SUPERLATIEVEN

De gaffelbok (Antilocapra
americana) is een in de VS,
Canada en Mexico voorkomend
antiloopachtig hoefdier. Er
is waargenomen dat hij 6 km
aflegde met 56 km/u.

Op 16 augustus 2009 won
Usain Bolt (JAM) op het
WK in Berlijn, Duitsland,
de 100 m in 9,58 sec. Zijn
gemiddelde snelheid
was 37,57 km/u, met een
topsnelheid rond 44 km/u.

Op 15 januari 2006 keerde
NASA’s ruimtevaartuig
Stardust succesvol terug
naar de aarde na een missie
van zeven jaar om monsters
te verzamelen van de komeet
Wild 2. Bij het binnengaan
van de dampkring
bedroeg de snelheid
46.660 km/u.

Terugkeer in de
dampkring van de aarde
46.660 km/u

Naderend sterrenstelsel
1.508.400 km/u
Hoewel het heelal uitdijt, is er een klein
aantal sterrenstelsels die dichter bij
het onze komen. M86, een lensvormig
sterrenstelsel op zo’n 52 miljoen lichtjaar
afstand in de Virgocluster, beweegt zich
in de richting van onze Melkweg met een
snelheid van 419 km/sec.

Mercurius draait in
87,9686 dagen om de zon,
op een gemiddelde afstand
van 57,9 miljoen km.
Zijn gemiddelde
omloopsnelheid is
172.248 km/u, bijna
tweemaal die van de aarde.

De Toepolev Tu-144,
voor het eerst gevlogen
in de voormalige
Sovjet-Unie op
31 december 1968, zou
naar verluidt 2,4 mach
(2587 km/u) hebben
gehaald, hoewel zijn
normale kruissnelheid
2,2 mach bedroeg. Na
twee crashes werd het
vliegtuig in 1978 buiten
dienst gesteld.

De hoogst mogelijke snelheid in het
heelal is de snelheid van het licht. Die
wordt alleen bereikt door het licht zelf en
andere vormen van elektromagnetische
straling zoals radiogolven. In een vacuüm
bereikt het licht een snelheid van
299.792.458 m/sec.

Op 8 februari 2005 maakten astronomen
van het Harvard-Smithsonian Center
for Astrophysics in Massachusetts,
VS, de ontdekking bekend van een ster,
SDSS J090745.0+024507, die zich
voortbeweegt met een snelheid van
2,4 miljoen km/u.

Afbeeldingen niet op schaal

Hoogst mogelijke snelheid
1.079.252.848,8 km/u

Op 3 oktober 1967 bereikte
testpiloot ‘Pete’ Knight
van de Amerikaanse
luchtmacht 6,7 mach
(7274 km/u) boven
Californië, VS. Knight
vloog in de experimentele
X-15A-2, die vanonder een
B 52-bommenwerper in
de lucht werd gelanceerd.

Ster
2.400.000 km/u

De hoogst gemeten snelheid van een
bemand luchtvaartuig dat op eigen kracht
kan starten en landen is 3529,56 km/u. Die
snelheid werd op 28 juli 1976 gehaald door
kapitein Eldon Joersz en majoor George
Morgan jr. (beiden VS) in een Lockheed
SR-71A ‘Blackbird’ bij de Beale Air Force
Base in Californië, VS.

Vliegtuig
(raketaandrijving)
7274 km/u

De L0 (A07)-serie is een serie maglevtreinen van de Central Japan
Railway Company. Op 21 april 2015 bereikte de L0 een snelheid
van 603 km/u op de Yamanashi Maglev Line, een testtraject in
Yamanashi, Japan.

Het snelheidsrecord op water is 275,97 knopen
(511,09 km/u), op 8 oktober 1978 behaald door Ken Warby
(AUS) in zijn speedboot met straalaandrijving, de Spirit of
Australia, op het Blowering Dam Lake, New South
Wales, Australië.

Bemand vliegtuig
3529,56 km/u

Magneetzweeftrein
603 km/u

Planeet
172.248 km/u

Felix Baumgartner (AUT)
viel op 14 oktober 2012 van
de grens van de ruimte naar
de aarde met 1357,6 km/u
tijdens de Red Bull Stratosmissie boven New
Mexico, VS.

Mens (vrije val)
1357,6 km/u

Download deze poster: guinnessworldrecords.com/2018

Op 26 mei 1969 bereikte
de commandomodule van
Apollo 10 39.897 km/u op
zijn retourvlucht naar de
aarde. Aan boord bevonden
zich drie Amerikaanse
astronauten: Thomas
Stafford, Eugene Cernan
en John Young.

Mens (absoluut)
39.897 km/u

> 20.000 km/u

Op 15 oktober 1997 haalde Andy
Green (GB) in de Thrust SSC
1227,985 km/u (1,020 mach) in
de Black Rock Desert in Nevada,
VS. De door twee Rolls Roycestraalmotoren aangedreven Thrust
SSC was de eerste auto die door de
geluidsbarrière brak.

Auto (snelheidsrecord op land)
1227,985 km/u

1000–20.000 km/u

Op 9 mei 2012 sloeg
Samuel Groth (AUS) een
ace met 263 km/u tijdens
een ATP Challenger in
Busan, Zuid-Korea. Groth
sloeg de service tijdens zijn
tweede rondepartij tegen
Uladzimir Ignatik (BLR). De
Australische proftennisser
sloeg tijdens de match ook
serves van 255,7 km/u en
253,5 km/u, beide harder dan
het vorige record van 251 km/u
van Ivo Karlovic (HRV). Hoewel
hij een wereldrecord rijker was,
verloor Groth de match met
6–4, 6–3.

In 1941 haalde de Fiat CR.42DB een
snelheid van 520 km/u. De Italiaanse
dubbeldekker werd aangedreven door
een 753‑kW (1010 pk) Daimler-Benz
DB 601A-motor. Ondanks zijn snelheid
is er maar één prototype van gebouwd,
omdat dubbeldekkers het moesten
afleggen tegen eendekkers.

Dubbeldekker
520 km/u

Formula Rossa van Ferrari
World in Abu Dhabi,
VAE, kan versnellen
tot 240 km/u. Zelfs in
opwaartse richting legt
hij 52 m af in 4,9 sec.
De baan werd op
4 november 2010 in
gebruik genomen.

Tennisservice
263 km/u

Op 20 september 2015 bereikten
Kevin Scott en het Britse
Monowheel Team (allen GB)
een snelheid van 98,464 km/u
op vliegveld Elvington in North
Yorkshire, GB. Het kostte vier
constructeurs twee jaar om het uit
koolstofvezel bestaande voertuig
te bouwen.

De standaardproductietank S 2000 Scorpion
Peacekeeper van Repaircraft PLC (GB) bereikte
op 26 maart 2002 een snelheid van 82,23 km/u
op de QinetiQ-testbaan in Chertsey, Surrey,
GB. De tank, die werd aangedreven door een
RS 2133-hogesnelheidsdieselmotor, was
voorzien van opzetbeplating, ballistische
beschermplaten en een vervangbaar rubberen
trackpad.

Achtbaan
240 km/u

Eenwieiige motorfiets
98,464 km/u

Tank
82,23 km/u

Boot
511,09 km/u

Lijnvliegtuig
2587 km/u

Op 12 april 1934 werd op Mount
Washington (1916 m) in New
Hampshire, VS, een windsnelheid
gemeten van 371 km/u.

Terry Wilmeth (VS) behaalde op
15 juni 2008 een gemiddelde snelheid
van 315,74 km/u over twee runs op
Madras Airport in Oregon, VS. Zijn ALSR
Rocket Raptor 6.0 was een aangepaste
Yamaha Raptor 700 met een hybride
stuwraket.

Quad
315,74 km/u

De slechtvalk (Falco peregrinus) heeft
in een duikvlucht een geschatte
eindsnelheid bereikt van 300 km/u.
Geen ander dier is sneller dan een
valk in volle vlucht.

Vogel (in duikvlucht)
300 km/u

Windsnelheid aan het aardoppervlak
(op grote hoogte) ; 371 km/u

Op zijn Eta-ligfiets van Team AeroVelo
bereikte Todd Reichert (CAN) op
19 september 2015 tijdens de World Human
Powered Speed Challenge een snelheid van
139,45 km/u. Het was de derde keer in drie
dagen dat de onverschrokken Canadees een
nieuw record vestigde op het evenement,
dat gehouden werd bij Battle Mountain in
Nevada, VS.

Volgens een rapport
van onderzoekers in het
subantarctisch gebied
was de gemiddelde
geschatte grondsnelheid
van een satellietgetagde grijskopalbatros
(Thalassarche
chrysostoma) 127 km/u.
Die snelheid werd meer dan
8 uur volgehouden door de
albatros, die midden in een
antarctische storm op weg
was naar zijn nest op Bird
Island, South Georgia.

Tijdens onderzoek in 1965 haalde
een volwassen vrouwtjescheeta
(Acinonyx jubatus) een snelheid
van 29 m/s (104,4 km/u) over een
afstand van 201,1 m.

300–1000 km/u

Door de mens aangedreven voertuig
139,45 km/u

Vogel (rechtuit vliegend)
127 km/u

Op 5 maart 1994 klokte een
hazewindhond met de naam
Star Title 67,2 km/u op een
recht parcours in Wyong in
New South Wales, Australië.
Hij legde de 365,7 m af in
19,57 sec.

Hazewindhond
67,2 km/u

Landzoogdier (korte afstand)
104,4 km/u

100–300 km/u

Landdier (lange afstand)
56 km/u

Mens (rennend)
37,57 km/u

0–100 km/u

Of het nu om een natuurlijk of een door mensen gemaakt product gaat, snelheid blijft ons
boeien. Van tanks tot achtbanen, van dubbeldekkers tot ruimteschepen, het verhaal van
snelheidsrecords is ook het verhaal van de menselijke ontwikkeling, hoe we de grenzen van
de technologische mogelijkheden hebben opgerekt om de natuur uit te dagen en sneller te 		
reizen dan ooit tevoren.

Snelste...

