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1. Inleiding 
Snelheid noem je de mate waarin iets verandert in een 
bepaalde tijd. Vaak wordt er een beweging gemeten. 
Het lijkt of  mensen alles steeds sneller willen: sneller reizen, 
sneller werken, een snellere fiets, een snellere computer.... 
Dit boek gaat over snelheid. Je leest meer over het meten van 
snelheid, over de snelheid van het licht en het geluid.  
Je leest ook meer over de mens en het dier en hun snelheid. 



2. Maten 
Om snelheid te meten worden allerlei 
maten gebruikt. Zo kun je de snelheid van 
een voorwerp meten in meters per 
seconde. De snelheid van de wind wordt 
gemeten in meters per seconde. 
De snelheid van een auto wordt gemeten 
in kilometers per uur. 
In veel Engelstalige landen wordt de 
afstand in mijlen per uur gemeten. Een 
mijl is 1609 meter en 344 millimeter. 

Knopen 
In de zeevaart wordt de snelheid in knopen gemeten. Een knoop 
wordt ook wel een zeemijl genoemd. Een knoop of  zeemijl is 
precies 1852. 
De naam knoop komt uit de begintijd van de zeevaart. Om de 
snelheid op het water te meten werd er een driehoekig plankje 
(het log) over boord gegooid. Aan het log zat een touw met 
knopen erin. De knopen zaten op gelijke afstand. Het log bleef  
op een vaste plek liggen. Het schip voer verder en men rolde de 
lijn af. Bij het afrollen telde men de knopen die in een bepaalde 
tijd voorbij kwam. De tijd werd met een zandloper gemeten.  
Hoe meer knopen voorbij kwamen, des te hoger de snelheid. 

log zandloper 

knoop 



3. Licht 
Het snelst 
Licht is een elektromagnetische straling. Licht komt 
van de zon. Dit licht reist vanaf  de zon naar de 
aarde. Licht heeft dus een bepaalde snelheid. 
In een vacuum haalt licht een snelheid van bijna 
300.000 kilometer per seconde. Niets, maar dan ook 
niets kan sneller gaan dan het licht.  
Hoe lang duurt het voor licht vanaf  de zon de aarde 
bereikt? De afstand tussen zon en aarde bedraagt 
150 miljoen kilometer. Het licht doet over de reis 8 
minuten en 9 seconden. 

Supercomputers,glasvezelkabels Supercomputers,glasvezelkabels   
Licht is supersnel. Je kunt het dus gebruiken om informatie 
supersnel van de ene naar de andere plaats over te 
brengen. Dat gebeurt in z.g. Supercomputers. Er is wel een 
nadeel, want bij die snelheid komt zoveel warmte vrij dat die 
supercomputers enorm gekoeld moeten worden. 
Door glasvezelkabels wordt licht gestuurd. Met dat licht 
wordt informatie verstuurd. Glasvezelkabels worden 
gebruikt waar informatie wordt verstuurd via computers of  
telefoons. Ook worden glasvezelkabels bij inwendig 
onderzoek in ziekenhuizen gebruikt. De kabel kan via de 
keel naar de maag gaan. Een camera aan het eind geeft de 
informatie aan de arts.  Door glas en lucht beweegt licht 
minder snel snel dan in een vacuum. 

zon 

aarde 



4. Geluid 
Luchtdruk 
Geluid is een kleine verandering in luchtdruk die zich 
door de lucht voortbeweegt. Geluid plant zich als 
een golf  door de lucht voort. Je zou ook kunnen 
zeggen dat geluid trillende lucht is. Die trillende 
lucht raakt het trommelvlies in het oor. Het trillende 
trommelvlies wordt door de hersenen als een 
bepaald geluid gelezen. 
Geluid reist met een snelheid van 343 meter per 
seconde door de lucht. Dat is 1200 km per uur. Dat is 
tien keer zo snel als een auto. 

Vloeistof  en vaste stof 
In water is het geluid met een snelheid van bijna 
1500 meter per seconde een stuk hoger. Dat is 5400 
kilometer per uur en vijf  keer zo snel als een 
passagiersvliegtuig. 
Maar het geluid kan nog veel sneller in een vaste 
stof. Door een stalen treinrails beweegt het geluid 
met een snelheid van maar liefst 5100 meter per 
seconde. Dat is maar liefst ruim 18.000 km per uur. 
Dat is 100 keer sneller dan de trein zelf  die op de 
rails rijdt.  
Geluid kan niet door een vacuum reizen. 

stiller luider 

lage toon 
hoge toon 



Onweer 
De snelheid van het geluid kan je helpen bij een 
vraag over onweer: 
Hoe ver is de onweersbui bij mij vandaan? 
Bij onweer zie je eerste een flits. Daarna komt de 
donderslag. Tel de tijd in seconden tussen de flits en 
de donderslag.  
Je weet dat geluid elke seconde 340 meter door de 
lucht reist. Elke seconde gaat het geluid dus steeds 
340 meter verder. Bij 5 seconden maak je de som 5 x 
340 meter. Het onweer is dus 1700 meter bij je 
vandaan. Dat is ruim anderhalve kilometer. 

geluidsgolven 

licht 

340 m. 680 m. 1020 m. 1360 m. 2040 m. 1700 m. 



5. Mensen en snelheid 
De mens zelf  staat niet bekend om zijn hoge 
snelheid. 
Het wereldrecord 100 meter staat op 9.58 
seconden sinds 2009.  
Ursain Bolt is de recordhouder. Hij liep met 
een gemiddelde snelheid van 45,06 
kilometer per uur. 
Voor een mens is dat een indrukwekkende 
snelheid, maar een jachtluipaard doet die 
100 meter een stuk sneller: 5,95 seconden. 
 

Hulp 
De mens is dus niet bijzonder snel.  
Daarom moest er iets bedacht worden om toch 
hoge snelheden te kunnen bereiken. 
Dat begon met paarden. Die halen met gemak 50 
kilometer per uur en houden dat veel langer vol. 
De topsnelheid van een racepaard ligt op 80 
kilometer per uur. 
Later moest het paard plaats maken voor allerlei 
uitvindingen met een motor: auto’s, motoren, 
vliegtuigen en motorschepen. 



Supersnel 
Op deze bladzijde vind je het snelste voer– vlieg– en vaartuig. 
 

De Bugatti Veyron Super 
Sport is de snelste wagen die 
op de openbare weg mag 
rijden. 
Deze wagen haalt een top-
snelheid van maar liefst 431 
km per uur in het jaar 2010. 
Bij een noodstop duurt het 
10 seconden voor de auto 
stilstaat.  
De remweg bedraagt een 
halve kilometer. 
 

De Lockheed SR-71 Blackbird 
was een Amerikaans militair 
vliegtuig tussen 1964 en 1998. 
 In het jaar 1976 vloog dit 
bijzondere vliegtuig met een 
snelheid van 3.529,6 km per 
uur. Er werden slechts 32 van 
deze vliegtuigen gebouwd, 
waarvan er 12 neerstortten 
door ongelukken. 

The Spirit of  Australia 
mag zich de aller-
snelste boot van de 
wereld noemen.  
Dit racemonster ging 
in 1978 met een 
snelheid van 511 km 
per uur over het water.  
 



6. Dieren en hun snelheid 
Land en zee 
Je hebt al gelezen over het snelste dier op land, 
het jachtluipaard met een topsnelheid tussen de 
90 en 100 kilometer per uur. De cheetah is een 
echte sprinter en houdt die snelheid hooguit 500 
meter vol. 
In het water is de zeilvis met een gemiddelde 
snelheid van 65 km per uur (topsnelheid tegen de 
110 km per uur) de recordhouder.  
 

Lucht 
Bij de insecten is de daas (een vliegensoort) 
de absolute recordhouder.  
Dit bloedzuigende insect haalt een snelheid 
van maar liefst 145 kilometer per uur. 
De slechtvalk is de snelste bij de vogels. 
Deze roofvogel haalt in een duikvlucht een 
duizelingwekkende snelheid van maar liefst 
320 kilometer per uur.  



Snelle ogen 
Een vlieg vangen valt niet mee. Is een vlieg ons te 
snel af? Insecten, vogels en veel kleine dieren zien 
de wereld anders dan de mens. 
Deze dieren zien de beelden vertraagd. Ze zien in 
één seconde veel meer dan een mens ziet. Een vlieg 
ziet dus een hand al van ver vertraagd aankomen.  
Het heeft alles te maken met  de hoeveelheid licht 
die een oog binnenkomt. 
 

TopTopTop   
Spreeuwen, duiven en eekhoorns staan in de top van 
dieren die heel veel waarnemen in korte tijd. 
Spreeuwen vliegen tijdens de vogeltrek in grote 
groepen. Daarbij valt op dat ze snelle en on-
verwachte bewegingen maken als groep bij gevaar. 
De snelle ogen houden daarbij de beweging van de 
buurvogels in de gaten. Zo kan de groep als één 
geheel bij elkaar blijven. Het is voor een roofvogel 
bijna onmogelijk om één vogel uit zo’n hechte groep 
te vangen. 



7. Snelheidsweetjes 
De aarde 
De aarde draait om haar eigen as. Een omwenteling 
duurt bijna 24 uur. Iemand die bij de evenaar woont 
haalt de hoogste snelheid. Op de evenaar wordt 
een volle ronde gemaakt. De snelheid van de 
omwenteling is daar 1674 km per uur. In Nederland 
is de snelheid minder hoog: 1000 kilometer per uur. 
De aarde draait ook nog eens om de zon heen. Die 
baan is ongeveer 940 miljoen kilometer lang.  
Je weet dat die baan in 365 dagen ( 1 jaar) afgelegd 
wordt. Dat betenkent dat elke seconde bijna 30 
kilometer afgelegd wordt. 

Vallende voorwerpen 
De Italiaanse geleerde Galileo (1564-1642) nam 
als eerste proeven met de snelheid van 
vallende voorwerpen. 
Iedereen dacht dat een zwaarder voorwerp 
sneller valt dan een lichter. Galileo gooide twee 
ijzeren ballen met een verschillend gewicht van 
de Toren van Pisa. De ballen raakten gelijk de 
grond. De proeven bewezen het duidelijk, maar 
veel geleerden maakten ruzie. Ze wilden niet in 
dat nieuwe idee geloven. 

 

 oude idee Galileo 



Niezen 
Niezen is een natuurlijke reactie van het lichaam 
van de mens. Niezen is een reactie op een 
prikkelende stof  die in de neus terecht komt.  
Het lichaam wil die prikkelende stof  zo snel 
mogelijk opruimen. 
Tijdens de nies vliegen zo’n 100.000 piepkleine 
druppeltes vol bacteri”en de lucht in.  
Dat gebeurt met een snelheid van 165 kilometer 
per uur. 

Geluidsbarriere 
Je weet dat de snelheid van het geluid 1200 kilometer per uur 
bedraagt. Als een straaljager in de lucht vliegt, kan hij met 
gemak even snel of  sneller dan het geluid vliegen. 
Soms hoor je een knal. De straaljager gaat dan door de 
geluidsbarriere. Wat gebeurt er precies? De straaljager vliegt 
even net zo snel als het geluid. De straaljager duwt daarbij de 
geluidsgolven steeds dichter in elkaar. Als de golf  helemaal in 
elkaar gedrukt is hoor je een knal. Er wordt een enorme 
kracht op straaljager uitgeoefend. Daarom zal een piloot zo 
snel mogelijk door de geluidsbarriere heen proberen te 
vliegen. 



Hogesnelheidscamera 
Het menselijk oog kan dingen die met hoge snelheid gebeuren 
niet goed waarnemen. Daar heeft de hogesnelheidscamera 
verandering in gebracht. Deze bijzondere camera kan veel 
meer beeldjes per seconde opnemen dan de 24 beeldjes per 
seconde van een gewone camera. 
De hogesnelheidscamera  kan van 1000 tot 1 miljoen beeldjes 
per seconde opnemen.  
Zo kan één enkele opgenomen seconde een filmpje van 10 
minuten opleveren. In zo’n filmpje kun je een snelle beweging 
heel goed beeldje voor beeldje vertraagd volgen. 

Vertraagd 
Dankzij de hogesnelheidscamera kunnen 
wetenschappers bewegingen volgen die 
voorheen onnavolgbaar waren. 
Hoe drinkt een hond water?  
De hond lijkt snel met zijn tong water naar 
binnen te slobberen. Maar het gaat anders. 
Het dier rolt het uiteinde van zijn tong in de 
vorm van een lepeltje. Daarmee wordt het 

water opgeschept. 
Wat gebeurt er met een straal water die op je hoofd valt? Hoe gaat een 
kogel door een appel? Het menselijk oog kan het nu allemaal na een 
opname van een hogesnelheidscamera volgen. 



8. Filmpjes 

Welk dier is het snelst? 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/welk-dier-
is-het-snelst-120-kilometer-per-uur/

#q=snelheid 

De buitendienst: High speed 

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/de-
buitendienst-van-nieuws-uit-de-

natuur-high-speed-camera/
#q=snelheid  

https://schooltv.nl/video/welk-dier-is-het-snelst-120-kilometer-per-uur/#q=snelheid
https://schooltv.nl/video/welk-dier-is-het-snelst-120-kilometer-per-uur/#q=snelheid
https://schooltv.nl/video/welk-dier-is-het-snelst-120-kilometer-per-uur/#q=snelheid
http://www.schooltv.nl/video/de-buitendienst-van-nieuws-uit-de-natuur-high-speed-camera/#q=snelheid
http://www.schooltv.nl/video/de-buitendienst-van-nieuws-uit-de-natuur-high-speed-camera/#q=snelheid
http://www.schooltv.nl/video/de-buitendienst-van-nieuws-uit-de-natuur-high-speed-camera/#q=snelheid
http://www.schooltv.nl/video/de-buitendienst-van-nieuws-uit-de-natuur-high-speed-camera/#q=snelheid






Bronnen en foto’s 

 

http://www.bbc.com/news/science-environment-24078179 

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