SUPERLATIEVEN

Op 10 april 1912 vertrokken Millvina Dean (GB,
geb. 2 februari 1912), haar ouders en haar 18
maanden oude broertje op de eerste reis van het
cruiseschip RMS Titanic. Ze reisden derde klasse.
Millvina, haar moeder en broertje
overleefden toen het ‘onzinkbare’
schip op 14 april 1912 een ijsberg
raakte en begon te zinken. Haar
vader Bert was onder de 1517
passagiers die omkwamen.

Edward ‘Bear’ Grylls
(GB, geb. 7 juni 1974)
was 34 jaar oud toen
zijn benoeming tot
Chief Scout werd
bevestigd. De
bekendmaking door
de Council of the
Scout Movement
vond plaats op
17 mei 2009 in
Londen. Daarvoor
was de jongste
Chief Scout Charles
Maclean (GB), die
43 was bij zijn
aanstelling in 1959.

Chief Scout
34 jaar 334 dagen

Mita Klima (AUT,
geb. 1893) was naar
verluidt 13 jaar oud toen
ze meedeed aan
het enkelspel in
1907.

Wimbledondeelnemer
13 jaar

Andrew Bynum (VS,
geb. 27 oktober
1987) werd de
jongste speler in
een NBA-wedstrijd
toen hij op 2 november
2005 met de Los
Angeles Lakers speelde
tegen de Denver
Nuggets (beide VS).

NBA-speler
18 jaar 6 dagen

Op 8 november 1996 werd de 1 uur
oude Cheyenne Pyle (VS) de jongste
patiënt ooit die een harttransplantatie
onderging toen ze een donorhart
kreeg in het Jackson Children’s
Hospital in Miami, Florida, VS.

Tucker Roussin (VS, geb. 9 mei
2013) onderging een openhartoperatie in de baarmoeder, toen
haar moeder pas 24 weken
zwanger was. De operatie vond in
februari 2013 plaats in Philadelphia,
Pennsylvania, VS.

Openhartoperatiepatiënt
24 weken (prenataal)

‘Little Miss Miracle’ Shirley
Temple (VS, geb. 23 april
1928) won op 27 februari
1935 op 6-jarige leeftijd
een speciale Juvenile
Award ‘in dankbare
erkenning voor haar
uitstekende bijdrage aan
het filmamusement in het
jaar 1934’.

Oscarwinnaar
6 jaar 310 dagen

Ontvanger van een donorhart
1u

Saugat Bista (NPL, geb. 6 jan.
2007) is de jongste regisseur
van een professioneel
gemaakte film. Hij was 7 jaar
oud toen Love
You Baba (NPL,
2014) werd
uitgebracht
op 12 december
2014.

De 4-jarige Julian Pavone
(VS, geb. 14 mei 2004) trad op
29 maart 2009 op in zijn 20e
concert (het minimaal vereiste
aantal volgens de richtlijnen
van GWR voor dit record).

Op 26 december
2005 werd Cranston
Chipperfield (GB) op
3-jarige leeftijd de
jongste persoon die optrad
als spreekstalmeester, bij het
Circus Royale in Strathclyde
Country Park in Lanarkshire,
GB. Hij is de 8e generatie van
spreekstalmeesters in de
familie Chipperfield.

‘Little’ Stevie Wonder (VS,
geb. 13 mei 1950) was
pas 13 toen Recorded
Live: The 12 Year
Old Genius (1963)
de Amerikaanse
hitlijst aanvoerde.

Soloartiest op 1 in de
Amerikaanse albumlijst
13 jaar 103 dagen

Filmregisseur
7 jaar 340 dagen

Overlevende van de Titanic
72 dagen
Spreekstalmeester
3 jaar

Marjorie Gestring (VS, geb. 18 nov. 1922) was 13
toen zij op 12 augustus 1936 de schoonspringtitel
behaalde op de Olympische Spelen in Berlijn.
Op 13 augustus 1932 was Kusuo Kitamura (JPN,
geb. 9 oktober 1917) 14 jaar en 309 dagen oud
toen de 1500 m vrije slag zwemmen won op de
Zomerspelen, wat hem de jongste individuele
olympische goudenmedaillewinnaar (heren)
maakte.

De jongste gedocumenteerde piraat
is John King. Op 9 november 1716
maakte de beruchte piraat ‘Black
Sam’, ofwel Samuel Bellamy (GB),
een passagiersschip buit, de
Bonetta. King (toen tussen de 8 en
de 11) en zijn moeder waren beiden
passagiers. Volgens een verklaring
van Abijah Savage (de kapitein van de
Bonetta) van 30 november 1716, eiste
King dat hij zich mocht aansluiten bij
de piraten en dreigde hij zelfmoord te
plegen of zijn moeder iets aan te doen
als zijn eis niet werd ingewilligd.
Uiteindelijk stemde ‘Black Sam’
ermee in.

Piraat
8–11 jaar

Op 10 oktober 2014 kreeg
Malala Yousafzai (PAK,
geb. 12 juli 1997)
samen met de Indiase
mensenrechtenactivist
Kailash Satyarthi de
Nobelprijs voor de
Vrede.

Individuele olympische goudenmedaillewinnaar
13 jaar 268 dagen

Brian Canter (VS, geb. 25
juni 1987) was 18 jaar
oud toen hij aantrad
bij de Professional
Bull Riders (PBR)
World Finals in 2005.
Hij finishte dat jaar in
de top 50 en stond 8e
in de ranglijst voor
2006.

Drummer
4 jaar 319 dagen

Jagger Eaton (VS,
geb. 21 februari 2001) was 11
jaar oud toen hij debuteerde
op X Games 18, gehouden
van 28 juni tot 1 juli 2012 in
Los Angeles, Californië, VS.
Hij werd 12e bij het onderdeel
Skateboard Big Air.

X Games-atleet
11 jaar 129 dagen

Samuel Keplinger
(DEU, geb. 27 april
1998) was pas 9
jaar oud toen hij
op 24 februari 2008
floot bij het 0-0 gelijkspel
tussen SSV Bobingen en
SV Reinhartshausen in
Bobingen, Duitsland. De
wedstrijd werd gespeeld
tijdens een toernooi voor
jongensteams onder
de 7 jaar.

Voetbalarbiter
9 jaar 303 dagen

Download deze poster: guinnessworldrecords.com/2018

< 6 jaar

< 13 jaar

Max Verstappen (NLD, geb. 30 september 1997)
was 17 jaar oud toen hij op 29 maart 2015 7e
werd bij de Grote Prijs van
Maleisië.

Coureur die een WK-punt scoorde in
de formule 1
17 jaar 180 dagen

Nobelprijswinnaar
17 jaar 90 dagen

Per 16 maart 2016 was
de Noorse Alexandra
Andresen (geb. 23 juli
1996) 19 jaar oud en
had ze volgens Forbes
een geschat vermogen
van € 1.062.620.000.
Ze is een professionele
dressuurrijdster. Haar
familie is rijk geworden in
de tabaksindustrie.

Callum Gathercole (GB, geb. 15 mei
1995) was 20 jaar toen hij de Atlantische
Oceaan begon over te roeien van oost
naar west, van La Gomera naar Antigua,
in zijn boot Small and Mighty. De reis
duurde 58 dagen 15 u 15 min, van
20 december 2015 tot 16 februari 2016.
Volgens de regels voor roeirecords over
oceanen gaat GWR uit van de leeftijd
van de recordhouder bij vertrek.

Kim Jong-un werd op 17 december 2011
leider van Noord-Korea, na de dood van
zijn vader, Kim Jong-il. Kim Jong-uns
exacte leeftijd is nooit officieel bevestigd,
maar er wordt beweerd dat hij 27
was toen hij zijn vader
opvolgde, hoewel als
zijn geboortedatum
8 januari 1982 is
opgegeven of dezelfde
datum in 1983 of 1984.

< 18 jaar

Miljardair (huidig)
19 jaar 236 dagen

Charlie Duke (VS,
geb. 3 oktober
1935) werd de
jongste persoon op
de maan. Hij was
36 jaar oud toen
hij op 21 april 1972
op de maan landde
tijdens de missie
van Apollo 16.

Theodore Roosevelt
(geb. 27 oktober 1858)
werd op 14 september
1901 president, na de
moordaanslag op zijn
voorganger William
McKinley. De jongste
gekozen Amerikaanse
president was John F.
Kennedy (geb. 29 mei
1917), die 43 jaar en
236 dagen oud was bij
zijn inauguratie op 20
januari 1961.

Professionele
stierrijder
18 jaar 125 dagen

Maanwandelaar
36 jaar 201 dagen

Amerikaanse president
42 jaar 322 dagen

Persoon die solo een oceaan over roeit
20 jaar 219 dagen

Toen ‘s werelds oudste
persoon Jennie Howell
(VS) op 16 december 1956
overleed, werd Anne Marie
Carsterson (VS, geb. 24
januari 1849) niet alleen
de oudste levende
persoon, maar
ook de jongste
recordhoudster,
een record dat
per 20 maart
2017 nog
steeds niet
gebroken is.

Houder van het record
‘oudste levende persoon’
107 jaar 327 dagen

Staatshoofd (huidig)
ca. 27 jaar

< 30 jaar

Op 21 januari 1989 hoorde
Augusta Bunge (VS,
geb. 13 oktober 1879)
dat ze betbetbetovergrootmoeder was
geworden op de
leeftijd van 109 jaar,
toen haar achter
achterachterkleindochter
beviel van een zoon,
Christopher John Bollig.

Betbetbetovergrootmoeder
109 jaar 100 dagen

< 110 jaar

We presenteren een selectie van GWR’s jongste recordbrekers, te beginnen met een 109-jarige betbetbetovergrootmoeder en eindigend met een nog ongeboren baby…

Jongste...

