
Doorzoek het archief

November 2021 Editie 11, Jaargang 22

Shutterstock | Martin Prochazkacz

VLIZ-webinar in december belicht
onderwatererfgoed

KALENDER

Nu we door de verstrengde coronamaatregelen weer wat

vaker thuis zitten, kunnen we je misschien bekoren met een

virtuele duik naar de Noordzeebodem. Op 8 december geeft

maritiem archeoloog Sven Van Haelst (VLIZ) tekst en uitleg

bij het onderwatererfgoed dat hij er aantrof.

LEES MEER

VUB-oceaanrobot voor klimaatonderzoek
kr�gt nieuwe uitvalsbasis b� VLIZ

OVER VLIZ

De glider SeaExplorer wordt de vierde telg in de vloot van

het VLIZ Marine Robotics Centre. Het is een uitgelezen

toestel om klimaatveranderingen in de oceaan te

bestuderen.

LEES MEER

Vers van de pers - De Grote Rede #54
ONDERZOEK

Onze dertigkoppige redactie schotelt je deze keer wetenschappelijke infodossiers over

zeewierkweek, omega 3 supplementen, haaientanden, visserstruien en windhozen. Naast

ander nieuws over onze kust, de zee en oceaan.

 

LEES MEER

VLIZ

Europese wedstr�d 'koken met duurzame
vis' voor jonge horeca professionals

VARIA

De culinaire wedstrijd Olivier Roellinger is er voor jonge

chefs en obers. Of hoe je vanuit de keuken kan bijdragen aan

gezonde visstocks en het behoud van de oceaan.

LEES MEER

Explozee.be – inspiratiewebsite voor
zeeklassen

VARIA

Ben je leerkracht en nog op zoek naar een leuke activiteit en

logies voor jullie zeeklassen? Bij www.explozee.be ben je

voortaan aan het juiste (web)adres! 

LEES MEER

De oproep voor de Brilliant Marine Research Ideas 2022 is
geopend!

VACATURES

In totaal bieden de filantropiewerking van het VLIZ, DEME, Antea Group en Otary maar liefst

5 beurzen aan (elk t.w.v. €5000) voor de uitwerking van briljante, out-of-the-box ideeën van

jonge mariene onderzoekers.

LEES MEER

VLIZ

VLIZ achter de schermen: technisch assistent Mattias
OVER VLIZ

In de reeks 'VLIZ achter de schermen' lopen we een dag mee in het spoor van een VLIZ-

medewerker. Maak kennis met de boeiende job van Mattias Bossaer, technisch

onderzoeksassistent op het Marien Station Oostende. 

LEES MEER

VLIZ

Boekentip: Ocean Echoes
BOEK IN DE K�KER

Elke maand zet een VLIZ-medewerker een marien boek in de kijker. Marien evolutionair bioloog Nelle Meyers las tussen haar

labowerk door het boek 'Ocean Echoes' van de Amerikaanse schrijfster en oceaanverdediger Sheila Hurst.

LEES MEER

Een initiatief van het Vlaams Instituut voor de Zee

 

Handige links

VLIZ.be

VLIZ-lid worden
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Ambergr�s: de queeste naar een pot(vis) vol goud
Ooit al gehoord van ambergrijs? Het bruingrijze goedje ruikt niet erg fris, en toch is het goud waard. Veel goud! Maar wat is

ambergrijs nu werkelijk? Waarom is het zo duur? En is de trefkans om er een brokje van te vinden echt zo klein?

Lees meer

UITGELICHT

Suggesties

Heb je zelf ideeën, interessante weetjes ...

Stuur ons je suggestie

Nieuwsbrief delen

Lijkt Testerep magazine iets voor jouw vrienden of

collega’s? Deel het met hen!

Word het 1000ste VLIZ-lid en win een dag aan boord van ons
onderzoeksschip!
Draag jij de zee een warm hart toe en ben je fascineerd door marien onderzoek? Overweeg je al langer om VLIZ-lid

te worden? Doe het dan nu! En maak als 1000ste VLIZ-lid kans op een bijzondere beleving aan boord van ons

onderzoeksschip RV Simon Stevin. Waan je voor een dag een zeeonderzoeker...

Ik word VLIZ-lid!

https://www.vliz.be/testerep/nl
https://www.vliz.be/testerep/nl/2021-08-webinar-virtuele-noordzeeduik-onderwatererfgoed
https://www.vliz.be/testerep/nl/kalender
https://www.vliz.be/testerep/nl/2021-08-webinar-virtuele-noordzeeduik-onderwatererfgoed
https://www.vliz.be/testerep/nl/2021-11-vub-oceaanrobot-verhuist-naar-vliz
https://www.vliz.be/testerep/nl/over-vliz
https://www.vliz.be/testerep/nl/2021-11-vub-oceaanrobot-verhuist-naar-vliz
https://www.vliz.be/testerep/nl/vers-van-de-pers-de-grote-rede-54
https://www.vliz.be/testerep/nl/onderzoek
https://www.vliz.be/testerep/nl/vers-van-de-pers-de-grote-rede-54
https://www.vliz.be/testerep/nl/2021-11-europese-culinaire-wedstrijd-Olivier-Roellinger-editie-2022
https://www.vliz.be/testerep/nl/varia
https://www.vliz.be/testerep/nl/2021-11-europese-culinaire-wedstrijd-Olivier-Roellinger-editie-2022
https://www.vliz.be/testerep/nl/2021-11-explozeebe-inspiratiewebsite-voor-zeeklassen
https://www.vliz.be/testerep/nl/varia
https://www.vliz.be/testerep/nl/2021-11-explozeebe-inspiratiewebsite-voor-zeeklassen
https://www.vliz.be/testerep/nl/2021-11-brilliant-marine-research-ideas-2022
https://www.vliz.be/testerep/nl/vacatures
https://www.vliz.be/testerep/nl/2021-11-brilliant-marine-research-ideas-2022
https://www.vliz.be/testerep/nl/2021-10-VLIZ-achter-de-schermen-mattias
https://www.vliz.be/testerep/nl/over-vliz
https://www.vliz.be/testerep/nl/2021-10-VLIZ-achter-de-schermen-mattias
https://youtu.be/nUwwW6xxoQs
https://www.vliz.be/testerep/nl/2021-11-boekentip-nelle-meyers
https://www.vliz.be/testerep/nl/boek-de-kijker
https://www.vliz.be/testerep/nl/2021-11-boekentip-nelle-meyers
https://vliz.be/
https://vliz.be/
http://www.vliz.be/nl/lidmaatschap
https://www.vliz.be/testerep/nl/over-testerep
https://www.vliz.be/testerep/nl/2021-11-ambergrijs-de-queeste-naar-een-potvis-vol-goud
https://www.vliz.be/testerep/nl/2021-11-ambergrijs-de-queeste-naar-een-potvis-vol-goud
https://www.vliz.be/testerep/nl/uitgelicht
mailto:testerep@vliz.be
https://www.vliz.be/testerep/nl/november-2021
mailto:?subject=Testerep%20magazine%20-%20Issue%2022.%3A%20November%202021&body=https%3A%2F%2Fwww.vliz.be%2Ftesterep%2Fnl%2Fnovember-2021
http://www.vliz.be/nl/lidmaatschap

