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Antwoorden: 1. Amerika 2. De Spoetnik 3. Laika 4. Joeri Gagarin 5. Neil Armstrong 
6. Romeinse goden 7. Curiosity 8. André Kuipers

TEST JOUW KENNIS OVER DE RUIMTEVAART
Doe de quiz! Wat weet jij over de geschiedenis van de ruimtevaart?
Kruis het goede antwoord aan:
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Ruimtevaart is tegenwoordig heel gewoon. Astronauten pendelen 
op en neer naar het ruimtestation en we vliegen zo naar de maan. 
Vroeger konden mensen alleen maar dromen over reizen door de 
ruimte. Reis in dit boek mee door de spannende geschiedenis van de 
ruimtevaart: van de duif van Archytas tot André Kuipers – en nog 
veel meer. En neem ook alvast een kijkje in de toekomst: misschien 
ga jij wel op vakantie naar de maan of ga je later op Mars wonen!

De eerste raket werd in 1926 gelanceerd in…

        Amerika               Nederland               Rusland

Het allereerste ruimtevaartuig was…

        De Apollo 11               De Hubble               De Spoetnik

Hoe heet het hondje dat als eerste dier de ruimte in werd gestuurd?

        Ham               Laika               Lassie

De eerste astronaut die de ruimte in ging, heette …

        Buzz Lightyear               Joeri Gagarin               Wubbo Ockels

Wie was de eerste man op de maan?

        Lance Armstrong               Buzz Aldrin               Neil Armstrong

Naar welke goden zijn de andere planeten in ons zonnestelsel vernoemd?

        Romeinse goden               Griekse goden               Noorse goden

Het enige robotwagentje op Mars dat nog werkt, is in 2012 gelanceerd en heet…

        Marslander               Curiosity               ISS

Wie is de beroemdste astronaut van Nederland?

        André Hazes               Govert Schilling               André Kuipers
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Antwoorden: 1. Waar 2. Niet waar; het was een chimpansee genaamd Ham 3. Waar 4. Waar
5. Niet waar; satellieten krijgen stroom via zonnepanelen 6. Waar 7. Niet waar, het was de Apollo 11

8. Niet waar; alle planeten in ons zonnestelsel hebben manen

WAAR OF NIET WAAR?
Omcirkel het goede antwoord
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In de ruimte ben je gewichtloos.
Waar / niet waar

De eerste Amerikaanse ruimtevaarder was een gorilla.
Waar / niet waar

Dankzij de ruimtevaart kunnen we voorspellen wanneer het gaat stormen.
Waar / niet waar

De allergrootste raket ooit is even groot als de Domtoren in Utrecht.
Waar / niet waar

Een satelliet heeft stroom nodig, daarom hangt er van elke satelliet een lang 
verlengsnoer naar de aarde.
Waar / niet waar

Er reist een Tesla-sportwagen door de ruimte.
Waar / niet waar

De raket die de eerste mensen naar de maan bracht, was de Apollo 13.
Waar / niet waar

De aarde is de enige planeet in ons zonnestelsel met een maan.
Waar / niet waar
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