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BSA ONTDEKT PANGEA
ZAANDAM – Van 5 t/m 22 maart
2018 zijn de BSA leerlingen, na een
zenuwslopende stemronde over de
keuze van het grote thema, aan de
slag gegaan met het thema Pangea.
Pangea
Ooit waren alle continenten aan
elkaar ‘geplakt’ en vormden zo een
groot supercontinent: Pangea. Al in
de 17e eeuw ontdekte men dat de
kustlijnen van Zuid-Amerika en Afrika
zo sterk op elkaar lijken, dat de twee
continenten als puzzelstukjes aan
elkaar kunnen worden gezet.
Alfred Wegener werkte in 1915 de
theorie van de plaattektoniek uit. Hij
stelde dat ooit alle continenten tegen
elkaar aan lagen. Hij noemde dit
supercontinent Pangea (dat betekent:
al het land).
De toekomst
De aardplaten zijn bezig een nieuw
supercontinent te vormen, dat over
ongeveer 250 miljoen jaar ‘af’ zal zijn.
Over hoe dat continent eruit gaat zien,
bestaan verschillende ideeën. In
sommige voorspellingen blijven
Europa en Amerika uit elkaar drijven
zoals nu het geval is en botst NoordAmerika uiteindelijk tegen China aan.

Twee BSA leerlingen uit groep 8 onderzoeken een fossiel.

Intussen ligt Afrika op ramkoers met
Europa en beweegt ook Australië zich
naar het noorden: over 30 tot 50
miljoen jaar kun je naar Australië
lopen en zal van de Middellandse Zee
niets meer over zijn.
Hoe zal de wereld er straks uitzien?
Waar zullen bergen zijn en waar niet?

Welke dieren leven er? Zou Nederland
er nog uitzien zoals nu? En hoe weten
we dit eigenlijk allemaal van Pangea?
Het grote thema
Tijdens het werken aan dit grote
thema, hebben de kinderen teksten
gelezen over Pangea, hebben zij
onderzoek gedaan, hebben zij uitleg
gekregen van studenten van de VU en
hebben zij uiteindelijk met de
opgedane
kennis
een
artikel
geschreven. Ze konden daarbij kiezen
uit verschillende onderwerpen die te
maken hebben met Pangea en/of het
bewegen van de aardplaten. Zij
hebben daardoor o.a. artikelen
geschreven over vulkanen, fossielen
en aardbevingen.
De beste artikelen, gekozen door de
leerlingen zelf, zijn gebundeld in deze
BSA courant. Pagina 2 is gevuld door
de groepen 6, pagina 3 door de
groepen 7 en pagina 4 door de
groepen 8.


Het jongste eiland ter wereld
Door onze verslaggever: Dunya
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Ik heb onderzoek gedaan naar IJsland,
het jongste eiland van de wereld. Ik
heb dit onderwerp gekozen omdat ik
er meer over te weten wilde komen.
Hoe ontstaat IJsland? Hoeveel
vulkanen heeft IJsland? Waarom heeft
IJsland geen bomen? Dat weet ik nu
allemaal!
IJsland is ontstaan door vulkaanuitbarstingen op de oceaanbodem.
Het ligt op de Mid Atlantische rug.

IJsland is zo koud dat er geen bomen
kunnen leven. Het eiland heeft wel
200 vulkanen en 326.000 inwoners.
Dat is net zoveel als in Uitrecht wonen
maar het is wel twee en een half keer
groter dan Nederland. Het ligt ook op
twee platen. De Euraziatische plaat en
de Noord - Amerikaanse plaat en dat
kan voor problemen zorgen. IJsland
zou nooit zo groot zijn geworden
zonder de Hotspot. Dit is een soort gas
waardoor de vulkanen uitbarsten
maar dat zit maar op een paar
plekken.

Dus IJsland heeft veel aardbevingen,
vulkaanuitbarstingen en lawines
door de twee platen. En daarom kan
het misschien nog wel groter worden.

Emilia en de uitbarstende Vesuvius
Door onze verslaggevers:
Nehir en Marwa
Emilia zat te eten toen er opeens
puimsteentjes op het atrium tikten.
Toen haar vader naar buiten liep, rook
hij gas. Ze wisten niet wat er aan de
hand was.
Het was nacht. Boem!!!!!!!!! hoorde
Emilia. Er was bliksem. De moeder van
Emilia rende meteen naar Emilia en
haalde haar uit haar kamer. Ze gingen
met hun vader naar buiten.

Weer kwam er kabaal. Vlammen,
vlammen! riep hun buurvrouw.
Inderdaad kwamen er vlammen uit de
vulkaan. Het was erg donker, Emilia
werd er zelfs heel erg bang van. De
grond trilde, dat betekende maar een
ding! Vesuvius! riep iedereen. Emilia
viel op de grond , AUW!!! Er kwam
bloed uit haar knie. Snel!, riep haar
moeder. Haar vader zette haar op zijn
schoot. Ze rende naar een veilige plek.
Emilia kon niet slapen, omdat het
pikdonker was, er was bliksem en er

kwamen vlammen uit de vulkaan.
De volgende ochtend schreeuwde haar
moeder zo hard. Ze vroeg aan haar
moeder wat er aan de hand was, haar
moeder antwoordde ernstig: er is een
uitbarsting van de vulkaan Vesuvius. Ze
zagen de buurvrouw vluchten. Op dat
moment kwam er een grote puimsteen
richting haar buurvrouw. Emilia’s
vader rende zo hard hij kon richting de
buurvrouw, hij was net op tijd om de
buurvouw weg te duwen. Maar hij was
zelf te laat en ging……………………..dood.
NEEEEEEEEEEEEEEEE! riepen Emilia

De ergste tsunami, Japan 2011

en haar moeder. Emilia kon niet
stoppen met huilen. Nadat de vulkaan
klaar was met uitbarsten, namen de
Romeinse legermannen Emilia’s vader
mee en begroeven hem. Ze verhuisden
om zo iets ergs niet weer te laten
gebeuren. Emilia hield zoveel van haar
vader, en ze vergat hem ook nooit.

Door onze verslaggevers:
Hasib en Kerim
Een tsunami
ontstaat door een
aardbeving in zee. De aarde bestaat uit
verschillende platen. Die bewegen
altijd een heel klein beetje. Een
tsunami ontstaat als er twee platen te
hard tegen elkaar botsen. Door de
bevingen ontstaan er golven. De
golven zijn eerst klein, maar het gaat
steeds sneller, het kan wel meer dan
800 km per uur gaan! De golven
komen uiteindelijk op land aan.
De ergste tsunami vond plaats in 2011
in Japan. De tsunami was zeer krachtig
en had een magnitude van 8,9.
Japan kreeg nooit eerder te maken
met zo`n erge tsunami. De tsunami
klapte van ongeveer 10 m hoog op de
Japanse kust. Gebouwen stortten in en
wegen werden weggevaagd. Bij het
eerste bericht werd er bekend dat er
32 mensen zijn omgekomen, Maar nu
is het bekend dat er 19.000 doden
waren!

Paleontoloog Fiasco is in Nederland
Door onze verslaggevers:
Majd en Yassine
Wij hadden een
interview met
paleontoloog Fiasco , vandaag op
vakantie in Nederland. Als je niet weet
wat een paleontoloog is, dan kom je
daar nu achter.
Een paleontoloog is iemand die
fossielen onderzoekt en opgraaft. Hij

weet ook veel over uitgestorven dieren.
De beste plekken om dinosaurussen op
te graven zijn de Gobi woestijn in
Mongolië en in het midden westen van
Noord Amerika en Argentinië. Deze
landen zijn droge gebieden waardoor
er veel dino ’s bewaard zijn gebleven.
Mijn lievelingsdino is de Barnyonx,
omdat hij een krokodillenbek heeft en
een vorm van een Spinosaurus heeft.

Ook in Nederland kun je dino`s vinden.
Er is er bijvoorbeeld een gevonden in de
provincie Limburg
Wil je ook paleontoloog worden dan
moet je eerst je vwo diploma halen met
NT profiel, dan kun je biologie of
geologie gaan studeren en dan pas kan
je paleontoloog worden. Je bent dan
ongeveer 25 jaar oud.


Vesuvius: de verwoestende vulkaan De geschiedenis van fossielen
Door onze verslaggevers:
Aysima en Alanur
Wij hebben gekozen voor de
vulkaan Vesuvius als onderwerp.
Waarom? Goede vraag! Voor het
onderzoek wisten we niet veel over
dit onderwerp, bijvoorbeeld over
wat er precies gebeurde op 24
augustus in het jaar 79 na Christus.
Daarom leek het ons verstandig om
onderzoek te doen naar de
Vesuvius.

dodelijk soort gas. Daarna spuwde de
vulkaan lava uit en alles stortte in. Het
werd steeds woester! De Vesuvius
spuwde ook lavastenen uit. Mensen
probeerden te vluchten, maar werden
tegengehouden door de uitbarsting.
Er ontstond een tsunami van wel 36 m
hoog. Daardoor verdronken er 30.000
mensen. De knal van de uitbarsting
werd tot in Australië gehoord en dat is
meer dan 3000 km verderop. Er zijn
10.000 mensen gestorven waarvan er
2300 lichamen gevonden zijn.

De Vesuvius ligt in Italië boven het
stadje Pompeï. Deze vulkaan is een
van de gevaarlijkste vulkanen ter
wereld en is 1281 m hoog en 8000 m
breed. Hij wordt ook al eeuwenlang
gezien als dodenvulkaan, omdat hij
heel zware uitbarstingen krijgt.
De Romeinen wisten niet dat ze op een
vulkaan woonden. Ze voelden zich er
een lange tijd veilig, totdat de
uitbarsting ontstond. Hij verwoestte
alles wat hij tegenkwam.

Hoe barst een vulkaan uit?
Onderin de vulkaan bevindt zich de
magmakamer. Als het magma begint
te borrelen gaat het omhoog,
waardoor de vulkaan lava spuwt.
Samen met lava komt er een mengsel
van brandende gassen en rotsblokken
uit de vulkaan.
Niet alleen Pompeï, maar ook
Herculaneum en buursteden werden
door een dikke laag as lawines
bedolven.

Toch waren er vóór de uitbarsting wel
aanwijzingen dat er een zou komen,
want om de zoveel tijd vond er een
aardbeving plaats.

Nog meer uitbarstingen?
19 maart 1944 was er weer een grote
vulkaanuitbarsting. Lava van de
vulkaan is 500 t/m 550 graden Celsius
warm. De vulkaan is nog steeds actief
en wordt goed in de gaten gehouden.
Wetenschappers kunnen aangeven
wanneer er weer een uitbarsting
komt.

Tijdens de uitbarsting
Op de dag voor de uitbarsting was het
rustig. Maar toen ineens begon de
aarde heftig te trillen en alles brak! Er
ontstond eerst een aswolk waarvan de
buitenkant grijs en de binnenkant
roodgloeiend gas was. Dat was een

Door onze verslaggevers:
Braeze en Deka
Wij hebben onderzoek gedaan naar
het ontstaan van fossielen.
Fossielen zijn heel belangrijk voor
wetenschappers, want het vertelt
over de dieren en planten van lang
geleden.
Fossielen vertellen iets over de natuur
van miljoenen jaren geleden. Door
fossielen te bestuderen leren
wetenschappers hoe deze planten en
dieren er lang geleden uitzagen.
Fossielen
worden
meestal
in
gesteenten gevonden. Miljoenen jaren
geleden was dat gesteente zand of
klei. Dat kwam als modder uit de
rivieren op de bodem van zeeën en
meren terecht. Dode waterdieren en
planten zakten naar de bodem. Daar
werden ze bedekt met nieuwe lagen
modder. Na miljoenen jaren verandert
de modder in steen. De oudste
fossielen zijn meer dan drie miljard
jaar oud. Het zijn fossielen van
bacteriën. Dit zijn de plekken in
Nederland waar je fossielen kunt
vinden: Langeboom, Noordzee,
Schelpbroek,
Winterwijk,
Miste,
Oosterschelde, Tegelen, Zeeuwse
stranden en Zuid-Limburg. Ook in
Maastricht (toen nog zee) was er een
fossiel gevonden van een oud
zeebeest, het was 75 miljoen jaar oud.
De mosasaurus ook wel Ber genoemd.
Ber is geen dino maar een soort haai
met 14 meter lange scherpe tanden en
hij eet vlees.
Onze conclusie is: Fossielen zijn
gesteenten
die
ontstaan
van
afdrukken van planten en dieren.
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Hoe ontstaat een aardbeving?

Door onze verslaggevers:
Suhaani en Berra
Wij wilden meer weten over
aardbevingen. Daarom gingen we er
onderzoek naar doen.
Er zijn drie manieren hoe een
aardbeving ontstaat. De eerste is: de
aardplaten kunnen uit elkaar gaan. De
tweede is: ze botsen tegen elkaar aan
en de derde is: ze schuren langs
elkaar.
Daardoor
ontstaan
er
trillingen. Per jaar kunnen er wel
100.000 aardbevingen zijn.
Aardbevingen kunnen enorm veel
schade aanrichten. Bij een zware
aardbeving storten huizen en
gebouwen in en komen veel mensen
om het leven of ze raken gewond. Je
kunt een aardbeving ook meten met
een seismograaf.
Een seismograaf is een apparaat die
bewegingen in de aardbodem
registreert. Wetenschappers kunnen
nu aan meerdere dingen zien of er een
aardbeving komt maar niet altijd. Er
zijn trillingen die zijn zo klein dat
mensen er niks van merken. Bij de
kracht lager dan 2,5 op de schaal van
Richter voel je de aardbeving meestal
niet. En bij een kracht van hoger dan 6
is
er
meestal
schade.

Alles wat je nog wilt weten over vulkanen
Door onze verslaggevers:
Rana, Ilayda S., Mark en Ollie
Wij hebben onderzoek gedaan naar
vulkanen omdat we benieuwd zijn hoe
een vulkaan ontstaat, hoe een vulkaan
werkt en waar vulkanen voorkomen.
Mark heeft zelfs weleens vulkanen
gezien in Italië en Griekenland.
Wanneer je een vulkaan ziet is het
moeilijk om je voor te stellen dat de
plek waar je nu een enorme hoop
steen ziet, er ooit een platte vlakte
was. Het ontstaan van een vulkaan is
een proces dat wel 100 tot 1000
eeuwen kan duren! Maar eigenlijk,
vragen we ons af hoe een vulkaan
ontstaat.
Een vulkaan ontstaat wanneer magma
door het aardoppervlak dringt. En er

zijn drie situaties te zien waarbij
vulkanen gevormd worden. Dit heeft u
in het artikel van onze collega`s
kunnen lezen.
Vesuvius
Bijna 2000 jaar geleden barste de
Vesuvius uit. het was in de Romeinse
tijd, bij een stadje genaamd Pompeji.
Het begon met een aswolk, daarna
barste de vulkaan echt uit. Al dat lava
vloog er uit. Veel mensen zijn om het
leven gekomen. De bewoners dachten
dat het een boze god was. Pompeji ligt
in Italië, maar waar komen vulkanen
nog meer voor?
Vulkanen komen vaak voor aan de
rand van een continent waar een
breuk is. Vulkanen komen voor in:

Afrika, IJsland, de Westkust van
Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Azië,
Australië en Antarctica.
De typen vulkanen
Er zijn wel 1500 vulkanen en
verschillende typen vulkanen. Er zijn
Caldera vulkanen, deze behoren tot de
antieke vulkanengebergtes. Ze zijn
heel oud en komen niet vaak tot
uitbarsting. Stratovulkanen, zijn de
meeste voorkomende vulkanen op de
planeet. Schildvulkanen, zijn niet zo
groot en het magma is heel dun.
Kortom: de wereld kent een grote
hoeveelheid vulkanen en ze bestaan in
diverse vormen en maten!

De tien bekendste vulkanen zijn:
Vesuvius, Etna, Eyjafjallaiokull, Mount
st Helens, Krakatau, Santorini, Mauna
Loa, Nevado Del Ruiz, Mount Pinatubo
en Tambora. Als je in de buurt bent, en
ze zijn niet actief: ga er gerust eens
kijken!


Het gevaar
van tsunami’s
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Door onze verslaggevers:
Yusuf B en Yusuf K
Vorig jaar is er een presentatie
gehouden over tsunami’s. De BSACOURANT wil daar meer informatie
over
hebben.
Wat is een tsunami?
Nou, een tsunami is een grote golf die
in kustgebieden heel veel schade kan
aanrichten. Tsunami is een Japans
woord en betekent havengolf. Een
tsunami kan onverwachts komen. In
een kustgebied kan een tsunami hele
dorpen en steden onder water zetten.
Een tsunami vernielt alles wat op zijn
pad
komt.
Hoe ontstaat een tsunami?
Een tsunami komt altijd door een
aardbeving onder water: een
zeebeving. Het komt doordat de
aardplaten tegen elkaar botsen. Het
kan
ook
ontstaan
door
vulkaanuitbarstingen en ingeslagen
meteorieten.

Hoe snel gaat een tsunami?
Het gaat wel 800 kilometer per uur!
Het gaat net zo snel als een vliegtuig.
Het gaat door tot het aan land is.
Waar waren er tsunami’s?
Er zijn veel landen getroffen door
tsunami’s zoals: India, Thailand,
Indonesië, Kenia, Madagaskar, Chili
2009, Japan 2011 en Chili 2014
Hoeveel schade kan een tsunami
aanrichten?
Het is verschillend hoeveel schade het
aanricht, want het ligt eraan hoeveel
kracht de tsunami heeft en hoe zwaar
de beving is. De belangrijkste gevaren
zijn ziektes die na een tsunami
kunnen uitbreken. Zoals cholera,
tyfus,
dysenterie.
Dat
zijn
darmziekten. Deze ziektes ontstaan
door vies drink- en rioolwater. Er is
ook gevaar voor longontsteking als
gevolg van het inslikken van zeewater.
Wat was de ergste tsunami ooit?
De grootste tsunami was in Zuid- Oost
Azië in december 2004. Er kwamen
ongeveer 150.000 mensen om het
leven.
Er waren destijds geen
waarschuwingssystemen
in
de
Indische
Oceaan.

Lief dagboek…
Door onze verslaggevers:
Sema en Faith
Pompeï - 24 augustus 79 na Christus
acht uur s ’ochtends
Lief dagboek,
Vandaag weer een aardbeving, we
voelen
al
een
paar
dagen
aardbevingen. Heel veel mensen zijn
gevlucht. Ze zeggen dat er iets ergs kan
gebeuren, daar geloof ik echt helemaal
niks van.
Pompeï - 24 augustus 79 na Christus
één uur s ’middags
Ik zie een rookwolk uit de supervulkaan
Vesuvius komen. De rookwolk wordt
dikker en het regent stenen!! Het lijkt
wel avond, zo donker is het. Mensen
proberen te vluchten, lopend of met een
schip. We zien de hoeveelheid puin en
as, we kunnen het echt niet meer
negeren. We overleggen wat we
kunnen doen, naar buiten gaan of in
ons huis blijven met risico op instorting.
Na een lange discussie besluiten we
naar buiten te gaan. In de dikke mist
gaan we met kussens aan ons hoofd

Pompeï - 24 augustus 1860
6 uur s ’ochtends
Lief dagboek,
Ik mag eindelijk de regie overnemen
van de opgravingen in Pompeï. Dit is
heel belangrijk voor mij, omdat ik dit al
heel lang wilde. Toen ik Pompeï
binnenkwam, zag ik meteen een
versteende as laag. Er was ook heel veel

puin op een hoopje. Ik zag een blok
versteend as met gaten erin! Dit heb ik
nog nooit meegemaakt. Is dit een
teken? Zijn er nog lichamen die ik kan
opgraven? Ik hoop dat ik iets bij me heb
waardoor ik iets kan ontdekken. Ik
rommel in mijn tas. Gips! Als ik het gips
in de gaten van de as blokken doe en ik
het as weghaal met een hamer, vind ik
misschien iets. Ik hamer maar door en
door, door en door. Ik zie iets! Het lijkt
wel een vinger. Mijn plan heeft
gewerkt! Ik ga door met hameren.
Steeds zie ik meer delen van de
lichamen. Na heel lang hameren zie ik
alle lichamen in dit as blok. Ik vind een
boekje……
Het boek is nog heel! Hopelijk kan ik het
lezen misschien kom ik wel meer te
weten over deze stad. Ik open het boek,
er
valt
een
brief
uit……
Giuseppe Fiorelli.

Ik heb geluk gehad dat ik het heb overleefd
Door onze verslaggevers:
Berkay en Saïd
Hallo, ik ben Antonius. Ik heb de
uitbarsting van de Vesuvius overleefd.
De Vesuvius is een vulkaan. Dat wist
niemand. De mensen dachten dat het
een berg was. Maar deze uitbarsting
heeft alles veranderd. De Grieken
zouden al weten dat het een vulkaan
was. Het was misschien beter als ik
daar had gewoond.

Het was 24 augustus om 12:40 in het
jaar 79 na christus. Ik was samen met
mijn moeder de lunch aan het
klaarmaken. Mijn moeder had wat
meel en graan nodig. Daarom moest ik
naar de markt. Net als gewoonlijk was
het weer druk op de markt. Ik was wel
blij dat er geen aardschokken waren,
aangezien we daar de laatste weken
veel last van hadden. Ik stond in de rij
om het graan te kopen. Toen ik iemand
mijn naam hoorde roepen. Het was
mijn vader. Toen was ik aan de beurt.

Van onze verslaggevers :
Koray, Ace en Kawa
Wij hebben onderzoek gedaan naar de
uitbarsting in Pompeï. Wil jij meer
weten over de uitbarsting van de
Vesuvius? Hoe was het voor de
slachtoffers? Hoe zag het eruit? Dat
wilden wij, van de rubriek
Broodnodig-NL weten.
“Meneer Caesar u was bij de eruptie
van de Vesuvius in Pompeï hoe wist u
dat u weg moest gaan?”
“Ik liep op straat. Iedereen
schreeuwde WE MOETEN HIER WEG
GAAN! Ik dacht: ze maken
waarschijnlijk een grap, maar toen zag
ik het: de Vesuvius. Hij trilde onder
mijn voeten. Ik zag lava en ik wist niet
wat ik moest doen. ik was bang.”
“Maar meneer Caesar, hoe zag de
uitbarsting er eigenlijk uit?”
“Ik zag allemaal rook boven de
Vesuvius en de lava spuwde naar
boven.”
“En hoe heeft u het overleefd?”
“Ik rende voor mijn leven maar ik zag
niks door de mist en iedereen was al
weg behalve één iemand. Zij wist hoe
we hier weg moesten gaan. Dus ik
volgde haar. Maar zij heeft haar leven
opgeofferd voor mij.”

gebonden naar buiten. Ik ga als laatste,
maar ik zie niemand meer, ik ben bang.
Ik ga toch en ik leg mijn dagboek
ergens veilig in de hoop dat iemand
hem later vindt.
Plinius de Jonge

Wat gebeurde er
in 79 na Chr?.

Ik kocht wat ik nodig had en liep met
mijn vader naar huis. Onderweg naar
huis hoorden we een keiharde knal. De
Vesuvius was uitgebarsten. We
hoorden iedereen gillen van angst. We
zagen een grote, zwarte aswolk.
Niemand wist wat er aan de hand was.
Iedereen rende in paniek heen en weer.
Voor we het wisten kwamen er grote
vuurballen uit de vulkaan. En midden
in de lucht splitsten de vuurballen weer
in kleinere vuurballen. Ik rende met
mijn vader naar huis om mijn moeder
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te zoeken. We zagen ons huis al in de
verte. We waren er bijna toen er een
enorme vuurbal opviel. Ik hoorde mijn
moeder nog gillen, maar het was al te
laat. Ik en mijn vader probeerden zo
snel mogelijk uit de stad te komen.
Gelukkig zag mijn vader nog een paard
in een stal staan. Zonder twijfel rende
hij eropaf. Hij klom op het paard en riep
tegen mij dat ik er ook op moest
klimmen…
Nou dat heb ik dus meegemaakt. Het
zou mooi zijn als er in de toekomst
uitvindingen worden gedaan, zodat
mensen goed beschermd zijn tegen
vulkanen en andere natuurrampen.


