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20ste VLIZ Marine Science Day: zeven goede redenen om deel te nemen
KALENDER

Nog enkele dagen aftellen tot woensdag 3 maart voor de 20ste editie van de VLIZ Marine Science Day. Lees hier waarom je je

zeker niet mag vergeten in te schrijven voor dit online event.

LEES MEER

Boekentip: De Vikingen - een nieuwe geschiedenis
BOEK IN DE K�KER

Elke maand zet een VLIZ-medewerker een marien boek in de kijker. In februari recenseert

Hélène Coene het boek van Neil Price dat een compleet nieuwe blik werpt op een volk dat de

wereld veranderde.

LEES MEER

VLIZ

Winnaars VLIZ Wetenschapspr�zen 2020 bekend
VARIA

De VLIZ wetenschapsprijzen 2020 zijn uitgereikt! Kom meer te weten over de winnaars en hun bekroonde onderzoek.

LEES MEER

Draai zelf aan de knoppen van de ScheldeMonitor
DATA & OBSERVATIE

Nieuwe interactieve, gebruiksvriendelijke apps maken het mogelijk om zelf aan de knoppen te

draaien bij de Scheldemonitor, en ruwe data om te zetten naar begrijpbare grafieken.

LEES MEER

Databeheerder en numeriek ecoloog voor
innovatief planktononderzoek

VACATURES

Het marien station in Villefranche-Sur-Mer zoekt een

ingenieur voor het databeheer van plantonafbeeldingen en

een postdoc numerieke ecologie met een sterke focus op

artificiële intelligentie.

LEES MEER

Hoe strandredders de omgeving scannen:
speelt ervaring een rol?

ONDERZOEK

Met een speciale bril die de oogbewegingen volgt, gingen

UGent-wetenschappers na hoe strandredders de zwemzone

visueel scannen op gevaarlijke situaties, hoe snel ze afgeleid

zijn, en of ervaring hierin een rol speelt.

LEES MEER

Strandschelpen herkennen: les voor absolute beginners
KALENDER

Heb je wat koudwatervrees om op zondag 14 maart deel te nemen aan de Grote Schelpenteldag? Ben je nog niet helemaal

vertrouwd hoe de verschillende soorten schelpen te onderscheiden van elkaar? Deze online schelpenles is de ideale

voorbereiding!

LEES MEER

Een initiatief van het Vlaams Instituut voor de Zee
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Legendarische oceaanexpedities met een 'Belgisch'
tintje
Min of meer dag op dag vijfhonderd jaar geleden voer Magellaan zonder het te weten boven het diepste punt in de oceaan. Pas

tijdens de memorabele wetenschappelijke Challenger-expeditie en de eerste bemande afdaling naar de Marianentrog in 1960

onthulde het diepste punt van onze planeet een stukje van zijn geheimen. Minder gekend is dat elk van deze tot de verbeelding

sprekende exploraties een 'Belgisch' tintje had.

Lees meer

UITGELICHT

Suggesties

Heb je zelf ideeën, interessante weetjes ...

Stuur ons je suggestie

Nieuwsbrief delen

Lijkt Testerep magazine iets voor uw vrienden of

collega’s? Deel het met hen!

Neem deel aan de 4de editie van de Grote Schelpenteldag
Tel en herken schelpen op zondag 14 maart en doe een beroep op de online ScHELPdesk.

Bereid je voor
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