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Ziek en naar school
Op 1 september zwaaien de poorten van de scholen weer open (zie cover).
Hopelijk kan ook jij vol frisse moed aan het schooljaar beginnen.

Ik hoor je niet

Jef valt van een
ladder die veertig
meter hoog is. Toch
raakt Jef niet gewond.
Hoe kan dat?

Sommige mensen hebben problemen met hun gehoor.
Ze kunnen moeilijk of helemaal niet horen.
Misschien hoorde jij al eens
opzettelijk niet goed. Wanneer
je je speelgoed moest opruimen.
Of wanneer je de tafel moest
dekken. Mensen die slechthorend zijn doen niet alsof. Er is
een probleem. Soms kan een

!

Antwoord: Jef viel van de onderste sport.

Achmed loopt buiten in een
short en t-shirt. Het begint te
regenen. Achmed heeft geen
paraplu bij zich. Zijn kleren
worden doornat. Toch wordt
er geen haar op zijn hoofd nat.
Hoe kan dat?
Antwoord: Achmed is kaal.
Foto iStock - fizkes

Er liggen tien peren op tafel.
Je neemt er twee weg.
Hoeveel heb je er dan?
Antwoord: Als je er twee
neemt, heb je er twee.
© Freepik

is het niet zo evident. Kan je door je gezondheid
moeilijk naar school? Dan hoef je niet alle lessen
en fijne momenten te missen. Via Bednet volg je
vanop afstand de les in de klas mee. Ben je erg
lang in het ziekenhuis? Dan kan je ook daar les
krijgen. Al is dat soms moeilijk. Sommige kinderen voelen zich erg slecht. We duimen dat ze zich
snel beter voelen. En we hopen dat ook zij een
fijne eerste schooldag beleven. Veel goede moed,
iedereen!

hoorapparaat hulp bieden. Zorg

er altijd voor dat slechthorenden je mond kunnen zien. Soms
kunnen ze liplezen. Zo begrijpen ze je beter. Zie je iemand
met een pictogram zoals naast
de titel? Dan weet je dat die
persoon niet goed
hoort. Wees dus
voorzichtig, zeker
in het verkeer. Dove
mensen kunnen
gebruik maken van
gebarentaal. Heel
knap als je met je
handen kan praten,
toch?
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Voor de meeste kinderen is naar school gaan normaal. Maar voor kinderen die ernstig ziek zijn

samen met anderen
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Hersenschudding?
Spechten zijn vogels. Ze zitten vaak in hoge bomen.
Wandel je door het bos? Dan hoor je ze soms. Ze tikken
heel snel met hun bek tegen een boom.

Foto iStock - Maurizio Bonora

Krijgen ze van al dat getik geen
hersenschudding? Dat is een vraag
die wetenschappers bezighoudt.
Vroeger dacht men dat de schedel
een soort helm was. En dat die de
hardste schokken zou opvangen.
Maar dat blijkt niet waar te zijn.
Onderzoekers aan de Universiteit

Antwerpen bestudeerden videobeelden van spechten. Ze kwamen
tot een besluit. Hun schedel wordt
gebruikt als een stijve hamer. Dat
zou verklaren waarom er geen
spechten zijn met een grote kop.
Want dan zouden ze wel eens echt
koppijn kunnen krijgen …

Dag van de Vrede
We zijn ons almaar meer bewust dat vrede belangrijk is.
Op 21 september is de Internationale dag van de Vrede.
zochten veiligheid. Ze sloegen op
de vlucht. Misschien vonden ze
wel een huis, school, hobby …
in jouw buurt. Oorlog is ineens
tastbaar geworden. We begrijpen
dat vrede het begin van alles is.

Strappen

© iStock - Professor25

Oorlog leek iets dat ver weg aan
de gang was. Daar denken we
anders over sinds de oorlog in
Oekraïne. Mensen kregen te
maken met geweld, verlies en
verdriet. Veel Oekraïners

© iStock - Irina Cheremisinova

Het is de bedoeling om de auto
thuis te laten. Daardoor is er
minder verkeer in de omgeving
van de school. Het is veiliger aan
de schoolpoort. Daarnaast heeft
strappen andere voordelen. Het is

gezond en goed voor het milieu.
Buitenlucht net voor de lessen
draagt bij aan een betere concentratie. Bovendien is het gezellig. Zeker
als je samen met buren, vrienden of
familieleden naar school kan.

Foto iStock - romrodinka

Op vrijdag 16 september is het Strapdag. Dan stappen,
steppen of trappen duizenden leerlingen naar school.

Doe met je school mee
met de Strapdag
en win leuke prijzen!
Surf naar www.strapdag.be
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Almaar
warmer

Het was alweer een hete zomer. Dagen van meer dan 30°C volgden
elkaar op. Heel wat mensen en dieren zochten verkoeling.

Sommigen spoorden naar zee. In de
hoop om een verkoelende zeebries
te vinden. Anderen probeerden zich
met water te verfrissen. In heel wat
tuinen stonden zwembadjes. Toch
riep de overheid op om spaarzaam
te zijn met water. Hoe droger het is,

hoe sneller de voorraad water slinkt.
Dit jaar was er voldoende drinkwater. Toch zoekt men naar manieren
om water te (be)sparen. Bijvoorbeeld
door het aanleggen van grote regenwaterputten. In de toekomst zal het
immers nog vaak warm zijn.

Negen welpen!

Gru is als kleine jongen fan van
de Vicious Six. Dat is een bende
superschurken. Gru wil even
slecht worden als de bekende
schurken. Hij verzint een plan
om zich bij hen aan te sluiten.
Maar dat loopt niet helemaal
goed. Gelukkig krijgt hij hulp
van zijn trouwe vrienden: de
Minions. Samen voeren ze hun
eerste missie uit.
—
Minions: Hoe Gru een
superschurk werd
Genre: animatie, familie
Duur: 1 uur 30 minuten
Nu in de bioscoop!

Foto iStock - slowmotiongli

Minions: Hoe Gru
superschurk werd

August en Noëlla. Het paar
kreeg dit voorjaar welpjes.

Af en toe werden acht welpjes opgemerkt via wildcamera’s. Meestal
kon men ze enkel in de verte zien.
Begin augustus werden er maar
liefst negen stuks geteld. Gids Billy
Herman spotte ze met een telescoop.

Niet gewenst

>>> Zo ziet een wolvenwelpje eruit.

Ze liepen vier kilometer verderop
in een rij. Papa August en mama
Noëlla hebben dus minstens negen
kleintjes.
© iStock - Vitalii Barida

De Aziatische hoornaar is een wespensoort die we liever niet zien bij
ons. Ze verspreidt zich erg snel.

Vooral bijen zijn het slachtoffer. De
hoornaars vallen nesten aan. En ze eten
de bijen op. Daardoor vallen er honderden slachtoffers per dag. Dat is niet
alleen erg voor de bijen en de honing
die ze produceren. Het heeft ook gevolgen voor de landbouw. Bijen bestuiven
planten. Als er minder bijen zijn, zullen
er ook minder gewassen zijn.

Foto iStock - IVANVIEITO

© Universal Pictures

In Limburg wonen de wolven

naars op?
Merk je Aziatische hoor
atch.be
Meld dit via ww w.vespaw
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In
in ons land

>> Wout van Aert behaalt de groene trui tijdens de Ronde van

>> Tim Celen rijdt naar twee titels bij het WK Para cycling!

Frankrijk.

Wat een sportzomer!
Onze Belgische atleten zaten niet stil deze zomer. Tijdens belangrijke
wedstrijden lieten ze zich van hun beste kant zien.

De zomer begon goed voor Wout van
Aert. Hij nam deel aan de Ronde van
Frankrijk. Deze wedstrijd duurt drie
weken. Er zijn twee rustdagen, maar
op alle andere dagen wordt een rit
gereden. De sterkste renner van de
dag wint. En wie de hele Ronde goed
presteert wordt ook beloond. Er zijn
vier truien: geel voor de sterkste renner, groen voor de beste sprinter, met
bollen voor de beste klimmer en wit
voor de beste jongere. Wout van Aert
behaalde drie ritzeges en de groene
trui op het einde van de Ronde. Het
was al dertien jaar geleden dat een
Belg dat deed.

Surf naar www.klapkrant.be

Historisch
Ook mensen met een beperking gaan
voluit in hun sport. Zij doen wedstrijden met tegenstanders met eenzelfde
soort beperking. In Baeie-Comeau
(Canada) stond het WK Para cycling
op het programma. Het Paralympic
Team Belgium behaalde maar liefst
acht medailles, waarvan vier wereldtitels. Dat is een record! Tim Celen
haalde twee keer goud: bij de tijdrit
driewielers en de wegrit driewielers.
Ook Ewoud Vromant (tijdrit tweewielers) en Maxime Hordies (wegrit
handbikers) behaalden een eerste
plaats. Bravo!

WK en EK
Voor heel wat sporttakken werden er
Europese kampioenschappen (EK)
en/of wereld kampioenschappen (WK)
gehouden. Bij Formule E rijden sporters met een elektrische racewagen. In
Seoul (Zuid-Korea) werd Stoffel Vandoorne wereldkampioen. Nafi Thiam
bleef dan weer kampioen op de zevenkamp. In Oregon (Verenigde Staten)
verlengde ze haar wereldtitel. Lotte
Kopecky mocht zich twee keer tot
Europees kampioen kronen. In München (Duitsland) won ze goud voor
het baanwielrennen in de puntenkoers
en de afvallingskoers. Ook heel wat
andere Belgische atleten behaalden
mooie resultaten. Een echte
sportzomer, dus!

Volg jij sport op de voet?
Doe mee met de poll op
www.klapkrant.be

De uitleg van de onderstreepte woorden vind je in de woordenlijst.
De landen (rood) en Belgische gemeenten (blauw) zie je op de kaarten.

© NASA, ESA, CSA, and STSc

Mijn lichaam is bijzonder
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Van binnen en van buiten
Kijk je in een spiegel? Dan zie je de buitenkant
van je lichaam. Die ziet er bijzonder mooi uit!

Wonderlijke machine
Het is een wonder hoe je lichaam werkt. Je bent
geen robot. Maar toch kan je je lichaam vergelijken
met een machine.

nomen in je bloed. Via het
bloed gaat ze naar de plekken waar je energie nodig
hebt. De afvalstoffen worden ook vervoerd. Zij leggen de weg omgekeerd af.
Via het bloed gaan ze naar
het hart. Dat hart pompt het
bloed naar de longen. Daar
adem je de afvalstoffen uit.

Het hart

Foto iStock - MelkiNimages

Je lichaam werkt niet op
elektriciteit of batterijen.
Toch heeft het brandstof
nodig. Die brandstof haal
je uit voedsel. Je haalt ze
ook uit sport, voldoende
slaap … Daarnaast heeft je
lichaam zuurstof nodig. Die
zit in de lucht. De zuurstof
wordt via je longen opge-

De buitenzijde van je lichaam bestaat voor het grootste deel uit huid. Die huid zorgt voor bescherming.
De huid bestaat uit drie lagen. Ze houdt wat eronder
zit bij elkaar. En dat is niet min. Onder de huid zit een
wirwar aan botten, spieren, bloedbanen, vet, water …
Maar liefst 206 botten vormen samen een skelet. Door
je skelet zak je niet als een pudding in elkaar. Het
zorgt voor stevigheid. En het beschermt belangrijke
delen van je lichaam. Zo beschermt je schedel de
hersenen. En de ribben en ribbenkast vormen een
omhulsel om je longen en je hart.
© iStock - primo-piano

Foto iStock - mi-vir i

Maar ook de binnenkant zit knap in elkaar!

Lees meer over je lichaam in de ser
ie
Wat doet mijn lichaam ...
Meer info:
ww w.schoolsupport.be/lichaam

Het hart is de motor van het lichaam. Het ligt tussen de longen.

© iStock - magicmine

Stopt een hart met pompen? Dan sterft die persoon.

Het hart is een zeer belangrijk
orgaan. Het is een sterke spier. Je
hart is ongeveer een vuist groot.
Het bestaat uit een linker- en een
rechterhelft. Elke helft bestaat uit
een boezem en een kamer. Die
trekken samen en ontspannen
weer. Zo stroomt het bloed van
je boezem naar je kamer. Van de

kamer gaat het bloed via de aders
het lichaam door. In dat bloed zitten zuurstof en voedingstoffen. Die
zorgen ervoor dat de andere delen
van je lichaam werken. Per minuut
stroomt er wel vijf liter bloed door
je hart. Elke keer als je hart pompt,
hoor je een hartslag. Per minuut is
dat tussen 60 en 100 keer!
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Hersenschade

bestaat uit water en een schedel. De
schedel is een hard been. Zo worden
je hersenen niet geraakt als je botst.
Het water zorgt ervoor dat je hersenen
een beetje kunnen bewegen. Het water
vangt de schok op. Kom je zwaar ten
val? Dan kunnen je hersenen toch
schade oplopen. Om dat te voorkomen
kan je een helm dragen bij het fietsen.

Een andere naam voor hersenen is het brein. Je
kan je brein vergelijken met een computer. Vanuit je
hersenen worden alle delen van je lichaam aangestuurd.

opgeslagen. Ruik je vuur? Je lichaam
slaat alarm. Al deze (en veel andere)
zaken gebeuren in de hersenen.

Verpakking

Die prikkels vang je met delen van je lichaam op.

van deze organen een prikkel op?
Dan gaat hij via zenuwcellen naar
je hersenen. In je lichaam bewegen
de zenuwcellen over een heleboel
draadjes of banen. Bereikt de
zenuwcel je hersenen? Dan vertellen
je hersenen je precies wat je smaakt,

Oh, nee …
diarree!
Soms krijg je een kramp in je
buik. Je voelt dat je dringend
naar het toilet moet. Je rent snel,
laat je broek zakken en … oef,
net op tijd!

Je ontlasting is waterig. Er komen
geen mooie drolletjes, enkel een vieze

Foto iStock - Alvarog1970

Elke dag worden er duizenden prikkels op je afgevuurd.

Foto iStock - Natallia Ramanouskaya

water en doe er een ei in. In een
andere bokaal doe je alleen een ei.
Sluit de bokalen af. Schud
beide bokalen. Wat zie je?

Hersenen zijn superbelangrijk. Omdat
ze kwetsbaar zijn, zitten ze goed verpakt. De verpakking om de hersenen

Zintuigen

De organen waarmee je dingen
kan waarnemen zijn je zintuigen.
Smaak wordt waargenomen door de
tong. Reuk vang je op via je neus.
Gehoor verloopt via je oor. Je kan
zien met je ogen en je kan voelen
(of tasten) via je huid. Vangt een

Proefje! Vul een bokaal met

© iStock - Tomas Knopp

Kijk je naar een tekening? Dan zet je
brein de prikkels om in een beeld.
Hoor je je oma aan de telefoon? Dan
herken je haar stem. Ga je fietsen? Je
spieren krijgen een signaal om samen
te trekken. Prik je je aan een scherp
voorwerp? Dan voel je dat. Leer je iets
op school? Dan wordt die informatie

ruikt, hoort, ziet of voelt.
Een wonder, toch?

drab. In het beste geval gaat diarree snel over. Maar soms duurt het
enkele dagen. Hoe komt dat? Vaak is
de oorzaak besmet eten of drinken.
Dat bevat een bacterie. Soms heb je
een virus opgelopen. Daarvan word
je ziek. Het kan ook dat je gevoelig
bent voor sommige soorten voedsel.
Of dat je last hebt van stress. Vergeet
niet om voldoende water te drinken.
Dat is altijd belangrijk. En nog meer
als je last hebt van diarree.

Zorg dragen
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Mijn lichaam is bijzonder

Je lichaam is je kostbaarste bezit. Het is dus belangrijk om er goed
voor te zorgen.

ervoor dat je lichaam zich kan verweren als het minder gaat.

© Kenny Rubenis

Wil je gezond blijven? Dan moet je
er wat voor over hebben. Beweeg voldoende, eet groenten en fruit, drink
voldoende water, kruip op tijd in je
bed. Poets je tanden, was je handen
en neem af en toe een douche. Het
zijn vast zaken die je al vaker hoorde. Misschien zelfs tot vervelens toe.
Maar toch verminderen deze dingen
de kans op ziekten. En ze zorgen

Voel je goed
Maar niet alleen het fysieke is
belangrijk. Je zit ook maar beter goed
in je vel. Het betekent dat je je blij en
gelukkig voelt. Dat je tevreden bent
met wie je bent. En dat je voluit gaat
voor je dromen. Soms wil je gezond-

heid niet mee. Dan kan je terecht
bij een arts. Die stuurt je misschien
naar het ziekenhuis. Daar proberen
de dokters en verpleegsters je er snel
bovenop te helpen.

Kijken in je lichaam
Soms is er iets mis in je lichaam. Een dokter zal misschien in je

Foto iStock - eAlisa

lichaam willen kijken. Dat is niet altijd zo eenvoudig.

Röntgenfoto

De binnenkant kan je niet met een
spiegeltje bekijken. Daarvoor bestaan
verschillende technieken.

Foto iStock - monkeybusinessimages

Foto iStock - Svitlana Hulko

Röntgenfoto

Endoscopie

Heb je wellicht je voet gebroken? Dan
zal de dokter een foto van je voet
nemen. In een toestel zit een speciale
lamp. Die stuurt licht door je huid.
Waar je botten zijn, kan het licht niet
door. Maar waar een breuk is, wel!
Zo’n foto heet een röntgenfoto. Een
arts ziet zo of je voet gebroken is.

Endoscopie

Echografie

Is er een probleem met je maag of
darmen? Dan zal de dokter een
onderzoek met een endoscoop
doen. Aan een lange buis zit een
camera met lampje. Dat wordt via

de mond, neus of kont naar binnen
gebracht. De dokter bestuurt de
camera. Hij maakt een filmpje van
je darmen of maag. Zo’n onderzoek
is niet zo fijn. Maar je dokter wordt
er wel wijzer van!

Echografie
Er is ook een apparaat dat met
geluidsgolven werkt. Krijg je een
broertje of zusje? Dan zal de dokter
willen kijken of alles goed is met de
baby. Zij smeert een koude gel op de
buik van de mama. Daarna gaat ze
er met een toestel over. Het toestel
stuurt geluidsgolven door. Botsen
die tegen de baby? Dan vormt er zich
een beeld. Ziet de dokter een piemeltje? Dan weet ze dat de baby een
jongen is.
Volgende maand: Uit het ei gekropen

or
Foto's Sof ie De Mo

‘Mensen helpen:
daar word ik blij van!’

© iStock - Aleksei Gerasimenko
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Marie

Marie Verschaeve is huisarts in praktijk ‘Ruiter’ in Waasmunster. Ze

Wat is moeilijk en boeiend aan je

werkt er samen met vier andere artsen. Er is ook een secretaresse,

beroep?

een diëtiste en een kinderpsychologe. Zo kunnen mensen voor

Marie: Als er veel mensen tegelijk ziek

verschillende problemen op één plek terecht. KLAP stelde dokter

zijn, is het erg druk. Dat is soms lastig.
In veel gemeentes zijn te weinig dokters.
Er komt ook veel papierwerk bij kijken.
Maar het meeste verdriet heb ik om
mensen. Soms zijn patiënten zo ziek dat
we ze niet kunnen helpen. Of er sterft
iemand. Dan zijn we triest. Het leukste
is als we mensen beter kunnen maken.
Ze zijn vaak erg dankbaar. Ik vind het
belangrijk dat ik patiënten goed kan
uitleggen wat er aan de hand is. Mensen
helpen: daar word ik blij van!

Marie enkele vragen.
Waarom zijn kinderen soms bang
van de dokter?
Marie: Als je erg jong bent, heb je veel

spuitjes nodig. Dat vinden velen niet
leuk. Sinds covid-19 zijn kinderen ook
bang dat er een wisser in hun neus
moet. Maar eigenlijk hoeven ze geen
schrik te hebben. Ik vertel steeds vooraf wat er zal gebeuren. Het onderzoek
gaat stap voor stap. Ik zal nooit iets
onverwachts doen.

Wat doe je als iemand op visite
komt?

extra test nodig. Dan wordt er bloed
getrokken of een foto gemaakt. Aan de
hand van de onderzoeken kan ik vertellen hoe de patiënt beter kan worden.
Werk jij altijd in de praktijk?
Marie: Nee, soms ga ik ook op huis-

bezoek. Zijn mensen erg oud? Of kunnen ze niet meer stappen of met de
auto rijden? Dan gaan wij tot bij hen.
Elke dag doet één dokter van de praktijk huisbezoeken. We nemen onze
dokterstas mee. Daarin zit alles wat
we nodig hebben. Soms werk ik ook
’s nachts of in het weekend. Daarvoor
bestaat een beurtrol met dokters uit
de regio. Het gebeurt dat iemand zo
ziek is dat zij/hij niet tot de volgende
dag kan wachten. Daarom is er altijd
een dokter van wacht.

Hoe kunnen de KLAPpers goed
voor hun lichaam zorgen?
Marie: Dat kan door veel groenten en

fruit te eten. Veel bewegen en sporten is
gezond. Kijk niet te veel naar de tablet
of andere schermpjes. Drink zoveel
mogelijk water. Soms mag een glas
frisdrank of een koek. Maar er moeten
meer gezonde dingen op het menu
staan. En voel je je niet lekker of heb je
pijn? Dan moet je naar de dokter gaan.

Marie: Iemand die hier komt, voelt

zich meestal niet lekker. Dus dan doe
ik een paar onderzoeken. Ik meet de
bloeddruk met de bloeddrukmeter.
Door de stethoscoop hoor ik het hart.
Ik luister ook naar de longen. Met de
saturatiemeter weet ik hoeveel zuurstof
er in het bloed zit. Ik kijk met een lichtje naar de keel. En met een otoscoop
onderzoek ik de oren. Heeft iemand
pijn in de buik? Dan voel ik met mijn
handen wat er mis kan zijn. Ik gebruik
mijn handen en ogen goed. Soms is een

Ben jij zelf soms ziek? Ga je dan
ook naar een dokter?
Marie: Zeker! Zo heb ik al twee keer

covid-19 gehad. Meestal weet ik zelf
wat ik moet doen. Soms vraag ik een
collega om me te onderzoeken. Ben ik
ziek? Dan rust ik net zoals andere mensen uit in de zetel onder een dekentje.
Toen ik covid-19 had, hebben andere
mensen goed voor mij gezorgd. Ik heb
veel doktersvrienden, dat is leuk. Zij
weten wat te doen.
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Kunstig terrein

Foto iStock - homeworks255

Vreemde
wetten

© iStock - worldofvector

Druk je een tekening af? Krijg
je een brief toegestuurd? Moet je
een toets maken? Veel kans dat
al deze documenten hetzelfde
formaat zijn: A4. In 95% van
alle landen wordt dit formaat
standaard gebruikt. En dat al
honderd jaar lang! We denken er
niet meer over na. Maar eenzelfde
papierformaat is een fantastische
uitvinding. Je kan alles netjes
opbergen, het is overzichtelijk …
Hiep hiep hoera voor de A4!
PS: Ook je Klap is A4.

Anselm Kiefer is een kunstenaar. Hij bouwt al 30 jaar aan zijn
eigen kunstproject. Het kreeg de naam ‘Die Himmelpaläste’
of ‘Het hemelpaleis’.

Je vindt het kunstproject op het terrein van een oude zijdefabriek in
Barjac (Frankrijk). Het terrein is wel
60 voetbalvelden groot. Het bestaat
uit torens, tunnels en amfitheaters. In
het oog springen wankele torens. Ze
lijken op blokkentorens, maar ze zijn
gemaakt van betonnen muurplaten.
Het lijkt alsof deze torens van vijftien meter hoog elk moment kunnen
neerstorten. Soms breekt er een stuk

© Anselm Kiefer

Hoeraaa-A4!

af. Dat blijft dan liggen. Deze zomer
konden bezoekers voor het eerst een
kijkje nemen op het terrein. Zij waren
onder de indruk.

Warm en droog
Deze zomer was het erg warm en
droog in veel Europese landen.

Het is verboden voor UFO’s om
over te vliegen of te landen. Het
is verboden om dood te gaan.
Het is verboden voor muggen
om de zomer door te brengen.
Deze regels klinken misschien
gek. Maar het zijn echte wetten
in enkele Franse gemeenten. En
geef toe: sommige burgemeesters waren erg creatief. Daarom
schreef Raphaël Costa een wedstrijd uit. Tot 15 september kunnen Franse burgemeesters hun
(nog) gekke(re) voorstel indienen!
De manier om een eigen gemeente in de schijnwerpers te zetten.

In de landen rond de Middellandse
Zee waren er veel bosbranden. Het
zuiden van Frankrijk werd hard
getroffen. Heel wat mensen moesten
geëvacueerd worden. De brandweer
kreeg het vuur moeilijk geblust. In
Frankrijk is er al 1 ton koolstof uitgestoten door de branden. Dat is gelijk
aan de jaarlijkse uitstoot van 800.000
wagens. Dat komt de opwarming van
de aarde niet ten goede.

Water
Als er weinig regen valt, moeten
planten op een andere manier water
krijgen. Anders stoppen ze met groeien. Dan zijn er minder groenten en

Foto ANP - Imago - Jochen Tack

Dit had grote gevolgen.

fruit en zijn ze kleiner. Het was een
probleem om water te vinden. Want
ook het peil van waterlopen was
historisch laag. In Duitsland waren
er problemen met de rivier de Rijn
(zie foto). In Nederland met de rivier
de Waal. Door de lage waterstand
konden schepen minder goederen
vervoeren. Schepen liggen immers
een stuk dieper als ze zwaarder zijn.
Sommige bedrijven konden daarom
niet bevoorraad worden.

over de wereld
© NASA-GSFC - Adriana M. Gutierrez (CI Lab)

Ge-Webb-dig!
In juli werden de eerste foto’s van de James
Webb-telescoop getoond. De nieuwe beelden
zijn spectaculair. Nog nooit eerder werd er zo
ver in de ruimte (en het verleden) gekeken.

Op 25 december 2021 werd de telescoop in de ruimte geschoten. Dat
gebeurde met een raket. Aan boord
heeft hij krachtige meettoestellen. De
eerste foto’s die Webb maakte zien er
fantastisch uit. Ze zijn veel scherper
dan de foto’s van de vorige ruimtetelescoop, de Hubble. Een prachtig beeld
is de nevel in het Melkwegstelsel (zie
poster). Wetenschappers hopen door
de beelden nieuwe informatie te krijgen. Ze zouden graag ontdekken hoe
het heelal precies is ontstaan.

Lichtjaren
Om meer te weten te komen bestuderen wetenschappers het heelal. Ze
gaan op zoek naar het licht van oude

sterren. Dat licht is erg belangrijk.
Kijk je naar de zon? Dan kijk je eigenlijk naar het verleden. Zonlicht heeft
acht minuten nodig voor wij het kunnen zien. Sommige sterren staan nog
veel verder van ons. Dat licht is veel
langer onderweg. De Webb-telescoop
zag sterren waarvan het licht 13 miljard jaar onderweg was. Dat is uniek.
Het betekent dat wetenschappers het
heelal van 13 miljard jaar geleden
kunnen bestuderen.

Wil je graag meer weten
over de oerknal?
Surf naar www.klapkrant.be
en bekijk een filmpje!
Klik in de linkerkolom op ‘Voor Klap-lezers’
en vul de webcode van op pagina 1 in.

13

Oerknal

Al eeuwenlang zijn mensen
geïnteresseerd in het heelal.
Ze bestuderen de zon, sterren,
planeten en sterrenstelsels.
Dat doen ze met het blote oog,
telescopen of ruimtetuigen.
Wetenschappers ontdekten
dat sterrenstelsels verder weg
bewegen. Hoe verder in de tijd,
hoe verder ze van elkaar weg
staan. Het heelal wordt dus groter. Het betekent dat heel lang
geleden alle sterren en planeten
aan elkaar vasthingen. Wetenschappers weten dat het heelal
is ontstaan door een oerknal.
Door deze oerknal of big bang is
alles uit elkaar gespat. Dat was
13,8 miljard jaar geleden. Waarom dat gebeurde, weet men nog
steeds niet. De beelden van de
Webb-telescoop kunnen nieuwe
inzichten geven.

© NASA, ESA, CSA, and STScl

© Hubble Legacy Archive, ESA, NASA Processing Hunter Wilson

Stephan's Quintet

>>> Foto gemaakt door de Hubble-telescoop in 2010.

>>> Foto gemaakt door de Webb-telescoop in 2022.
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Op deze pagina steken we de handen uit de mouwen.
Proefjes, knutselen, koken … Doe je mee?

de ademhaling
Willen we zuurstof in ons lichaam krijgen? Dan moeten we
ademen. Door onze mond of neus gaat de lucht naar de longen.
Met dit proefje leer je hoe de ademhaling werkt. We bootsen
namelijk onze longen na.

een kleine plastic fles
twee ballonnen
een rietje
een elastiek
een stukje boetseerklei
een schaar
een breekmes

Uitleg

→ 1. Knip de onderkant van de
fles af. Leg een knoop in de
tuit van één ballon. Knip een
stukje van de ballon af aan de
tegenovergestelde kant van de
tuit.

tuit goed af door een elastiek
om de tuit met het rietje te
doen.

→ 2. Trek de ballon over de onderkant van de plastic fles. De tuit
moet aan de buitenkant zijn.
→ 3. Neem de tweede ballon. Stop
een rietje in de tuit. Sluit de

→ 4. Stop de ballon met het rietje
in de fles. Zorg ervoor dat de
ballon net voorbij de hals van
de fles komt. Plak daarna de
bovenkant van de fles dicht
met het stukje boetseerklei.
Trek nu voorzichtig aan de tuit
van de ballon. Wat gebeurt er?

2

3

Het rietje stelt onze luchtpijp voor.
Hierdoor ademen we in of uit. Ademen we in? Dan vullen onze longen
zich met lucht. Dat zie je aan de
ballon die groter wordt. Het middenrif (= de ballon met het tuitje)
zet uit. Dat is nodig omdat de longen
genoeg ruimte moeten krijgen als je
inademt. Daardoor gaat je buik ook
omhoog. Adem je uit? Dan gaat het
middenrif weer naar boven. De lucht
gaat uit je longen. Bij het proefje
krimpt de ballon.

4

Foto iStock - Jag_cz

Onder water ademen
Hou je je adem in? Dan lukt dat even. Maar
meestal niet langer dan een minuut. Soms wil je
zonder zuurstof kunnen. Als je met je hoofd onder
water wil zwemmen. Of als je diep onder water wil
zijn. Dan heb je hulpmiddelen nodig. Met een duikbril en
snorkel kan je onder het oppervlak zwemmen. Door de snorkel kan je ademen. Wil je langer en dieper onder water zijn?
Dan moet je eerst duikles volgen. Daar leer je hoe je veilig
met een duikfles vol zuurstof onder water zwemt.

© iStock - Sudowoodo

Zo ga je te werk

1

•
•
•
•
•
•
•

Foto's Sofie De Moor

Dit heb je nodig

Veel plezier!
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© Kenny Rubenis

LUUK EN LILLY

Luuk heeft zich ergens in dit nummer verstopt. Vind jij hem?

Zoek het juiste woord (telkens 1 woord) op de juiste bladzijde in Klap.
Zoek daarna het woord dat je kan maken met de letters uit de lichtgekleurde
vakjes (in de juiste volgorde). Je kan dat woord onderaan invullen.
ij = 1 vakje

4

blz. 2
3

6

4

11
10

5
7

blz. 2 Op 1 september zwaaien de deuren van …
weer open. | blz. 3 Welke vogel krijgt geen hersenschudding als hij tegen een boom hamert? | blz. 4
De Aziatische … is een gevaar voor onze honingbijen. | blz. 5 Wout van Aert won de … trui in de Ronde van Frankrijk. | blz. 7 De verzameling van 206
botten in je lichaam noemen we het … | blz. 8 Welk
orgaan wordt beschermd door je schedel? | blz. 9
Als de dokter met een camera en buisje in je darmen
kijkt, heet dat een … | blz. 10 Wat is een andere
naam voor een dokter? | blz. 12 Door de aanhoudende hitte waren heel wat … onbevaarbaar. | blz. 13
Via de foto’s van de Webb-telescoop willen wetenschapers ontdekken hoe het … is ontstaan. | blz. 14
Wat bootsen we na met dit proefje? | blz. 16 De
inwoners van … kregen de bijnaam schapenkoppen.

1
7

8

12

9

9

10

3

12

5

13

8

14

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

2
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Welk woord lees je in de gekleurde vakjes?

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12
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OP STAP IN BELGIË
Soms krijg je een verzonnen naam: een bijnaam.
Foto Wikimedia - Tave rnsen

se

Dat gebeurt ook met inwoners van dorpen of steden.
Wij zoeken uit hoe ze aan hun bijnaam kwamen.

De schapenkoppen uit Lier
Plaats: Lier
Provincie: Antwerpen
Aantal inwoners: + 37.200
© Kenny Rubenis

Bijnaam inwoners:

Hertog Jan II was de hertog van Brabant en Limburg. Hij leefde in de 14de
eeuw. En hij wilde graag de inwoners
van Lier bedanken. Die hadden hem
geholpen in de strijd tegen de Mechelaars. Als beloning mochten ze een
cadeau kiezen. Ze kregen een universiteit of een veemarkt. De inwoners
van Lier kozen voor een veemarkt.
Waarop hertog Jan II zuchtte en zei:
‘O, die schapenkoppen.’ Hij vond
immers dat een universiteit de stad
meer aanzien zou geven.

Dom?
Toch kozen de inwoners
van Lier voor het stapelrecht op vee.
Dat recht kreeg maar één stad in de
regio. Al het vee dat verkocht werd,
moest via Lier gaan. Dat zorgde voor
meer werk voor de inwoners. En dus
voor meer inkomsten. Misschien
kozen ze het beste cadeau. Aangezien

Lier aan de Nete ligt, is de ondergrond
erg nat. Op sommige plaatsen is het
zelfs moerassig. Grote gebouwen zetten is nog steeds niet eenvoudig.

Zimmertoren
Ga je op uitstap in Lier? Dan weet
je dus waar de naam schapenkoppen
vandaan komt. Kunstenaar Bertro
maakte voor de stad een passend
monument. Het beeld staat in de
schaduw van de Zimmertoren. Louis Zimmer was een uurwerkmaker.
Voor het honderdjarige bestaan van
België wilde hij een jubelklok maken.
Hij verbouwde de oorspronkelijke
toren. De klok geeft allerlei tijden aan.
Onder andere het uur, de fases van
de maan, de maanden, de seizoenen,
de getijden …

Wil je
meer weten
over de provincie
Antwerpen?

© Schoolsupport Uitgeverij B.V.

Schapenkoppen

de Pointes

van Lier uit 870. Toen heette het nog Ledi. Dat betekent: waterweg.

Foto Wikimedia - Torsade

vestigden mensen zich graag bij waterlopen. Men vond een eerste vermelding

Foto Wikimedia - Paul M.R. Mayeaert

de rivieren de Grote Nete en de Kleine Nete. Dat is geen toeval. In de middeleeuwen

Foto Wikimedia - Tfa1964

Lier ligt ten zuidoosten van de stad Antwerpen. Het ligt aan de samenloop van

© iStock - ONYXprj

schapenkoppen

