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1. Raketten 

Raketten zie je niet elke dag. 
Ze zijn bijzonder. 
In dit boek lees je er meer over. 
Je krijgt antwoorden op vragen als: 
 Wat is een raket? 
 Hoe werkt een raket? 
 Hoe ziet een raket er van binnen uit? 
 Wat gebeurt er tijdens de lancering van 

een raket? 
 Waar worden raketten voor gebruikt? 



Ruimtevaart 
Het woord raket komt uit de ruimte-
vaart. 
Een raket is een bewegend voorwerp. 
Dat voorwerp heeft een lange, slanke 
vorm. 
De raket kan alleen bewegen door een 
bewegingssmotor. 
De motor heeft brandstof  nodig. 
De raket zelf  is niet zo zwaar, maar de 
brandstof, die meegaat maakt de raket 
topzwaar. 

2. Wat is een raket? 

Reactiemotor 
Wat de raket bijzonder maakt, is de 
motor. Het is geen motor, zoals in een 
auto, trein of  boot. Die motoren laten 
wielen of  een schroef  bewegen. 
Daardoor gaat de auto, trein of  boot 
vooruit. 
Een raket heeft een reactiemotor. 
Je leest meer over die speciale motor 
in het volgende hoofdstuk. 



Luchtballon 
Een raket heeft een speciale motor, 
heb je net al gelezen. 
De reactiemotor van een raket kun je 
vergelijken met een luchtballon of  een 
waterslang. 
Je blaast een luchtballon op (1). 
Je houdt het gedeelte waar de lucht in 
ging goed dicht. 
Je houdt de luchtballon voor je en laat 
hem los. 
De lucht vliegt aan de onderkant uit de 
ballon. 
Door die ontsnappende lucht vliegt de 
luchtballon juist de andere kant op (2). 

3. Hoe werkt een raket? 

 

Brandweerslang 
Hetzelfde gebeurt ook met een brandweer-
slang. De brandweerman houdt de slang 
stevig vast. 
De straal water spuit er met grote kracht uit. 
Wat gebeurt er denk je als de brandweerman 
de slang loslaat?  
Juist, de slang wordt met kracht naar achte-
ren geduwd. Die kracht noem je stuwkracht. 
Stuwen betekent vooruitduwen. 
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De raket 
Bij een raket gebeurt hetzelfde als bij de 
ballon en de slang (1). 
Er komt alleen geen lucht of  water uit de 
raket om voor stuwkracht te zorgen. 
In de raket zit een motor die brandstof  
laat verbranden. Bij het verbranden van 
de brandstof  verandert de brandstof  in 
gas.  
Dat gas vliegt er aan de achterkant met 
grote snelheid uit. Daardoor gaat de 
raket ook met grote snelheid vooruit. 

Hoge snelheid 
De gassen vliegen er met zo’n 
enorme vaart uit, dat een raket 
een hoge snelheid kan bereiken. 
Een raket kan wel een snelheid 
van 9000 kilometer per uur 
halen. 
Zo’n raket vliegt dus vanuit 
Nederland in één uur tijd over de 
oceaan naar de andere kant van 
Amerika (2). 
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4. Een kijkje in een raket 

Uit dit mondstuk spuiten de gassen heel 
hard onder hoge druk naar achteren. 
Daardoor vliegt de raket omhoog. 

Het roer zorgt voor de 
besturing van de raket. 

In de verbrandingskamer verbrandt 
de zuurstof en de brandstof.  
Er ontstaat verbrandingsgas. 

De raketmotor stuurt de 
brandstof en de zuurstof  
naar de verbrandings-
kamer 

De zuurstoftank 

De brandstoftank met 
een branstof, zoals 
kerosine, alcohol of 
vloeibare waterstof. 

De laadruimte is de plaats 
waarin bijvoorbeeld een 
satelliet zit, die in de ruimte 
gebracht wordt. 

Dit deel zorgt 
voor de besturing 
van de raket. 

De brandstofpompen 



De lucht in 
Het van de grond in de lucht brengen van 
een raket wordt de lancering genoemd 
Die lancering (1) gebeurt op een speciale 
plaats. 
De raket zit vol brandstof. Soms heeft de 
raket extra tanks aan de buitenkant.  
Als die tanks leeg zijn vallen ze er vanzelf  
af  in de ruimte (2). Die tanks worden ook 
wel boosters (zeg: boesters) genoemd. 
Ontsteker 
Om de raket van de grond te krijgen moe-
ten de zuurstof  en de brandstof  samen in 
brand gestoken worden. Dat gebeurt met 
een ontsteker. Het is een apparaat, dat 
met elektriciteit een vonk maakt. Die vonk 
zet de brandstof  in brand. 
Heet 
Achteruit het mondstuk komt heel heet 
gas. Rond het lanceerplatform staan grote 
waterbakken. Dat water helpt mee bij het 
koelen van de raket en het platform. 
Het hete gas laat het water gelijk koken. 
Rond het lanceerplatform zie je daarom 
allemaal stoom van dat kokende water. 

5. De lancering 
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1. De raket als wapen 
Veel landen gebruiken raketten in hun 
legers. 
Zo’n raket wordt niet de ruimte in-
geschoten. De raket is bedoeld om het 
land mee te verdedigen of  er een an-
der land mee aan te vallen. 
Legers gebruiken: 
 Lucht-luchtraketten (1). Deze raket-

ten worden vanaf  een vliegtuig of  
helikopter afgevuurd. De raket kan 
onderweg van richting veranderen. 
Dat gebeurt met een radar of  via een 
computer. Sommige raketten gaan 
op warmte af. De raket heeft aan 
boord een lading met explosieven. 
Als de raket het doel bereikt heeft, 
ontploft de lading. Dat doel is een 
ander vliegtuig in de lucht. 

 Lucht-grondraketten (2). Deze raket-
ten worden vanuit een vlieg-
tuig of  helikopter afgevuurd. 
Ze zijn gemaakt om een doel 
op land of  op zee te raken. 

 

6. Waar worden raketten voor gebruikt? 
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 Luchtdoelraketten (3). Deze raket-
ten worden vanaf  de grond afge-
schoten. Ze zijn bedoeld om een 
doel in de lucht te raken. Dat kan 
een vliegtuig, helikopter of  een 
andere raket zijn. Zo’n raket kan 
ook draagbaar zijn en vanaf  de 
schouder van een soldaat af-
gevuurd worden (4). 

 Grond-grondraketten (5). Deze 
raket wordt van de grond of  zee af-
gevuurd en zoekt een doel op de 
grond.  

 Antischeepsraketten (6), Deze 
raketten kunnen afgevuurd worden 
vanaf  schepen, vliegtuigen, onder-
zeeërs of  vanaf  het land. Het doel 
is altijd een vaartuig op zee. 
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2. De raket voor onderzoek 
Er zijn verschillende soorten raketten, die 
gebruikt worden voor onderzoek in de 
ruimte. 
 Onderzoeksraket (1). Soms meet de 

raket alleen maar zaken in de nabije 
ruimte. Zo’n onderzoeksraket meet het 
gebied, waar een weerballon niet meer 
kan komen en waar een satelliet ook 
niet iets kan meten. Het zijn kleine 
raketten, die niet van een speciale lan-
ceerbasis gelanceerd hoeven te wor-
den. Deze raketten zijn onbemand. 

 Ruimtevluchtraket (2). Deze raketten 
vervoeren mensen, satellieten of  ande-
re apparaten voor ruimteonderzoek. Ze 
gaan ver de ruimte in.  Een onbemande 
raket komt  helemaal niet meer terug 
als hij de spullen naar de goede plek 
gebracht heeft. Bij een bemande vlucht 
komt er alleen een capsule met de 
bemanning terug. Op de volgende blad-
zijde lees je meer over verschillende 
ruimtevluchtraketten. 
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 De satelliet (1) wordt vervoerd 
door een raket. In de ruimte draai-
en duizenden satellieten in een 
baan rond de aarde (2). 

Satellieten worden gebruikt om het 
weer te voorspellen. Maar ze worden ook 
gebruikt voor telefonie, televisie en radio. 
Ook worden satellieten gebruikt om vlieg-
tuigen auto’s en schepen de goede weg te 
wijzen op aarde. 

 

 Dit ruimtestation (3) draait net als een satelliet 
in een baan rond de aarde. Het is een soort 
labaratorium in de ruimte. Aan boord werken 
mensen die onderzoek in de ruimte doen. 
De mensen werken er enkele maanden. Nieuwe 
onderzoekers nemen daarna hun plaatsen in.  
Ze komen en gaan met een ruimtevaartuig (4). 
Dat vaartuig wordt vervoerd door een raket (5) 
Vroeger gebeurde het met een ruimteveer (6). 
Het was een soort raketvliegtuig. Deze raket 
landde als een vliegtuig op aarde.  
Nu komen die mensen terug in de capsule van 
het ruimtevaartuig (7) 
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3. De raket als redding 
Bij een redding op zee wordt soms 
een raket met een touw (1) eraan 
naar een schip in nood afgevuurd. 
Dat touw is dan een verbinding tus-
sen het land of  een ander schip.  
Over het touw loopt een katrol 
(rolwiel) met daaraan een touw met 
een plek waarin een drenkeling kan 
zitten (2). 
Tegenwoordig worden steeds meer 
helikopters voor dit soort reddings-
werk op zee gebruikt . 
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7. Raketweetjes 

China 
China is het geboorteland van de raket.  
Bijna 800 jaar geleden voerden de Chinezen 
al oorlog met raketten. 
Die raketten waren meer een soort vuurpijlen. 
Ze waren gevuld met buskruit. Ze hadden een 
lont, dat aangestoken werd. 



Oorlog 
De raket die wij nu kennen, is bedacht 
in oorlogstijd. Duitsland bedacht de 
raket als een wapen in de Tweede 
Wereldoorlog. De raket kreeg de 
naam V2. De V2 (1) werd afgevuurd 
naar de vijand, Engeland.  
Die raketten richtten veel schade aan 
in de stad Londen. 

De ruimte in 
De eerste echte ruimteraket vertrok in 
1957 vanuit Rusland.  
Die raket ging de eerste satelliet de 
ruimte in brengen.  
De satelliet had de naam Spoetnik (2).  

Dat is het Russische woord voor iemand waar 
je samen mee op reis gaat. De Spoetnik bleef  
maar drie maanden in een baan rond de 
aarde. De batterijen aan boord raakten leeg. 
De Spoetnik viel weer terug naar de aarde. 
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Naar de maan 
De Amerikaanse raket Apollo 
11 (1) brengt in 1969 de eer-
ste mensen naar de maan. 
 Aan boord zijn drie astronau-
ten en een maanlander (2). 
Twee astronauten landden en 
liepen op de maan (3).  
De derde bleef  in het ruimte-
vaaruig (4) in een baan rond 
de maan. Later zou de maan-
lander weer opstijgen en zich 
vastmaken aan het ruimte-
vaartuig.. 
De mannen keerden veilig op 
aarde terug  in de capsule (5). 
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Raketwagens 
Er bestaan ook raketwagens. Het zijn geen 
auto’s om op de gewone weg te rijden. Ze zijn 
gemaakt om records te breken. Ze rijden op 
een uitgestrekte zoutvlakte zonder verkeer.  
Deze wagens hebben een reactiemotor net als 
een ruimteraket. Meestal duurt hun rit maar 
20 seconden, maar dan halen ze wel een snel-
heid van ruim 1019 kilometer per uur. 



8. Filmpje  

Het klokhuis: De raket 

Bekijk het filmpje 
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-raket/#q=raketten  

https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-raket/#q=raketten






http://nl.wikipedia.org/wiki/Raket 
http://science.howstuffworks.com/rocket.htm 

http://en.wikipedia.org/wiki/Rocket 

Bronnen en foto’s 



Colofon en voorwaarden 
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