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Foto van de dag 

DINSDAG 19 JANUARI 2010
FOTO VAN DE DAG 

Bezoekers van een Japanse zoo nemen foto's van pinguïns 
die voortwaggelen op een besneeuwd pad. 

Het tochtje vindt elke dag plaats, 
kwestie van ook tijdens de winter in beweging te blijven 
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MAANDAG 18 JANUARI 2010
TIJGER

Een man uit Taiwan heeft de kleinste tijger ter wereld gemaakt. Het minuscule
beeldhouwwerkje is niet groter dan een rijstkorrel. De kleine tijger werd uit hars

gehouwen door Chen Forng-shean, die al 30 jaar in zijn vrije tijd beeldjes maakt.
Het beeldje is niet groter dan 1 millimeter. In februari start het Chinese jaar van

de tijger. Chen had tien pogingen nodig om de kleine tijger te maken. "Als je
handen een beetje trillen, kan het werkje wegspringen en spoorloos verdwijnen.
Aangezien het beeldje driedimensionaal is, was het een werkje van lange adem

voor Chen. Bovendien moest hij de strepen op de rug van de tijger nog inkleuren.
Het beeldje is 65 miljoen euro waard, maar de man verkoopt het niet. Chen wil in

de toekomst nog kleinere beeldjes maken. 
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LEESTEKEN

Een Amerikaanse firma heeft een nieuw leesteken bedacht dat waarschuwt voor
boodschappen die je niet letterlijk moet nemen. Vooral in e-mails en sms'jes

leveren ironische of sarcastische opmerkingen al eens een misverstand op. Dat
valt te vermijden door de zin niet af te sluiten met een punt, maar met de

'SarcMark' - een punt met een krul eromheen die lijkt op een omgekeerd cijfer
zes. Het symbool downloaden kost wel 1,99 dollar (1,38 euro). 
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WINKELDIEF

Als u ooit opgepakt wordt: begin niet te strippen, want het haalt toch geen ene
moer uit. Deze evidente les kreeg een 36-jarige vrouw uit Wisconsin ingepeperd
toen ze bij haar thuis in de boeien geslagen werd. Wat ze op haar kerfstok had?
De diefstal van beef jerky (een Amerikaanse snack van gedroogd vlees; nvdr) en

een aansteker. Toen agenten haar huis binnenstapten, begon Julia E. Laack -
duidelijk boven haar theewater- te roepen tegen haar drie kinderen. Ze schoof de

schuld zelfs in de schoenen van een tiener en trok haar bovenste kleren uit.
"Naakt kunnen jullie me toch niet arresteren", dreigde ze in haar ondergoed.
Tevergeefs: de schertsvertoning leverde haar een gevangenisstraf van zes

maanden op 
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WURGGREEP

De eigenaars van labrador 'Bronson' schrokken zich rot toen hun hond
thuiskwam met zijn nieuwste speeltje: een uiterst giftige 'Copperhead' slang. Het

beest had zich helemaal rond de snuit van Bronson gekronkeld en de situatie
kon op elk moment uit de hand lopen. De familie Allen in Australië is al wel wat

gewoon van hun labrador. De hond brengt vaak allerlei voorwerpen mee naar
huis. Toen hij onlangs trots zijn nieuwste vondst showde, konden Peter en

Deborah Allen hun ogen niet geloven. Bronson daagde op met een dodelijke
slang. Wat erger was, de staart van de 'Copperhead' zat in zijn muil en de rest

van de slang had zich rond zijn snuit gekronkeld. Het was een uiterst gevaarlijke
situatie voor Bronson. "We waren niet zeker of de slang nog leefde maar toen ik

tegen de kop van het beest duwde, bewoog de slang", vertelt Deborah Allen.
Toen ze een plan aan het bedenken waren om hun hond uit zijn penibele situatie
te verlossen, droeg Peter zijn vrouw op om er toch maar een foto van te nemen.
"Anders zou niemand ons geloofd hebben", verklaart hij. Gelukkig was Bronson

een zeer goed opgevoede hond waardoor hij onmiddellijk gehoorzaamde toen
Peter Allen hem beval om de slang los te laten. Hierdoor kon de eigenaar het
gevaarlijke beest voorzichtig in een zak stoppen en de hond bevrijden uit zijn
benarde positie. Zowel Bronson als de slang werden zo snel mogelijk naar de

dierenkliniek gebracht. Een bloedtest bevestigde dat de hond wel degelijk
gebeten was door de dodelijke slang. Bronson werd vier dagen gehospitaliseerd

en recupereerde wonderwel van zijn schrikbarende avontuur. 
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Kersverse Playboy-Bunny Patricia Paay (60) 
beweert uit ervaring dat je op je veertigste op je seksuele hoogtepunt zit.

"Je weet dan alles en je kunt alles", zegt Paay. 
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ZONDAG 17 JANUARI 2010
METHAANBOEREN

Pak de schadelijke gasuitstoot aan bij de bron, redeneren Australische
wetenschappers. Daarom willen ze een nieuw soort schapen kweken, die geen

boeren meer laten zodat de methaanuitstoot serieus wordt ingeperkt.De
landbouwsector is in Australië met 16 procent van de totale emissie de op één
na grootste uitstoter van broeikasgassen, na de energiesector. Twee derde van
die zestien procent komt van het grazende vee, zoals schapen en runderen, die

methaan laten vrijkomen als ze boeren of scheten laten. Australische
wetenschappers bestuderen nu 700 schapen met 20 verschillende genetische
achtergronden, die alle gevoederd worden en daarna naar een hokje geloodst

worden waar wetenschapslui hun boerenuitstoot onder de loep nemen.
Onderzoeksleider dokter Roger Hegarty heeft het over enorme

methaanemissies, waarvan milieuactivisten vragen dat ze zouden moeten
teruggedrongen worden. "We doen onderzoek verspreid over heel Australië, met

verschillende methodes, door bijvoorbeeld de microben in de darmen te
veranderen, of hun eetgewoontes of zelfs de genen van de beesten." Volgens
Hegarty wordt er wel nauwlettend op toegezien dat er geen nieuwe problemen
veroorzaakt worden bij het reduceren van de ecologische voetafdruk van de

schapen. "Het gaat tenslotte om de uitlaat van het vee. Net zoals je de uitlaatpijp
van een wagen niet zomaar kan dichtknijpen in de hoop dat die gewoon blijft

verderrijden, moeten we ook voorzichtig zijn met het vee. 
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SPACESHUTTLES

De NASA heeft het prijskaartje voor zijn overblijvende shuttles laten zakken, zo
heeft het Amerikaanse ruimtevaartbureau zelf meegedeeld.In principe neemt de

NASA eind dit jaar de Discovery, Atlantis en Endeavour uit de vaart. Dit was
beslist als nawee van het dodelijke ongeluk met het ruimteveer Columbia op 1

februari 2003.  Terwijl nog aan een nieuw lanceersysteem werd en wordt gewerkt,
besliste de NASA in december 2008 de drie resterende ruimtetuigen te verkopen

aan musea of andere educatieve instellingen. Zo gaat de Discovery naar het
Smithsonian Lucht- en Ruimtevaartmuseum in Washington. De andere twee

staan nog in de etalage.  Aanvankelijk vroeg de NASA 42 miljoen dollar om de
ruimtependels aan de geïnteresseerden te bezorgen. Nu is die prijs naar 28
miljoen dollar omlaag geschroefd.  Geïnteresseerden moeten zich voor 19

februari kenbaar maken. Wie ze toegewezen krijgt, ontvangt de Atlantis of de
Endeavour ten laatste in juli 2011.  De Endeavour staat op dit moment op het
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lanceerplatform op Cape Canaveral, om op 7 februari naar het Internationaal
Ruimtestation ISS te vertrekken. Het is de vijfde laatste shuttlemissie. 

zondag 17 januari 2010 in Diversen | Permanente link | Reacties (0) | Reageer

FOTO VAN DE DAG 

Hannibal Hemurto, in het echte leven beter bekend als Helmut Kichmeier, 
is gespecialiseerd in het inslikken van zwaarden. 

Maar die gevaarlijke hobby heeft ook zo zijn gevolgen 
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ZATERDAG 16 JANUARI 2010
DRUGS

Een jongen van elf is de held van de politie in het Amerikaanse Lawton. Zijn
moeder en haar vriend gingen weer eens drugs dealen. De jongen was het beu
en belde de politie.Volgens de politie wilde hij het al eerder doen. Hij had zijn

moeder al verschillende keren gewaarschuwd dat drugs slecht waren en dat hij
haar zou aangeven. Zijn moeder zei dat hij moest zwijgen maar haar woorden

maakten blijkbaar weinig indruk op haar zoon. "Mijn moeder en haar vriend gaan
weer drugs verkopen", zei hij aan de telefoon. De politie nam de oproep van de
jongen ernstig en ging een kijkje nemen. Ze troffen de jongen samen met zijn

twee broertjes en een voorraad drugs aan. De narcotica waren van zijn moeder,
Jennifer Lynn Patterson (33) en haar vriend Michael Dewayne French (25). "De

jongen zat verveeld met de situatie maar hij had geen andere keuze", vertelde hij
ons, aldus agent Todd Palmer. Hij was al naar zijn grootouders en buren gestapt

met vraag om hulp maar ze bleven afzijdig. Iedereen liet zijn moeder en haar
vriend maar begaan. Bezorgd om zijn eigen veiligheid en die van zijn twee

jongere broers, belde hij uiteindelijk zelf de politie. "Hij paste echt voorbeeldig op
zijn broers", aldus Palmer. Zijn moeder en haar vriend worden beschuldigd van

drugsbezit en dealen. 
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