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Voorwoord
In het kader van ruimtesonde Rosetta en de landing van Philae op komeet 67P/
Tsjoerjoemov-Gerasimenko, vonden we het een leuk idee om een educatief pakket aan 
de ruimtevaart te besteden. Dit pakket behandelt onderwerpen zoals bijvoorbeeld de 
communicatie met een ruimtesonde en de moeilijkheden die daarbij kunnen optreden. 
Het pakket kan ingezet worden voor chemie, fysica, wiskunde en/of techniek. Het pakket is 
gebaseerd op de teksten van Parque de las Ciencias (Andalusië, Granada).

Het pakket bestaat uit drie hoofdstukken die telkens opgedeeld zijn in drie onderdelen: (1) 
Doel, (2) Verband met Rosetta en (3) Experiment. Het experiment deel is elke keer zodanig 
opgesteld, dat je het onmiddellijk in de klas gebruikt kan worden. Je vindt ook telkens een 
handige checklist met het nodige materiaal terug.

In de andere delen vind je extra achtergrondinformatie die je je leerlingen kan meegeven 
om het experiment wat te kaderen.
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1 Inleiding 
Ben je geboeid door de ruimte en de ruimtevaart? Dit pakket gaat in op heel wat 
verschillende aspecten en is dus ideaal om je kennis wat te verbreden. Zowel het 
chemische, fysische, technische en wiskundige aspect van de ruimte en de ruimtevaart 
worden aangeraakt met drie fascinerende experimentjes.

Maak je eigen komeet met eenvoudige producten die de samenstelling van een echte 
komeet zeer goed benaderen, bereken de energie die nodig is om een raket te lanceren, 
ontdek hoe een ruimtetuig aan de hand van de zwaartekracht van planeten kan versnellen 
en leer wat de wet van actie-reactie te maken heeft met de voorstuwing van een raket.
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2 Maak je eigen komeet
2.1 Doel
  De onderliggende fysische en chemische processen begrijpen die   

 plaatsvonden bij het begin van de evolutie van de Zon en  

  het Zonnestelsel.

 Kennis van de structuur en het materiaal waaruit kometen opgebouwd zijn.

2.2 Verband met Rosetta
Kometen zijn de meest primitieve voorwerpen in het Zonnestelsel. Veel wetenschappers 
denken dat ze nog sporen bevatten van de fysische en chemische processen die 
plaatsvonden bij het begin van de evolutie van de Zon en het Zonnestelsel.

De overvloed aan vluchtig materiaal in kometen maakt van hen bijzonder belangrijke en 
buitengewone ruimtelichamen. Die eigenschap bewijst dat kometen op grote afstanden 
van de Zon ontstonden en bij lage temperaturen bewaard werden sinds hun ontstaan. 
Het materiaal van een komeet vertegenwoordigt bijgevolg de condities die het meest 
aanleunen bij de omstandigheden van het moment waarop de Zon en ons Zonnestelsel 
ontstonden.

    Onze kennis van kometen en asteroïden is de laatste   
    twintig jaar enorm verbeterd.  
    De belangrijkste mijlpalen waren ongetwijfeld het   
    voorbijvliegen van komeet Halley langs ESA’s Giotto en  
    de Russische Vega probes in 1986. In 1991 maakte NASA’s  
    ruimtetuig Galileo voor de eerste keer van dichtbij kennis  
    met een asteroïde uit de hoofdgordel, Gaspra, op zijn weg  
    naar Jupiter. 
De komeet van Halley, gefotografeerd vanaf Paaseiland in maart 1986

Tijdens dezelfde periode stegen het aantal telescopische observaties vanop Aarde of 
vanuit een baan om de Aarde (van de ESA/NASA SOHO en Hubble Space Telescope 
missies bijvoorbeeld). Deze observaties vormen de basis voor het begrijpen van kleine 
ruimtelichamen, aangezien men nu de observaties kon vergelijken van een groot aantal 
verschillende objecten en bredere onderzoeken kon voeren naar kometische activiteit.
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Uit de weelde aan nieuwe informatie werd het duidelijk dat er geen duidelijk onderscheid 
kan gemaakt worden tussen een komeet en een asteroïde. De buitenste asteroïden 
vertonen inderdaad overeenkomsten met de komeetkernen die ver van de Zon gevonden 
worden. De verste asteroïde, Chiron, die een baan heeft buiten de baan van Saturnus, 
wordt beschouwd als een reusachtige komeetkern. Verder evolueren korte-periode 
kometen (kometen met een kleinere en snellere baan) na de uitputting van hun vluchtige 
componenten in asteroïden. 

De Rosetta-missie van ESA werd specifiek ontworpen om belangrijke wetenschappelijke 
doelen te bereiken door onderzoeken uit te voeren op en in de directe omgeving van de 
komeet zelf. 

 
     Philae zal informatie verzamelen over de chemische  
     en fysische eigenschappen van een beperkte   
     oppervlakte op de komeet.  
 

 

Landing van Philae op 67P/Tsjoerjoemov-Gerasimenko

 
     Rosetta zal gesofisticeerde analyses uitvoeren  
     op de stofdeeltjes en het gas die ontsnappen uit  
     de kern. Het ruimtetoestel zal voor het grootste  
     deel van zijn missie binnen de afstand van  
     10 kilometer van de kern blijven,  
     waar het geanalyseerde stof en gas    
     hoogstwaarschijnlijk zeer gelijkaardig is aan  
     het oppervlaktemateriaal, en waar het kan  
     gelinkt  worden aan specifieke plaatsen op  
     het komeetoppervlak. De fysica van de buitenste  
     coma (of gaswolk) en de interactie met de   
     zonnewind zullen ook bestudeerd worden.

Ruimtesonde Rosetta
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2.3 Experiment
2.3.1 Materialenp zoek

Wat heb je nodig?

 - Maatbeker

 - Grote lepel

 - Mengkom

 - Zwarte vuilzak

 - Hamer

 - Koude-bestendige handschoenen en een veiligheidsbril

 - Droog ijs – 2 kopjes per komeet

 - Ammoniak – 2 eetlepels

 - Water – 2 kopjes

 - Donkere maissiroop (of cola) – 1 eetlepel

 - Aarde – 1/4e kopje

 - Overhead projector en een glazen kom of een warmtelamp om de komeetstaart te tonen 

 

2.3.2 Aan de slag
Deze activiteit verschaft inzicht in het “vuile sneeuwbal”-model van kometen, opgebouwd 
uit materiaal van het vroege zonnestelsel in de vorm van bevroren water en gassen, 
eenvoudige organische componenten en stof.

Een komeet is een bevroren brok steen of afval rond de Zon. Deze vuile sneeuwballen 
ontstonden ongeveer 4,6 miljard jaar geleden toen gassen aan stenen en brokken 
ruimte-afval vroren doordat ze zo ver van de Zon verwijderd waren. Als een komeet 
de zon benadert, beginnen de bevroren gassen te sublimeren, of het bevroren water 
te smelten door de zonnewind. Dat veroorzaakt de wazige staart, die bekend staat als 
die plasmastaart. De staart hangt niet achter de komeet, maar wijst weg van de zon. De 
plasmastaarten kunnen zelfs langer worden dan de diameter van Jupiter, de grootste 
planeet van ons zonnestelsel. De tweede staart bestaat uit het puin dat vrijkomt bij de 
sublimatie van de gassen. Deze staart wordt de stofstaart genoemd. Wetenschappers 
kennen de samenstelling van kometen doordat ze verschillende sondes lieten landen op 
kometen, die daar dan vervolgens gaten boorden in het bevroren oppervlak. Tijdens het 
analyseren van de boringen ontdekte men dat kometen opgebouwd zijn uit een stenige 
kern, bedekt met bevroren water en bevroren gassen zoals waterstof, koolstof, zuurstof, 
stikstof, methaan en ammoniak.
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3, 2, 1,... START

1. Verzamel al het benodigde materiaal.

2. Neem je mengkom en doe er een vuilzak over om de mengkom niet vuil te maken

3. Doe de twee kopjes water in de vuilzak in de mengkom

4. Voeg het kwart kopje aarde toe en roer goed

5. Voeg het organisch materiaal in de vorm van maissiroop of cola toe.  
 Roer opnieuw goed

6. Voeg de twee eetlepels ammoniak toe. Roer goed

7. Doe de koude-bestendige handschoenen en de veiligheidsbril aan

8. Doe het droog ijs in een aantal plastic zakjes en verbrijzel het met de hamer

9. Voeg het verbrijzelde droog ijs toe aan je mengsel in de mengkom en begin   
 onmiddellijk hevig te roeren. 
 Zorg ervoor dat je binnen de 30 seconden alle ingrediënten gemengd hebt.  
 Dit moet snel gebeuren aangezien het water in je mengkom onmiddellijk zal  
 bevriezen.

10.  Haal je lepel uit de mengkom en laat je mengsel twee minuten rusten.

11. Haal de vuilzak uit de mengkom, met je komeet erin.

12. Laat iemand je helpen door de zak losjes vast te houden terwijl jij je komeet 
 (met de handschoenen aan!) kneedt en vormt gedurende een minuut. 

13. Haal je komeet uit de vuilzak. Je bent klaar. Is je komeet geen perfect ronde bal?  
 Goed zo! Een echte komeet heeft ook een zeer grillige vorm.

14. Plaats de komeet in een glazen schaal op een voorverwarmde overhead projector  
 of onder een hittelamp.

15. Observeer de plasmastaart van jouw komeet!
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3 Banen in een zonnenstelsel en 
fly bys

3.1 Doel
 Begrijpen waarom Rosetta zo’n lange weg moet afleggen en  

  waarom het zoveel tijd vergt om bij zijn eindbestemming te 

  komen.

 De belangrijkste banen van het Zonnestelsel en komeet 67P/Churyumov- 

  Gerasimenko begrijpen op een eenvoudige manier.

 

 Uitleggen waarom alle manoeuvres, berekeningen en technische details  

  van de missie tot in de puntjes moeten bestudeerd worden voor de   

  lancering. Eens de komeet gelanceerd is, mogen er geen fouten meer in  

  de berekening zitten, want er kunnen slechts zeer kleine wijzigingen   

  gemaakt worden in de vliegrichting.
 
 
 

3.2 Verband met Rosetta
Tijdens zijn tien jaar durende reis naar komeet 67P/Churyumov-Gerasimenko, zal 
Rosetta bijna vier maal rond de zon cirkelen. Hij zal ook de asteroïdengordel tweemaal 
doorkruisen en snelheid halen uit gravitatie kicks van swing-bys dichtbij Mars (2007) en 

de Aarde (2005, 2007 en 2009).

De lancering en vroege orbit fase (LEOP)

Er was gepland dat Rosetta gelanceerd zou worden om 07:36:49 UT op 26 februari 2004. 
Door slecht weer moest de lancering echter een eerste keer uitgesteld worden, het 
tweede uitstel kwam er door een technische storing aan het lanceergestel. Uiteindelijk 
werd Rosetta vijf dagen later, op 2 maart 2004, gelanceerd.

   Na de opbranding van de onderste brandstoftanks bleven < 
   het ruimtetuig en de bovenste tanks in een stationaire baan  
   (4000 x 200 km) om de Aarde gedurende twee uur.  
   Bij de ontbranding van Ariane’s bovenste tanks werd Rosetta in  
   zijn interplanetaire baan gelanceerd, alvorens af te splitsen van  
   het ruimtetuig.

Rosetta liftoff 
© ESA/CNES/ARIANESPACE-Service Optique CSG
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Aarde swing-bys

Rosetta reisde eerst weg van zijn thuisplaneet, voordat hij een jaar na zijn lancering, 
in maart 2005, terugkwam. Vervolgens vloog Rosetta naar Mars en terug naar Aarde in 
november 2007 voor zijn tweede swing-by bij onze planeet. In november 2009 vloog 
Rosetta langs de Aarde voor een derde en laatste keer voor zijn finale snelheidsboost te 
krijgen die hij nodig had om zijn eindbestemming te halen.

    Tijdens zijn reis naar Aarde gaat Rosetta afwisselend  
    door actieve en passieve periodes. Hij zal tot een afstand  
    van 300 tot 5300 kilometer naderen. Operaties  
    focussen zich vooral op de bepaling van de baan   
    voor de fundamentele swing-by manoeuvres;  
    payload check-out, kalibraties en wetenschappelijke   
    observaties worden uiteraard ook uitgevoerd.  
    Indien nodig vinden de baancorrectiemanoeuvres  
    plaats net voor en net na een swing-by.g.

Mars swing-by

    Rosetta vloog voorbij Mars in februari 2007 op een  
    afstand van ongeveer 250km. In het voorbij gaan   
    verzamelde hij een aantal wetenschappelijke observaties.  
    Tijdens de swing-by moest Rosetta een eclips zien  
    te overleven waarvoor hij, te wijten aan de verandering  
    van het missiedoel, niet specifiek uitgerust was.  
 
 
 
 
De operatie vergde een grote inspanning van de FCT, maar was volledig succesvol. 
Tijdens de swing-by was er een communicatie black-out. Het signaal viel weg doordat het 
ruimtetuig achter Mars verdween ten opzichte van de Aarde.

Asteroide fly-bys

Tijdens de cruise-fase alterneert Rosetta tussen actieve en passieve fasen, afhankelijk 
van de noden van de missie. Als secundair wetenschappelijk doel observeerde Rosetta 
asteroide Steins in 2008 van op een afstand van 800 km.  
 
    In juli 2010 passeerde Rosetta op 3160 km van  
    asteroide Lutetia. De data die opgeslagen werden  
    aan boord van Rosetta zullen achteraf op Aarde   
    gedownload worden. 
 

Rosetta het dichtste bij. 
© ESA - C. Carreau

Rosetta tijdens de scheervlucht langs Mars. 
© ESA / C. Carreau.

Rosetta tijdens het voorbij vliegen van een asteroïde 
© ESA, image by C.Carreau
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Deep-space winterslaap

Na een gepland manoeuvre in de diepe ruimte, waarbij de motoren gebruikt werden 
om een verandering in snelheid van ongeveer 800 m/s te bekomen, gaat Rosetta in 
winterslaap tussen juni 2011 en januari 2014, als gevolg van de zeer gelimiteerde 
energievoorraad die aan boord is. Alle elektrische toestellen worden uitgeschakeld, 
behalve het thermaal subsysteem, de boordcomputer, radio ontvangers, command 
decoders en energievoorziening.

Tijdens deze periode moet Rosetta zijn maximale afstand van zowel de Zon, ongeveer 800 
miljoen km, als van de Aarde, ongeveer 1 miljard km, bereiken.

Aankomst

In mei 2014 zal Rosetta afgeremd worden, zodat zijn baan overeenkomt met die van 
komeet 67P/Churyumov-Gerasimenko. Een paar weken later zal het ruimtetuig in de 
omgeving van de komeet aankomen.

De zes maanden die daarop volgen, zal het de zwarte, slapende komeetkern dichter 
benaderen bij tot hij slechts een paar kilometer verwijderd is. Op dat moment staat niets 
hem nog in de weg om de spannende overstap te maken naar het in kaart brengen van de 
komeet, het uitzetten van de lander en de continue ‘comet chase’ naar de Zon.

(bron: http://www.esa.int/Our_Activities/Operations/Rosetta_operations)

Reisweg van Rosetta. 

Augustus 2014
Rosetta arriveert

bij de komeet
Januari 2014

Rosetta ontwaakt
uit de winterslaap

Juni 2014
Rosetta begint aan de

diepe winterslaap

Maart 2004
Rosetta begint 
aan de reis

Baan van de komeet
Baan van Jupiter

Rosetta’s pad

Mars

Aarde Venus

Mercurius
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3.3 Experiment
3.3.1 Inhoud 

 - Energie nodig om een ruimtetuig in een baan te krijgen. 

 - Kost van elke kg in de baan 

 - Snelheid van het ruimtetuig 

 - Ontsnappingssnelheid op Aarde, de maan en Jupiter 

 - Bereken de tijd die nodig is voor een ruimtetuig om van Aarde naar Jupiter te reizen  
 aan de ontsnappingssnelheid van op Aarde. Neem de nood aan versnelling in rekening  
 en de kost die dat zou meebrengen. 

 - De fly-bys, swing-by, verandering van richting en zwaartekracht 

 - De fly-bys uitgevoerd door de Rosetta-missie: Mars, Stein asteroide, Lutetia asteroide  
 en Aarde

3.3.2 Materialen

Wat heb je nodig?

 - .jpg file met de banen van de dichtst bijzijnde planeten op schaal, geprint op een  
 A3 of A4 
- .jpg file met de banen van de veraf gelegen planeten op schaal, geprint op een  
 A3 of A4

 - Draftsman kompas

 - Houten plank van 25 cm x 25 cm

 - Houten plank van 25 cm x 15 cm

 - Neodymium magneet 

 - Stalen bal

 - Lijm of dubbelzijdige tape

 - Een spie, gekanteld onder een hoek tussen 5 en 10 graden

 - Een stuk kabelgoot van ongeveer 10 cm. Zal gebruikt worden om de bal te lanceren

 - Foto van ons origineel model

 - Millimeterpapier in A4 formaat

 - Optioneel: camera op driepoot, video editor

N

O

Z

W
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3.3.3 Richtlijnen
Controleer de excentriciteit van de banen van de planeten met de Draftsmankompas 
 
Informatie over de energie die nodig is om een ruimteschip in een baan te krijgen, de kos 
per kg, de snelheden van de ruimtetuigen, de ontsnappingssnelheid van de Aarde, Maan 
en Jupiter.

Bereken de tijd die nodig is voor een ruimtetuig om van Aarde naar Jupiter te reizen aan 
de ontsnappingssnelheid van op Aarde. Neem de nood aan versnelling in rekening en de 
kost die dat zou meebrengen.

Kunnen we de kost reduceren?

De verandering van richting tijdens een fly-by heeft geen kost. Het kan ook het ruimtetuig 
doen versnellen of vertragen.

In ons model wordt de verandering van richting van het ruimtetuig gesimuleerd aan 
de hand van een magneet, een stalen bal en een ramp zoals weergegeven in de figuur. 
Hiermee kan je ondervinden hoe moeilijk de berekening, nodig om de exacte nieuwe 
richting te kennen, is. De richting hangt namelijk af van de snelheid van de bal, maar 
vooral ook van de afstand tussen het traject van de bal en de magneet.

Dit effect kan ook bekomen worden op een meer interactieve manier: elke deelnemer kan 
in een rechte lijn naar een paal stappen, stoppen en van richting veranderen. Ze moeten 
zich bewust zijn van de energie die ze daarvoor nodig hebben. Vervolgens veranderen ze 
van richting door met een hand de paal vast te nemen. Ook al is deze ervaring subjectief, 
het verschil in inspanning is duidelijk merkbaar.

Swing by / hulp van de zwaartekracht

Het is moeilijker om experimenten uit te voeren met zwaartekrachthulp of swing-by. 
Het vorige experiment kan ook nog eens herhaald worden met de arm van een tweede 
deelnemer in plaats van de paal. Wanneer de “ruimteschipdeelnemer” achter de 
“planeetdeelnemer” passeert, moeten ze hun armen in elkaar haken.
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Eerst focussen ze zich op de verandering van richting, net zoals bij de paal. Bij een 
tweede uitvoering moet de “planeetpersoon” in een bepaalde richting stappen, 
de “ruimteschippersoon” moet bij het voorbijkomen zijn arm in de arm van de 
planeetpersoon haken. De ruimteschippersoon zou nu een ‘snok’ moeten voelen.
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4 Raketten
4.1 Doel

 De derde wet van Newton begrijpen en toepassen op de stuwkracht van  

  rakketten 

   

 Het verband zien tussen een aantal begrippen zoals zwaartekracht en  

  wrijving om zo het verschil te zien tussen de verschillende soorten   

  beweging tijdens de vlucht

 

4.2 Verband met Rosetta
    Toen Ariane 5 de ruimte ingeschoten werd met  
    Rosetta, werd er al gemakkelijk vergeten dat hierachter,  
    en achter elke lancering, een team van honderden  
    mensen zit. Al die mensen hebben maandenlang   
    voorbereidingen getroffen om het Europees Space Port  
    in Kourou, Frans-Guyana op tijd klaar te krijgen. 
 
Lancering Artiane 5 

 
Als men bedenkt dat Rosetta honderden miljoenen kilometers zal afleggen tijdens 
haar missie, lijkt het vreemd dat 99,8% van de brandstof voor de volledige missie in 
de eerste honderd kilometer van het traject verbruikt zal worden. Dat komt omdat de 
raket in die fase wrijving ondervindt van de atmosfeer en moet ontsnappen aan de 
aantrekkingskracht van de Aarde. 

Om de dag vlot te laten verlopen werkten ongeveer 200 mensen maandenlang om de drie 
kritische elementen van de lancering tegelijkertijd klaar te krijgen. De drie elementen zijn 
de raket zelf, het Rosetta ruimteschip en de lanceerbasis.

Ariane 5 rakketten werden deels in Europa, deels in Frans-Guyana vervaardigd. 
De Europese onderdelen werden naar Kourou verscheept, waar het ruimtetuig 
geassembleerd werd, samen met de ter plaatse vervaardigde onderdelen. Van zodra de 
hardware klaar en getest is, wordt de software voor de vlucht op de boordcomputers 
geladen, zodat de automatische piloot weet wat er moet gebeuren!
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Het ruimtetuig zelf zal verscheept worden naar Kourou van zodra de Europese testen 
ten einde zijn. Daar zal het ruimtetuig afgewerkt worden en nog een laatste keer 
onderworpen worden aan tests, daarna wordt het voorzien van brandstof. Vervolgens 
wordt het op de lanceringsraket geladen met behulp van een speciale basis die het 
ruimtetuig weer los zal laten eenmaal het in de juiste baan in de ruimte gelanceerd is. Met 
deze methode werden ook al satellieten in een baan om de Aarde gelanceerd, hebben we 
de Maan bezocht, enzovoort.

  De brandstof kan zowel vloeibaar als vast zijn en bij de verbranding ervan,  
  komt er een gas vrij dat uitgestoten wordt aan een hoge snelheid.  
  De uitstoting van dat gas zorgt voor de stuwkracht.

4.3 Experiment
4.3.1 Leerstof
 - Energie nodig om een ruimtetuig in een baan te krijgen. 

 - Kost van elke kg in de baan 

 - Snelheid van het ruimtetuig 

 - Ontsnappingssnelheid op Aarde, de maan en Jupiter 

 - Bereken de tijd die nodig is voor een ruimtetuig om van Aarde naar Jupiter te reizen  
 aan de ontsnappingssnelheid van op Aarde. Neem de nood aan versnelling in rekening  
 en de kost die dat zou meebrengen. 

 - De fly-bys, swing-by, verandering van richting en zwaartekracht 

 - De fly-bys uitgevoerd door de Rosetta-missie: Mars, Stein asteroide, Lutetia asteroide  
 en Aarde
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4.3.2 Materialen

Wat heb je nodig?

 - Speelgoedautootje                                                       

- Ballon                                                                   

- Plastic fles (van 1,5l of 2l)                                                      
 
 
- Een kurk of plastic dop die op de fles past              
 

- Water                                                                                  
 

- Luchtpomp                                                                    

- Drie stenen                                                                 
 
 
 

4.3.3 Richtlijnen
    De derde wet van Newton, ook gekend als de wet van  
    actie en reactie, zegt dat elk voorwerp dat een kracht   
    uitoefent op een ander voorwerp, een kracht ondervindt  
    in dezelfde richting, maar in tegengestelde zin.  
    Deze wet wordt heel vaak toegepast, waaronder ook bij de  
    voortstuwing van raketten. 
 
 
 
Het is echter ook interessant om concepten zoals zwaartekracht en wrijving in de 
vergelijking te betrekken. Tijdens de verschillende fases van de lancering kan ook de 
stabiliteit en aerodynamica van het raket bestudeerd worden.

 Een eerste verklaring over hoe beweging bekomen wordt aan de hand van de wet  
 van actie en reactie.

Blaas de ballon op en maak hem vast aan het ballonautootje. Zorg ervoor dat de lucht 
niet ontsnapt. Eenmaal de ballon vastgemaakt is en stabiel hangt, mag men de lucht laten 
ontsnappen. Het autootje zal in de andere zin bewegen dan de ontsnappende lucht, zoals 
voorspeld door de derde wet van Newton. Dit is een horizontale beweging. Wat zou er 
gebeuren als we het wagentje verticaal zouden zetten?

Newton’s cradle
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We kunnen onze creativiteit gebruiken om de raket te 

verbeteren. Wat zou er gebeuren als we het gat in het 

dopsel groter of kleiner maken? 

Wat als we het dopje harder vastschroeven?

 

Om een raket te kunnen bouwen, moeten de volgende stappen gevolgd worden:

3, 2, 1,... START

Maak een gat in het dopje 
om het buisje van de 
luchtpomp in te bevestigen.

Zet de blokken verticaal 
op de grond om de fles te 
ondersteunen.

Bevestig de luchtpomp aan 
de fles.

Plaats de fles 
ondersteboven op de 
blokken

Pomp lucht in de fles 
waarbij je erop let om geen 
water te morsen of de fles 
uit zijn verticale positie te 
brengen.

Vul de fles voor de heft met 
water.

Sluit de fles met het dopje 
waarin je een gat maakte. 
Zorg dat je geen water morst

1

4 5 6

7

2 3

We kunnen ook proberen om een aerodynamischere     

raket te maken, zoals bijvoorbeeld een cilinder. Wat 

gebeurt er?
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Wat gebeurt er?

Wanneer de druk verhoogt in de fles, zal het dopsel het op een bepaald moment begeven 
en het zal plots losschieten van de fles. Op dat moment wordt het water naar beneden 
geduwd, uit de fles, en de fles zal gelanceerd worden in een verticale beweging naar 
boven. (Op dit punt zal de begeleider de verschillende types beweging introduceren en 
even stilstaan bij de verschillende wetten.)

De situatie is ongeveer hetzelfde bij raketten. De hete gassen die uitgestoten worden, 
zorgen voor de verticale, opwaartse beweging van de raket.
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