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Geschiedenis

EEN ONMOGELIJKE RAMP

Foto: Floor Bolenius, Redactie: Benjamin Varzideh

De Titanic zonk 100 geleden naar de bodem van de oceaan

Midden op de oceaan stroomde het schip vol met water. Meer dan 2 000 mensen moesten de boot verlaten en

zich redden met reddingsboten. Toch kon niet worden voorkomen dat 1 514 mensen stierven, doordat precies

100 jaar geleden afzonk naar de bodem van de oceaan.
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Groot en veilig

In het begin van de 20e eeuw werd begonnen met de bouw van de Titanic. Je kon in die tijd nog niet vliegen

van Europa naar Amerika. Mensen gingen per boot naar Amerika. Daarom voeren grote cruiseschepen de

Atlantische oceaan over. Ze vervoerden mensen tussen de continenten. Ook de Titanic zou dat gaan doen. In

1911 was het schip afgebouwd. Het was 269 meter lang en 56 meter hoog. De Titanic was daarmee het 

grootste schip ter wereld. En niet alleen in grootte zou het schip uniek zijn. Volgens de bouwers was de Titanic 

ook het meest veilige schip ter wereld.

Eerste reis

De Titanic begon vanuit Engeland haar eerste lange reis. Passagiers verbleven in verschillende soorten hutten.

Je had de luxe eerste klasse. Mensen konden daar gebruik maken van een squashbaan, zwembad en 

fitnessruimte. En je had lagere klassen. Mensen hadden daar kleinere hutjes en konden maar in een klein deel 

van het schip komen. In totaal waren er 2 224 passagiers aan boord. Zij waren opgepikt uit verschillende 

Europese steden. Uiteindelijk zette de Titanic op 11 april koers op de Amerikaanse stad New York. Het schip 

stond een lange reis te wachten over de Atlantische oceaan.

Ijsberg

Het cruiseschip moest meer dan 5 000 kilometer afleggen over de oceaan. Drie dagen lang ging dat goed,

totdat middenin de nacht een matroos een grote ijsberg voor de boot zag opdoemen. Hij luidde de alarmbel. 

De stuurman probeerde de ijsschots te ontwijken. Maar hij was te laat. Het schip had teveel vaat. De Titanic 

botste met een harde knal op de ijsberg.

Zinkend schip

Ondanks de botsing, was er niet meteen paniek op het schip. De Titanic was namelijk het meeste veilige schip

ter wereld. Toch had de boot veel schade. Duizenden liters stroomde snel het schip binnen. De boot werd 

steeds zwaarder. Een uur na de botsing gaf de kapitein van de Titanic daarom het bevel dat alle mensen het 

schip moesten verlaten. Het ondekbare was toch mogelijk: de Titanic ging zinken.

Redding

Midden in de nacht bleek dat de Titanic niet te redden was. Daarom moesten de passagiers van boord. De

Titanic had daarvoor een aantal reddingssloepen. In een reddingssloep was plek voor 65 mensen. De 

bemmaning van de Titanic hielp de passagiers in de sloepen, waarna de boten in het water werden gelaten. 

Vrouwen en kinderen mochten eerst, daarna volgden de mannen. Helaas zaten in sommige boten maar 25 

passagiers. De reddingsboten waren met te weinig mensen weggevaren. Daardoor hadden meer dan duizend 

mensen geen plek in een reddingsboot.
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Ramp

De punt van de Titanic zonk richting de bodem van de zee. De achterkant van het schip toornde boven de

oceaan uit. Er kwam zoveel kracht op het meterslange schip dat het uiteindelijk in tweeën brak. Meer dan 

duizend mensen moesten het ijskoude water in. Een ander schip, de Carpathia, had noodsignalen van de 

Titanic opgevangen. Het schip pikte de mensen op uit de reddingssloepen. Maar de Carpathia was voor de 

meeste andere passagiers te laat. Zij overleefden het ijskoude water niet. Meer dan duizend mensen stierven. 

De eerste reis van de onzinkbare Titanic werd een grote ramp.
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Spelletjes

WOORDZOEKER

Vul het overgebleven woord hieronder in:

Antwoord pagina 20.
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Kies uit:

Avontuur Bunker

Boek Mysterie

Team Vrienden

Diamant

A M A N T M R M
M V F E R E Y T
D B O D K S D E
I S O N T G I A
A Y U E T D A M
M B R I K U V X
A I Q R G X U X
E U N V A N T R



Spelletjes

MOPPEN

Domme gans Rekenraadsel

Een erg domme sporter staat na de Wat heeft 21 ogen, maar

wedstrijd onder de douche met een kan toch niks zien?

paraplu. ´´Waarom doe je dat?´´ vraagt

zijn teamgenoot. Antwoordt de sporter: Antwoord: Een dobbelsteen

´´Ik ben mijn handdoek vergeten mee te´

nemen!´´

Giftig Pannen

Twee slangen kruipen naast elkaar door het moeras. Met welke pan kun je

Zegt de ene slang tegen de ander: ´´Ik hoop dat ik niet bakken?

niet giftig ben. ´´Vraagt de andere: ´´Hoezo?´´

Zegt die ene weer: ´´Omdat ik net op mijn tong Antwoord: Een dakpan

heb gebeten!´
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Klus oen

Een oen loopt een kluswinkel

binnen. Hij vraagt aan de

verkoper: ``Heeft u ook spijkers

Zegt de verkoper: ``Jazeker,

hoe lang wilt u ze hebben?``

Antwoordt de oen: ``Oh, kun je

die spijkers ook huren dan?``
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Koken

KWARTAALRECEPT

Van het kwartaal: 2 (april, mei, juni)

Gevulde avocado met Grapefruit en Surimi

Voorgerecht Vis Boursin Minis & Fijne kruiden 4 personen 15 minuten

1 kuipje Boursin Mini's
1 grapefruit

4 surimi(krab)sticks
¼ krop ijsbergsla
2 avocado's

1 limoen olijfolie 
versgemalen peper
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Bereiden

Snijd de schil royaal met een scherp mesje van de grapefruit zo dik dat je ook het vliesje rond de partjes
meeschild. Snijd de partjes tussen de vliesjes uit en snijd ze fijn. Haal de surimisticks iets los en snijd ze dan

klein. Snijd de ijsbergsla flinterdun in reepjes. Halveer de avocado's, schep het vruchtvlees eruit en prak het 
fijn of snijd het in kleine blokjes ( bewaar de avocadoschillen). Schep de fijngesneden surimi, de grapefruit en 
Boursin Mini's erdoor. Maak het geheel verder op smaak af met limoensap, wat limoenrasp, olijfolie en 
versgemalen peper naar smaak. Vul de lege avocadoschillen met de 'salade'. Leg op 4 bordjes een bergje 
fijngesneden sla zet hier de gevulde avocado's op. Serveer eventueel met toast.
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MEISJE (14) DOOD DOOR BARBECUE
Foto: Floor Bolenius, Redactie: Benjamin Varzideh

Tijdens een kampeertrip met haar ouders is een 14-jarig Brits meisje omgekomen door de giftige gassen van

een wegwerpbarbecue.
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NIEUWE AANGIFTE IN ZEEUWSE

ONTUCHTZAAK

Foto: Floor Bolenius, Redactie: Benjamin Varzideh

Middelburg - Tegen de man uit het Zeeuwse Westkapelle die in ruim 40 jaar tijd 100 jongens zou hebben
misbruikt, is één extra aangifte gedaan nadat het Openbaar Ministerie (OM) in februari met cijfers over het 
misbruik naar buiten kwam. Dat liet het OM woensdag weten. Naast de aangifte hebben nog zeven mensen 
laten weten door de man, Joost W., te zijn misbruikt. De zaken van deze slachtoffers zijn inmiddels verjaard. 
Donderdag komt de man in een zogeheten pro formazitting voor de rechter. Hem worden acht zaken ten laste 
gelegd. Vijf daarvan zijn van mensen die in het onderzoek wel hebben verklaard te zijn misbruikt, maar daarvan 
geen aangifte wilden doen.
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SARKOZY NEEMT AFSCHEID

VAN KABINET
Foto: Floor Bolenius, Redactie: Benjamin Varzideh

Parijs - Zes dagen voor de machtsoverdracht aan François Hollande heeft de Franse president Nicolas Sarkozy

afscheid genomen van zijn regering. Sarkozy ontving het kabinet en premier François Fillon woensdagmorgen 

voor een laatste officiële zitting in het Elysée, de residentie van de president. Tijdens de zitting werd onder 

meer teruggeblikt op de afgelopen vijf jaar. De regering van Fillon bestaat uit 24 ministers en 8 

staatssecretarissen. Bekendste gezichten waren minister van Buitenlandse Zaken Alain Juppé en minister van 

Financiën François Baroin. Sarkozy die zondag de presidentsverkiezingen verloor, draagt dinsdag officieel het 

presidentschap over aan Hollande. De socialist wil nog dezelfde dag zijn premier benoemen. Grote favoriet is 

fractieleider Jean-Marc Ayrault in de Assemblée Nationale, de Franse Tweede Kamer. De 62-jarige Ayrault was 

voorheen leraar Duits en heeft goede banden met politici in Duitsland, de andere grootmacht binnen de

Europese Unie.
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REKENTIJD

40 % van 340 = ………. 30 % van 130 = ………. 12 ½ % van 340 = ……….33 ⅓ % van 340 = ……….

45 % van 380 = ………. 66 ⅔ % van 150 = ……….15 % van 280 = ………. 37 ½ % van 340 = ……….

66 ⅔ % van 450 = ………. 62 ½ % van 400 = ……….35 % van 160 = ……….55 % van 320 = ……….

.
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Spelletjes

ANTWOORDEN WOORDZOEKER

N
E
D
N
E
I
R
V

Vul het overgebleven woord hieronder in:
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D I A M A N T

Kies uit:

Avontuur Bunker

Boek Mysterie

Team Vrienden

Diamant

A M A T M R M
M V F R E Y T
D B O K S D E
I S O T G I A
A Y U T D A M
M B R K U V X
A I Q G X U X
E U N A N T R



Overigen

MAN GOOIT MOLOTOVCOCKTAILS

NAAR AGENTEN

Foto: Floor Bolenius, Redactie: Benjamin Varzideh

HAELEN - Een inwoner van Haelen, Limburg heeft donderdagmiddag molotovcocktails naar verschillende
agenten gegooid en een agent overgoten met benzine.

Dat gebeurde volgens de politie bij zijn huis aan de Grote Kampweg, toen gemeenteambtenaren een illegaal

hekwerk rond zijn huis wilden weghalen.

De politie trok zich na de aanval terug. Enige tijd later bleek de man gevlucht. De politie begon daarop met een

grote zoekactie in de omgeving van Haelen.

De man had het hekwerk naar eigen zeggen neergezet, omdat buren op een woonwagenkampje hem

bedreigden.
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Strips

JAN EN JON
Tekeningen: Loris Becks, Redactie: Benjamin Varzideh
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