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 Verwonderen door poëzie 
 
Opdracht 1 
 
1 - 
2 - 
3 vijfstreepschorpioen hoort bij foto 7 
 dooskwal hoort bij foto 3 
 kogelvis hoort bij foto 5 
 pijlgifkikker hoort bij foto 8 
 blauwringoctopus hoort bij foto 6 
 koningscobra hoort bij foto 1 
 inlandtaipan hoort bij foto 10 
 Braziliaanse zwerfspin hoort bij foto 9 
 steenvis hoort bij foto 2 
 gemarmerde conusslak hoort bij foto 4 
4 - 
5 - 
6 C. Dit zijn de tien giftigste dieren ter wereld. 
7 Top 10 van meest giftigste dieren ter wereld: 
 (naar: www.alletop10lijstjes.nl/10-giftigste-dieren/) 
 1 Dooskwal 
 Sinds 1954 zijn er al minimaal 5.567 gevallen bekend van dodelijke vergiftiging 

door een dooskwal. Het gif van deze kwallen behoort tot de sterkste in de wereld. 
Het grote probleem is dat het zoveel pijn doet dat slachtoffers vaak de kust niet 
meer halen. 

 2 Koningscobra 
 De grootste giftige slang kan wel 5½ m lang worden. Een beet kan gemakkelijk 

een mens doden. Geef deze slang drie uur met een olifant en ook deze gaat 
eraan. Het gif van de koningscobra is niet zo sterk als dat van andere slangen, 
maar hij kan het wel vijf maal sneller injecteren, wat leidt tot een snelle dood. 

 3 Gemarmerde conusslak 
 Het gif van deze slak is zo sterk dat een druppeltje genoeg is om twintig mensen 

te doden. Ze komen voor in warm zout water. Er is geen antistof. Er zijn gelukkig 
slechts dertig gevallen bekend van dodelijke menselijke slachtoffers. 

 4 Blauwringoctopus 
 Dit is een heel kleine octopus, hij heeft slechts de grootte van een golfbal, maar 

het gif is zo sterk dat het een mens kan doden: 26 mensen zelfs binnen enkele 
minuten. Ook fijn, er is geen antistof. De beet doet overigens geen pijn, maar al 
snel treden er verlammingsverschijnselen op. 

 5 Vijfstreepschorpioen 
 De meeste schorpioenen zijn niet heel gevaarlijk voor mensen (slechts lokaal wat 

pijn), maar met de vijfstreepschorpioen moet je uitkijken. Het gif zorgt voor 
ongelofelijke pijn, dan hoge koorts, dan coma, dan verlammingen en uiteindelijk 
de dood. 

 6 Steenvis 
 De giftigste vis is waarschijnlijk ook een van de lelijkste dieren. De pijn die je 

krijgt als je een steenvis aanraakt, schijnt een van de ergste te zijn die er bestaat. 
Wanneer een slachtoffer niet binnen enkele uren behandeld wordt, kan hij 
sterven. 
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 7 Braziliaanse zwerfspin 
 Ook wel de bananenspin genoemd. Staat in het Guinness Book of World Records 

vermeld als de giftigste spin ter wereld en is verantwoordelijk voor de meeste 
menselijke doden. 

 8 Inlandtaipan 
 De giftigste slang ter wereld. Komt voor in Australië. Met een beet geeft deze 

slang genoeg gif af om honderd mensen te vermoorden. Het gif is minimaal 
tweehonderd keer zo sterk als dat van een normale cobra. Gelukkig is deze slang 
schuw en wordt hij bijna nooit waargenomen. Na een beet heb je maximaal 45 
minuten om antistof in te nemen. 

 9 Pijlgifkikker 
 Ze zien er misschien mooi uit, maar wanneer je deze kikker tegenkomt in Zuid- of 

Midden-Amerika, pak hem dan zeker niet op. Deze kikker van 5 cm heeft genoeg 
gif om tien mensen (of twintigduizend muizen) te vermoorden. 

 10 Kogelvis 
 De giftige kogelvis is een lekkernij in Japan en Korea. De kok moet echter wel heel 

goed weten wat hij doet, want de huid en sommige organen zijn dodelijk voor 
mensen. Er is nog geen antivirus tegen het gif. De meeste slachtoffers zijn binnen 
24 uur dood. Spieren raken verlamd, de hartslag gaat omhoog, je gaat braken en 
uiteindelijk sterf je, doordat vitale spieren verlamd raken. De meeste slachtoffers 
van de kogelvis vallen doordat de vis slecht is bereid. 

 
Opdracht 2 
 
1 Vergelijk jouw antwoord met dat van drie klasgenoten. Leg aan elkaar uit waarom 

je de kwukel het meest vindt lijken op het dier dat jij gekozen hebt. Zo zie je dat 
de kwukel bij veel dieren past. Wonderlijk, hè? 

2 De kwukel wil het allerliefst bijzonder zijn. 
3 - 
 
Opdracht 3 
 
1 Vergelijk jouw antwoord met dat van drie klasgenoten. Leg aan elkaar uit waarom 

je de tempeest het meest vindt lijken op het dier dat jij gekozen hebt. Zo zie je 
dat de tempeest bij veel dieren past. Wonderlijk, hè? 

2  Helf. Helf. Kurri mi nu oksi peel. 
 Lumme lof. Helf. Mu nie wotte pat je fegt. 
 Ajebief lumme lof. I pan nie poren tat je klegt. 
3  Help. Help. Kun je mij nu loslaten. 
 Laat me los. Help. Ik weet niet wat je zegt. 
 Alsjeblieft laat me los. Ik kan niet horen wat je zegt. 
 
Opdracht 4 
 
Vergelijk jouw antwoorden met die van drie klasgenoten. Praat met elkaar over jullie 
antwoorden. Waar denken jullie hetzelfde over en waar verschillen jullie antwoorden? Is 
er een goed antwoord of zijn er meerdere antwoorden goed, misschien zelfs alle? 
 
Avegaar, ulevel, zefiertje, kwukel en tempeest. Dat zijn Nederlandse woorden die 
niemand nog gebruikt, maar die te mooi zijn om uit het woordenboek te laten 
verdwijnen. Jaap Robben speurde er twintig op die klinken als een dierennaam. Hun 
betekenis inspireerde hem tot het maken van gedichten waarin spannende dieren tot 
leven komen. 
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