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Antwoorden
Cold Cases speurtocht
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1. Eend/gans Letter: C
2. Hert  Letter: A
3. Aap  Letter: D
4. Hond  Letter: F
5. Konijn  Letter: B
6. Varken Letter: E

Er zijn heel veel verschillen, eigenlijk te veel om hier op te noemen. Elk 
verschil dat jij hebt gezien, is goed. Een belangrijk verschil is de vorm van de tan-
den: vleeseters hebben grote scherpe hoektanden om de prooi te doden. De kiezen zijn 
ook scherp om het vlees in kleine stukjes te kunnen bijten. Planteneters hebben kiezen 
met harde ribbels om de planten te kunnen fijnmalen. Ze hebben  soms geen hoektan-
den. Wij zijn alleseters en hebben knobbelkiezen. 

Bot 1 is een schedel, bot 2 is een bekken, bot 3 is een onderbeen, bot 4 is een 
kaak

Hier weten wij het antwoord ook niet op! Misschien dat de kist voor een 2e keer 
is gebruikt om iemand in te begraven. Daarvoor moest de persoon die er al lag worden 
weggehaald en dat lukte niet altijd helemaal.

Is de som gelukt? En klopt de uitkomst met je lengte? Bij kinderen klopt 
het soms niet helemaal. Dat komt doordat kinderen nog groeien en zij hebben 
kortere armen en benen in vergelijking met de rest van hun lijf.

De stenen voor de grafkist komen uit een Romeins gebouw dat in de 
buurt stond.

Het viel je vast op dat er een groot gat in de schedel zit. Dit gat komt door 
een klap met een zwaar en scherp metalen voorwerp, zoals een zwaard 
of bijl. Als iemand een verwonding aan een bot heeft overleefd,
 dan kan je dat zien doordat er nieuw bot is gegroeid.

De schedel is van een man. Dat kun je bijvoorbeeld zien aan de knobbel bij het 
oor, de knobbel onderaan het achterhoofd en het schuine voorhoofd.
Het bekken is van een vrouw. Dat kun je zien aan de voorkant, 
waar de twee heupbeenderen elkaar raken. 
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De hoek die ze daar vormen is bij vrouwen minder scherp en daardoor is er meer 
ruimte. Als je door het bot heen kijkt ( als het ware langs de ruggengraat naar 
beneden) en je stelt je voor dat een baby bent die er door wil, dan zie je bij een 
mannelijk bekken een minder vrije doorgang dan bij vrouwelijk bekken.
De schedel in de vitrine is ook van een man. 

De schedel is van een volwassene. 
De volwassene ligt links in de vitrine.
Een schedel van een volwassene herken je bijvoorbeeld aan het gebit: 
bij een volwassene zijn alle kiezen doorgekomen.

Max heeft blauwe ogen.

Dit bot is gebroken, door een val of een harde klap. Het is helemaal netjes 
weer genezen. Als je een gebroken been niet ‘zet’ groeit het bot niet netjes aan 
elkaar, maar schuift het bot langs elkaar heen. Dat is hier gebeurd.

Een belangrijke reden is het feit dat ze niet netjes begraven zijn: ze lagen 
niet in een kist, ze lagen op elkaar met hun gezicht naar beneden.

1-B
2-C
3-A
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