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Wetenschapsdag 

Voormiddag 

In de voormiddag voorzien wij verschillende lezingen over de technische en 
medische aspecten van de mariene biologie. De 3 lezingen duren telkens 
30 minuten en worden gevolgd door een discussie- en vragenkwartiertje. 
Zij zijn bedoeld voor iedereen die interesse heeft voor de mariene biologie 
en fysiologie en de duikgeneeskunde. 

Namiddag 
Na de lunch, die ter plaatse kan genomen worden, kan er gedoken worden 
in het prachtige duikbassin TODI tussen tropische zoetwatervissen en 
andere levensechte decorstukken. Het bassin is 10 m diep, heeft een 
diameter van 36 m en de watertemperatuur bedraagt 23°C. 
 

Programma 
09u30 - 10u30 Ontvangst en inschrijvingen 
10u00 - 10u45 De wereld van de stilte in de Noordzee (Alain Norro) 
10u45 - 11u30 De gevaren van de onderzeese fauna en flora  
  (Jérôme  Mallefet) 
11u30 - 12u15 Chemische ecologie (Guillaume Caulier) 
12u30 - 14u00 Lunch 
14u00 - 16u00 Duikmogelijkheid in het duikzwembad TODI  

De slides zijn in het Engels. De presentaties zullen in het Frans gegeven 
worden. RIZIV accreditatie voor artsen is aangevraagd. 

Verplichte inschrijving 
 De inschrijving voor de wetenschapsdag is verplicht en kan gebeuren 
op de website www.bvoog.be 
De lezingen zijn gratis voor de leden van de BVOOG. Aan de niet-
leden wordt een deelnamekost van 15 € aangerekend. De lunch en 
de duikactiviteiten zijn betalend en dienen op voorhand 
gereserveerd te worden, via het inschrijvingsformulier op de website. 
Er is mogelijkheid om duikmateriaal te huren. 
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Alain Norro 

Jérôme Mallefet 

Guillaume Caulier 

Jérôme Mallefet is doctor in de biologie, FNRS-onderzoeker 
(Fonds de la Recherche Scientifique) en professor aan de UCL 
(Université Catholique de Louvain). Hij leidt er het 
laboratorium voor mariene biologie. Hij is specialist in de 
studie van de bioluminescentie en federaal duikmonitor sinds 
1993. Hij is één van de oprichters van de wetenschappelijke 
commissie LIFRAS (Ligue francophone de recherches et 
d’activités subaquatiques). Naast vicevoorzitter van de CS is 
hij verantwoordelijke voor het biologisch comité. Jérôme 
Mallefet geeft regelmatig algemene wetenschappelijke 
lezingen voor duikers. Sinds 1999 is hij betrokken bij de 
ontwikkeling van de wetenschappelijke duiksport in België. 
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De zeeorganismen hebben tal van verdedigingsmiddelen om zich veilig te 
stellen. Als men spreekt over ongevallen met duikers en dieren denkt men 
meestal aan directe aanvallen… Nochtans zijn deze ongewenste 
confrontaties dikwijls het resultaat van een gebrek aan kennis van het 
mariene milieu. De lezing geeft een overzicht van de verschillende 
diergroepen en hun ‘verdedigingsmiddelen’. Dan volgt er een bondig 
overzicht van de eerste zorgen die kunnen toegediend worden. 

Lezingen 

De wereld onder zee wordt vaak voorgesteld als een wereld van stilte. Door 
de toename van het overzees  transport en andere menselijke activiteiten op 
zee, komt er steeds energie onder de vorm van geluiden in dit milieu. De 
ontwikkeling van windmolenparken in de Noordzee dichtbij de kust is een 
voorbeeld van dergelijke ingrepen die wij nader zullen bekijken. 

Alain Norro is fysicus en onderzoeker aan de ULB (Université 
Libre de Bruxelles) en heeft gedoctoreerd aan de ULg 
(Universiteit van Luik). Gepassioneerd door het duiken, heeft 
hij zijn onderzoeksactiviteiten toegespitst op de zee. Voor 
het ogenblik doet hij akoestisch onderzoek aan het 
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en 
is hij bezig met het ontwikkelen van de wetenschappelijke 
duiksport in België. 
 

De reukzin wordt aanzien als het meest elementaire communicatiemiddel 
tussen levende wezens. Dit is zeker het geval in de oceanen. De uitwisseling 
van scheikundige moleculen tussen organismen veroorzaken verschillende 
reacties waaronder de herkenning van voedsel, een partner, afweer van 
vijanden en parasieten, maar ook om zich te associeren met andere 
organismen. Deze lezing legt vooral de nadruk op het belang van geuren die 
voor de neus van de duiker vaak niet waarneembaar zijn. 

Guillaume Caulier is doctor in de biologie en assistent aan de 
Universiteit van Bergen. Hij leidt er de practica van 
biochemie, biologie der dieren en genetica. Zijn specifiek 
onderzoekdomein is de chemische mariene ecologie. Als lid 
van LIFRAS sinds 2009 heeft hij het meest gedoken tijdens 
wetenschappelijk missies in Madagascar en Jamaica. Aan de 
universiteit geeft Guillaume regelmatig lezingen voor 
middelbare scholen tijdens speciale acties zoals ‘Printemps 
des Sciences’ (Lente der wetenschappen). Hij werkt ook 
regelmatig samen met de vzw ‘Jeunesses scientifiques de 
Belgique’. 
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