SUPERLATIEVEN

Steve Fossett (VS) vloog
op 29 augustus 2006 met
een zweefvliegtuig op een
hoogte van 15.460 m boven
El Calafate in Argentinië.
Deze avonturier en
meervoudig recordhouder
verdween het jaar erop met
zijn vliegtuigje boven de
Great Basinwoestijn tussen
Nevada en Californië, VS.

Vucht met zweefvliegtuig
15.460 m

Op 26 november 2005 bereikte
dr. Vijaypat Singhania (IND)
een hoogte van 21.027 m
in een Cameron Z-1600heteluchtballon boven
Mumbai, India.

Vlucht met heteluchtballon
21.027 m

Parelmoerwolken, oftewel polaire
stratosferische wolken bestaan uit ijskristallen,
ijswater en salpeterzuur. Ze ontstaan op
hoogten tussen 21.000 en 25.000 m.

Stratosferische wolken
25.000 m

Op 24 oktober 2014 liet Alan
Eustace (VS) zich op een hoogte
van 41.422 m uit een heliumballon
vallen boven Roswell in New
Mexico, VS.

Parachutesprong in vrije val
41.422 m

Op 5 oktober 2016 sprong de Rus
Valery Rozov van een hoogte van
7700 m van Cho Oyu, de 6e hoogste
berg in de Himalaya, die zich op de
grens van China en Nepal bevindt.
Hij viel zo’n 90 sec voordat hij zijn
parachute opende en landde ongeveer
2 min later op een gletsjer.

Het internationale ruimtestation
ISS draait op een hoogte van
330.000–410.000 m in een baan
om de aarde. Er zijn meestal
6 bewoners aan boord.

Woning
330.000 m

Indiase en Chinese metingen
hebben de officiële hoogte
van Mount Everest
in de Himalaya op
8848 m vastgesteld.
Deze naar kolonel
Sir George Everest,
hoofdlandmeter
van Brits-Indië
genoemde berg is
het hoogste punt op
aarde.

Met 7570 m is de Gangkhar
Puensum in Bhutan ‘s werelds 40e
berg qua hoogte en de hoogste
onbeklommen berg. Er zijn in de
jaren 80 verschillende mislukte
klimpogingen ondernomen
voordat het in 1994
verboden werd de
berg te beklimmen.
De spoorlijn Peking-Lhasa in China
loopt voornamelijk op 4000 m boven
zeeniveau, met als hoogste punt 5072 m.
Deze in 2006 geopende spoorlijn heeft
een lengte van 1956 km. De
passagiersrijtuigen zijn
drukdicht en zijn voorzien
van zuurstofmaskers.

Basejumpen , vertrekpunt
7700 m

Berg
8848 m

Onbeklommen berg
7570 m

Download deze poster van guinnessworldrecords.com/2018

Op 29 november 1973
botste een Rüppells gier
(Gyps rueppelli) op meer
dan 11 km hoogte met een
verkeersvliegtuig boven
Abidjan, Ivoorkust. Deze
hoogvlieger komt zelden
boven de 6 km.

Vliegende vogel
11.300 m

> 10.000 m

La Paz, de administratieve hoofdstad van
Bolivia, ligt op een hoogte van 3631 m
boven de zeespiegel. Bolivia’s wettelijke
hoofdstad Sucre bevindt zich op 2810 m,
iets lager dan de 2850 m van Quito, de
hoofdstad van Ecuador.

Hoofdstad
3631 m

Stuart Jones (NZ) overleefde
in mei 1998 een val van 23
verdiepingen (70 m) in een
liftschacht van een gebouw in
Wellington, Nieuw-Zeeland.

Overleefde val in
liftschacht
70 m

Op 28 augustus 2010 fietste
Nik Wallenda (VS) meer dan
30 m over een koord op een
hoogte van 72,5 m tussen
de Royal Towers van
het hotel Atlantis
Paradise Island
in Nassau,
Bahama’s.

Fietsend over koord
72,5 m

Op 15 februari 2014 sprong Renaud
Lavillenie (FRA) met een polsstok
over 6,16 m tijdens de Pole Vault
Stars-wedstrijd in Donetsk, Oekraïne.
Het vorige record van 6,15 m door
Sergei Bubka (UKR) had bijna 21 jaar
standgehouden.

Polsstokspringen (heren, indoor)
6,16 m

Op 27 juli 1993 zweefde de Cubaan
Javier Sotomayor over 2,45 m in het
Spaanse Salamanca. Niemand heeft dit
record sindsdien weten te verbeteren.
Sotomayor maakte op maart 1989 ook de
hoogste sprong hoogspringen (indoor)
met 2,43 m, in Boedapest, Hongarije.

Hoogspringen
2,45 m

Spoorlijn
4000 m

Professor Splash, oftewel Darren
Taylor (VS), dook op 9 september
2014 van een hoogte van 11,56 m in
30 cm water op de set van CCTV Guinness World Records Special in
Xiamen, China.

In december 2016 bevestigden
wetenschappers van de World
Meteorological Organization dat een
op 4 februari 2013 gemeten golf
tussen IJsland en Schotland een
hoogte van 19 m had.

De kortvinmakreelhaai (Isurus
oxyrinchus) is in staat tot een
hoogte van 6 m uit het water te
springen en landt soms zelfs in een
vissersboot. Dit komt onder andere
door de hoge snelheid van deze haai:
met 56 km/u is hij ook de snelste haai.

Sprong van een haai
6m

Jocke Olsson (SWE) haalde op
6 juli 2005 een hoogte van 2,35 m
op de set van L’Eté De Tous Les
Records. Terence Bougdour (FRA)
evenaarde dit record op 27 juli
2005 bij dezelfde show.

Op 13 november 2010
wierp Dominic Cuzzacrea
(VS) een pannenkoek
9,47 m in de lucht in het
winkelcentrum Walden
Galleria in Cheektowaga,
New York, VS. Cuzzacrea
vestigde op 24 oktober
1999 ook het record
snelste marathon
pannenkoeken draaien:
3 uur, 2 min en 27 sec.

De Russin Jelena Isinbajeva sprong op
28 augustus 2009 succesvol over een
hoogte van 5,06 m in het Zwitserse
Zürich. Dit was de 17e keer dat ze het
wereldrecord op een buitenbaan brak
vanaf 2003.

Polsstokspringen (dames, outdoor)
5,06 m

Stefka Kostadinova (BGR) maakte
op 30 augustus 1987 een sprong
van 2,09 m tijdens het WK atletiek in
Rome, Italië. Ze behaalde maar liefst
7 wereldrecords indoor en outdoor
tijdens haar sportcarrière.

Air op skateboard (halfpipe)
2,35 m

Golf met boei gemeten
19 m
Duik in ondiep water
11,56m

In 2012 ontwierp Matthew Lucci
(VS) een broodrooster die in
staat was toast tot een hoogte
van 4,57 m uit te werpen. Het
vorige record van 2,6 m stamde
uit 2008.

Toast uit een broodrooster
4,57 m

De windhond Cinderella May van
eigenaren Kate Long en Kathleen
Conroy uit Miami, Florida, VS, sprong
op 7 oktober 2006 1,727 m bij de
Purina Incredible Dog Challenge
National Finals in Missouri, VS.

Sprong door hond
1,727 m

Hoogspringen (dames)
2,09 m

Worp met pannenkoek
9,47 m

100–10.000 m

9–100 m

Op 15 oktober 2016 stuiterde Biff Hutchison
(VS) 3,36 m de lucht in op een pogostick
in Burley, Idaho, VS. Hij vestigde dit record
eerder in 2013 tijdens Pogopalooza 10 met
een sprong van 2,93 m.

Sprong op een pogostick
3,36 m

3–9 m

Op 13 mei 2016 sprong
Evan Ungar (CAN) uit
een staande positie op
een platform met een
hoogte van 1,616 m.
Fitnessinstructeur Ungar
maakte zijn recordsprong
voor 100 toeschouwers in
One Health Clubs in Oakville,
Ontario, Canada.

Sprong uit stand
1,616 m

0–3 m

Sla snel de bladzijde om als je hoogtevrees hebt! Hier lees je meer over
duizelingwekkende zaken, van stuiterende mensen op pogosticks en hoog springende
haaien tot gigantische oceaangolven en woningen hoger dan de stratosfeer. Houd jij van
hoogten?

Hoogste...

