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DOSSIER 50 JAAR GELEDEN ... DE EERSTE MENS OP DE MAAN

Op kamp naar de maan

D
O

EN Bewaar alle info over ‘De 
eerste mens op de maan’.
Kijk uit naar reportages, 
beeldmateriaal in kranten, 
weekbladen en magazines.
Leg een verzamelmap  
aan die je steeds verder  
aanvult.

Goed gelezen?
1. Wanneer zette de mens voor het eerst een voet op de maan?

_______________________________________________________________________________

2. Hoe heette het ruimtetuig waarmee de mens de maan veroverde?

_______________________________________________________________________________

Goed om te weten

In dit mundodossier krijg je veel info over de maan  
en de ontdekkingen in de ruimte: 
Wanneer begon het grote maanavontuur? Hoe 
verliepen de eerste ruimtevluchten? Wie zette als 
eerste een voet op de maan? Op al deze vragen en 
nog veel andere zul je hier een antwoord vinden ...

Het thema van het zomerkamp is: 
‘Naar de maan!’

Onvoorstelbaar dat de 
mens erin slaagt de 
aarde achter zich te 
laten en naar de maan 
te gaan. Vind jij dat  
ook zo bijzonder?

Mijn grootouders herinneren 
zich nog dat op 21 juli 1969 
drie astronauten met het 
ruimtetuig Apollo 11 op de 
maan landden. Die van jou 
ook?

Soms fantaseer ik dat 
ik als kosmonaut in 
een ruimteschip stap. 
Jij ook?

Ik heb al zin in het kamp: 
‘Naar de maan’ … Mmm, 
ik wil alles weten over dat 
hemellichaam. En jij?
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DOSSIER 50 JAAR GELEDEN ... DE EERSTE MENS OP DE MAAN

Test jezelf
D

O
EN Markeer drie begrippen waarover 

je iets kunt vertellen. Wat weet je 
erover? Schrijf het op.

Zoek een afbeelding van de 
maancyclus (en druk die af).

Stop de info in je bewaarmap.

Goed gelezen?
1. Hoe heette de hond die in de ruimte zweefde?

________________________________________

2. Geef twee andere woorden voor ruimtereiziger.

________________________________________

________________________________________

Vragenronde
Kruis voor elk begrip de passende kolom aan: ik heb er nog nooit van gehoord (-), ik heb er al van 
gehoord (+/-), ik kan er iets over vertellen (+).

- +/- + - +/- +
Neil Armstrong Alan Shepard
nieuwe maan Dirk Frimout
Apollo 11 laatste kwartier
astronaut ruimteveer
hond Laika meteoriet
wassende maan maanlander
Edwin ‘Buzz’ Aldrin melkwegstelsel
maansloep afnemende maan
Challenger maankrater
eerste kwartier Joeri Gagarin
NASA maancyclus
Eagle Vostok I
kosmonaut schijngestalten
volle maan Frank De Winne
Michael Collins maansverduistering

Een idee! We beginnen met een 
vragenronde. Uiteraard mag jij ook 
kijken hoe het met je kennis over de 
maan en de ruimte gesteld is. Klaar?

Ik ben erg 
benieuwd of 
de kinderen 
al veel weten 
over de  
maan ...
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DOSSIER 50 JAAR GELEDEN ... DE EERSTE MENS OP DE MAAN

Naar de maan
D

O
EN Zoek op Youtube: Apollo 11 

lancering. Volg de lancering en 
beschrijf wat je ziet.

Verzamel info over één van 
de drie: Armstrong, Aldrin of 
Collins. Neem notities. Wissel 
gegevens uit met je klasgenoten 
zodat je weetjes hebt over de 
drie ruimtereizigers.

Bewaar de info in je map.

Goed gelezen?
1.  Waar vond de lancering van de Apollo 11 plaats?

Land: _____________________________________

Staat: _____________________________________

Basis: ____________________________________

2. Wie had de leiding in de Apollo 11?

__________________________________________

3. Wie bestuurde de maanlander?

__________________________________________

Lancering  16 juli 1969

- Forty seconds … thirty-five … three, two, one, zero.
-  Op Cape Canaveral in de Amerikaanse staat Florida verspreidt de raket 
 Saturnus V die de Apollo 11 zal lanceren, een rookwolk.
- De Apollo 11 is klaar voor de eerste maanvlucht met mensen aan boord.
- De maanlander LM of Eagle bevindt zich bovenaan het ruimtetuig. 
-  De bemanningsleden: commandant Neil Armstrong, piloot Michael Collins 

en piloot van de maanlander, Edwin ‘Buzz’ Aldrin, liggen klaar.
- Een steekvlam … Langzaam stijgt de raket op. 
-  De hele wereld kijkt toe. Zullen de Amerikaanse astronauten hun opdracht 

tot een goed einde brengen?

Oma, opa, herinneren jullie je dat de 
eerste mens een voet zette op de maan?

Natuurlijk. Alsof het gisteren was! Op 21 juli 1969 
daalde de Amerikaan Neil Armstrong de ladder 
van de maanlander af. Ik had de lancering een 
paar dagen eerder gevolgd op tv.

© NASA

© NASA
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DOSSIER 50 JAAR GELEDEN ... DE EERSTE MENS OP DE MAAN

Aan boord 16 juli – 21 juli 1969

-  De lancering van de Apollo 11 door de raket Saturnus V verliep naar wens.
-  In besturingsmodule Columbia onder de LM controleren de astronauten het verloop van de reis.
-  In ruim drie dagen zullen ze zo’n 400.000 km afleggen met een snelheid van 3.360 km per uur.
-  Zowel Neil Armstrong als Edwin ‘Buzz’ Aldrin en Michael Collins weten precies wat te doen.
-  De bemanningsleden staan voortdurend in contact met het ruimtecentrum in Houston.

Landing 21 juli 1969

-  Armstrong en Aldrin begeven zich naar de LM, de maansloep.
-  Samen koppelen ze de maanlander los en vertrekken ermee richting maanoppervlak.
-  De hele wereld houdt de adem in. Het is zover. De camera toont de Zee der Rust:  

de witte maanbodem bedekt met rotsen.
-  De Eagle valt stil. Waar blijven Armstong en Aldrin?
-  De astronauten controleren eerst of alles volledig in orde is.

De eerste stappen 21 juli 1969

-  Na enkele uren opent Armstrong het luik van de maanlander.  
Met een ‘levenspak’ op zijn rug gaat hij via de ladder richting  
de maanbodem. 

-  Hij beschrijft het maanoppervlak en heeft het over fijn,  
grijs poeder.

-  Bij het afstappen van de ladder zegt hij: “Dat is een kleine stap  
voor een mens, een geweldige sprong voor de mensheid.”

Op de maan (1)

D
O

EN Zoek op Youtube: landing 
Apollo 11. Volg de 
maanlanding. Beschrijf 
kort wat je ziet.

Zoek op waar het 
ruimtestation Houston 
ligt en verzamel er drie 
weetjes over.

Stop de info in je 
bewaarmap.

Goed gelezen?
1. Beschrijf het ruimtetuig Apollo 11.

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

2. Met welke snelheid raasde de Apollo 11 richting de maan?

_________________________________________________

3. Hoe heet de plaats waar de LM landde?

_________________________________________________

© NASA

© NASA

Oma, weet je nog wat 
de astronaut Armstrong 
precies zei toen hij 
uitstapte?

Absoluut. Hij zei: “Een kleine stap 
voor een mens, een geweldige 
sprong voor de mensheid!”
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DOSSIER 50 JAAR GELEDEN ... DE EERSTE MENS OP DE MAAN

Op de maan (2)
D

O
EN Sprokkel drie weetjes over  

Dirk Frimout.

Maak een mini-strip: 
- Armstrong opent het luik.
- Hij daalt af van de ladder.
- Hij graait in de bodem.
- Aldrin en Armstrong planten 

een vlag
- Het duo verzamelt stenen. 
- Aldrin stapt als eerste terug 

in de LM.

Bewaar de weetjes en de strip 
in je map.

Goed gelezen?
1.  Wat staat er op het plakkaat dat de astronauten 

achterlieten op de maan?

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

2. Beschrijf wat er te zien is op het maanoppervlak.

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

Plaat en vlag
- Armstrong stopt bodemstalen in een zak en Edwin ‘Buzz’ Aldrin  

begeeft zich op de maanbodem.
- De astronauten onthullen een plakkaat met daarop ‘Hier zetten  

mensen van de planeet aarde voor het eerst voet op de maan’.
- Aldrin en Armstrong planten de Amerikaanse vlag in de bodem en  

voeren ook andere opdrachten uit: ze nemen stalen van de lucht en  
verzamelen stenen.

- Honderden miljoenen mensen volgen de gebeurtenissen op de televisie. Het verslag van wat de 
astronauten zien, wordt wereldgeschiedenis: “De kleine heuvel juist achter de schaduw van de 
LM is gevormd door een paar uitgestrekte kraters”, “Je staat op een steen, een grote steen”,  
“Ik zeg dat de stenen behoorlijk glad zijn.”

Bijna 24 uur
- Aldrin en Armstrong verblijven 21 uur 36 minuten en 41 seconden op de maan.
- Ze keren met de LM terug naar het moederschip, waar Michael Collins hen opwacht.

© NASA

De Belgische ruimtevaarder Dirk Frimout 
moedigt jongeren aan om dromen waar te 
maken. Ook Neil Armstrong droomde er 
ooit van om op de maan te landen.

Opa, kan ik  
astronaut worden?

Kom, we brengen 
je naar huis.
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DOSSIER 50 JAAR GELEDEN ... DE EERSTE MENS OP DE MAAN

Terugreis
De papa van Dieuwke glundert. Hij trekt een lade  
open en grijpt naar een logboek waarin hij alle  
details over de terugreis neerpende.

21 juli

15.13 u Het vluchtleidingscentrum wekt 
de astronauten.
17.54 u De maanlander Eagle stijgt op.
21.35 u De Eagle en de Apollocapsule 
Columbia, waarin Collins rond de maan 
was blijven cirkelen, worden gekoppeld.
23.41 u De maanlander wordt 
afgeworpen.

22 juli

04.55 u De raketmotor van het 
bedieningscompartiment slaat aan. De 
terugtocht naar de aarde vangt aan.

23 juli

07.12 u Het ruimtevaartuig is ongeveer 
halfweg op de terugreis.

24 juli

10.47 u De driekoppige bemanning van 
de Apollo 11 bereidt zich voor op de 
uiteindelijke landing.
16.21 u Het bedieningscompartiment 
wordt afgeworpen.
16.35 u De Apollocapsule dringt de 
atmosfeer van de aarde binnen.  
Er heerst grote opluchting.
16.50 u De Apollo 11-capsule plonst 
zoals gepland in de Grote Oceaan.

Terug naar planeet aarde

D
O

EN Zoek op Youtube: Apollo 11  
return to earth. Volg de 
terugkeer naar de aarde.
Beschrijf kort die terugkeer 
en stop de info in je map.

Goed gelezen?
1. Waar was Michael Collins tijdens de maanlanding?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

2. Wanneer heerste er grote opluchting?

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

© NASA

Was het leuk bij 
oma en opa?

Ja, we hadden het over de eerste 
mensen op de maan. Herinner jij  
je nog de terugreis naar de aarde?

7



dossier

DOSSIER 50 JAAR GELEDEN ... DE EERSTE MENS OP DE MAAN

© NASA

Meest gestelde vragen
1. Is de maan een planeet?

Neen. De maan is een satelliet. Ze draait immers rond een planeet, de aarde, en beschrijft 
daarbij een elliptische (of ovaalvormige) baan.

2. Geeft de maan ook licht?

Ook al zie je bij valavond en ’s nachts een verlichte maan, ze geeft geen licht.  
De maan vangt de stralen op van de zon en weerkaatst ze, zoals een spiegel dat doet.

3. Hoeveel dagen duurt een omwenteling van de maan rond de aarde?

Om precies te zijn 27 dagen, 7 uur en 43 minuten, maar we ronden  
meestal af tot 28 dagen. Goed om te weten: de maan draait ook om  
haar eigen as, maar toch zien we altijd dezelfde kant van de maan.  
Dat komt omdat de snelheid waarmee de maan rond haar eigen as  
wentelt, dezelfde is als de snelheid waarmee ze rond de aarde draait.

Kijk op de maan (1)

D
O

EN Maak samen met een klasgenoot 
een lijst van jullie belangrijkste 
vragen over de maan.

Stel de vragen waarop je in dit 
mundodossier geen antwoord 
vindt aan de juf of de meester of 
zoek de antwoorden op.

Geef de vragen en antwoorden 
een plaats in de map.

Goed gelezen?
1.  Hoe komt het dat je het licht van de maan ziet, ook al geeft ze zelf geen licht?

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

2.  Verklaar hoe het komt dat je altijd dezelfde kant van  
de maan ziet.

____________________________________________

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________

Ik moet wel nog afspreken met  
Jacobs papa, maar normaal is dat  
geen probleem … Een maankamp …  
Zo leuk! De maan is een boeiend 
hemellichaam. Trouwens, kennen 
jullie de tien meest gestelde  
vragen over de maan? Zet ik die 
eens op een rij?

Fijn dat Jacob mag 
meegaan op kamp.
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DOSSIER 50 JAAR GELEDEN ... DE EERSTE MENS OP DE MAAN

Meest gestelde vragen - vervolg
4. Waarom verandert het zicht op de maan van vorm?

De zon belicht een deel van de maan, maar  
omdat de maan rond de aarde draait in ongeveer 
28 dagen, zien wij niet altijd het volledig belichte  
gedeelte. Vaak zien we slechts een deel van het  
verlichte maanoppervlak: wat wij hier op aarde zien,  
noemen we de schijngestalte van de maan.

5. Hoe ver bevindt de maan zich van de planeet aarde?

Zo’n 384.400 kilometer moet je afleggen om de afstand van de aarde naar de maan te overbruggen.

6. Wat heeft de maan met eb en vloed te maken?

Door de zwaartekracht trekken de aarde en de maan elkaar 
aan. De kracht die de maan uitoefent op de aarde zorgt voor 
eb en vloed. Als de maan het oppervlak van de oceanen en 
zeeën naar zich toetrekt, stijgt het water en ontstaat er 
hoogtij of vloed. Als de aarde en de maan weer van plaats 
veranderen ten opzichte van elkaar, dan verzwakt de kracht 
waardoor het water wegebt: er is laagtij of eb.

Weetjes
- De Apollo 11 bereikte de maan in drie dagen.
- De omtrek van de aarde bedraagt 40 075 kilometer, die van de maan 10 916 kilometer.

Kijk op de maan (2)
D

O
EN Zoek op: 

- hoeveel keer per dag is 
het laagtij en hoogtij?

- hoever bevindt de 
planeet aarde zich 
t.o.v. Mercurius, Venus, 
Mars, Jupiter, Saturnus, 
Uranus en Neptunus?

Stop de info in je 
bewaarmap.

Goed gelezen?
1.  Waarom ziet de maan er niet altijd hetzelfde uit  

vanop aarde?

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

2. Hoe ontstaat vloed?

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________
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Kijk op de maan (3)

Meest gestelde vragen - vervolg
7. Bestaat de maan al lang?

Astronomen vermoeden dat de maan ruim 4,4 miljard jaar op de teller heeft. Uit bodem- en 
andere onderzoeken blijkt dat de maan zo’n honderd miljoen jaar na ‘de geboorte’ van het 
zonnestelsel ontstond. Over hoe de maan precies ontstond, zijn er verschillende theorieën.

8. Hoe ziet het maanoppervlak eruit?

De maan toont ons twee verschillende 
oppervlakte-types. Het grootste deel 
van de maan is licht van kleur, maar 
ook een aantal grote donkere vlekken 
vallen op. Een vlek op de maan is een 
zee of mare. Die zeeën ontstonden zo’n 3 
miljard jaar geleden door inslagen van grote meteorieten waarbij de maankorst openscheurde en 
vloeibaar gesteente naar de oppervlakte kwam. Daarnaast is de maan ook bedekt met kraters die 
veroorzaakt zijn door recentere meteorietinslagen.

9. Heeft de ‘maan’ nog andere namen?

De enige natuurlijke satelliet van de aarde wordt soms aangeduid met de Latijnse naam: luna.  
In andere talen heb je: lune (Frans), luna (Italiaans en Spaans), Mond (Duits), moon (Engels), 
máne (Zweeds) …

10. Wat is een maansverduistering?

Een totale maansverduistering kan zich voordoen bij 
volle maan. Het zicht op de maan verdwijnt doordat 
het hemellichaam een tijdje in de schaduw komt van 
de aarde. Op dat ogenblik bevinden de zon, de aarde 
en de maan zich op één lijn.

D
O

EN Zoek via Youtube: 
maansverduistering in beeld.

Maak een lijst van drie namen 
van ‘zeeën op de maan’. 

Verzin drie nieuwe namen voor 
de maan. Motiveer je keuzes en 
presenteer de benamingen aan 
je klasgenoten. Stem met de 
klas voor de tofste benaming.

Bewaar de info in je map.

Goed gelezen?
1. Hoe oud is de maan?

____________________________________________

2. Hoe ontstaan kraters op de maan?

____________________________________________

____________________________________________

3. Wanneer ontstaat een maansverduistering?

____________________________________________

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________

© NASA

© NASA © NASA
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DOSSIER 50 JAAR GELEDEN ... DE EERSTE MENS OP DE MAAN

Het leven aan boord (1)

Voorbereiding
De voorbereiding voor een ruimtereis neemt veel tijd 
in beslag. Astronauten moeten leren bewegen zonder 
zwaartekracht, want in de ruimte zweven ze rond. Daarom 
oefenen ze onder water de activiteiten die in de ruimte 
zullen plaatsvinden. Ze maken ook heel snel rondjes op een 
speciale stoel. Daarnaast krijgen de astronauten speciale 
turnoefeningen om de gevolgen van gewichtloosheid aan te 
kunnen. Zonder zwaartekracht moeten de spieren veel minder inspanningen doen waardoor ze 
erg verzwakken, bovendien stroomt het bloed moeilijker en worden ook de beenderen zwakker.

Ruimtepak
Een ruimtepak steekt bijzonder vernuftig in elkaar. Het beschermt 
de astronaut tegen extreme temperaturen in de ruimte en 
zorgt ervoor dat de ruimtereiziger kan ademen. Het bevat 
bovendien apparatuur om met elkaar en met de technici van het 
controlecentrum te communiceren. Er zijn zelfs controlepanelen in 
verwerkt …

D
O

EN Werk samen met een 
klasgenoot: maak een lijst 
met mogelijke gevolgen als de 
zwaartekracht op aarde zou 
verdwijnen.

Volg op Youtube uitleg over een 
ruimtepak: Sokol ruimtepak. 
Wat valt op? Schrijf je 
opmerkingen neer.

Bewaar de notities in je map.

Goed gelezen?
1.  Geef een voorbeeld uit het voorbereidings- 

programma van een astronaut.

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

2.  Toon aan dat het ruimtepak een staaltje is van  
technisch vernuft.

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

© NASA

© NASA

Ik vraag me af wat 
astronauten doen in 
een ruimtevaartuig. 
Weet jij het, Kerem?

Hé, ik gaf er ooit een spreekbeurt 
over. Vertel ik er iets over?
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DOSSIER 50 JAAR GELEDEN ... DE EERSTE MENS OP DE MAAN

Het leven aan boord (2)

Eten en slapen
- De gewichtloosheid in de ruimte 

zorgt voor aardig wat aanpassingen. 
De astronaut kan niet zomaar iets 
eten, want rondzwevende kruimels 
kunnen grote schade aanrichten. 
Daarom stellen specialisten het 
menu samen. Om te vermijden dat 
het bestek zou rondzweven, zijn er 
magneten voorzien om het bestek 
aan te bevestigen.

- Een speciaal rietje helpt bij het 
drinken. Gewoon drinken uit een 
beker kan niet, want drank krijgt ook te maken met gewichtloosheid.

- Tijdens de missie moet er sowieso voldoende tijd gaan naar rust- en slaapperiodes. 
Astronauten slapen in een slaapzak die vastzit aan de wand van het ruimteveer. 

Hygiëne
- Vanzelfsprekend is hygiëne belangrijk aan boord, maar astronauten moeten erg zuinig 

omspringen met de watervoorraad. Ze verfrissen zichzelf met vochtige doekjes of speciale 
washandjes en zeep waarvoor er weinig water nodig is.

- Tanden poetsen? Alleen al tandpasta aanbrengen vraagt vingervaardigheid.  
Naspoelen kan met water dat je nadien uitspuwt op een doekje.

-  Wat als de astronaut naar het toilet moet?  
Om te plassen is er een speciale buis  
waarin de urine opgezogen wordt die  
daarna terechtkomt in een reservoir.  
Nadien wordt het reservoir geleegd in  
de ruimte. In een ruimtestation kan de  
urine zelfs gezuiverd worden tot  
drinkbaar water. Het toilet voor de  
grote boodschap werkt met een soort  
zuigsysteem en een zakje waarin de  
ontlasting terecht komt.

D
O

EN De astronaut moet in het 
ruimteveer regelmatig 
bewegen. Bedenk samen met 
een klasgenoot vijf oefeningen 
voor een astronaut en voer ze 
uit. Neem notities en maak 
schetsen.

Geef de oefeningen een plaats 
in de map.

Goed gelezen?
1. Hoe vermijden ze rondvliegend bestek?

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________  

2. Hoe slapen astronauten in de ruimte?

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

3. Wat gebeurt er met de urine?

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

© NASA
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DOSSIER 50 JAAR GELEDEN ... DE EERSTE MENS OP DE MAAN

Mijlpalen (1)

Ontdekking en verovering  
 van de ruimte

Kiezen mag

1232  De Chinezen presenteren primitieve raketten met _______________________ 

als brandstof.
1609  De Duitse astronoom Kepler toont aan dat planeten een 

___________________ omloop hebben. Ook bewijst hij dat een planeet het 

snelst beweegt wanneer die dicht bij de ______________________ komt en 

trager wanneer ze er verder vanaf vertoeft.

1610  In Italië publiceert Galileo _________________ de resultaten van zijn telescooponderzoek: 

de __________________________ vertoont een bergachtig landschap, de planeet 

______________________ heeft manen, de zon is gevlekt én draait rond. Verder 

beweert hij dat de zon en niet de __________________________ in het centrum van het 

__________________________ ligt. Die bewering zorgt voor heel wat ophef.

1676  Een Deen demonstreert hoe je de snelheid van het _______________________ kunt meten.

1686  De Engelse astronoom Edmond __________________________ laat zien dat ‘zijn’ 

______________________________ deel uitmaakt van het zonnestelsel en om de 76 jaar 

langs de zon scheert.

D
O

EN

Leg uit: buskruit - 
astronoom - telescoop -  
komeet.

Sprokkel drie weetjes 
over Galileo Galilei en 
over Edmond Halley.

Stop de woord- 
verklaring en de info in 
de bewaarmap.

Goed gelezen?
1. Wat toonde een astronoom in 1609 aan?

__________________________________________________

__________________________________________________

2. In 1610 zorgde Galilei voor heel wat ophef. Hoe komt dat?

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

3. Om de hoeveel jaar scheert de komeet Halley langs de zon?

__________________________________________________

aarde – buskruit – elliptische – Galilei – Halley – 
Jupiter – komeet – licht – maan – zon – zonnestelsel

Tijdens het kamp geven we een zoekopdracht over de 
hoogtepunten bij de ontdekking van de ruimte. Zet jij je 
schrap voor deze zoekopdracht? Ik ben benieuwd …

© NASA
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DOSSIER 50 JAAR GELEDEN ... DE EERSTE MENS OP DE MAAN

Mijlpalen (2)

1687  De Engelse natuurkundige Isaac Newton bewijst dat de  

_________________________________ ervoor zorgt dat de planeten om de 

zon draaien.

1781  Een Brit ontdekt met een zelfgebouwde telescoop de planeet ________________________.

1846  De ______________________ Neptunus wordt gedetecteerd.

1895  Een Russische wetenschapper krijgt het idee om een __________________________ te 

bouwen die op vloeibare __________________________ werkt.

1926  Het is zover: de Amerikaanse uitvinder Robert Goddard lanceert  

de eerste raket met __________________________ brandstof.  

Het ‘ruimtetuig’ blijft 2,5 seconden in de lucht en bereikt een hoogte van 

12,5 meter.

1930  Een Amerikaan krijgt de _________________________ Pluto in het vizier.

1942  Duitse wetenschapslui __________________________ een V2, de eerste 

raket die een hoogte haalt van 80 à 90 km. Met zulke raketten zal het 

Duitse leger Engelse steden bombarderen.

1949  De eerste ______________________________ 

met vloeibare brandstof bereikt een hoogte van 

40 kilometer.

D
O

EN Volg via Youtube de 
lancering van de eerste 
ruimtevlucht: eerste 
ruimtevlucht Robert 
Goddard.

Lijst telkens drie 
weetjes op over Isaac 
Newton en over Robert 
Goddard.

Geef de notities een 
plaats in de map.

Goed gelezen?
1.  Toon met een voorbeeld aan dat een idee veelal de aanzet is 

voor een uitvinding.

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

2. Waarvoor zouden de V2-raketten dienen?

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

brandstof – dwergplaneet – planeet – raketmotor – testen – Uranus – vloeibare –  
zwaartekracht - tweetrapsraket

© NASA

© NASA

© NASA

© NASA
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Mijlpalen (3)

1957

 -  De Russen lanceren de Spoetnik 1, de eerste ____________________.  

De kunstmaan stijgt tot 950 km hoogte en komt in een baan om de aarde.  

De signalen die ze stuurt, stoppen na een drietal weken. Na drie maanden brandt 

de kunstmaan op in de atmosfeer.

-  Aan boord van de ____________________ bevindt zich de  

____________________ Laika. Helaas, de viervoeter sterft  

na een paar uur door ________________________ en stress.

1959  Een groot applaus voor de Sovjet-Unie: de succesvolle 

________________________ Luna 3 vliegt voorbij de maan en zendt  

de eerste beelden van de ‘achterkant’ van de ____________________  

naar de aarde.

1961

-  De Rus Joeri Gagarin maakt als eerste __________________ een ruimtevlucht.  

De Vostok 1 beschrijft op een hoogte van 300 km een ________________ om de 

______________ . De kosmonaut landt na een ruimtevlucht van ruim anderhalf  

uur op aarde.

 -  De Amerikaan Alan Shepard maakt als tweede mens een ruimtevlucht. In de 

___________________ MR-3 bereikt de astronaut een hoogte van ruim 100 km.

1962  Het Amerikaanse ruimteschip Mariner 2 schrijft geschiedenis. Als eerste  

ruimtesonde scheert het ruimtetuig  

voorbij de _______________ Venus.

D
O

EN Zoek op Youtube de beelden van:

- Spoetnik 1
-  Spoetnik 2 met Laika aan boord
-  De eerste mens in de ruimte: 

Joeri Gagarin

Welk beeld blijft jou bij? Waarom? 
Neem notities.

Stop de notities in je map.

Goed gelezen?
1. Beschrijf de vlucht van de Spoetnik 1.

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

2. Waarvoor is de Luna 3 bekend?

___________________________________________

___________________________________________

3. Wie maakte als eerste mens een ruimtevlucht?

___________________________________________

aarde - baan - maan - Spoetnik 2 - oververhitting - ruimtesonde - mens - satelliet - hond - 
Mercury - planeet

© NASA

© NASA

© NASA

© NASA

© ESA
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1963  De Russische kosmonaute Valentina Tereshkova maakt als eerste 

_________________________ een ruimtevlucht. In de Vostok 6  

nadert ze tot op minder dan vijf km de Vostok 5, waarmee ze 

__________________________ tot stand brengt.

1964  De Ranger 7 maakt met zes videocamera’s aan boord meer dan 4000  

geslaagde opnames van de _________________________ .

1965  Alweer een stap verder: de Russische kosmonaut Alexei Leonov vertrekt  

voor de eerste __________________________ vanuit de Voschod 2.

1966  De eerste sonde bereikt het oppervlak van een andere planeet:  

de Russische Venera 3 landt op __________________________ .

1969  Een mijlpaal in de geschiedenis: de Amerikaan Neil Armstrong zet  

als eerste __________________________ een voet op de maan.

1971

-  Saljoet 1, het eerste ________________________, wordt door de Russen in een baan rond 

de aarde gebracht. Zo’n groot ruimteschip blijft een aantal jaar in de ruimte. Een kleiner 

ruimtetuig brengt er een team astronauten naartoe. De groep wordt regelmatig afgelost.

-  De Amerikaanse _______________________ Mariner 9 verkent Mars door  

rond de planeet banen te trekken. Vorige verkenners vlogen de  

_____________________ planeet telkens voorbij.

-  Kort voor het jaareinde landt de Russische ________________ Mars 3 op Mars.

Mijlpalen (4)
D

O
EN Zoek info over Alan Shepard, 

Valentina Tereshkova en 
Alexei Leonov en noteer voor 
elk drie weetjes.

Bekijk op Youtube beelden 
van Tereshkova in de Vostok 
6.  
Wat blijft jou bij? Noteer.

Bewonder de eerste 
ruimtewandeling ooit via 
Youtube: ruimtewandeling 
Alexei Leonov.

Goed gelezen?
1. Wat was speciaal aan de ruimtevlucht met de Vostok 6?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

2. Wie voerde als eerste mens een ruimtewandeling uit?

_______________________________________________

3. Welk ruimtetuig landde als eerste op de planeet Venus?

_______________________________________________

maanbodem - mens - radiocontact - vrouw - ruimtewandeling - kunstmaan - Marssonde -  
Venus - ruimtestation - rode

© ESA

© NASA

© NASA

© NASA
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1973 

-  Drie Amerikaanse astronauten vertrekken voor een verblijf van 84 dagen  

aan boord van het ruimtestation _____________________. Dat is de tot  

dan toe langste _______________________ ruimtevlucht ooit.

-  De Pioneer 10 maakt de eerste close-upfoto’s van Jupiter.

1974 De sonde Mariner 10 bezoekt als eerste ruimtevaartuig de planeet ____________________.

1975  De ________________________ van de Apollo 18 en die van de Sojoez 19  

ontmoeten elkaar in de ruimte. Ze _______________________ de  

ruimtetuigen aan elkaar.

1977  De meest succesvolle __________________________, de Voyager 2, wordt  

gelanceerd en zal beelden van Jupiter (1979), Saturnus (1981),  

Uranus (1986) en Neptunus (1989) doorsturen.

1982  Alweer een primeur. De Russische Venera 13 slaagt erin om op  

_____________________ een bodemmonster te onderzoeken.

1986  De Amerikaanse _________________________  

Challenger heeft zeven bemanningsleden aan 

boord, onder wie een ___________________. 

Al na enkele seconden loopt het fout: 

lekkende gassen en brandstof verbranden 

waardoor de Challenger vernield wordt en de 

bemanningsleden omkomen.

Mijlpalen (5)
D

O
EN Sprokkel telkens vier weetjes 

over de planeten Mars, 
Mercurius en Jupiter. Werk 
samen met een klasgenoot. 
Wissel de info uit.

Bekijk de ontmoeting tussen 
de Russen en de Amerikanen 
in de ruimte. Zoek op Youtube:  
Apollo 18 en Sojoez 19.  
Wat blijft jou bij? Noteer.

Stop de notities in de 
bewaarmap.

Goed gelezen?
1. Welk record werd in 1973 gebroken?

____________________________________________

____________________________________________

2. Waarom kreeg de Voyager 2 zoveel lof toegezwaaid?

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

bemande – koppelen – ruimtevaarders– ruimtesonde – Mercurius – Skylab - Venus -  
spaceshuttle - schooljuf

© NASA

© NASA

© NASA
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1992  Van 24 maart tot 2 april legt de Belg Dirk 

________________________ samen met zes Amerikaanse 

ruimtevaarders verschillende banen af rond de planeet aarde.  

De vlucht in de spaceshuttle ______________________________ 

verloopt vlekkeloos.

1998  De eerste delen van het internationaal ______________________ 

ISS krijgen een plaats in de ruimte.

1999  Ook _________________________ ontwikkelt een 

ruimteprogramma. Op 19 november vertrekt de eerste van vier 

geslaagde testvluchten als voorbereiding op bemande ruimtemissies.

2001  Voor het eerst maakt een ________________________ een ruimtevlucht.  

Hij verblijft zes dagen in het ruimtestation ISS.

2002  Frank ________________________ is de tweede Belgische 

ruimtevaarder. Hij begeeft zich in een Russische Sojoez-raket 

richting ISS voor een verblijf van acht dagen. In 2009 volgt een 

tweede vlucht. Van het zes maanden durende verblijf is de Belg 

twee maanden gezagvoerder.

2003  Drama … Bij de terugkeer in de ________________________  

loopt het fout met de spaceshuttle Columbia. Net als bij de 

Challenger komen de zeven bemanningsleden om.

2019  Als eerste land ooit laat China een ruimtetuig landen op de achterkant van de maan.

Mijlpalen (6)
D

O
EN Ga na waarvoor de afkorting ISS 

staat.

Sprokkel telkens drie weetjes over 
Dirk Frimout en Frank De Winne.

Zoek op wat de toekomst nog 
kan brengen in het heelal. 
Welke plannen zijn er nog in de 
ruimtevaart? 

Bewaar de info in je map.

Goed gelezen?
1. Welke twee Belgen verbleven in de ruimte?

_______________________________________

_______________________________________

2.  Met welke twee ruimtetuigen liep het grondig 
mis?

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Atlantis – atmosfeer – China – De Winne – Frimout – toerist – ruimtestation

© ESA

© ESA
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Kruisende woorden

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Van links naar rechts

1. Hemellichaam – Dwergplaneet.
2. Vastgemaakt – Melkklier.
3. Merkwaardig iets.
4. Decimeter (afk.) –  

Voorzetsel (afk.) – Moeder.
5. Frans lidwoord – Oneindige 

ruimte.
6. Deel van de mast van een schip – 

Dubbele medeklinker.
7. Godsdienst van moslims – 

Lastdier.
8. Vliegtuigmaatschappij  

United Airlines (afk.) – Prietpraat.
9. Jongensnaam – Meisjesnaam.
10. Amerikaan die als eerste mens 

een voet op de maan zette.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
5

2
4 9

3
6

4
8

5
7

6
10

7
3

8
2

9

10
1 11

Van boven naar onder

1. Planeet die het dichtst bij de zon staat.
2. Soort papegaai – Amerikaanse ruimtevaartorganisatie.
3. Planeet – Daar.
4. Arabische jongensnaam – Onbeweeglijk.
5. Nieuwe Testament (afk.) – Planeet.
6. Paar – Bedorven.
7. Het ei van een luis.
8. Niet in – Nul.
9. Overdreven – Zee op de maan (Latijn) – Binnen.
10. Trappistenbier genoemd naar een abdij – Niet hoog.

Tijd over? Zoek het uit! (1)

Met de letters uit de genummerde 
vakjes kun je een woord vormen.
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Geheimschrift

4.5     22.5.18.15.22.5.18.9.14.7     22.1.14     4.5     

18.21.9.13.20.5     4.15.15.18     4.5

13.5.14.19     9.19     13.15.7.5.12.9.10.11     

7.5.13.1.1.11.20     4.15.15.18     16.9.15.14.9.5.18.19,

22.1.14     23.9.5     10.15.5.18.9     7.1.7.1.18.9.14     4.5     2.5.11.5.14.4.19.20.5     9.19.

a = 1 a = 26
 ___________________________________________________

 ___________________________________________________

 ___________________________________________________

 ___________________________________________________

b = 2 b = 25

c = 3 c = 24

… …

z = 26 z = 1

3, 2, 1… 0
Op elke raket staat één letter die niet op een andere raket staat. Plaats deze letters in de juiste 
volgorde en ontdek een hemellichaam.

. . . . .

Tijd over? Zoek het uit! (2)

A
J
C
Y
N
G

F
I
E
X
G
C

B
I
K
S
H

B
H
D
X
V
F

U
D
A
Y
J
K

Eén van de twee 
codes helpt jou.

© ESA
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Op zijn Zweeds

1. Reis in de ruimte (mv.)
2. Door de mens gemaakte satelliet (mv.)
3. Van ‘zijn’
4. Jongensnaam, afgeleid van Noach
5. Openbaar Ministerie (afk.)
6. Binnen
7. Deel van een graanhalm
8. Gezellig
9. In opdracht (afk.)
10. Aarde zonder klinkers
11. Amerikaans astronaut uit de Apollo 11
12. Brandstof voor kernreactoren
13. Spijkerbroekblauw (kleur)
14. 60 minuten (mv.)
15. De dichtst bij de zon staande planeet
16. Van ‘tellen’
17. Droog
18. Meisjesnaam
19. Nummer (afk.)
20. Vochtig
21. Neerkomen
22. Lage rivierstand (afk.)
23. Soort woning
24. Tweede mens op de maan
25. Meisjesnaam
26. Zij
27. Meisjesnaam
28. Ajuin
29. Term uit de tennissport
30. Hemellichaam
31. Vader
32.  Hemellichaam dat om planeet draait 

(mv.)
33. In de toekomst: in …
34. Sieraad
35. Ongehuwde man (afk.)
36. Wild varken
37. Veterknoop
38. Muzieknoot
39. Tijdperk
40. Meisjesnaam
41. Jongensnaam
42. Individuele gezondheidszorg (afk.)
43. Lidwoord
44. Meisjesnaam
45. Meisjesnaam
46. Eerste mens in de ruimte 

Tijd over? Zoek het uit! (3)

1

  

3

  

5

    6

  

8

    

2 4 7
  

9 10 11 12 13 14

15

16
17

   
   

 19 20
18

  21

   
   

 

22
23

   
   

 25
24

  
26 27

28

   
   

 30
32

29 31
  33

   
   

 35

   
   

 

34 36

37 38
39
40

  41
42

43

   
   

 45
44

  
46

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 5

 1

4

7

 6

9

 2

 8

 3

Klaar? Focus op de hokjes met  
een getal in een cirkel en stel het 
te zoeken kernwoord samen.

Klein vast hemellichaam dat net als een planeet  
om de zon draait.
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Datum
Je stelt een datum samen:

. . lager dan 30, veelvoud van 3 en 7

.  een oneven deler van 98, niet 1

  het dubbel is eveneens een deler van 98

. . . . 1ste cijfer: kleinste getal, niet nul

    2de cijfer: deelbaar door 1, 3 en 9

    3de cijfer: veelvoud van 2 en 3

    4de cijfer: deler van 81, veelvoud van 3

De datum ____________________ verwijst naar  ______________________________________

______________________________________________________________________________ .

Woorddelen
De stukjes van vier woorden raakten door elkaar. Geef de stukjes van één woord hetzelfde kleur. 
Gebruik twee van de woorden in originele zinnen.

NUS NAUT LO GA A SA

POL KOS RIN TUR GA MO

1   ______________________________

2   ______________________________

3   ______________________________

4   ______________________________

1  _____________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________

2  _____________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________

Tijd over? Zoek het uit! (4)

Rinkelt er een belletje?
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Zoekrooster

M S T E R O P O O C S E L E T atmosfeer
dampkring
ellips
gaswolk
halo
heelal
ISS
komeet
kosmos
kunstmaan
lichtjaar
maanoppervlak
melkweg
meteoor
oerknal
planeet
ruimtelabo
satelliet
ster
telescoop
zon

E P L A N E E T P 2 1 J U L M

L K E I 1 9 R O O E T E M A Z

K U 6 L 9 L A N K R E O A D O

W N Z E L K O S M O S N T A N

E S T E D I E A M E O G R M O

G T I S S R P I K P A A A P B

A M N N E I L S P K A S A K A

L A R M O S T E R O O W J R L

A A N L G A R L S M A O T I E

L N A L L V E R E E E L H N T

E H R S L T E M E E N K C G M

E S E A E N V O E T T O I P I

H D K S A T E L L I E T L E U

A T M O S F E E R M A A N . R

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Tijd over? Zoek het uit! (5)

© NASA

Markeer in het rooster 21 woorden die met 
‘ruimtevaart’ te maken hebben. Plaats de 
letters die overblijven op een rij. Wat lees je?
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Letterrooster

1 2 3 4 5

A A B C D E

B F G H I J

C K L M N O

D P R S T U

E V W X Y Z

Tip: Elke nacht lijkt de maan van vorm te veranderen, maar dat is niet zo!

E5.B4.A5 - B5.A5 - A5.A5.C4 - A4.A5.A5.C2 - E1.A1.C4 - A4.A5 - C3.A1.A1.C4 - ,  
- A4.A1.C4 - B4.D3 - A4.A1.D4 - A5.A5.C4 - D3.A3.B3.B4.B5.C4.B2.A5.D3.D4.A1.C2.D4.A5.

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Puzzel
Met de zes puzzelstukken vorm je een vierkant. Klaar? Schrijf op wat je leest.

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________

Tijd over? Zoek het uit! (6)

Voor jou een fluitje 
van een cent?

De maan
   geen

is

planeet, 
   een

  Ze
een

maar
satelliet.

 draait rond
planeet.
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Ruimtewoorden
Zoek de juiste woorden bij de opgave en noteer ze in het rooster.  
Onderaan vind je de woorddelen die je kunt gebruiken.

1. Ander woord voor astronaut.
2. Amerikaans ruimtevaartprogramma van de NASA.
3. Derde grootste en vanaf de zon gezien 7de 

planeet van ons zonnestelsel.
4. Explosief mengsel dat gebruikt wordt om 

projectielen af te schieten.
5. Ruimtevaartuig, bedoeld om langere tijd te 

bemannen.
6. Naam van hond die in 1957 de ruimte in ging.
7. Belgische ruimtevaarder die in 1992 de ruimte 

verkende.
8. Ruimtevaartuig.
9. Russische naam voor satelliet.
10. Voorwerp dat in een baan om een ander object 

beweegt.

11. Van de zon af gerekend de 6de planeet in ons 
zonnestelsel.

12. Vanaf de zon gezien de 2de planeet uit ons 
zonnestelsel.

13. Voornaam van Rus die in 1961 als eerste mens 
de ruimte verkende.

14. De grootste planeet van ons zonnestelsel.
15. Bestaat uit ijs, gas en stof.
16. Synoniem voor kosmonaut.
17. De verst van de zon verwijderde planeet van ons 

zonnestelsel.
18. Dwergplaneet.
19. Onze planeet.
20. Dichtst bij de zon staande en kleinste planeet in 

ons zonnestelsel.

LAI- PITER KO- PLU- KOS- ASTRO- JU- BUS- MOUT SA-

SPOET- SATEL- FRI- VE- NEP- AAR- TURNUS MONAUT TO NAUT

RUIMTE- TUNUS NIK KRUIT LO URA- RI LIET KA JOE-

NUS STATION MEET MER- APOL- KET NUS CURIUS DE RA-

Tijd over? Zoek het uit! (7)

© ESA

Moeilijk? Ach ... 
Met een portie 
wilskracht lukt 
het wel.

11

12

1 13

15 14

2

M A R S 9

10

3

4

17 16

5

6 19 18

7

8

20

© ESA
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Zoekwoord

. A . . L . . . .

Je zoekt een woord van negen letters in het Nederlands. Het woord vorm je met letters uit de 
woorden in de tabel. Naast elk woord staat hoeveel letters ervan op de juiste plaats staan en 
hoeveel op de verkeerde plaats.

Juiste plaats Verkeerde plaats

TAALREGEL 2 4

TWEETALIG 1 6

SERVETTEN 2 3

SAUSDIKTE 2 3

SCHOOLUUR 2 0

DOORLOPEN 2 0

Een hint? Het woord is verwant met ‘maan’.

Veelvouden
Markeer de hokjes met een veelvoud van 9. Plaats de letters uit die hokjes op een rij.

29 
S

36 
R

58 
E

72 
U

109 
D

45 
I

63 
M

190 
F

98 
E

18 
T

181 
S

81 
E

117 
V

145 
N

108 
A

136 
E

99 
A

149 
B

127 
K

54 
R

71 
I

90 
D

27 
E

126 
R

_______________________________________________

Tijd over? Zoek het uit! (8)

Mmm… help je  
me een handje?
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Trap op, trap af

Schrappen
Schrap op elke raket de letters die meer dan één keer voorkomen.  
Welk woord vorm je met de overblijvende letters?

Tijd over? Zoek het uit! (9)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

1. klinker
2. voertuig
3. groep mensen
4. planeet

1. medeklinker
2.  deel van de mast van een schip
3. wiel
4. ginder
5. planeet

1. medeklinker
2. totale prijs (afk.)
3. diep gat
4. bloem
5. dwergplaneet

1. medeklinker
2. muzieknoot
3. stapelruimte
4. van ‘trekken’
5. ruimtetuig

1. klinker
2. moeder
3. van ‘nemen’
4. hemellichaam

1. klinker
2. van ‘eten’
3. knaagdier
4. kist van latten
5. mannelijk dier
6.  typisch voor het 
  maanoppervlak

. . . . . . . . .

Tip: atmosfeer

. . . . . . .

Tip: ontstaan van het heelal

r

   z
   e
 b
  v        o          i        l   
 
   m     k     d       i   

v
   

n        m         
 b

     d

   z             a

         t 

   d        n
        

 b
 

        a      b 

   i     e    
f
 

     k      g
  s    m    e           z 
  
s   

                 
f 

          r  
     p     

          t       z

Voeg telkens 
een letter toe.
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Slepen en puzzelen
Klaar? Met de letters uit de hokjes met een getal vorm je een nieuw woord.

. . . . . . .

J E M A A

L A N D A A

N S

A Z

Muziek
In elk woord ontbreekt een andere muzieknoot. Vul aan. Schuif daarna vier woorden in het 
rooster.  
Kies je goed, dan lees je in de grijze vakjes een woord.

. . W I N E

. . B E L

. . M E I N

. . . D A A T

. . M I E K

. . B U S

. . N T E N

. . . . . .

. . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Tijd over? Zoek het uit! (10)

1 2 3 4 5 6

1 2

2 7

3 3

4 5

5

6 1 4 6

A

A W A Z O

R I T E N

I
N A E

E G

Sleep de stukken  
op de juiste plaats.
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Getalwoorden

Van ‘zeggen’
10 13

I
11

Fietsonderdeel
14 6

M
4

Noodoproep
10 2 6

Proper
3 11 7

Deel van oor
9 5 12

Evenwichtig
Z
1 8 4

Van dat ene woord
Met de letters van het gezochte woord kun je o.a. de volgende woorden maken:
er – ei – me – te – es – uit – mi – si – pi – rem – tem – mes – mis – sip – hip – mier –  
hier – muis – riet – smet – mest – schuit – schim – schep –schuim – scherm

Voor het eerst

a = u e= a i = e o = i u = o

Di hund Leoke meekti iin rios on di raomti. Up 3 nuvimbir 1957 bigun vuur Leoke hit gruti evuntaar.
Een buurd ven di Rassoschi setilloit Spuitnok 2 meekti di voirvuitir umwintilongin rund di eerdi.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Tijd over? Zoek het uit! (11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Roofvogel
12 3 8

R
7

Kledingstuk
5 1 2

I
9

Zoek je mee naar 
twee begrippen?

© NASA
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Schuiven
Ontdek een zin door het correcte rooster over het bovenste te schuiven.

BIJ IN DE 1986 VLUCHT- LIEP KON HET

KORT APOLLO NA DE LANCE- RING DE MIS

MAAN MET OP DE CHAL- DE LENGER. DE

ZEVEN ASTRO- OF NAUTEN LANDEN STIER- VEN. OOK.

       

Uitdaging
Meet je met een klasgenoot. Hoeveel woorden kun je in vijf minuten samenstellen met letters uit 
het woord ‘RUIMTESTATION’?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

ik: ____ woorden  ⇔  klasgenoot: ____ woorden

Kijk goed
Welke raket is gebouwd  
met dezelfde stukken  
als de eerste raket?
Kijk (en meet) goed!

Tijd over? Zoek het uit! (12)

Gok je goed?

1 32 4
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Tellen
Hoeveel keer tel jij het woord ‘maan’? Zoek in alle richtingen, ook schuin.

M N A A M M

A A M A A N

M A A N A A

A M A A N A

A A M A N M

N A A M A N

Allemaal manen

   	 	 	 	 	 

Observeer elke avond de maan en vul de data aan.

1. nieuwe maan __________________________

2. smalle maansikkel __________________________

3. eerste kwartier __________________________

4. wassende maan __________________________

5. volle maan  __________________________

6. afnemende maan __________________________

7. laatste kwartier __________________________

8. smalle maansikkel __________________________

Tijd over? Zoek het uit! (13)

Hoeveel tel jij er?
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Alfabet
Met de ontbrekende letters uit het alfabet stel je een nieuw woord samen.

In de ruimte
Schuif de ‘ruimtewoorden’ in het rooster.  
Schuif je goed, dan lees je onder de pijl een nieuw woord.

. . . . . . . . t

. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . .

. . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . .

. . . .

. . .

. . i . .

Tijd over? Zoek het uit! (14)

Je zoekt naar zes letters.
s

d
k

c v
l

g

w

y

q

f

a
j

h

x

p

b

z

on

hemellichaammaan

ESA
evolutie

satelliet energie
Neil Armstrong

telescoop

raket

Laika

Edwin Aldrin

ruimte

© NASA
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Pijlendans

* De ster maan bevinden is onze

naaste Op de baan in zich het

heelal Zij beweegt vlaktes grote ook als

altijd soms met landing bergen kant naar

en aarde zelfs enorme op en van

geen wel kraters. wat heel toe ons

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Duo’s
Vorm zes duo’s. Verzin met twee van de gevonden woorden telkens een zin.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

1.  _____________________________________________________________________________

2.  _____________________________________________________________________________

zonne noom

om

mete

weg
verduistering

astro oor

stelselmaans

melk

wenteling

Tijd over? Zoek het uit! (15)

Je start in het hokje 
met de ster.
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Quiz! Quiz! Quiz!
1.  Wanneer precies zette de mens de eerste voet op de maan?

a. 16 juli 1969. (In)
b. 21 juli 1969. (21 juli)
c. 24 juli 1969. (Het)

2.  Welk ruimtevaarttuig bracht de bemanningsleden naar de maan in 1969?
a. Apollo 11. (1969)
b. Vostok 1. (reizen)
c. Challenger. (zijn)

3.  Wie van het Amerikaanse team nam tijdens de maanlanding de leiding op zich?
a. Michael Collins. (drie)
b. Neil Armstrong. (was)
c. Edwin ‘Buzz’ Aldrin. (bollebozen)

4.  Welke naam kreeg de maanlander?
a. ML. (mannen)
b. ELM. (ze)
c. LM. (een)

5.  Wie van de bemanning verkende het maanoppervlak niet?
a. Edwin ‘Buzz’ Aldrin. (naar)
b. Neil Armstrong. (stappen)
c. Michael Collins. (belangrijke)

6. De astronauten lieten een plakkaat achter op de maan. Wat staat erop geschreven?
a. ’Hier zetten mensen van de planeet aarde voor het eerst voet op de maan’. (dag)
b. ’De Amerikanen groeten alle ruimtebewoners’. (de)
c. ’De aardbewoners brengen vredevolle groeten’. (in)

Tijd over? Zoek het uit! (16)

Ben je er klaar voor?  
Met de woorden bij de 
correcte antwoorden kun 
je een zin vormen.

© NASA
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Quiz! Quiz! Quiz!
7. Waaruit bestond de taak van de bemanning tijdens het verblijf op de maan?

a. Uitsluitend uit het nemen van foto’s en het filmen. (maan)
b. Ze namen stalen van de lucht en verzamelden stenen. (in)
c. De astronauten onderzochten de maanbodem tot op een meter diepte. (een)

8. Welke soort baan beschrijft de maan tijdens de omwenteling rond de planeet aarde?
a. De baan varieert voortdurend. (ze)
b. Een perfect ‘ronde’ baan. (raket)
c. Een elliptische baan. (de)

9.  Vul aan. De snelheid waarmee de maan rond de eigen as draait, is in vergelijking met de 
snelheid waarmee ze rond de aarde toert …
a. even groot. (geschiedenis:)
b. kleiner. (heten:)
c. groter. (en:)

10. Hoe noem je de verschillende maanstanden die we zien vanop de aarde?
a. Schijngestalten. (de)
b. Maangetijden. (Neil)
c. Maaneclipsen. (landen)

11. Heeft de maan invloed op de waterstand van zeeën en oceanen?
a. Soms. (Armstrong)
b. Neen. (op)
c. Ja. (mens)

12. Wie of wat veroorzaakte de vele kraters op het maanoppervlak?
a. Blikseminslagen. (Edwin)
b. De inslag van meteorieten. (zette)
c. Niemand die het met zekerheid weet. (het)

13. Wanneer doet zich een totale maansverduistering voor?
a. Bij afnemende maan. (Aldrin)
b. Bij wassende maan. (hemellichaam)
c. Bij volle maan. (voor)

Tijd over? Zoek het uit! (17)

Lukt het?
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Quiz! Quiz! Quiz!
14. Waarop wordt er tijdens de voorbereiding op een ruimtevlucht het meest geoefend?

a. Op de hygiënegebruiken in de ruimte. (en)
b. Op het radiocontact met het controlecentrum. (de)
c. Op het bewegen zonder zwaartekracht. (het)

15.  Waarmee springt de kosmonaut bijzonder zuinig om tijdens de  
ruimtevlucht?
a. Met de waterreserves. (eerst)
b. Met de zuurstofreserves. (Michael)
c. Met het voedsel. (opdracht)

16. Wie presenteerde in de 13de eeuw primitieve raketten met buskruit als brandstof?
a. De Chinezen. (een)
b. De Turken. (Collins)
c. De Amerikanen. (het)

17.  Wie bewees in de 17de eeuw dat de zwaartekracht ervoor zorgt dat de planeten om de zon 
wentelen?
a. Galileo Galilei. (zijn)
b. Isaac Newton. (voet)
c. Robert Goddard. (vraagt)

18. Waarvoor is de Rus Joeri Gagarin bekend?
a. Hij kwam om tijdens een testvlucht. (Amerikanen)
b. Hij bestuurde tijdens de Tweede Wereldoorlog de eerste V2. (heel)
c. Hij maakte als eerste mens een ruimtevlucht. (op)

19. Welk ruimteschip raasde voor het eerst voorbij Venus?
a. Vostok 6. (en)
b. Mariner 2. (de)
c. Spoetnik 1. (wat)

20. In welk jaar stuurde de Voyager 2 beelden van de planeet Neptunus?
a. In 1981. (oud.)
b. In 1986. (voorbereiding.)
c. In 1989. (maan.)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Tijd over? Zoek het uit! (18)

© NASA

Niet te moeilijk?
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blz.2 - Op kamp naar de maan - Goed gelezen?
1. Op 21 juli 1969 zette de mens voor het eerst een voet op de maan.
2. De naam van het ruimtetuig was: ‘Apollo 11’.

blz.3 - Test jezelf - Goed gelezen?
1. De hond heette Laika.
2. astronaut – kosmonaut.

blz. 4 - Naar de maan - Goed gelezen?
1. Land: de Verenigde Staten. Staat: Florida. Basis: Cape Canaveral.
2. Commandant Neil Armstrong had de leiding.
3. Edwin ‘Buzz’ Aldrin bestuurde de maanlander.

blz. 5 - Op de maan (1) - Goed gelezen?
1. De raket Saturnus V lanceerde de Apollo 11. Bovenaan het ruimtetuig bevond zich de 

maanlander LM of Eagle met daaronder de besturingsmodule Columbia.
2. Snelheid: 3.360 km per uur.
3. De LM landde op de Zee der Rust.

blz. 6 - Op de maan (2) - Goed gelezen?
1. Op het plakkaat staat: ‘Hier zetten mensen van de planeet aarde voor het eerst voet op de 

maan’.
2. Op het maanoppervlak is er een kleine heuvel te zien. Er zijn ook uitgestrekte kraters en er 

liggen heel wat stenen.

blz. 7 – Terug naar planeet aarde - Goed gelezen?
1. Collins bevond zich de hele tijd in de Apollocapsule Columbia.
2. Er heerste grote opluchting toen de Apollocapsule de atmosfeer van de aarde binnendrong.

blz. 8 – Kijk op de maan (1) - Goed gelezen?
1. De maan vangt de stralen van de zon op en weerkaatst ze, zoals een spiegel dat doet.
2. Dat komt omdat de snelheid waarmee de maan rond haar eigen as wentelt, dezelfde is als de 

snelheid waarmee ze rond de aarde draait.

blz. 9 – Kijk op de maan (2) - Goed gelezen?
1. Omdat de maan rond de aarde draait zien wij niet altijd het volledig belichte deel van de maan, 

maar slechts een stukje ervan: de schijngestalte.
2. Door de zwaartekracht trekken de aarde en de maan elkaar aan. Beide oefenen een kracht 

uit. De maan trekt het oppervlak van de oceanen en de zeeën naar zich toe waardoor het 
water stijgt: hoogtij of vloed ontstaat.

blz. 10 – Kijk op de maan (3) - Goed gelezen?
1. De maan is meer dan 4,4 miljard jaar oud.
2. Ze ontstaan door meteorietinslagen.
3. Bij volle maan ontstaat een totale maansverduistering als de zon, aarde en maan op één lijn 

komen. Als de maan in de schaduw van de aarde terechtkomt, is ze niet meer zichtbaar vanop 
aarde.
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blz.11 – Het leven aan boord (1) - Goed gelezen?
1. De astronauten leren o.a. bewegen zonder zwaartekracht en oefenen daarvoor in het water.
2. Het pak beschermt de astronaut tegen de extreme temperatuur in de ruimte …

blz. 12 – Het leven aan boord (2) - Goed gelezen?
1. Er zijn magneten voorzien om het bestek aan te bevestigen.
2. Astronauten slapen in een slaapzak die vastzit aan de wand van het ruimteveer.
3. De urine ‘verdwijnt’ in de ruimte of wordt gezuiverd tot drinkbaar water.

blz. 13 – Mijlpalen (1) - Kiezen mag
1232 buskruit 1609 elliptische - zon 1610 Galilei - maan - Jupiter - aarde - zonnestelsel  
1676 licht 1686 Halley - komeet

Goed gelezen?
1. Kepler toonde aan dat planeten een elliptische omloop hebben.
2. Hij zei dat de zon en niet de aarde in het centrum van het zonnestelsel lag.
3. Om de 76 jaar.

blz. 14 – Mijlpalen (2) - Kiezen mag
1687 zwaartekracht 1781 Uranus 1846 planeet 1895 raketmotor - brandstof 1926 vloeibare  
1930 dwergplaneet 1942 testen 1949 tweetrapsraket

Goed gelezen?
1.  In 1895 kwam een Russische wetenschapper op het idee om een raketmotor te bouwen die op 

vloeibare brandstof werkt. In 1926 lanceerde Goddard zo’n raket.
2. De V2-raketten zouden dienen om Engelse steden te bombarderen.

blz. 15 – Mijlpalen (3) - Kiezen mag
1957 satelliet - Spoetnik 2 - hond - oververhitting 1959 ruimtesonde - maan  
1961 mens - baan - aarde 1961 Mercury 1962 planeet

Goed gelezen?
1. De kunstmaan steeg tot 950 km hoogte en kwam dan in een baan om de aarde. Na drie 
maanden brandde ze op in de atmosfeer.
2. Luna 3 zond de eerste beelden van de ‘achterkant’ van de maan naar de aarde.
3. De Rus Joeri Gagarin maakte als eerste mens een ruimtevlucht.

blz. 16 – Mijlpalen (4) - Kiezen mag
1963 vrouw - radiocontact 1964 maanbodem 1965 ruimtewandeling 1966 Venus 1969 mens 
1971 ruimtestation - kunstmaan - rode - Marssonde

Goed gelezen?
1. In de Vostok 6 zat de eerste vrouw, Valentina Tereshkova, die een ruimtereis maakte.
2. Alexei Leonov voerde de eerste ruimtewandeling uit.
3. Het ruimtetuig Venera 3 landde als eerste op Venus.
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blz. 17 – Mijlpalen (5) - Kiezen mag
1973 Skylab - bemande 1974 Mercurius 1975 ruimtevaarders - koppelen 1977 ruimtesonde  
1982 Venus 1986 spaceshuttle - schooljuf

Goed gelezen?
1. In 1973 vond de tot dan toe langste bemande ruimtevlucht ooit plaats.
2. De Voyager 2 stuurde beelden van de planeten Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus.

blz. 18 – Mijlpalen (6) - Kiezen mag
1992 Frimout - Atlantis 1998 ruimtestation 1999 China 2001 toerist 2002 De Winne 2003 
atmosfeer

Goed gelezen?
1. Dirk Frimout en Frank De Winne verbleven in de ruimte.
2. Het liep fout met de Challenger en met de Columbia.

blz. 19 – Tijd over? Zoek het uit! (1) – Kruisende woorden

maanlanding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 M A A N P L U T O

2 E R A A N U I E R

3 R A R I T E I T V

4 C D M V Z M A

5 U N E H E E L A L

6 R A P N N R

7 I S L A M E Z E L

8 U A L A R I E A

9 S E R O R I A

10 A R M S T R O N G

blz. 20 – Tijd over? Zoek het uit! (2) - Geheimschrift
De verovering van de ruimte door de mens is mogelijk gemaakt door pioniers, van wie Joeri 
Gagarin de bekendste is.

3, 2, 1…0
Venus
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blz. 21 – Tijd over? Zoek het uit! (3) - Op zijn Zweeds

1. ruimtevluchten
2. kunstmanen
3. is
4. Noë
5. om
6. in
7. aar
8. knus
9. io
10. rd 
11. Collins
12. uraan

13. indigo
14. uren
15. Mercurius
16. tel
17. dor
18. Lidie
19. nr
20. nat 
21. landen
22. lr
23. villa
24. Aldrin

25. Ina
26. ze
27. Nora
28. ui
29. ace
30. zon 
31. pa
32. manen
33. spe
34. ring
35. om
36. ever

37. strik
38. re
39. era
40. Ina
41. Ivan
42. ig
43. een
44. An
45. Ine
46. Gagarin

asteroïde

blz. 22 – Tijd over? Zoek het uit! (4) - Datum
21 – 7 – 1969
De datum 21 juli 1969 verwijst naar de mens die voor het eerst een voet op de maan zet.

Woorddelen
1. Saturnus - 2. Apollo - 3. Gagarin - 4. kosmonaut

blz. 23 – Tijd over? Zoek het uit! (5) - Zoekrooster
Op 21 juli 1969 zette de Amerikaan Neil Armstrong als allereerste mens een voet op de maan.

blz. 24 – Tijd over? Zoek het uit! (6) - Letterrooster
Zie je een deel van de maan, dan is dat een schijngestalte.

Puzzel
De maan is geen planeet, maar een satelliet. Ze draait rond een planeet.

blz. 25 – Tijd over? Zoek het uit! (7) - Ruimtewoorden

1. Kosmonaut
2. Apollo
3. Uranus
4. Buskruit
5. Ruimtestation
6. Laika
7. Frimout
8. Raket
9. Spoetnik
10. Satelliet

11. Saturnus
12. Venus
13. Joeri
14. Jupiter
15. Komeet
16. Astronaut
17. Neptunus
18. Pluto
19. Aarde
20. Mercurius
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blz. 26 – Tijd over? Zoek het uit! (8) - Zoekwoord
satelliet

Veelvouden
ruimtevaarder

blz. 27 – Tijd over? Zoek het uit! (9) - Trap op, trap af
r - re - rek - trek - raket
t - tp - put - tulp - Pluto
r - ra - rad - daar - aarde
a - ar - ras - Mars
a - ma - nam - maan
a - at - rat - krat - kater - krater

Schrappen
oerknal – dampkring

blz. 28 – Tijd over? Zoek het uit! (10) - Slepen en puzzelen

1 2 3 4 5 6

landing 1 M A A N E

2 A A W E G

3 R I T N

4 S I A Z

5 J E Z O

6 L A N D E N

Muziek
domein – fabel – lawine – sinten: maan

(rebus - mimiek - soldaat) 

blz. 29 – Tijd over? Zoek het uit! (11) - Getalwoorden
1. zei - rem - gier - trui: ruimtereiziger
2. SOS - net - lel - zen: zonnestelsel

Van dat ene woord
ruimteschip

Voor het eerst
De hond Laika maakte een reis in de ruimte. Op 3 november 1957 begon voor Laika het grote 
avontuur. Aan boord van de Russische satelliet Spoetnik 2 maakte de viervoeter omwentelingen 
rond de aarde.
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blz. 30 – Tijd over? Zoek het uit! (12) - Schuiven
In 1986 liep het kort na de lancering mis met de Challenger. De zeven astronauten stierven.

Uitdaging
es - ei - re - te - net - tin - met - mei - tien - niet - muis - stam - stem - ruimte - station…

Kijk goed
raket 3

blz. 31 – Tijd over? Zoek het uit! (13) - Tellen
11 keer

blz. 32 – Tijd over? Zoek het uit! (14) - Alfabet
ruimte

In de ruimte
satelliet – telescoop – Edwin Aldrin - raket – ruimte – evolutie – Neil Armstrong – hemellichaam – 
energie – maan – ESA – Laika

sterrenhemel

blz. 33 – Tijd over? Zoek het uit! - Pijlendans
Op de maan bevinden zich grote vlaktes met enorme bergen en heel wat kraters.

Duo’s
astronoom – zonnestelsel – melkweg – maansverduistering – meteoor – omwenteling

blz. 34 – Quiz! Quiz! Quiz!
1b - 2a - 3b - 4c - 5c - 6a - 7b - 8c - 9a - 10a - 11c - 12b - 13c - 14c - 15a - 16a - 17b - 18c - 19b - 
20c

21 juli 1969 was een belangrijke dag in de geschiedenis: de mens zette voor het eerst een voet op 
de maan.
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