SUPERLATIEVEN

De langste van de beenvissen of ‘echte’ vissen
is de riemvis (Regalecus glesne), ook wel de
‘haringkoning’ genoemd, die wereldwijd voorkomt.
In ca. 1885 werd een 7,6 m lang exemplaar van
272 kg gevangen door vissers bij Pemaquid Point in
Maine, VS. Een andere riemvis, op 18 juli 1963 gezien
bij Asbury Park, New Jersey, VS, werd geschat op
een lengte van 15,2 m. Hij werd waargenomen door
een team wetenschappers van het Sandy Hook
Marine Laboratory.

Xie Qiuping (CHN) laat haar haar
groeien sinds 1973, toen ze 13 was.
Bij de laatste meting op 8 mei 2004
waren haar lokken 5,627 m lang.

De Grand Canyon is in de loop van miljoenen jaren
gecreëerd door de Coloradorivier in het noorden en
midden van Arizona, VS. Hij strekt zich 446 km uit van
Marble Gorge tot de Grand Wash Cliffs, meer dan de
lengte van het Londense metronetwerk. De canyon is
1,6 km diep, met een breedte die varieert van 0,5 tot
29 km.

Ravijn
446 km

Op 11 december 2004
stonden meer dan 5 miljoen
mensen hand in hand
om een menselijke keten
te vormen van 1050 km,
van Teknaf tot Tentulia
in Bangladesh. Het
evenement was onderdeel
van een protest om een
nieuwe stemming bij
verkiezingen af te dwingen.

De Chinese Muur heeft
op zijn hoofdtraject een
lengte van 3460 km,
meer dan 3 keer de
lengte van GrootBrittannië. Daar komt
nog eens 3530 km aan
vertakkingen bij.

De hoofdbron van de Nijl is het
Victoriameer in het oosten van CentraalAfrika. Vanaf zijn verste zijrivier in
Burundi stroomt de Nijl over een afstand
van 6695 km. Dat is verder dan de
Mississippi, Rijn, Seine en Theems bij
elkaar!

De langste verkeersblokkade
ooit strekte zich 176 km uit
van het noorden van Lyon
tot Parijs, Frankrijk, op 16
februari 1980. De langste
verkeersopstopping in
aantal voertuigen omvatte
18 miljoen auto’s, die op
12 april 1990 bumper aan
bumper voortkropen aan de
grens van Oost- en WestDuitsland.
De Danyang-Kunshan-brug op
de Jinghu-hogesnelheidslijn
(ook wel de hogesnelheidslijn
Peking-Shanghai genoemd) is
164 km lang. Deze lijn, geopend
in juni 2011, loopt ook over
het 114 km lange Langfang–
Qingxian-viaduct, de op één na
langste brug ter wereld.

De langste hoogspanningskabel is de
Rio Madeira-link in Brazilië, die over
meer dan 2500 km loopt tussen Porto
Velho en São Paulo. De kabel vervoert
door waterkracht opgewekte stroom
van de Itaipudam naar São Paulo over
grote delen van het regenwoud in het
Amazonegebied.

Verkeersopstopping
176 km

Rivier
6695 km

Muur
3460 km

Op 15 oktober 2010 boorden technici die
2000 m onder de Zwitserse Alpen aan
het werk waren door het laatste stuk
rots om ‘s werelds langste spoortunnel
te voltooien. Het aanleggen van de
57 km lange Gotthard-basistunnel had
14 jaar geduurd en kostte 12,2 mld.
Zwitserse francs (€ 11,4 mld.). De
openingsceremonie was op 1 juni 2016.
De tunnel werd volledig operationeel op
11 december 2016 en is berekend op 300
treinen per dag.

Elektriciteitskabel
2500 km

Op 16 december 2011
voltooiden werknemers
van Lyreco Deutschland
GmbH (DEU) een 37,41 km
lange paperclipketting bij
een evenement in het hotel
InterContinental Berlin in
Duitsland.

Brug
164 km

Op 20 augustus 2015 onthulde
Shililanshan (CHN) een trouwjurk met
een sleep van 2599 m in Xiamen, Fujian,
China. Hij is meer dan 20 keer langer dan
een American Football-veld.
Mnogo Mebeli (RUS) maakte op 25 juli 2014 een
sofa van 1006,61 m in Saratov, Rusland.

Spoortunnel
57 km

Trouwjurksleep
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Menselijke keten
1050 km

De langste trein was 7,353 km lang en bestond
uit 682 ertswagons die geduwd werden door
acht elektrische diesellocomotieven. Hij was
samengesteld door BHP Iron Ore en reisde op
21 juni 2001 275 km door Australië. Het was
tevens de zwaarste trein, met een gewicht
van 99.732.100 kg.

Trein
7,353 km

De langste fiets is 41,42 m
lang, of ongeveer 2 keer de
lengte van een bowlingbaan,
en was gebouwd door
energiebedrijf Santos en de
University of South Australia
(beide AUS). Hij werd op
17 januari 2015 opgemeten
en bereden in Adelaide,
Australië.

Fiets
41,42 m

De containerschepen van de Mærsk Triple E-klasse (DNK)
zijn 399 m lang, dat is meer dan 5,5 keer langer dan een
Boeing 747. De eerste in de rij is de MV Mærsk Mc-Kinney
Møller, die op 24 februari 2013 van stapel liep bij de
Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering-scheepswerf
in Okpo, Geoje, Zuid-Korea.

Schip
399 m

De netpython (Python
reticulatus) uit Zuidoost-Azië,
Indonesië en de Filippijnen
bereikt regelmatig een lengte
van meer dan 6,25 m. Het
langste gedocumenteerde
exemplaar mat 10 m en werd
in 1912 gedood op Celebes (nu
Sulawesi), Indonesië.

Slang
10 m

Melvin Boothe (VS) had
vingernagels met een
gemiddelde lengte van
98,5 cm, gemeten op 30
mei 2009 in Troy, Michigan,
VS. Helaas overleed
Melvin december 2009. De
langste vingernagels ooit
(gemiddeld, vrouwen)
waren die van Lee
Redmond (VS). Haar nagels
waren gemiddeld 86,5 cm
lang, toen ze op 23 februari
2008 gemeten werden
bij Lo Show dei Record in
Madrid, Spanje.

Vingernagels (gemiddeld)
98,5 cm
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Sofa
1006,61 m

Op 15 juli 2011 werd met 203,80 m de langste
hotdog gemaakt door Novex S.A. (Paraguay)
tijdens Expoferia 2011 in Mariano Roque
Alonso, Paraguay.

Hotdog
203,80 m

Vis
7,6 m

Anthony Victor (IND) heeft
haar dat uit het midden
van zijn oorschelp komt
en dat 18,1 cm meet op zijn
langste punt.

Oorhaar
18,1 cm

De wandelende tak
Phryganistria chinensis,
ontdekt in 2014, is 62,4 cm
lang. Er is een exemplaar
aanwezig in de collecties
van het Insectenmuseum
van West-China, in
Chengdu in de provincie
Sichuan.

Insect
62,4 cm

LANGSTE GETROKKEN TAND
VAN EEN MENS
Onze parade van ‘s werelds langste
dingen begint hier, met een
3,2 cm lange tand. Aan het eind
kom je een trein tegen die langer
is dan de Las Vegas Strip, een
verkeersopstopping die 2 keer zo
lang is als het Panamakanaal en een
rivier die langer is dan al die dingen.

Haar (vrouwen)
5,627 m

Nick Stoeberl (VS) heeft een tong
die 10,1 cm meet van het puntje
tot het midden van de gesloten
bovenlip, zoals op 27 november
2012 werd vastgesteld in Salinas,
Californië, VS.

Tong
10,1 cm

De snoerworm (Lineus longissimus) is een soort lintworm
die voorkomt in de ondiepe wateren van de Noordzee. Na
een storm in 1864 spoelde er bij St. Andrews in Fife, GB, een
exemplaar aan dat minstens 55 m lang was, langer dan een
olympisch zwembad.

Dier
55 m

Harry Hurley uit North Carolina, VS, teelde een
kousenband (Vigna unguiculata sesquipedalis)
die 1,3 m lang bleek bij meting op 13 september
1997 op de North Carolina State Farmers
Market.

Boon
1,3 m

Een 3,2 cm lange tand
werd op 6 april 2009
getrokken bij Loo Hui Jing
(SGP) in Singapore door
dr. Ng Lay Choo in de Eli
Dental Surgery.

Getrokken menselijke
tand; 3,2 cm
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We veronderstellen vaak dingen over de wereld waarin we leven om er dan a
 chter
te komen dat de realiteit heel anders is. Het langste dier kan toch geen worm
zijn? Is het mogelijk dat een trein zwaarder is dan 800 blauwe vinvissen? En is er
echt ooit een v
 erkeersopstopping geweest van 18 miljoen auto’s? Lees verder om
erachter te komen!

Langste...

