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Hijgen in bontjas

Dr. Zeepaard maakt regenbogen

DE PROEFJESFABRIEK
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Assen, van Laticha. Ze
schreef een lange brief erbij
met alle voordelen van zo’n
dubbele mond: dat je tege-
lijk kunt praten en eten bij-
voorbeeld. En dat je meer
tanden wisselt en dus meer
geld krijgt van de tandenfee.
Lowie uit Sittard, ten slotte,
bedacht een hele sportieve
‘baletenrollervleugelman’
met een ingebouwde ballen-
machine die voor allerlei
balsporten de juiste bal ver-
zorgt. Mooi!
Dr. Zeepaard was er blij mee,
met al die tekeningen. Nu
stopt hij met de vraag en
gaat hij heel diep nadenken:
over een nieuwe vraag. Wel-
ke dat wordt? Dat hoor je
dus volgende week. Dag!

De herfst is het seizoen van
de kleuren: rode, gele en
oranje blaadjes aan de
bomen. En in de lucht:
regenbogen. Die kun je thuis
ook maken, kijk maar.

Wat heb je nodig? - Ondiep
afwasteiltje (of waterdichte
bakvorm), water, een kleine
platte spiegel, een wit vel
papier en zonneschijn.

Wat moet je doen? - Vul het
teiltje met water.

- Zet het bij het raam of
buiten, en zo dat er zonlicht
op valt.
- Leg de spiegel schuin in het
teiltje: met de ene kant op de
bodem en met de andere kant
tegen de zijkant van het
teiltje. En: met de
spiegelende kant naar boven.
- Hou nu het witte vel papier
op een afstandje voor de
spiegel, zodat de zon er via de
spiegel op schijnt.
- Gebruik je andere hand om
de spiegel een beetje te

bewegen, zodat de spiegel het
zonlicht goed naar het blaadje
weerkaatst. Zorg wel dat de
spiegel op de bodem blijft
staan. Zie je wat er gebeurt?

Hoe kan dat? Zonlicht is niet
wit, ook al lijkt dat zo. Het
bestaat uit allerlei kleuren,
die samen ‘wit’ maken. Het
water tussen de spiegel en
het wateroppervlak rafelt die
kleuren weer uit elkaar. Als
een lichtstraal van lucht naar
water reist knakt hij namelijk
een beetje (we noemen dat:
‘breken’). Als hij daarna weer
terugreist van water naar
lucht breekt (knakt) hij nog
wat verder. De clou is: elke
kleur breekt een beetje
anders – ietsje meer of juist
minder. Zo komen de kleuren
op het vel papier allemaal net
iets naast elkaar terecht. De
kleuren van ‘gebroken wit
licht’ staan altijd in dezelfde
volgorde: we noemen dat een
kleurenspectrum. Je ziet het
in een regenboog: rood,
oranje, geel, groen, blauw,
indigo (paarsblauw) en violet.
Bij een regenboog werken
regendruppels als
‘zonlichtbreker’.
met dank aan UNAWE
sterrenkunde voor kinderen
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Zoogdieren dragen graag
bont. Lekker warm. Bont iso-
leert zo goed, dat je haast
geen lichaamswarmte ver-
liest. Zelfs de sneeuw op je
bontharen smelt niet. Ren-
dieren houden daarvan, zo
rond de Noordpool. Maar
bont heeft ook een nadeel:
warm is soms wel erg warm.
En dus kennen rendieren
slimme trucs om hitte te be-
strijden. Dat is wel onver-
wacht bij een dier dat in het
koude noorden leeft, en bij
ons alleen tegen kerstmis
even op komt draven. Maar
soms is het echt nodig. Stel
dat je wordt achtervolgd
door wolven. Door al het ren-
nen krijg je het steeds war-
mer, en het liefst zou je je jas
uitgooien. Maar rendieren
lukt dat niet.

Onderzoekers in Noorwe-
gen zochten met rendieren
op een rollende loopband
uit, wat de dieren wél doen.
(Ze beschrijven het in het
Journal of Experimental Biolo-
gy, november 2011) Rendie-
ren hebben een goede con-
ditie, maar op de band be-
gonnen ze meteen héél snel
te hijgen. Dat deden ze niet
om meer zuurstof binnen te
krijgen, zoals puffende, on-
getrainde joggers in de stad.
Ze deden het om koele
lucht binnen te krijgen.
Hun neus heeft van binnen
een enorm oppervlak dat
kou uit de lucht opneemt,
het bloed in. Zo komt de
koelte overal in hun lijf te-
r e ch t .
De bek hijgt een beetje mee,
terwijl het rendier zijn tong

lekker naar buiten laat han-
gen. Zo verdampt er water,
en dat koelt ook weer af. Net
als bij een hond.
En als zelfs dat niet genoeg
is, dan heeft het rendier nog
een speciale truc om zijn le-
ven te redden. Als hij toch
oververhit raakt, zo bij 39
graden, kiest hij voor het be-
langrijkste. Zijn hersenen.
Het in de neus afgekoelde
bloed wordt nu op een heel
bijzondere manier alleen
nog in zijn kop rond ge-
pompt.
Hopelijk is dat genoeg om
helder te blijven – en die wol-
ven vóór. Of om van een
loopband af te stappen, en
een beloning in ontvangst te
nemen. Een aai, en wat ge-
krabbel onder je gewei.
Frans van der Helm

Heb je een idee voor een
handig extra onderdeel van
een mens? Dat vroeg Dr. Zee-
paard de afgelopen weken.
Groep 7 van de Sjtadssjool in
Sittard heeft er uitgebreid
over nagedacht. Net als
groep 7 van vrije school De
Es in Assen. Zo werd de sta-
pel van post van Dr. Zee-
paard nog hoger.
Oef, moeilijk kiezen. Dr.
Zeepaard kan hier natuur-
lijk maar een paar van al die
tekeningen laten zien. Vanaf
links en dan met de klok
mee: Anne (10 jaar), van De
Es, zou supergraag iets ex-
tra’s hebben zodat ze met
dieren kon praten en ‘einde-
lijk haar poezen kon ver-
staan’. Lieke, uit dezelfde

klas, zou willen dat ze ge-
dachten kon lezen. ‘Dan
weet ik wanneer mijn zus-
sen mij pijn gaan doen en
kan ik bukken of springen.’
Oei, Dr. Zeepaard hoopt wel
dat je dat niet vaak nodig
hebt! Jessica uit Sittard te-
kende een mens met heel
veel extra snufjes: een inge-
bouwde verrekijker, camera,
snoepautomaat en voorzie-
ningen om in een auto te
veranderen. Het gezicht met
de twee monden is weer uit

Gedachtelezer en ballenmachine
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