Redactioneel
commentaar
Beste relatie,
Hoe bent u? Hier voorstelt ons zich een
sociaal collectief met huidige samenwerking.
Wij produceren verscheidene papieren en
digitale producten voor enkele jaren reeds.
Zoals voor voorbeeld magazines, tijdschriften,
nieuwsbrieven, boeken, en et cetera.
Gefabriceerd wordt sinds kort de meest luxe
versie. Wij kunnen dit voor u leveren voor de
goedkope prijs van één stuks per persoon.
Indien u interesse toont, laat dan van u
horen. U kunt verder lezen voor ons
algemene aanbod.
Contacteren kunt u mij bij eerstvolgende
gelegenheid op 06 - 17 988 509. Om van
ons aanbod gebruik te maken is het van het
grootste belang om spoedig te reageren.
Voordat de korting tot eindig wordt verklaard.
In afwachting van uw medewerking
aangaande voorgenoemde verblijf ik,
AlissaTitsworth

sbrief

Bordspellenavond
Door Kristel

Onder het genot van dropjes,
chips, spekkoek en veel meer
In 2013 is voor het eerst een lekkers is er gespeeld tot
bordspellenavond georgadiep in de nacht. Het was
niseerd in Hack42. Dit idee
een zeer geslaagde avond,
kwam voort uit het feit dat ik wat voor herhaling vatbaar is.
graag spellen speel, maar
dat het met zijn tweetjes
Avond 2 is inmiddels ook
gauw beperkt is qua spellen. geweest. De derde editie
Zo tussen neus en lippen
was ook ingepland maar viel
door heb ik hier iets over los helaas samen met EMFgelaten in Hack42 en bleken camp.
er veel bordspellenliefhebbers te zijn.
Binnenkort alsnog een
spellenavond 3.0? Schrijf je
Zo gezegd zo gedaan, de
in op de wiki!
eerste spellenavond! Allerlei
spellen kwamen aan bod:
Munchkin, Tsuro, Flux, Ticket
to Ride en meer.

Vlakbedmachine
Door JanBee

Maar.... er valt nog flink wat
te doen. In het bijzonder de
Voor een belangrijk deel
toolchains. Voor simpele
gemaakt uit afgedankte
objecten met flink wat regelspullen. Het idee is gegroeid maat is er een verzameling
uit de behoefte om hout- en basic routines waarmee je
kunststof plaatmateriaal met geschikte g-code kunt
een redelijke nauwkeurigheid maken. Voor sommige
te kunnen bewerken, en de
gecompliceerdere ontwerpen
aanwezigheid van wat
zoals contouren afleiden uit
spullen die ik tijdens mijn
een bitmap-plaatje heb ik nu
werkzaam leven van de
ook wel een procedure, maar
schroot-container gered heb, die voorziet nog niet in alle
zoals enkele precisie
gewenste mogelijkheden. En
rechtgeleidingen en wat
dan geldt ook nog eens: “If it
stappenmotoren formaat 1⁄2 is not documented it is not
literblik. De constructie
supposed to work” Ook op
bestaat vooral uit aluminium dat gebied heb ik nog wat te
kokerprofiel dat een eerder
doen.
leven had als metselpaal en
wat profieltjes die je gewoon Linkjes:
bij de bouwmarkt kunt
- De wiki-pagina
kopen. Voeg daar aan toe
- Mijn thuis-server
wat elektronica -dat is/was
mijn vak- en een arduino met En check ook mijn andere
wat code voor een 3D(thuis) projecten, misschien
printer. Et voilà: habemus
vind je er iets interessants
machina. En toen bleek dat
tussen.
ik er in huis niet echt een
geschikte plaats voor had en
las ik in Elektor over Hack42.
Zodoende staat ‘ie nu daar
en wordt geleidelijk aan
meer en meer gebruikt.

Project Thomson
Door SA007
Spontaan om 6 over 5 op
een random woensdagmiddag kwam er een bericht
over de mailinglist of #42
intresse had in een 42 inch
flatscreen.

avondjes werk te investeren
in het vervangen van 1 van
de moederborden en 3 smd
zekeringen door een equivalent stukje koperdraad.
Maar ja, punt bleef dat de
schermen in opslag stonden,
als ze werkend in opslag
staan is er nog steeds weinig
verbetering in de originele
situatie.

Ondanks dat het antwoord
daarop natuurlijk geen 'Nee'
kan zijn is er niet bepaald een
tekort aan groot formaat
Hoe overtuig je mensen om
displayunits in de hackerspace. iets met deze schermen te
Tussen de 4 40"+ schermen,
20+ beamers, CRT videomuur en 4 grote LED-schermen waarvan het overgrote
deel in oplag is een extra
scherm leuk maar niet bepaald een onmisbare toevoeging.
Het antwoord daarop was
'maar er zijn er 4 stuk' en
'als die wel zouden werken
worden ze wel gebruikt'.
Daarop volgde het hoofdstukje "fixen van 40 inch NEC
schermen" welke op korte
termijn afgerond was door
een 15 euro en een paar

gaan doen? Simpel, plaats ze
ergens waar ze niks anders
kunnen dan belachelijk opvallen en mogelijk in de weg
staan/hangen/liggen. Recht
voor de voordeur is een goede plek, en met plafonds op
2 meter 40 en schermen van
58 cm hoog past dat net om
ze onder elkaar te hangen.

Doe
Iets
Met
Mij

Een naam voor het project
was in ongeveer dezelfde tijd
bedacht, 'Thomson' naar Sir
Joseph John "J. J." Thomson,
een van de grondleggers van
CRT schermen. Irritaties naar
Volgende probleem, hoe hang moderne gebruiken van deze
je 4 ruwweg 30 kilo zware
naam, zoals de bedenker van
schermen op zonder muurde roemruchte SpeedTouch
beugels op een manier dat
serie zijn een leuke bonus
het tijdelijk is? Een blik boven aan de naam.
het systeemplafond bood
een oplossing. De ontwerpers Latere software en hardware
van het gebouw waren niet
upgrades, zoals een pc met
bepaald subtiel, wat ook tot 4x DVI die met aan de kabeluiting komt in de verwarming, goot gespanband zit en
boven het plafond lopen de
nieuwe software zorgen er
ongebruikte originele vernu voor dat dit systeem nu
warmingspijpen van staal en door iedereen die er zin in
een cm of 5 in doorsnede.
heeft netjes ingesteld kan
worden en dat deze netjes
Meer dan genoeg stevigheid opstart zodra de space gevoor een aantal klonten Japans opend wordt. Het afsluiten
staal, en met wat plunderen was al geregeld aangezien
van de bak spanbanden hing de pc braaf aan de verlichde ruim 100 kilo aan de eerder- ting in de hal hangt, want
genoemde buizen. Meer plun- zeg nou zelf, het is gewoon
derwerk leverde 4 knoppix
verlichting.
laptops, adapters, verlengsnoeren en VGA kabels op en Ironisch genoeg staat het
in no-time was het geheel
scherm waar het mee begon
werkend met de woorden:
momenteel in opslag...

Lasercutter
Door BugBlue

POWER

Wij hebben de
fully awesome
LittleBoy lasercutter. Dit is
een El-China mockup van een
echte, uitgebreid door een
hoop mensen en een stel
anderen.

Reset counter

Het ding heeft 4 knopjes
naast elkaar en 1 rechts
ervan op de onderste rij.

Laser Uit/Aan

Als dit knopje aan staat dan
gaat de urenteller lopen en
kan als de software "BURN"
roept spul in vlammen op
gaan.

Test Button

Als de laser op aan staat (zie
bovenstaande knopje) dan
doet dit insta-BURN.
Let op, dit kan snel gaan.
Niet geschikt voor tattoos.

Doen de knopjes het niet?
Staat deze wel aan? Turn it
on again.
Deze reset de urencounter
naar 0. Wil je na gebruik
afrekenen?
urencounter * 10 =
prij s in centen .

Dus 0000024 = €2,40 te
donateren aan laz0r op de
hackbank s.v.p.

MOAR KNOPJES
Een potmeter (draaiknopje):
Deze stelt de hoeveelheid
fazor in, naar rechts is
"VEUL" naar links is "NIKS"
en alles wat er tussenin zit.

5 knopjes bovenin:
Deze zijn van het laos besturingspaneel. Als je ooit met
Lampjes aan/uit
een nokia 3310 gespeeld
Als je deze aan zet dan kun je hebt snap je het heel snel.
niet alleen de lasereffecten
De grote rode is "START".
minder zien maar je werkstuk Te gebruiken na hetuploaden
ook nog eens beter.
van een instructieset.

Ja maar hoe doet die nou iets
als ik dat wil? Als je geen zin
hebt om met de hand te tekenen aan de hand van allemaal knopjes kun je visicut
op een stuk hardware (PC/
Mac/Linux) zetten en daarin
een plaatje, SVG of een
example laden. Even een
workshop-cursus volgen bij
iemand die het apparaat al
vaker dan 1 keer gebruikt
heeft is aan te raden.
En die settings dan? Waar
plug ik kabels in? Kabels plug
je in een stopcontact in de
lounge of het makerlab. In
het schoooone lab kun je
gewoon volstaan met wireless uploaden. Het IP van de
lasercutter is 192. 168. 142. 88 .

doen door hem te draaien in
"uit" modus en/of door testmateriaal te gebruiken (papier voldoet op heel laag
vermogen, zie potmeter hierboven). Ja, de software is ook
vervelend. Er zit in de config
xml file van visicut een
<flipYaxis>True</GRB@#*
^@*( #^XML> . Die moet je op
false zetten.

Ohwja, als jij op start drukte
dan kun jij de schade bij "jij"
verhalen. Doei.
IK WILDE 3 keer snijden en
nou deed die 1 keer en nou
bekeek ik het en nou doet die
het niet meer en WHAAAA
HELP! ?! ?! ?! ?! ! ! ! 11111! ! ! ! !

Tsjae, je kunt natuurlijk ook in
HIJ BEGINT ONDERAAN? NU
oktober de workshop volgen.
IS ALLES NAAR Z'N GROOTJE!
IK GA SCHADE VERHALEN!
En voordat je er wat onder
gooit, lees even die wikiJe bent een sukkel. Les 1:
pagina. Is niet lang maar
test eerst of die snijdt op een scheelt je een heleboel gif in
plek waar je wil dat die dat
onze longen. HTH - HAND.

“

De mens is op zoek naar zijn evenbeeld
en heeft geen zin om vervelend werk te
doen. Twee goede redenen om robots
te maken.

— Chriet Titulaer

”

Multi Monitor
Art Display (MMAD)
De howto voor eigen animaties
Door Stitch

pc en wordt niet gebruikt.

Meerdere animaties

Synchroon met de minuut
van het uur

Na een hackathon die tot 3
uur 's nachts duurde was het
eindelijk af: een script dat
_exact_ hetzelfde kon als het
origineel, maar ook uitbreidbaar was met andere animaties. Voor de kenners van
HTML, Javascript en CSS is
het eenvoudig om een animatie te maken. Voor de
leken zijn er een paar functies beschikbaar waarmee
met een paar regels verschillende websites op de monitoren zijn te toveren.
Er zijn nu vier animaties, waarvan er drie worden gebruikt:
- sa007: "Doe Iets Met Mij"
- stitch: fullscreen willekeurige kleuren die verspringen
- websites: toont webpagina's
- demoscene: toont webpagina's van HTML5-demo's,
is te zwaar voor de display

Deze animaties worden op
een bepaald moment getoond op de vier schermen.
Dit gebeurt door het overkoepelende script dat verantwoordelijk is voor het inladen. Het is mogelijk om
een specifieke minuut van
het uur te kiezen om een
animatie te tonen. Dit gaat
als volgt:
scheduleAnimationModule(
" websites" , 5) ;

Hiermee wordt gezegd dat
de animatie-"websites" 5
over het hele uur wordt getoond. De volgende animatie
kan dan later worden getoond. Er wordt standaard
iedere minuut van animatie
gewisseld, maar dat is dus
niet noodzakelijk.

Een animatie duurt net zo
lang tot de volgende is ingepland. In totaal kunnen er nu
maximaal 60 animaties per
uur worden getoond.

Maken van Animaties
Een animatie bestaat uit
twee bestanden die in een
map worden geplaatst. Een
voorbeeld voor de websiteanimatie:
/Animations/websites/
j avascript. j s
/Animations/websites/
style. css

Dit is dus javascript en CSS.
Het belangrijkste is dat alle
functies, klasses, en dergelijke beginnen met de naam
van de animatie. Dus alle
functies in javascript.js beginnen met websites. Alle
klassen in de CSS beginnen
met websites. Hierdoor kan
geen spraakverwarring optreden in verschillende modules.
De simpelste animatie legt
waarschijnlijk het makkelijkst
uit hoe een animatie werkt.
Hierin is ook de naamconventie duidelijk zichtbaar:

<code>
function websitesInitialize( ) {
clearScreen( ) ;
displayURLOnMonitor( " monitor1" ,
" https: //hack42. nl/gallery/v/Spacecam/" ) ;
displayURLOnMonitor( " monitor2" ,
" https: //hack42. nl/spacestate/1wire/plattegrond. php#contentSub" ) ;
displayURLOnMonitor( " monitor3" ,
" https: //hack42. nl/wiki/Activiteiten?useskin=chick#toekomstig" ) ;
displayURLOnMonitor( " monitor4" , " https: //twitter. com/hack42" ) ;
}
function websitesClear( ) {
clearScreen( ) ;
}
</code>

Beschikbare functies

wordt de websitesClear( ) functie aangeroepen. Het is
De animatie wordt aangede bedoeling dat alle rommel
roepen met de functie
die de module heeft gemaakt
websitesInitialize( ) . Hij
wordt opgeruimd. In het
wordt gestopt met de functie simpelste geval is dat het
websitesClear( ) . Wanneer
aanroepen van een
de animatie wordt gestart
clearScreen( ) -functie.
wordt eerst het huidige
scherm leeggemaakt met
De overige modules
clearScreen( ) . Daarna
gebruiken complexere code
wordt een website geopend
die natuurlijk te recyclen is.
op een monitor. Er zijn nu
vier monitoren die erg
Tonen en uitproberen van
makkelijk zijn te herkennen. animaties
De link van de site is ook
makkelijk te herkennen. De
De laatste stap is het inladen
monitoren zullen nu de sites van modules. Dit gebeurt in
tonen.
het overkoepelende script
(script.js) in de toplevel dirTijdelijk: Soms worden sites
ectory:
niet getoond wanneer de site
is beschermd met een "X/script. j s
Frame-Options" header. De
browser op de monitoren
Daar staat de functie
moet worden ingericht dat
loadAnimations( ) . Hierin
hij deze header negeert. Op staan ook al een aantal
dit moment wordt bijvoorvoorbeelden. Zorg dat de
beeld de Twitter-pagina niet mapnamen, functies en
getoond om die reden.
dergelijke allemaal dezelfde
naam gebruiken, in kleine
De functies clearScreen( )
letters. Na het inladen zou
en displayURLOnMonitor( ) de animatie op het juiste
worden in het overkoepemoment moeten verschijnen
lende script aangeleverd en waar het is ingepland in de
zijn in elke animatie te gefunctie animate( ) .
bruiken. Wanneer de volgende module aan de beurt is

Voorbeeld van de

loadAnimation( ) -functie,

waarin diverse animaties
worden geladen:

function loadAnimations( ) {
loadAnimation( " sa007" ) ;
loadAnimation( " websites" ) ;
loadAnimation( " stitch" ) ;
}

Voorbeeld van de animatiefunctie waarin deanimaties
worden gestart op een bepaalde minuut van het uur:
function animate( ) {
// scheduleAnimation(
animationRoutine, startMinute) ;
scheduleAnimationModule(
" sa007" , 0) ;
scheduleAnimationModule(
" stitch" , 1) ;

document. addEventListener(
' keydown' , function( event) {

Daaronder staat dat een
animatie wordt aangeroepen
met keycode 37 en 39, dit
zijn pijltje naar links en pijltje
naar rechts. Daaronder staat
de animatie letterlijk
genoemd zoals:
websitesInitialize( ) . Bij
de animatie foo staat er dus
fooInitialize( ) .

Het verkrijgen van de
broncode

Op het moment van
schrijven staat op de display
machine versie 1.0. De
nieuwste versie is 1.1. Deze
heeft een modulaire opzet
die hieronder wordt beschreven. Deze manier van werWil je de animatie eerder
ken maakt het relatief makzien? Dat kan: Stel dat je een kelijk om nieuwe animaties
module hebt gemaakt en
toe te voegen.
niet wil wachten tot het een
keer op het scherm verDe display-machine is in
schijnt: er is ook een debug- beheer van SA007 en
routine. Deze is aan te pasBugBlue en is te bereiken via
sen zodat het gewenste efhet interne Hack42-netwerk
fect op beeld verschijnt door met het standaard gebruikerseen toets op het toetsennaam en wachtwoord.
bord. Deze debug-functie
heeft geen specifieke naam
De broncode van MMAD
maar begint zo:
staat op https://github.com/
stitch/Multi-Monitor-Art-Display/.

Deze is te krijgen met:

git- clone https: //github. com/
stitch/Multi-Monitor-Art-Display/

Vraag en antwoord
Vraag:
Ben ik verplicht een CSSbestand te gebruiken, ook al
is het leeg?
Antwoord:
Ja.
Vraag:
Als ik een module probeer te
schrijven zie ik niets.
Antwoord:
Kijk of je ook een contentDiv
hebt gemaakt, zoals in de
voorbeeldmodules zichtbaar
is. Kijk wat de foutmelding is
in de Console van de
gebruikte browser. (rechtermuisknop, inspect element,
console).
Vraag:
Kan het systeem alle
websites aan?

“

Antwoord:
Nee. De grafische kaart kan
niet alle websites laden,
maar wel veel. Daarnaast
moet de website op dit moment geen gebruik maken
van de X-Frame-OPTIONS
header. Dit is te controleren
met een browser plugin als
"HTTP Headers" of een telnetverbinding naar de webserver.
Vraag:
Ik wil dat animaties op een
andere manier worden
gescheduled dan per minuut.
[Dat is geen vraag - red.]

Antwoord:
Op dit moment worden alleen hele minuten per uur
ondersteund. Dit was voldoende. Als er speciale acties
nodig zijn, herschrijf dan de
scheduleAnimationModule ()-functie met

preciezere tijden.

Het kantoor van de toekomst zal [...]
met zich meebrengen dat vrijwel
iedereen een beeldscherm op zijn
bureau heeft.
— Chriet Titulaer

”

Trolling for
Dummies, Deel 2)
Door dvanzuijlekom

welke de juiste definitie van
trolling uitlegt, zoals
Trollen [1] , of Trolling [2] is
toegepast door Hack42
internet slang [3] voor gedrag deelnemers, is de volgende [7]
of een activiteit die, strikt
Youtube video. Deze geeft
conform de Wikipedia
ook een voorbeeld van de
definitie, abject en
methodiek en de
onwenselijk is.
gedachtengang van enkele
Deelnemers van
Hack42 deelnemers weer.
[4]
Hackerspace Hack42 doen Andere praktijkvoorbeelden
aan trolling, maar dan
zijn taal-en woordgrapjes,
voornamelijk in de "practical memes [8] , het omgekeerd
joke" [5] of "prank" [6] sfeer.
toepassen van Occam's
Het wordt onder de paraplu
razor[9] of de zogenaamde
"trolling" geschaard, maar
"what-could-possibly-gomist meestal de wrange,
wrong" suggesties/scenario's
negatieve bijsmaak. Over het bij troubleshooting of
algemeen is het niet de
brainstorming. Over het
bedoeling om kwetsend te
algemeen dusdanig "over
zijn, alhoewel er altijd
the top" dat het onmogelijk
mensen zullen zijn die
serieus te nemen is, maar
vinden dat ze ergens door
soms ook elegant en subtiel,
gekwetst dienen te moeten
alleen op te pikken door
worden, de zogenaamde
goede opletters (zoals alle
"huilies". Grapjes moeten
tittels).
leuk blijven maar kunnen
soms best de grenzen
Als ode aan de
opzoeken.
(on)succesvolle troll hangen
er enkele bewijsstukken aan
Een standaardwerk binnen
de Wall of Fail [10] in de space.
de internetgemeenschap,
Verder staan sommige

projecten gedocumenteerd
op de Hack42 Wiki [11] , met
bijvoorbeeld de Kop van
Chriet 1-aprilgrap [12] , de
Techinc Voordeursleutel [13] ,
Dossier Verkade Deel I [14] en
Deel II [15] .
Het doelwit van de
grappenmakerij zijn vaak de
eigen deelnemers,
bevriendde hackerspaces
(allemaal dus), (on)bekende
nederlanders en
nietsvermoedende
(on)schuldige omstanders.
Hack42 is een "equal
opportunity troller".
Buiten het IRC kanaal [16] en
in de Hackerspace zelf zijn er

veel andere plekken waar
men geconfronteerd kan
worden met het gevoel voor
humor van de deelnemers
van Hack42. Je vindt ze op
conferenties, in je eigen
hackerspace, in het nieuws
en (kijk niet meteen om) vlak
achter je.
Tot zover Deel 4 van de
"Trolling for Dummies"
trilogie. Kijk volgende maand
weer in de Hack42
nieuwsbrief voor het vervolg
van de serie.

3D DLP-Printer (SLA)
Door Jimius

del geprint terwijl het platform deze langzaam uit de
De nieuwste telg in de Hack42 resin “trekt”.
3D-printer-familie is in conceptie. Anders dan zijn voor- Er zijn wat technische uitgangers is de DLP-printer op dagingen. Zo moet de bobasis van een vloeibaar foto- dem van het bassin een
polymeer (resin). Deze resin coating krijgen zodat de
hardt uit wanneer waar het
nieuw uitgeharde laag niet
met UV-licht belicht wordt.
op glas blijft plakken (een
Groot voordeel van deze
combinatie van vacuum en
methode is de hoge nauwvan der Waals kracht) als het
keurigheid die bereikt kan
platform omhoog beweegt.
worden.
Moet de beamer gemodificeerd worden om zoveel
Het apparaat bestaat uit een mogelijk UV-licht te door te
lichtbron, een doorzichtig
laten en zal de aandrijving
bassin waarin de resin zit en van het platform een belangeen verticaal in hoogte verrijke rol spelen.
stelbaar platform. De lichtbron is in de vorm van een
De eerste stap is een ‘proofDLP projector die het doorof-concept’ waarin we een
zichtige bassin vanaf de on- zo’n simpel en goedkoop
derkant belicht. De resin
mogelijke versie bouwen om
hardt uit op het belichte ge- te kijken wat de mogelijkhedeelte en hecht zich aan het den zijn. Daarna kunnen we
platform. Vervolgens begaan kijken voor upgrades
weegt het platform zich om- (betere en nauwkeurige
hoog loopt er weer verse
spindels, compacter ontresin onder en word een
werp, mooiere behuizing).
nieuwe laag belicht. Op deze Dus het zal vooral uit makmanier word er laagje voor
kelijk verkrijgbaar en gedolaagje (denk aan de slices
neerde onderdelen bestaan.
van een MRI scan) een mo-

Houdt de projectpagina op de wiki in de gaten voor alle updates:
https://hack42.nl/wiki/3D_DLP_Printer_(SLA)
Bonus-footage van een commerciële SLA-printer voor thuis:
https://www.youtube.com/watch?v=2J2DchVHa5s

BarStats
Met dank aan het barbeheer
wat Awesome Barstats! Niet
geheel verrassend hier dan
nummer 1 en 2:
Met 1785
verkochte
flessen sinds
1 maart op
nummer 1:

Met 1211
verkochte
flessen sinds
1 maart op
nummer 2:

Club-Mate!

Flora Power!

Kruiswoordpuzzel
“Wat een kutgrap. ” — Cookie

Across
5. Mannelijk geslachtsorgaan.
7. Mannelijk geslachtsorgaan.
10. Mannelijk geslachtsorgaan.
12. Mannelijk geslachtsorgaan.
13. Vrouwelijk geslachtsorgaan.
14. Vrouwelijk geslachtsorgaan.
17. Vrouwelijk geslachtsorgaan.
18. Mannelijk geslachtsorgaan.
21. Vrouwelijk geslachtsorgaan.
23. Mannelijk geslachtsorgaan.
25. Mannelijk geslachtsorgaan.
28. Mannelijk geslachtsorgaan.
29. Vrouwelijk geslachtsorgaan.
30. Vrouwelijk geslachtsorgaan.
34. Vrouwelijk geslachtsorgaan.
35. Mannelijk geslachtsorgaan.

37.
38.
39.
43.
44.
45.

Mannelijk geslachtsorgaan.
Vrouwelijk geslachtsorgaan.
Mannelijk geslachtsorgaan.
Vrouwelijk geslachtsorgaan.
Mannelijk geslachtsorgaan.
Vrouwelijk geslachtsorgaan.

Down
1. Mannelijk geslachtsorgaan.
2. Mannelijk geslachtsorgaan.
3. Vrouwelijk geslachtsorgaan.
4. Vrouwelijk geslachtsorgaan.
6. Mannelijk geslachtsorgaan.
8. Vrouwelijk geslachtsorgaan.
9. Vrouwelijk geslachtsorgaan.
11. Mannelijk geslachtsorgaan.
12. Mannelijk geslachtsorgaan.

15.
16.
19.
20.
22.
24.
26.
27.
29.
31.
32.
33.
36.
38.
40.
41.
42.

Mannelijk geslachtsorgaan.
Vrouwelijk geslachtsorgaan.
Vrouwelijk geslachtsorgaan.
Vrouwelijk geslachtsorgaan.
Mannelijk geslachtsorgaan.
Vrouwelijk geslachtsorgaan.
Mannelijk geslachtsorgaan.
Vrouwelijk geslachtsorgaan.
Vrouwelijk geslachtsorgaan.
Mannelijk geslachtsorgaan.
Vrouwelijk geslachtsorgaan.
Vrouwelijk geslachtsorgaan.
Vrouwelijk geslachtsorgaan.
Mannelijk geslachtsorgaan.
Vrouwelijk geslachtsorgaan.
Mannelijk geslachtsorgaan.
Vrouwelijk geslachtsorgaan.

