
Er zijn meer manieren om je te camoufl eren dan 
het aannemen van een schutkleur of op te gaan in 
rook. Je kunt ook doen alsof je iets of iemand heel 
anders bent, om de vijand op het verkeerde been 
te zetten. Deze bijzondere vorm van camoufl age 
noem je mimicry, wat nabootsing betekent. In de 
dierenwereld zijn daar veel voorbeelden van te 
vinden. Denk bijvoorbeeld aan een wandelende tak. 
Het lijkt een tak maar het is eigenlijk een insect.  

In het leger wordt deze camoufl agetruc ook 
gebruikt. Zo werden er bijvoorbeeld neptanks 
ingezet in de Tweede Wereldoorlog. Deze ‘neppers’ 
waren bedoeld om de aandacht af te leiden van het 
echte spul. En om af te schrikken. Van kilometers 
afstand was tenslotte niet goed te zien welke tanks 
echt waren en welke niet.

Kun jij nog een voorbeeld van mimicry verzinnen?

Vraag:
Van een afstand lijkt dit een woonhuis….

maar dat is het niet. Weet jij wat het wel is? 

EN NU AAN DE SLAG!
Veel vlinders hebben vlekken op hun vleugels die op 
grote ogen lijken. Zodra een vogel dichtbij komt opent 
de vlinder zijn vleugels en kijkt de vogel ineens recht 
in twee starende ogen. Dat is schrikken!

Zou dit ook voor mensen gelden? Probeer het zelf maar 
eens uit. Knip deze ogen uit en plak ze met plakband 
in de koelkast, op het hoofdkussen van je vader of 
op een andere onverwachte plek. Hoe reageerden je 
huisgenoten? Schrokken ze? Voelden ze zich bekeken? 

CAMOUFLAGE GENEPT!

LIEF OF EXPLOSIEF?!
Hoi, ik ben Rupert. Zoals je ziet ben ik een pop. Maar 
geen pop om mee te spelen… Op mijn rug hingen 
explosieven. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd 
ik aan een parachute uit het vliegtuig gegooid om de 
Duitse soldaten af te leiden. Je kon beter niet bij mij 
buurt zijn als ik de grond raakte!

Antwoord: een bunker


