV Idun
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Een hoofd als een
rommellaatje
Door Julia Vonk

We kennen vast allemaal het fenomeen ‘het rommellaatje’.
Het laatje ergens in huis waar alles in gegooid wordt wat niet een
specifieke en vaste plaats heeft. Wanneer je iets nodig hebt uit
dit laatje is het nergens te vinden en moet het hele laatje over de
kop voordat het eindelijk boven water is. Laat dit laatje nu eens
een weerspiegeling zijn van het hoofd van iemand met ADHD.
Ze vergeten vaak dingen, zijn altijd iets kwijt en het onthouden
van een ogenschijnlijke makkelijke zaak is een lastige opgave.
Dit laatje zit bij hen soms zo vol dat nieuwe dingen, ervaringen
of gedachten niet eens een plekje kunnen krijgen en als door
een zeef verdwijnen in het niks.
Mensen met Attention Defict Hyperactivity Disorder
(ADHD) uiten deze chaos vaak fysiek, zijn erg impulsief, kunnen zich niet concentreren en zijn snel afgeleid. Dit zijn maar
een paar symptomen van de stoornis en vaak is het voor elke
ADHD’er verschillend welke symptomen zij vooral ervaren.
ADHD wordt meestal al op jonge leeftijd gediagnosticeerd,
vaak in de periode wanneer zij net naar school gaan. Waar
ouders eerst nog een leuk en druk kind hadden, wordt dit
door de school vaak bestempeld als een stoorzender
voor de klas. Wat ergens ook wel voor te stellen
is, wanneer een kind van hot naar her rent,
taakjes niet afmaakt en wel anderen van het
werk houdt. Een school stelt de ouders in dat
geval vaak voor om het kind te laten testen
op de desbetreffende stoornis. Wanneer
uit deze test naar voren komt dat het
kind daadwerkelijk ADHD heeft, wordt
er vaak geadviseerd om te starten met
medicatie, meestal is dit Ritalin.
De werkzame stof in Ritalin is methylfenidaat. Methylfenidaat is nauwverwant
aan amfetamine en heeft daarom ook vergelijkbare werking. De werking van Ritalin is natuurlijk
veel minder sterk dan die van amfetamine.
Ritalin heeft een stimulerende werking op
het centraal zenuwstelsel, het zorgt voor
de afgifte van de neurotransmitters
noradrenaline en dopamine, eveneens blokkeert het de heropname
van deze transmitters. Hierdoor
wordt het vermogen tot concentratie vergroot, patiënten met
ADHD voelen zich daardoor
rustiger en raken minder
snel afgeleid.
Een andere behandeling die de laatste
tijd steeds vaker
wordt toegepast is
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Het wondermiddel:

methyl
fenidaat

mindfulness. Deze behandeling is gericht op het bewust worden
van moment waarop een ADHD’er afgeleid raakt. Echter, deze
behandeling vergt veel discipline en geduld omdat het niet,
zoals Ritalin, meteen werkzaam is. Toch is deze manier van behandelen een uitkomst voor ouders van patiënten of patiënten
zelf die liever geen medicijnen willen innemen of bijwerkingen
ondervinden van het medicijn, zoals hoofdpijn,
rusteloosheid of misselijkheid.
Over ADHD wordt vaak gedacht dat het
een soort ‘mode-verschijnsel’ is. Dit komt
doordat de diagnose tegenwoordig veel
vaker gesteld wordt. Dat er steeds meer
bekend wordt over ADHD draagt bij
aan deze trend. Voorheen werden
patiënten met dezelfde kenmerken
vaak bestempeld als onhandelbaar
en tot begin jaren ’90 werd de
aandoening gediagnosticeerd als
MBD (minimal brain damage/
minimal brain dysfunction).
Van alle kinderen met ADHD
behoudt vijftig procent deze aandoening als volwassene. Geschat
wordt dat ongeveer zes procent van de
volwassen bevolking ADHD heeft. Bij
de meerderheid wordt er echter nooit een
diagnose gesteld en slechts een kleine groep zoekt
daadwerkelijk hulp.
Bestempel ADHD’ers nooit als niet-intelligent of
achterlijk omdat zij misschien moeite hebben om
zich te concentreren. Recente onderzoeken tonen
namelijk aan dat patiënten met ADHD bovengemiddeld intelligent zijn. Ooit gehoord van Bill
Gates, Richard Branson en Steve Jobs? Alle drie
voorbeelden van succesvolle bestuurders met
ADHD. Zelfs de enige echte Freek Vonk heeft
ADHD. Een beetje chaos in je hoofd is dus
niks om je voor te schamen.
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Filmreview
John Wick: Chapter 2
Regisseur:
Hoofdrollen:

Chad Stahelski
Keanu Reeves, Riccardo Scamarcio, Ian McShane

Na de dood van zijn vrouw en de brute moord op zijn hond,
haalde John Wick bijna eigenhandig de Russische maffia onderuit. Helaas duurt zijn zuurverdiende rust niet lang. Als een oude
bekende bij hem langskomt om een schuld af te lossen en zijn
huis in de New Jersey suburbs volledig vernielt, wordt hij geforceerd om terug te keren naar de goedgeorganiseerde criminele
onderwereld. Daar trekt hij zijn driedelige pak weer aan en koopt
hij een arsenaal aan wapens bij elkaar om zijn laatste opdracht
te vervullen en eindelijk van zijn oude leven verlost te zijn. De
schuldeiser heeft echter andere plannen. Na het voltooien van
de opdracht wordt John Wick verraden en er komt een enorme
prijs op zijn hoofd te staan. In Smokin’ Aces-stijl komt er een
hele groep getrainde huurmoordenaars achter hem aan om de
premie op te eisen.
De eerste John Wick film was een voorbeeld van een goed uitgevoerde wraakfilm. Het simpele plot (de zoon van de maffiabaas
moet dood) en de interessante inzichten in de georganiseerde
samenleving van professionele huurmoordenaars zorgen voor een
film die niet alleen spannend is, maar ook niet te serieus dreigt
te worden. Deze film is qua verhaal iets ingewikkelder en delft
dieper in de wereld van de georganiseerde misdaad. John Wick
bevindt zich wederom in een gevaarlijke situatie. Maar waar hij
het eerst opnam tegen de handlangers van de maffia, moet hij
hier zien te overleven met tientallen getrainde huurmoordenaars
achter zich aan.
Het is leuk om te zien hoe de elementen van die georganiseerde huurmoordenaarssamenleving uit de eerste film in deze
nieuwe film verder worden uitgewerkt. De gouden munten die
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Door Aline Joustra

als valuta worden gebruikt, de lijkopruimdienst, de Continental
hotels waar niet gemoord mag worden en de schulden die John
Wick had gemaakt om uit die wereld te ontsnappen. Ook zijn er
nieuwe elementen toegevoegd, zoals de verschillende handelaren
die gespecialiseerd zijn in kogelwerende maatpakken, wapens en
ondergrondse ontsnappingsroutes.
John Wick: Chapter 2 is ietwat chaotischer dan deel 1, maar
daardoor niet minder entertaining. De actiescenes zijn goed gechoreografeerd, en Keanu Reeves voert zijn stunts zelf uit (zoals
in bijna al zijn films). Dit maakt dat de actie vanuit alle hoeken
gefilmd kan worden, zonder dat de regisseurs bang hoeven te
zijn dat de stuntman in beeld komt. Geen chaotische shaky-cam
terwijl je tegen de rug van de actieheld kijkt, maar af en toe een
close up van Keanu terwijl hij met zijn Jiujitsu talent een slechterik uitschakelt. Als je van moordlustige films houdt, dan is deze
film zeker een aanrader. Want net zoals in de eerste film heeft
John Wick een hoge body-count. In een paar minuten zijn er zo
een dozijn handlangers die niet meer naar huis gaan die avond.
Al met al is het een vermakelijke actiefilm waar weinig negatiefs aan op te merken valt. Natuurlijk is het geen intellectueel
meesterwerk met een diepe betekenis en adembenemende
cinematografie, maar dat is niet waarom je naar een actiefilm
gaat. Je gaat naar een actiefilm om een actieheld of -heldin een
heleboel slechteriken overhoop te zien schieten of meppen. En
dat is waar deze film heel erg goed in slaagt. De film zit vol met
vuurgevechten en uitstekende vechttechnieken. Perfect voor de
actieliefhebber.
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Sign up for the expedition into the world of green genetics.
It provides you with a comprehensive insight into a Master's degree
in plant science, biotechnology, or bioinformatics. If you are currently
completing a Bachelor in biological science, then don't hesitate to
register now!
www.GreenGenetics.nl
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Even praten met ...

Bauke Buwalda

Door Jasper Stinenbosch

Van Belastingadviseur
naar Bioloog
Bauke Buwalda, iedere levenswetenschapper heeft wel eens
college van hem gehad. Bij een aantal eerstejaarsvakken kom je
hem op een gegeven moment zeker tegen. Met name in de majors
Biomedische Wetenschappen en Gedrag en Neurowetenschappen
coördineert hij vakken en geeft hij college. Hij had in tegenstelling tot de meeste docenten aan de universiteit niet vanaf het
begin af aan zijn ogen gericht op biologie. Bauke is opgegroeid in
Vierhuizen, nabij het Lauwersmeer, wilde zoals zoveel studenten
in levenswetenschappen oorspronkelijk geneeskunde studeren.
Maar de verplichte loting viel negatief uit en hij mocht geen
geneeskunde studeren. Een alternatief had hij niet gekozen en
nu hij geen studie deed, was hij dienstplichtig. En zo had hij twee
jaar later de titel van sergeant te pakken. Op zijn korte militaire
carrière kijkt Bauke wel positief terug. Hij was echter over het
leger niet enthousiast genoeg om zijn hele leven hier aan te wijden. Na nog een keer te zijn uitgeloot voor de studie geneeskunde
besloot hij een ander pad in te slaan.

Op kantoor bij Bauke
Na zijn dienstplicht ging Bauke voor een aantal jaren werken
als belastingadviseur in opleiding. Na een aantal jaren in het
burgerleven ging het echter toch kriebelen. Hij wilde weer gaan
studeren! Die leuke documentaires over mariene biologie vond
hij geweldig om te kijken. Hij zag het wel zitten om elke dag te
duiken in de oceaan en om nieuwe levensvormen te ontdekken.
Maar op de universiteit bleek mariene biologie in het begin van
de opleiding eigenlijk vooral over algen en vaatplanten te gaan,
wat Bauke bestempelde als “heeeel saai”. En dat duiken kwam
ook niet aan bod. Zo kwam Bauke’s interesse in gezondheid en
fysiologie toch weer naar boven drijven en in die richting is hij
in ’87 afgestudeerd.
Hierna werd hij aio (promovendus) aan de RuG om onderzoek te doen naar de effecten van veroudering op het autonome
zenuwstelsel. Na dit promotieonderzoek ging hij aan de RuG
verder, nu als postdoc, en deed onderzoek naar effecten van een
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zuurstoftekort op hersenontwikkeling. Hij ging van postdoc naar
postdoc binnen de RuG en heeft hier jarenlang verscheidene postdocs gedaan. “Dat was eigenlijk best wel vervelend, ik had in die
tijd geen baanzekerheid en ging van aanstelling naar aanstelling.
Ik had wel elke keer het geluk dat er een passende postdoc positie
werd aangeboden bij de vakgroep Dierfysiologie aan de RuG.”
Uiteindelijk heeft hij een vaste aanstelling gekregen en is hierdoor
universitair docent geworden.
“In het huidige systeem zou ik
waarschijnlijk niet meer zijn
aangenomen voor zo’n functie. Ik ben altijd in Groningen
geweest eigenlijk - zelfs mijn
vrouw komt uit hetzelfde dorp.
Al mijn onderzoek heb ik dus aan de RuG gedaan en tegenwoordig wordt toch wel een substantiële internationale ervaring van
je verwacht. Ik ben misschien wel een van de laatsten van het
oude systeem.” Achteraf had Bauke wel graag meer buitenlandse
ervaring opgedaan en daarom raadt hij iedereen aan om absoluut
ook in het buitenland onderzoek te gaan doen. Het is niet alleen
goed voor jezelf en je CV, maar ook nog eens ontzettend leuk. Zelf
heeft hij wel een paar maandjes onderzoek gedaan bij Rockefeller
University in New York: “Het was een fantastische ervaring om
in de VS onderzoek te doen in zo’n top-instituut en te publiceren
met Bruce McEwen; één van de best geciteerde neurowetenschappers wereldwijd. Erg leuk ook om in zo’n stad te zitten. Ik heb er
goede ervaringen opgedaan en denk er graag aan terug, ook al
zat ik er helaas wel tijdens de aanslagen van 2001”. Aan de muur
zijn twee foto’s van de brandende WTC-torens te bewonderen.
Een herinnering aan dat geweldige onderzoek in het buitenland.

“Het
was
fantastisch om
in de VS onderzoek te doen.”

Terug in Groningen heeft Bauke zijn draai in het lesgeven
gevonden. Na verloop van tijd is hij steeds meer vakken gaan
geven. “Het lesgeven is prachtig. Je ziet in het eerste jaar de diversiteit bij de studenten. Sommigen zijn al erg enthousiast over
hun studie en weten precies wat ze willen, anderen hebben nog
meer een middelbareschoolhouding. Bij die laatste groep kun
je echt de ontwikkeling zien die ze doormaken. Dat vind ik erg
leuk. En soms zie ik er opeens eentje terug als masterstudent of
promovendus, fantastisch!” Dat Bauke het lesgeven goed doet,
blijkt; hij helpt mee bij TIEN vakken! “Ja, het belangrijkste is
dat je weet wat je wilt overbrengen aan de studenten tijdens een
college. Daarnaast probeer ik natuurlijk mijn enthousiasme voor
de wetenschap over te brengen, het maakt voor mij niet uit voor
welk vak dit is.” Hiernaast zit hij ook nog in de examencommissie voor de master Biomedical sciences, dus hou hem te vriend.
Zelf doet Bauke onderzoek naar de regulatie van sociaal
gedrag van ratten en de gevolgen van sociale stress op hersenen
en gedrag. Het liefste zou hij nog willen weten wat het mechanisme in de hersenen is voor de enorme variatie die bestaat in
de weerbaarheid tegen stress. Als je zelf misschien stress ervaart
over je toekomst na je studie, vergeet dan niet dat Bauke ook
niet in één keer zijn keuze heeft gemaakt. En met Bauke, is alles
goed gekomen!
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Review

Appels met peren vergelijken!

Appels

Door Lars de Ridder

Peren

Het is liefde op het eerste gezicht op de markt, hoe hun ronde
vorm precies in je hand past en hoe de man voor twee euro je
een zak vol in je handen drukt. Voldaan ga je terug naar huis,
want jij bent tien heerlijk sappige appels rijker. Voor velen is
dat een bekend verhaal, want appels zijn al lang een belangrijk
onderdeel in ons leven.

Wat zijn appels en peren eigenlijk van elkaar? Broers? Neefjes of achterneefjes? Het antwoord valt moeilijk te geven, maar
in ieder geval is duidelijk dat ze veel gemeen hebben. Zo zijn ze
tot aan de familienaam (rozenfamilie, Rosaceae) verwant aan
elkaar. Vanaf daar scheiden de wegen van de geslachten pyrus
(peer) en malus (appel).

De geschiedenis van de appel gaat terug tot 10.000 jaar voor
Christus. Toen werd de eerste appel van de boom getrokken en
sindsdien worden ze veelvuldig geschild in heel de wereld. Daarna
hebben de Oude Grieken en Romeinen deze tijdens hun heersen
geïntroduceerd in West-Europa. Van toen af werd de appel een
product dat onderhevig was aan constante selectie en enting,
een Chinese methode waarbij takken van verschillende rassen
op elkaar worden gezet en er kruisingen ontstaan. Azië was en
is nog steeds een grootmacht als het gaat om appels. Zo is China
nog steeds de grootste appelexporteur van de wereld.

Verder hebben appels en peren ongeveer dezelfde functies.
Ze kunnen nageschilderd worden, gebruikt worden bij het koken,
of lekker uit het vuistje gegeten worden. De vraag reist dan op:
waarom kun je appels en peren dan niet met elkaar vergelijken?

De combinaties van kruisingen lijken eindeloos, en daarom
komt het nog steeds voor dat er nieuwe appelrassen worden geïntroduceerd. Zoals de Kanzi, die geboren is in 2001 en de Maribelle
die pas in 2005 gecreëerd werd. Een veelzijdig product dus.

Het antwoord is dat dat wel kan, want dat is wat we gedaan
hebben op 20 februari jongstleden. Aan het begin was iedereen
vol vertrouwen dat zij wel even wisten welke fruitsoort zijn in hun
mond geduwd hadden gekregen. Maar was dat wel makkelijk?

Chaos

Het moge duidelijk zijn dat waar appels en peren vergeleken
worden, tomaten niet mogen ontbreken. Daarom is er ook een
tomaat meegenomen in de eindresultaten. Dat is vooral handig
voor mensen die allergisch zijn voor appels en peren. Want
mensen die vaak allergisch zijn voor berken-, els- en hazelaarpollen (appels en peren) hoeven niet per se allergisch te zijn voor
graspollen (tomaten).
Wil je in de zomer lekker wandelen door het weiland en heb
je dorst en last van hooikoorts? Neem dan geen appeltje, maar
een tomaat.

Confere

nce

Granny smith

XEnia
WEllant

Tomaat
Eva? Vaak wordt er
en
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Feitje 1: Welk fruitst komt mogelijk door een misverstand. In
Di
wat
een appel afgebeeld.d’ namelijk malum, afgeleid van malus,
het Latijn is ‘kwaa rtaling is van appel.
uiteraard ook de ve
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Jonagold
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De review

Tijdens de review was het een chaos, wat uiteraard de bedoeling was. Zo was er op het laatste moment nog een nieuwe
appelsoort tussengestopt om de jury te verrassen (Wellant).
Uiteindelijk bestond de lijst van de te beoordelen producten uit
6 producten: Conference peer, Xenia peer, Granny Smith appel,
Jonagold appel, Wellant appel en een Hollandse tomaat.
De producten werden blind geproefd om een persoonlijke bias
te vermijden. Dit bleek een goede zet te zijn, want persoonlijke
herinneringen blijken een grote rol te spelen in de beoordeling.
Zo vond een zeker jurylid de Conference peer de beste peer ooit.
Alleen bleek het geen Conference peer te zijn.

Resultaten

In de tabel hieronder staan de resultaten. Duidelijk te zien is
dat de Xeniapeer de winnaar is! Op een ruime halve punt afstand
eindigen de Jonagold en Wellant op de gedeelde tweede plaats, en
daarna volgen ook op ruime afstand de tomaat en Granny Smith.
En op een verrassende laatste plek eindigt de Conference peer.
De Xenia werd vooral erg sappig en zacht gevonden, met een
zoete smaak. De Conferece peer was vooral erg hard en werd
daarom vaak verward met een appel. De Wellant was gewoon een
prima, lekker zoete appel en de Jonagold had ongeveer dezelfde
resultaten. De Granny Smith was daarentegen erg zuur.

Buiten het onstuimige moment om, waarop hen de tomaat
werd gevoerd, bleef het gemoedelijk en kon iedereen tot een
goede beoordeling komen. Deze resultaten zijn opgenomen in
de tabel hieronder. Hopelijk hebben wij jij geholpen om door de
zoete appel heen te bijten.

Jasper
Julia
Devi
Lianne
Angela
Delan

Gem.:
Kernwoord:

‘‘Masterrace appel. Lekker hard en goed, zoals ik het wil’’
‘‘Beter 1 tomaat in de hand, dan 10 peren in de mand’’

Xenia

Jonagold

wellant

tomaat

g. Smith

Conference

7
8,5
7
8,5
9
9

7
8
7,5
6,5
8,5
8

9
6,8
7
8
7
7,5

8
4
7
6
6,8
7

6
7,5
5,5
5,5
3
10

3
7
5,5
7
4
7

8,2

7,6
zoet

7,6
zoet

6,5
sappig

6,3
zuur

5,6
hard

Zacht/zoet

‘‘Jaaa.... Jonagold! Oh toch niet...’’
‘‘Golden Retriever’’

‘‘De zuurgraad is te
hoog, mag wel wat basischer!’’

‘‘Deze appel is wel lekkerder dan de vorige peer!’’

ten van appels zit cy
n zijn te behappen, ma anide, een zeer giftige
gram appelpitten opatar er Is een geval bekend
. Hij stierf daardoor
.
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Moord door Schizofrenie

Door Delân Çaglar

Op 10 februari 2017 werd Vincent Li een volledige vrijlating
verleend. Een man die in 2008 een brute moord heeft gepleegd
op Tim McClean. Li stapte de bus in en ging naast de slapende
McClean zitten. Voor een lange tijd leek alles heel normaal, totdat Li opeens een grote mes tevoorschijn haalde. Hij begon McClean te steken in zijn nek en borst. Vervolgens onthoofdde hij
het slachtoffer en toonde hij het hoofd aan de inmiddels naar
buiten gevluchte passagiers. Toen hij werd opgepakt bleek dat
hij ook nog delen van het slachtoffer had verorberd. Tijdens
de rechtszaak werd hij echter niet verantwoordelijk gehouden.
Een psychiater constateerde schizofrenie bij Li. Na jaren van
begeleiding en mentale hulp werd er dus besloten hem op vrije
voeten te stellen. Voor het ongeval was Li een gewone, hardwerkende man. Hij deed geen vlieg kwaad. Hoe zorgt schizofrenie
er dan voor dat je zoiets gruwelijks kunt doen?

Eerst is het belangrijk om duidelijk te maken wat schizofrenie inhoudt. Het wordt door mensen namelijk vaak verward
met dissociatieve identiteitsstoornis (vroeger bekend als Multiple Personality Disorder). Ze zijn echter erg verschillend van
elkaar. Schizofrenie heeft helemaal niks te maken met meerdere persoonlijkheden. Zou je het woord ontleden, dan is de
verwarring nog begrijpelijk. Schizo betekent splitsen en frenie
betekent geest, ofwel gespleten geest. Maar de gespleten geest
refereert niet naar persoonlijkheden, maar juist naar de breuken in cognitief functioneren. Mensen met schizofrenie hebben
namelijk moeite met het herkennen van wat echt is en wat niet.
Sommige symptomen zijn het horen van stemmen die er niet
zijn, verschillende gedachtenstoornissen (zoals ongeordend
denken en spreken), hallucinaties en waandenkbeelden. Waandenkbeelden zijn dus niet hetzelfde als hallucinaties. Een waan
is namelijk een fantasie die door diegene wordt aangenomen
als de werkelijkheid. Niet doordat diegene andere dingen ziet of
hoort, integendeel: hij hoort en ziet juist hetzelfde. Hij verbindt
de dingen die hij hoort en ziet echter met conclusies die totaal
niet kloppen met de werkelijkheid. Een patiënt proberen te helpen met logisch beredeneren helpt ook niet. Ze zullen geloven
dat ze absoluut gelijk hebben, de rest heeft het verkeerd of is
gek. De symptomen van schizofrenie kunnen ingedeeld worden
in positieve en negatieve symptomen. Positieve symptomen zijn
symptomen die gezonde mensen niet ervaren, maar wel aanwezig zijn bij mensen met schizofrenie. De eerdergenoemde symptomen zijn hier een onderdeel van, waarbij ze gezien worden
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als uitingen van een psychose (het verliezen van contact met de
werkelijkheid). Positieve symptomen reageren over het algemeen goed op medicatie. Negatieve symptomen zijn afwijkingen in normale emotionele responsen. Dit kan een onvermogen
om plezier te ervaren zijn, weinig emoties voelen, geen zin hebben om een relatie te vormen of een tekort aan motivatie. Deze
symptomen reageren een stuk minder op medicatie en leiden
ook tot een slechtere leefkwaliteit.
Tijdens de rechtszaak bleek dus dat Li leed aan schizofrenie.
Een psychiater stelde dat Li dacht de stem van God te horen.
Deze vertelde hem dat McClean een force of evil was, waardoor
hij besloot de man z’n leven te beëindigen. Jaren later vertelde
Li dat hij de stem van God al een aantal jaren hoorde. Die vertelde hem dat hij de tweede komst van Jezus was en dat hij mensen moest redden van een alienaanval. Li geloofde dan ook dat
McClean een alien was. Hij moest dood, anders zou McClean
hem en de rest doden. Voor Li was het op dat moment dus kill
or be killed. Schizofrenie kan dus hele nare dingen met je doen.
Bij sommige mensen vallen de symptomen mee en valt er nog
redelijk mee te leven, maar er zijn ook mensen zoals Li wiens
levens er compleet door verwoest worden. Wat er gebeurt is valt
Li niet te verwijten, maar toch zijn er mensen die wat hij gedaan
heeft nooit zullen vergeven. En ook hij zal de gruwelen die hij
heeft gepleegd voor de rest van zijn leven met zich moeten meedragen.
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Jolien heeft iets

kleins

gezien
Door Jolien Rietkerk

In deze rubriek vertel ik, Jolien, dat ik iets kleins heb
gezien. Hierbij leg ik de focus op moleculaire levenswetenschappen en werk ik elke Lifeline een interessant klein
organisme of verschijnsel uit. Dit keer beschrijf ik de cel.
Verschillende perspectieven geven een verschillende grootte
aan de cel. Vanuit een geneeskundig oogpunt is de cel wellicht erg klein, want het lichaam is opgebouwd uit cellen. Het
lichaam is dan groot en de cel klein. Maar vanuit moleculair
opzicht is de cel erg groot. Veel moleculen zoals eiwitten en
ionen die rondzwemmen in het cytoplasma. Daarom, ook al
ben ik dan moleculair georiënteerd behandel ik de ‘kleine’ cel.

verschillende eiwitten te zien. Ik had zelf al de fout gemaakt
te denken dat dit spierweefsel was. De rechte structuren leken mij actine en de eiwitten eromheen myosine, zoals dat in
spierweefsel te zien is. Maar toen ik beter keek waren de rechte
structuren niet alleen actine, maar ook tubuline. En de eiwitten
niet alleen myosine maar ook enorm veel verschillende anderen.
Al met al is het in het cytoplasma een chaotische aangelegenheid. Verschillende processen lopen door elkaar.
Bijzonder hoe alles dan toch zo soepel kan verlopen.

Iemand die het opviel dat er erg veel gebeurde in de cel
was David Goodsell. Deze kunstenaar en wetenschapper
besloot om aan het grote publiek te laten zien dat er veel gebeurt in de cel, het lijkt wel chaotisch.. Ook al lijkt dat uit de
afbeeldingen die je tijdens colleges voorgeschoteld krijgt vaak
niet. Bij biologie op de middelbare school krijg je al te horen
dat eiwitten DNA replicatie drijven, dat moleculen spieren
samen trekken en dat dit allemaal gedreven wordt door ATP.
Dit alles inspireerde hem om het hiernaast zichtbare kunstwerk te maken. Hierin zijn onderdelen van het cytoskelet en

Commishier
Idiomotor

Door Jasper Stinenbosch

Aangekomen bij Idio, verlaten de echte cultuurliefhebbers
van de Idio mij, zij gaan naar een theatervoorstelling. Ik mag
vervolgens het overgebleven kluitje van vier leden interviewen.
Oh nu gaan er nog twee weg, ik mag twee leden interviewen! Goed,
idiomotor, wat betekent dat eigenlijk? De naam heeft blijkbaar
iets met een onbewuste beweging te maken. Of omdat het klinkt
als idioot. De twee leden, waarvan één zelfs de preases is, komen
niet tot consensus. Wat de naam ook betekent, het is in ieder geval een commissie die zich bezig houdt met kunst en cultuur. De
grootste activiteit is het jaarlijkse toneelstuk. Dit toneelstuk wordt
volledig gespeeld door onze eigen Idunnaars, deze zijn hiervoor
vele maanden aan het studeren voor ons vermaak. - Dit toneelstuk
zal je wereld op de kop zetten. Achterstevoren en binnenstebuiten.
17, 18 en 19 mei zal die plaatsvinden. Het is een fris en vrij nieuw
stuk. Bijzijn is meemaken. Vergeet niet van te voren kaarten te
kopen, voor het vol zit. - Naast deze activiteit heeft de Idio ook nog
andere activiteiten. Elk jaar worden er vele georganiseerd, van
muziek tot taart maken. Als het maar met cultuur te maken heeft.
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Weet jij het antwoord? Stuur
dan voor 7 mei
de oplossing naar
redactie@idun.nl

-Roemer

De vorige prijs over ‘het begin’ is gewonnen door Laura Verweij. Gefeliciteerd! Zij heeft
een fles Trenel Nouveau gewonnen! Dit is de eerste wijn van het jaar, die niet gerijpt
heeft. Deze prijs is gesponsord door Slijterij de Roemer, een speciaalzaak met een
bijzonder en onderscheidend assortiment; Wijn, Whisky, Cognac, Speciaalbier en overige gedistilleerde dranken, gelegen aan de Astraat 13. Een speciaalzaak, die ook leuk
is voor studenten! Stuur jouw antwoord op en wellicht ontvang jij de volgende prijs!
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