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Onweer

Vooral in de zomer kan het nog wel eens flink onweren.
In dit boek lees je meer over onweer.
Je krijgt antwoord op de volgende vragen:
 Hoe ontstaat onweer precies?
 Waarom is er eerst een flits en dan pas de donder?
 Hoe ontstaat een lichtflits?
 Hoe ontstaat dat donderend geluid?
 Waarom zijn onweerswolken zo zwart?
 Hoe weet je hoe ver een onweersbui bij je vandaan is?
 Wat is een bolbliksem?
 Wat zijn de Hondsdagen?
 Wat is een bliksemafleider?
 Welke dingen moet je vooral doen tijdens het onweer?
 Welke dingen moet je juist niet doen tijdens het onweer?
 Wat heeft onze donderdag met onweer te maken?

1. Hoe ontstaat onweer?
Rond de aarde bevindt zich lucht.
Die lucht is altijd in beweging.
Een onweersdag
Het is warm.
De lucht is vochtig.
Warme lucht stijgt op.
De warme lucht gaat hoger en hoger.
Hoog in de lucht is het veel kouder.
De warme lucht koelt nu af.
In de warme lucht zit veel waterdamp.
De waterdamp wordt koeler en koeler.
De waterdamp verandert in wolken.
Ze groeien tot steeds grotere, donkere
wolken.
Dat gebeurt allemaal razendsnel.

De wolk krijgt de vorm van een grote
paddenstoel (1).
Die paddenstoel kan wel 15 kilometer
hoog worden.
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IJs en waterdruppels
Bovenin de wolk is het koud.
Het zit daar vol ijsdeeltjes.
Onder in de wolk is het minder koud.
Het zit vol waterdruppels.
IJsdeeltjes wrijven langs elkaar.
Waterdeeltjes wrijven langs elkaar.
Door het wrijven worden alle deeltjes
elektrisch geladen.
Binnenin de wolk wordt het verschil in
spanning groot.

Er ontstaat een stroomstoot in de wolk (1).
Je noemt het de bliksem.
De aarde
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Vaak beweegt bliksem binnenin de donderwolk (A).
Niet alleen de wolk is elektrisch geladen,
maar ook onze aarde.
De bliksem kan daarom ook naar de aarde reizen.
De bliksem zoekt een hoog punt op.
Dat kan een hoog gebouw of een hoge boom zijn.

Op dat hoge punt slaat de
bliksem in (2).

Bliksem is bloedheet en geeft
daarom licht.
Bij de inslag van bliksem
ontstaat meestal brand.
Een bliksemschicht kan wel
vijf kilometer lang zijn.
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De donder
Vlak na de lichtflits hoor je de donder.
Het is een zwaar, rommelend geluid dat door
de lucht rolt.
De bloedhete bliksem maakte de lucht rond de
flits heel heet.
De hete lucht zet opeens uit.
Door het uitzetten heeft de lucht opeens meer
ruimte nodig.
Dat uitzetten van de lucht zorgt voor de knal.
Het geluid vliegt met een grote vaart door de
lucht.
Het geluid reist met een snelheid van wel 340
meter per seconde door de lucht.
Dat is ongeveer één kilometer in 3 seconden.
Hoe ver?
Wil je weten hoe ver het onweer bij jou
vandaan is?
Kijk naar de lichtflits.
Tel nu langzaam 1, 2, 3………..
Hoor je donder?
Stop met tellen.
Neem het aantal
tellen keer 340 m.
Het
plaatje
hiernaast helpt je.

2. Gevaren en tips
Het onweer nadert
Een onweersbui hoor en zie je meestal al van ver
aankomen.
De lucht wordt inktzwart.
Je hoort de donder en ziet lichtflitsen.
Ook gaat het harder waaien en valt er regen.
Zitten er tussen de lichtflits en de donder
ongeveer tien seconden of minder?
Dan is het onweer erg dichtbij en moet je
oppassen.
Wat moet je doen?
1. Blijf binnen of ga snel naar binnen.
Blijf binnen uit de buurt van metaal en
elektrische apparaten. Gebruik geen mobiele
telefoon binnen of buiten.
2. Als je buiten bent, zorg dat je zo snel mogelijk
een dak boven je hoofd vindt. Soms lukt dat
niet. Wat moet je dan doen?
3. In het bos. Blijf uit de buurt van bomen.
Zoek een pad of een
open plek op. Maak je
zo klein mogelijk. Blijf
uit de buurt van metalen
hekken en palen. Zoek
ook niet de rand van het
bos op.

4. Op de fiets.
Stap af. Houd de fiets niet vast, want die is
van metaal. Maak je zo klein mogelijk.
5. Buiten sporten.
Verlaat meteen het veld. Ga naar binnen in
de kleedkamer, kantine of schuil in een auto.
Loop niet langs hekken van metaal.
6. Zwemmen.
Ga meteen uit het water. Ook als je in een
binnenbad zwemt. Elektrische stroom gaat
heel goed door water heen.
7. Op de camping.
Schuil in de auto, kantine of een ander
gebouw. Blijf uit de buurt van schommels en
klimrekken in de speeltuin. Blijf ook niet in
de tent of vouwwagen.
8. Op een open plek.
Maak je zo klein mogelijk. Ben je met een
groep? Blijf niet bij elkaar. Verspreid je. Zoek
geen hoge dingen
als bomen en palen
op. Steek ook niet
een paraplu op.

3. De hondsdagen
Warm en vochtig
Tussen 20 juli en 20 augustus is het in
Nederland het warmst. De kans op onweer is
dan groot.
Die periode wordt de Hondsdagen genoemd.
De naam Hondsdagen heeft te maken met
een ster. Die ster heet De Grote Hond en die
komt in die periode precies gelijk met de zon
op.
Het weer is tijdens de Hondsdagen vaak
vochtig warm en ook een beetje broeierig.
Zo nu en dan valt er een stevige bui met
onweer.
Het is dan echt hondenweer.
Hondenweer
De naam hondenweer heeft niets te maken
met de Hondsdagen.
Hondenweer komt van het oude woord
“ondeweer”.
Het is een woord van
heel vroeger en het
betekent
gewoon
“slecht weer”.

De hondsdagen
Van 20 juli tot 20 augustus

4. Onweerweetjes
De bolbliksem
Tijdens zwaar onweer zien mensen soms een bolbliksem.
Ze zien een bolvormig, helder oplichtend voorwerp.
De bol kan de grootte hebben van een tennisbal tot een
voetbal. Het is een vreemd verschijnsel.
Geleerden weten niet precies hoe een bolbliksem
ontstaat. Vaak worden bolbliksems gezien langs kabels
boven de grond, maar ook langs dakgoten.
Een bolbliksem kun je meestal maar een paar seconden
zien. Meestal dooft de bol vanzelf of eindigt met een
ontploffing.
Bliksembuis
Soms slaat de bliksem in een bodem met veel zand.
Bijvoorbeeld op het strand of in het bos.
Door de enorme hitte van de bliksem smelt het zand.
Er ontstaat een holle, breekbare buis van steen.
Deze buis wordt een bliksembuis of fulguriet genoemd.

Lichtflitsen
Lichtflitsen komen niet alleen voor in
onweersbuien.
Je kunt ze ook zien tijdens sneeuw– en
zandstormen, en bovenin de as van een
vulkaan die uitbarst.

Onweer en goden
Donder en bliksem, zo dacht men heel vroeger,
betekende dat de goden boos waren.
Herrie en licht betekenden weinig goeds.
De Germaanse god Donar was de god van de
donder.
Donar had een bijzondere hamer.
Als hij de hamer wegwierp, ontstond er bliksem.
De hamer kwam steeds weer terug.
Onze dag, donderdag, hebben we nog aan deze
Germaanse god te danken.
De bliksemafleider
Op hoge gebouwen vind je vaak bliksemafleiders.
Bliksem zoekt een hoog punt op om in te slaan.
De bliksemafleider is een lange punt van metaal.
Aan de punt zit een dikke kabel van koper.
Die kabel loopt langs het gebouw naar beneden
de grond in.
Zo verdwijnt de stroom
bij een inslag de grond
in. Het gebouw loopt op
die manier geen schade
op.

Donkere wolken
Waarom zijn onweerswolken zo donker?
Je weet al dat wolken uit waterdamp bestaan.
Het zijn piepkleine druppeltje.
Als een wolk uit weinig druppels bestaat,
schijnt de zon door de wolk heen.
Je ziet de wolk als een witte wolk.
Bij een onweersbui bestaat de wolk uit
heel veel waterdamp.
Alle druppeltjes bij elkaar houden het licht
van de zon tegen.
Je ziet de zon niet meer.
Daardoor kleurt de wolk inktzwart.
Naderend onweer
Je weet al dat donkere wolken en drukkend weer onweer
betekenen. Maar er zijn meer tekens dat er onweer
aankomt ver voordat je het gedonder hoort en lichtflitsen
ziet. In de lucht zijn veel donderbeestjes (1).
Het zijn kleine insecten die tevoorschijn komen bij
drukkend weer. Maar ook veel
huisdieren voelen van te voren
al dat er een onweersbui
aankomt.
Ze gaan zich vooraf al onrustig
gedragen.
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5. Filmpje

Het Klokhuis Onweer

Klik hier
https://schooltv.nl/video/hetklokhuis-onweer/#q=onweer

Bronnen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Onweer
http://www.bliksem.nl
http://www.knmi.nl/cms/content/17805/
bliksem_en_onweer
http://en.wikipedia.org/wiki/Thunder
http://en.wikipedia.org/wiki/Lightning

Colofon en voorwaarden
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