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Webcode: drinkwater>>> meer nieuws op www.Kits.be
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Terug naar school
Op 1 september gingen meer dan een miljoen Vlaamse kinderen en jongeren weer 
naar school. In alle gemeenten zag je een kleurrijke stoet van leerlingen richting 
de schoolpoorten trekken. 

Op veel plekken in de wereld komt er veel 
minder kleur aan te pas, omdat de leerlingen 
een uniform dragen. Donkerblauw, don-
kergroen, grijs en wit zijn dan de overheer-
sende kleuren. In landen als het Verenigd 
Koninkrijk, Ierland, Australië, Maleisië, 
Pakistan, Kenia en Zuid-Afrika hebben bij-
na alle scholen een vast uniform. Het Britse 
schooluniform bestaat uit een blazer met 
het schoollogo, een stropdas en een lange 
broek of rok. Japanse meisjes dragen soms 
een matrozenpakje (zie foto) en Maleisische 
meisjes dragen een baju kurung, een lange 
bloes en rok, en een witte hoofddoek.

Voordelen
Voorstanders benadrukken dat uniformen 
tot minder uitsluiten en pesten leiden. De 
verschillen tussen sociale klassen vallen 
minder op en ’s ochtends verlies je geen tijd 
met het kiezen van je outfit. Het zorgt ook 

voor een gevoel van samenhorigheid. Ook 
de paar uniformscholen die België nog telt, 
halen deze voordelen aan. In Gent heb je bij-
voorbeeld de ‘groentjes’ en de ‘blauwen’.

M

 voor wielrenners
Deze zomer gaven onze fietsende landgenoten het beste van zichzelf.  
In heel verschillende disciplines bezetten de Belgen ereplaatsen.

De zomer werd sterk ingezet door Wout 
van Aert. Hij won drie ritten in de Tour 
de France en ging naar huis met de groe-
ne trui. Het was dertien jaar geleden dat 
een Belg die trui won. Midden augustus 
was het de beurt aan het baanwielrennen: 
fietsen op een speciaal gebouwde ovale 
piste. Op het EK in Duitsland won Lotte 
Kopecky twee keer goud: in de afvallings- 
en in de puntenkoers. Vorig jaar werd ze 
wereldkampioene in die categorie. 

Paralympisch wielrennen
Ook in augustus werd in Canada het 
WK Para Cycling georganiseerd. Daar 
wonnen de Belgen acht prijzen, waarvan 
vier gouden. Tim Celen behaalde twee 

gouden medailles, zowel in de tijdrit als 
de wegrit voor driewielers. Maxime Hor-
dies veroverde de wereldtitel in de wegrit 
voor handbikers, Ewoud Vromant in de 
tijdrit voor tweewielers. Ooit was ons 
land een groot wielerland. Zijn we daar 
weer naar op weg?

aatschappij
ens

De Verenigde Naties riepen 21 september uit tot Dag van de Vrede. Vrede zou 
vanzelfsprekend moeten zijn, maar dat is het helaas niet. De oorlog in Oekraïne 
brengt het thema dit jaar heel dichtbij. Maar in veel andere landen, zoals Syrië, 
Jemen en Nigeria, is er al jaren een oorlog aan de gang.

Heel veel initiatieven en talloze mensen 
wereldwijd zetten zich dag en nacht in voor 
vrede. Grote veranderingen beginnen vaak 
klein. Door in je eigen buurt verdraagzamer 
te zijn tegen mensen die anders zijn, werk je 
mee aan een vredevollere wereld. 

Geen kernbommen
De Belgische Coalitie tegen Kernwapens 
protesteert op de Dag van de Vrede tegen 
de aanwezigheid van kernbommen op Bel-
gisch grondgebied. Op de militaire basis 
Kleine Brogel zouden zich twintig Ameri-
kaanse kernbommen bevinden. Die worden 
binnenkort gemoderniseerd en de nieuwe 
F-35-vliegtuigen die het leger besteld heeft, 
zijn geschikt om ze te dragen. Nochtans is 
momenteel een meerderheid van de Belgi-
sche bevolking tegen kernbommen op het 

grondgebied. Gemeenten die voor een kern-
ontwapening zijn, hangen op 21 september 
de Vredesvlag uit.

Catfish 
Het is leuk om via het internet nieuwe 
mensen te ontmoeten. Maar online 
kan je je totaal anders voordoen dan 
je bent. Sommige mensen misleiden 
anderen op die manier. Ze verzin-
nen een identiteit of stelen er een. De 
foto’s en anekdotes die ze sturen, zijn 

niet echt van hen. Twijfel je of je met 
zo’n catfish te maken hebt? Bekijk de 
geschiedenis van het profiel. Een recent 
profiel met weinig vrienden of likes is 
verdacht. Zoek met Google Images naar 
de foto van het profiel. Misschien vind 
je die ook ergens anders. Vraag dan om 
een videogesprek. Exit catfish!
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Lennik

Nieuwpoort

Zes weken zomervakantie
Leerlingen uit het Franstalige onder-
wijs in Wallonië en Brussel begonnen 
al op 29 augustus aan het schooljaar. 
Hun zomervakantie is immers inge-
kort tot zes weken; het schooljaar 
loopt door tot 6 juli. De herfst- en 
de krokusvakantie tellen voortaan 
wel twee weken. Volgens deskundi-
gen leidt een lange zomervakantie 
tot een grotere leerachterstand. Ook 
in Vlaanderen wordt die discussie 
gevoerd, maar voorlopig komt er geen 
aanpassing van het systeem.
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Lotte wint het EK in haar WK-truitje.

voor filmpjes, 
een wedstrijd, 
woordenlijst 
en nog meer...

Surf naar www.kits.be



©
 Z

oo
 A

nt
w

er
pe

n 
en

 Z
oo

 P
la

nc
ke

nd
ae

l -
 Jo

na
s V

er
hu

ls
t

Van zeewater 
naar drinkwater
LEUVEN | In deze hete zomer werd veel gesproken over watertekort. Het 
regende amper, het waterpeil van rivieren en meren zakte, iedereen wilde 
water besparen … Zeewater ontzilten kan in de toekomst een oplossing 
zijn voor watertekorten.

HydroVolta uit Leuven is een jong bedrijf 
dat volop inzet op zeewater ‘ontzilten’, 
het zout er uithalen dus. Dat is eigenlijk 
heel logisch: 97 procent van alle water op 
aarde is zoutwater. De ontziltingstech-
niek bestaat al langer, maar was erg duur 
en milieuonvriendelijk. De nieuwe tech-
niek van HydroVolta is goedkoper en 
ecologischer. Het bedrijf wil immers dat 
iedereen toegang krijgt tot proper, veilig 
en milieuvriendelijk drinkwater. 

Eerste installatie
In 2021 ging HydroVolta samenwerken 
met drie Vlaamse watermaatschappijen. 

In Nieuwpoort startte de bouw van een 
eerste ontziltingsinstallatie, die klaar 
moet zijn in 2025. De nieuwe installatie 
zal drinkwater kunnen voorzien voor 
30.000 gezinnen. In de toekomst kunnen 
dat er zelfs nog meer worden.

IJsjes om af te koelen
ANTWERPEN - MECHELEN | Hoe ging jij om met de snikhete zomer? Likte je elke 
dag een waterijsje of goot je af en toe een emmer koud water over je hoofd? Ook de 
dieren van ZOO Antwerpen en ZOO Planckendael hielden graag het hoofd koel. 

Elke week maken zes vrijwilligers ver-
rijkend materiaal voor de dieren. Van 
afgedankt, maar nog veilig materiaal 
zoals oude brandslangen maken zij mooie 
constructies en speelgoed. Deze zomer 
maakten ze heel wat ijsjes met daarin 
een beloning voor de dieren. Zo smulden 
de zeeleeuwen van heerlijke sprotjes, de 
stokstaartjes van meelwormen en de apen 

van fruit. Sommige dieren kregen extra 
douches waarvan ze erg genoten. De neus-
hoorns rollebolden dan door de modder. 
Dat is meteen ook goed tegen insecten en 
het uitdrogen van de huid.

Zon of schaduw
Heel wat dieren komen uit warmere stre-
ken en kunnen dus goed tegen de hitte. 

De Afrikaanse vogels in de savannevolière 
zaten op de warme dagen lekker te zonne-
baden. De vele bomen in de dierentuinen 
zorgen voor voldoende schaduw. De  
meeste dieren kunnen steeds kiezen of  
ze binnen of buiten willen rondlopen. In 
de binnenverblijven van de nijlpaarden 
en de mensapen is het frisser dan buiten.  
En bij de subarctische pinguïns in  
Vriesland werd het de hele zomer 
niet warmer dan twaalf graden.  
Zo kwamen alle dieren de 
hete zomer goed door!

Het straatbeeld 
is veranderd
Alles evolueert en ‘gaat mee met 
zijn tijd’. Zo ook de winkelstraten 
in ons land. Die evolutie gaat 
niet heel snel. Maar als je vraagt 
aan je ouders hoe winkelstraten 
er in hun jeugd uitzagen, hoor je 
vast dat er veel veranderd is.

Zelfs in de voorbije tien jaar vallen 
er al een aantal veranderingen op. 
Veel bakkerijen en slagerijen stopten 
ermee. In hun plaats kwamen afhaal- 
en bezorgrestaurants en makelaars-
kantoren die huizen verkopen. Ook 
buurtsupermarkten, fitnesscentra 
en tattooshops zitten in de lift. Cafés 
en banken zien we alsmaar minder. 
En de videotheek waar je video’s 
kon ontlenen, is bijna volledig uit 
het straatbeeld verdwenen. Dat komt 
omdat we films nu digitaal kijken. 
Het aantal kapperszaken is onge-
veer gelijk gebleven. Bovendien is de 
kapperssector koploper wat betreft 
het aantal handelszaken. Wij zijn 
benieuwd hoe 
de winkelstraten 
er over tien jaar  
zullen uitzien,  
jij ook?©
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Zomer van 
Camille

Deze zomer was de Vlaamse zange-
res Camille overal. Er stonden meer 
dan 100 optredens in haar agenda. 
Op enkele plaatsen brak er verkeer-
schaos uit net voor haar optreden. 
Camille is bekend van #LikeMe, 
Liefde voor muziek en The Masked 
Singer, dat ze met glans won. Eind 
augustus kwam haar tweede cd, 
SOS, uit. Ze richt zich ook op het 
buitenland en werkt aan een cd in 
het Duits. Haar fans in eigen land 
verheugen zich op de concerten in 
najaar 2022 en voorjaar 2023. Boven-
dien zal ze ook te zien zijn in het 
vierde seizoen van #LikeMe.

Hartstilstand 
verhelpen

ZOTTEGEM | Een voetballer van  
14 jaar kreeg een hartstilstand tijdens 
een training. Student Geneeskunde 
Jerôme Callebaut kon hem reanime-
ren, met behulp van een AED- 
apparaat. Elke sportclub zou zo’n 
apparaat moeten hebben, vindt  
Jerôme. Zodra je het aanzet, vertelt 
het jou precies wat je moet doen. Dat 
is handig, want bij een hartstilstand 
telt elke seconde! Sportclubs vinden 
het een dure aankoop, maar het appa-
raat kan ook gehuurd worden voor 
35 euro per maand. In het Verenigd 
Koninkrijk hebben veel gemeenten 
een AED-apparaat geïnstalleerd in 
een lege telefooncel (zie foto).
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Mandrils lusten wel een fris ijsje met fruit. Olifanten Suki en May Tagu genieten van hun douche, net als deze emoe.

Leestip:
www.schoolsupport.be/dieren

SUN BOOK
YOUR TAGLINE HERE

OPEN BOOKYOUR TAGLINE HERE

GRADUATIONYOUR TAGLINE HERE
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De landen die in rood staan, vind je aangeduid op de wereldkaart op www.kits.be. 
De onderstreepte woorden worden in de woordenlijst op www.kits.be uitgelegd.

Buiten
land

Buiten
land

Deze zomer werd Europa hard getroffen door bosbranden. Spanje is  
koploper met zo’n 255.000 hectare afgebrand bos dit jaar. Ook Portugal,  
Roemenië, Frankrijk, Italië en Griekenland kenden een zomer vol  
vernietigende bosbranden.  

In Frankrijk woedde zowel in juli als in 
augustus dagenlang een immense brand in 
de buurt van Bordeaux. Minstens 30.000 
hectare bos werd zo in de as gelegd. Dat zijn 
45.000 voetbalvelden. In juli werden wel 
37.000 mensen geëvacueerd. Telkens bestre-
den meer dan 1000 brandweerlieden het 
vuur met behulp van wagens, vliegtuigen en 
helikopters. Veel Europese landen hielpen 
Frankrijk door brandweerlui of blusvliegtui-
gen te sturen. De lokale autoriteiten spraken 
van een ‘heftig gevecht’ tegen het vuur, dat 
de brandweer ‘telkens weer weet te verras-
sen’. ‘Het is alsof we hier te maken hebben 
met een monster dat hersens heeft.’  

Gunstig voor brand
Het bleek om dezelfde brand te gaan: het 
vuur was al die tijd ondergronds blijven 
woekeren. Bovendien was de brand moei-
lijk onder controle te krijgen, omdat de 
omstandigheden gunstig waren voor het 
vuur. De bossen waren kurkdroog door de 
hittegolven, de extreme droogte en het grote 

watertekort. Specialisten onderzochten hoe 
de bosbrand in juli kon ontstaan. Ze conclu-
deerden dat de Fransen te weinig doen om 
zulke branden tegen te gaan. In droge regio’s 
moeten de inwoners alle lage struiken rond 
hun huizen weghalen. Slechts 30 procent 
doet dat ook. Daardoor blijven de branden 
langer verder woekeren en  
komen ze tot bij de huizen. 

Dit vliegtuig blust de brand bij Bordeaux met water waaraan brandvertragende stoffen zijn  
toegevoegd. Door de rode kleur zien de piloten goed zien waar ze al geblust hebben. (Foto ANP - EPA)

Waterpeil extreem
DUITSLAND | Het droge weer zorgde voor nog een bijzonder 
fenomeen. Overal in Europa stonden de rivieren historisch laag.  
Vooral in Duitsland zorgde dat voor grote problemen.

De Duitse economie steunt voor een 
groot deel op transport via de Rijn. In 
2021 werden zo’n 200 miljoen ton goe-
deren en grondstoffen via die rivier ver-
voerd. Het gaat vooral om kolen en gas, 
grondstoffen voor de chemische indus-
trie, landbouwproducten en granen. Hoe 
lager het waterpeil, hoe lichter de lading 
van een schip moet zijn. Daardoor waren 
er drie tot vier schepen nodig om een-
zelfde hoeveelheid goederen te vervoeren. 
Maar dat is voor bedrijven niet rendabel!

Vervoer verstoord
Op zaterdag 13 augustus stond de Rijn 
ter hoogte van het dorp Kaub te laag voor 
vrachtschepen. Daardoor konden schepen 
niet meer de hele Rijn afvaren. En het 
kasteel Pfalzgrafenstein stond opeens op 
een veel groter eiland dan normaal (zie 
foto’s). Omdat er zoveel transport is via 
de Rijn, is het niet mogelijk om alles via 

vrachtwagens en treinen te vervoeren. De 
capaciteit van die transportmiddelen is 
daarvoor te klein.

Minder elektriciteit
Ook de productie van elektriciteit werd 
bemoeilijkt door de lage waterstanden. 
In Duitsland raakte de steenkool niet tot 
bij de centrales die daarmee elektriciteit 
opwekken. De Noorse waterkrachtcen-
trales konden minder elektriciteit leveren 
dan normaal. Kernreactoren konden niet 
op volle kracht draaien of werden zelfs 
stilgelegd, omdat ze niet genoeg koelwater 
konden lozen. Koelwater mag niet geloosd 
worden als het oppervlaktewater van de 
rivieren te warm is. Gelukkig kon er in 
deze warme zomer wel meer elektriciteit 
opgewekt worden via zonne-energie!

Nog steeds oorlog
OEKRAÏNE | De oorlog ging de hele zomer door. Met nu eens een overwinning 
voor de Russen en dan weer een voor de Oekraïners.

De Russen willen in de door hen bezette 
gebieden zo snel mogelijk een referendum 
uitschrijven. Misschien gebeurt dat al in 
september. Zo willen ze aantonen dat de 
bevolking in de bezette gebieden graag bij 
Rusland wil horen. Nochtans beschouwt 
de rest van de wereld de referenda als 
ongeldig. De Russen gebruikten eerder zo’n 
referendum in de Krim, het Oekraïense 

schiereiland dat ze in 2014 binnenvielen. 
Sindsdien hoort de Krim volgens de Russen 
bij hun land. Zij gaan er graag op vakantie. 
Maar midden augustus waren er verschil-
lende aanslagen, onder meer op een militair 
vliegveld en in een munitiedepot. Die zijn 
vermoedelijk het werk van Oekraïense 
special forces. Daardoor voelen veel Russen 
zich niet langer veilig op de Krim.
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Te koop op eBay
Op 3 september 1995 zette Pierre Omiyar 
eBay op vanuit een achterkamertje in Silicon 
Valley (Verenigde Staten). Voor hem was het 
een experiment in programmeren. Hij zocht 
een manier om kopers en verkopers samen te 
brengen. De website werd een succes en eBay 
is vandaag een belangrijke verkoopplaats. Het 
eerste wat Omiyar te koop aanbood was een 
kapotte laserpen. Nog steeds vind je veel grap-
pige aanbiedingen op de site. Wat dacht je van: 
een brokstuk van de Lamborghini van Tom 
Boonen, de zus van James Blunt, een gebroken 
hart en een geest in een fles? Een meisje bood 
haar grootmoeder te koop aan en schreef erbij: 
‘vervelend maar snoezig’.

Bossen in lichterlaaie

Op deze foto van 12 augustus 2022 zie je 
veel meer strand dan op de foto links.

Tobias was in 

juli op vakantie in 

Zuid-Frankrijk. Wat 

vond hij van de hitte?  

Het was leuk dat het niet regende. Maar 

soms was het echt te warm om iets te doen. 

Mijn papa wou veel wandelen en rotsklim-

men, maar dat ging niet altijd. Mijn broers 

en ik hebben wel veel gezwommen en vanaf 

een rots in een meer gesprongen! De laatste 

dagen vlogen er veel vliegtuigen over. In de 

buurt was een grote bosbrand. We roken de 

brandgeur de hele dag. Dat was niet leuk!

Leestip:
www.schoolsupport.be/dieren
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kickboksen
Dag Claire. Kickboksen is geen 
alledaagse sport. Hoe kwam je bij 
deze sport terecht?
Via mijn zus. Die is twee jaar jonger. Een 
week na haar eerste training overhaalde ze 
me om het ook eens te proberen. Kickbok-
sen bleek meteen iets voor mij!

Hoeveel keer per week moet je 
trainen, en hoelang?
We trainen twee keer per week, telkens 
ongeveer twee uur. Als we ons voorbereiden 
op een wedstrijd duren de trainingen iets 
langer en trainen we ook op zaterdag.

Hoe kan je punten scoren in zo’n 
wedstrijd?
Je scoort punten door te slaan met de vuist 
of kicks te geven met je voeten tegen het 
hoofd, de buik, schouders en bovenbenen. 
Een kick tegen het hoofd is twee punten, al 
de rest is één punt. Wie het hoogste aantal 
punten haalt, wint de wedstrijd. Je discipline 
hangt af van je leeftijd en je gewichtsklasse.

Kan je ons iets meer vertellen 
over die wedstrijden?
Elke wedstrijd is sowieso één-tegen-één, 
maar er zijn verschillende disciplines. Wij 
kampen op toernooien meestal in drie disci-
plines. Bij semi-contact duurt een wedstrijd 
twee keer anderhalve minuut en wordt het 
gevecht stilgelegd na elk punt. Bij light- 
contact kampen we twee keer twee minuten 
en worden de punten geteld zonder de kamp 
stil te leggen. Een rumble-wedstrijd duurt 
ook twee keer twee minuten. Het verschil 
met light-contact is dat je niet naar het 
hoofd mag slaan.

Wat zijn de belangrijkste prijzen 
die je gewonnen hebt?
Dat zijn mijn gouden medailles! In 2017 
behaalde ik goud in semi-contact op het 
Belgisch kampioenschap. In 2019 scoorde 
ik in Portugal twee keer goud: in semi-con-
tact en in light-contact. Hongarije was ook 

goed voor goud in rumble en in C-viadal, 
een zwaardere vorm van rumble. Dat was in 
2021. En in april van dit jaar heb ik opnieuw 
goud gewonnen in Portugal in semi-contact. 

Wat wil je nog bereiken in deze 
sport?
Ik wil me vooral verder blijven amuseren. 
Maar prijzen pakken mag natuurlijk ook. 
Ik wil ook groeien in de club. In september 
heb ik examen blauwe gordel. Net als andere 
vechtsporten hebben wij een systeem van 
gordels: van wit, geel, oranje, enzovoort 
tot zwart. Ik train ondertussen zelf de 
jongste leden en ik volg de opleiding 
tot scheidsrechter.

  Tweemaal  voor   
  robots uit Eindhoven
THAILAND | Wist je dat deze zomer het wereldkampioenschap voetbal 
plaatsvond? Voor robots dan wel. Naast voetbal bestaat RoboCup uit de 
disciplines redden, zorgen, industrie en junior. De voetbalrobots en de  
zorgrobot van Tech United Eindhoven verlengden hun wereldtitels.

De vijf disciplines zijn nog verder 
opgesplitst in categorieën. Zo doen de 
voetbalrobots uit Eindhoven mee in de 
categorie middle size. In de finale ver-
sloegen ze het team uit Veldhoven. Een 
Nederlands onderonsje dus! De robots 
spelen in ploegen van vijf tegen elkaar. 
Het moeilijkste voor hen is om in te 
schatten wat de tegenstander gaat doen. 
De robots worden jaar na jaar beter. Ze 
oefenen soms tegen echte voetballers. 
Voorlopig kunnen ze nog niet winnen 
van mensen. Het doel is om dat tegen 
2050 wel te kunnen. 

Hero pakt goud
In de discipline zorg won de Neder-
landse zorgrobot Hero de finale van een 

Zuid-Koreaanse robot. Om punten te 
scoren moeten deze robots taken uit het 
dagelijks leven uitvoeren. Zoals mensen 
verwelkomen, de vuilnis buitenzetten, 
de tafel dekken … Het doel van deze 
discipline is om robots te ontwikkelen 
die kunnen helpen in thuis- of zorg- 
situaties. Op die manier wil RoboCup 
ook maatschappelijk relevant zijn. 
Na afloop van elke RoboCup delen de 
teams alle informatie, zodat ze verbete-
ringen kunnen overnemen van elkaar. 
‘Zo krijgen we de sterkst mogelijke com-
petitie. Als iemand iets heeft ontwik-
keld wat een groot voordeel oplevert, 
kunnen alle teams dat de volgende keer 
ook gebruiken’, legt Laura van Houtum 
van Tech United uit. 
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Claire toont haar recentste medailles.

Claire (in blauw) in actie in Portugal, april 2022.

Zorgrobot Hero maakt ontbijt klaar.
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met Claire De Corte uit Tielt

Antigif voor slangenbeten?
LEUVEN | Wereldwijd sterven elk jaar zo’n 138.000 mensen  
aan een slangenbeet. Daarom zijn slangenbeten sinds 2017  
een prioriteit voor de Wereldgezondheidsorganisatie.

Sindsdien werd heel wat geld opge-
haald voor onderzoek naar slangengif. 
Wetenschappers van de KU Leuven 
hebben onderzocht hoe de gifstoffen 
van koraalslangachtigen precies werken. 
In augustus deelden ze hun bevindin-

gen mee. Nu kunnen ze beginnen met 
het samenstellen van een antigif. Over 
een jaar hopen de wetenschappers een 
eerste antigif te testen op proefdieren. 
Misschien is er dan over tien jaar een 
werkzaam antigif voor mensen.

Bekijk een filmpje 
van deze voetballers 

op www.kits.be.


