
2 k e r s
3 a u g u r k
4 b ij h o u d e n
5 w e s p e n
7 o l y m p i a
8 w i t
9 d o p i n g
10 h e l l e b a u t
12 n e p a l
13 m u s k
14 z w a a r d e r
16 s t r o o m
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Welk woord lees je in de gekleurde vakjes?

Veel plezier!

h o o g s p r i n g e n

blz.2 In deze vrucht zit een pit, en toch is het een 
steenvrucht. | blz.3 Welke groente gebruiken Duitsers 
om aan te geven dat het komkommertijd is? | blz.4 
Spullen voor de Kringwinkel kan je beter even … | 
blz.5 Deze dieren maken een nest op de zolder, in 
de muur of in de tuin. | blz.7 In welke Griekse stad 
werden de eerste Olympische Spelen gehouden? | blz.8 
Welke kleur heeft de achtergrond van de olympische 
vlag? | blz.9 Dit beïnvloedt je sportprestaties. Het 
is daarom verboden. | blz.10 Tia … behaalde een 
gouden medaille tijdens de Olympische Spelen in 
Peking. | blz.12 De Mount Everest ligt in China en ... 
| blz.13 Elon … wou de eerste bemande commerciële 
vlucht de ruimte in sturen. | blz.14 Is koude lucht 
lichter of zwaarder dan warme lucht? | blz.16 MAS 
betekent Museum Aan de …

Surf naar www.klapkrant.be voor de oplossingen van 
het Klapwoordraadsel, en een quiz met meerkeuze- 
vragen over deze Klap.

ij = 1 vakje
blz. 
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Luuk heeft zich ergens in dit nummer verstopt. Vind jij hem?
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Gekrompen?
Door de coronacrisis mogen er geen toeristen op de Mount Everest. Een team wetenschappers is wel aan de slag. Ze meten hoe hoog de hoogste berg van de wereld is. Want daar is discussie over.

De hoogte van de Mount Everest 
bedraagt officieel 8 848 meter. 
Maar latere metingen gaven andere 
resultaten. Er zijn veel factoren die 
een invloed hebben. De meetin-
strumenten wijken van elkaar af. In 
2015 was er ook een zware aardbe-
ving. Op beelden van een satelliet 
blijkt dat de berg een beetje is inge-
zakt. En ook de opwarming van de 
aarde speelt een rol. Zijn het ijs en 
de sneeuw op de top gesmolten? 

Verschillen?
Iedereen is nieuwsgierig naar de 
resultaten. Zowel China als Nepal
stuurden een meetteam naar de 
top. Ze hadden niet zoveel tijd. In 

juni begon de moesson. Dat is het 
regenseizoen. Het is dan te gevaar-
lijk om de berg te beklimmen. 
Hopelijk hebben beide teams het-
zelfde resultaat!

TikTok
Ken je de app TikTok? Met dit 
programma kan je filmpjes 
maken. Ruim 2 miljard men-
sen gebruiken het programma. 
In India heeft het 611 miljoen 
gebruikers. Maar toch werd de 
app plots minder populair. Dat 
kwam door een ruzie tussen 
twee Indiase sterren. Eén van 
hen riep op om TikTok slecht 
te beoordelen. Daar gaven veel 
Indiërs gehoor aan.

Achtervolging
In Europa wonen bruine beren. 
Zo ook in de Dolomieten (Italië). 
De twaalfjarige Alessandro ging 
met zijn gezin wandelen. Tijdens 
de afdaling dook een beer op. 
Die achtervolgde hem. Gelukkig 
sloeg de jongen niet in paniek. 
Hij luisterde naar de instructies 
van zijn papa. De beer verloor 
zijn interesse. Het gezin kon hun 
tocht veilig verderzetten.
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Bij de arrestatie zette een agent zijn knie op de nek van Floyd. De man kon niet meer ademen. Hij riep om te stoppen. Dat deden de agenten niet. In de Verenigde Staten van Amerika is zulk geweld al langer een probleem. De vier agenten kre-gen hun ontslag. Overal in de VS komen mensen op straat. Ze protesteren tegen racisme. Op sommige plekken werden auto’s en gebouwen in brand gestoken.

Racisme
Op maandag 25 mei 
werd George Floyd 
tegengehouden door 
de Amerikaanse politie. 
Deze zwarte man stierf 
omdat de witte agenten 
geweld gebruikten.
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