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Stellingenn behorende bij het proefschrift 

Thee coral genus Madracis 
Speciationn in corals and their symbionts 

doorr Onno Everhardus Diekmann 

1.. Veron's model voor reticulate evolutie is niet alleen toepasbaar op "broadcasting 
mass-spawningg corals" maar ook op "brooding corals". 
VeronVeron 1995 

2.. Koraalonderzoekers dienen er, bij ecologische veldstudies aan verwante soorten, 
rekeningg mee te houden dat inter-specifieke hybridisatie een grotere rol speelt bij de 
evolutiee van koralen dan tot nu toe werd aangenomen. 

3.. Door in het onderzoek naar de variatie van symbiontische algen in koralen gebruik 
tee maken van de "large subunit" van het ribosomale DNA (LSU rDNA) als genetische 
marker,, onderschat men de werkelijke variatie. 
DitDit proefschrift 

4.. Koralen met meerdere typen symbiontische algen behoeven niet beter te zijn aangepast 
aann een veranderend klimaat dan koralen met slechts één type symbiontische alg. 

5.. De symbiontische algen van het B-type gevonden in Madracis zijn specifiek voor 
ditt koraalgenus. 
DitDit proefschrift 

6.. Een gedegen snorkelopleiding te volgen alvorens men een duikopleiding begint zou 
verplichtt moeten zijn. 

7.. Met de huidige klimaatverandering is het een kwestie van tijd voor men 
koraalonderzoekk kan doen in de Nederlandse kustwateren. 

8.. Lastenverlichting voor docenten in het basis en voortgezet onderwijs bereik je niet 
doorr te korten op het aantal vakantiedagen. 

9.. The whole world is Africa, it is only divided into continents. 
TobagoTobago salesman 
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