
M e t  i l l u s t r a t i e s  v a n  P a c o  V i n kM e t  i l l u s t r a t i e s  v a n  P a c o  V i n k

h o e  w o r d  j e

a s t r o n a u t ?a s t r o n a u t ?

A n d r é  K u i p e r s



‘Astronauten sporten veel,’ zegt André. ‘Ze moeten fit zijn.’ 

‘Ik hou van rennen,’ zegt Max. ‘En ik fiets naar school!’

‘Super!’ zegt André. ‘Dat doe je goed. Astronauten moeten óók gezond eten. 

Iedere dag een sinaasappel of een banaan, appels, broccoli…’

De Kleine Astronaut kijkt zijn neefje vragend aan.

‘Eet jij iedere dag groente en fruit?’

Max knikt.

‘En moeten astronauten ook hoog durven klimmen?’ vraagt hij. 

André lacht. ‘Wees maar niet bang, dát hoeft niet,’ zegt hij.  

‘Wist je dat er astronauten met hoogtevrees zijn?’





‘Ik heb rondgedraaid in  

een zweefmolen!‘ zegt Max.  

‘En ik durf in een achtbaan  

die over de kop gaat!‘ 

‘Lekker gevoel is dat, hè?’  

zegt André. ‘Alsof je in  

een raket vliegt!’

‘In de ruimte zweef je,’  

gaat André vrolijk verder.  

‘Dat is superleuk! Er is in 

de ruimte geen boven

 en onder.’



‘Vind je zwemmen ook leuk? 

Durf je al onderwater?’

Max knikt en duikt  

op zijn logeerbed. 

‘Goed bezig!’ zegt André.  

‘Astronauten oefenen veel in  

een groot en diep zwembad.  

Onderwater is het alsof je zweeft, 

net als in de ruimte!’

roept hij hard.‘P
lo

ns!’



Max wijst op een poster met een raket. Het vuur spuwt  

uit de motoren. 

‘Wow, zie je dat, Ham,’ zegt hij tegen zijn aapje. ‘Dat is gaaf!’

‘Weet je hoe een raket werkt?’ vraagt André.

Max schudt zijn hoofd.

De Kleine Astronaut pakt een ballon uit zijn nachtkastje. 

Zijn neefje kijkt verbaasd.

‘Je vraagt je vast af wat een ballon met een raket te maken heeft,’ 

grinnikt André.

‘Kijk, ik blaas de ballon eerst op. Als ik het tuitje loslaat,  

wil de lucht in de ballon zo snel mogelijk ontsnappen.  

    Let op wat er gebeurt. Tel je mee?

André laat de ballon los.



In een boog vliegt de ballon door de lucht. 

‘Zo werkt een echte raket ook,’ zegt André.  

‘De gassen uit de motoren  

duwen de raket vooruit.’ 
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‘Nu komt iets moeilijks,’ zegt André.  

‘Astronauten leren de planeten die om onze zon draaien.’

Hij wijst naar de planeten aan het plafond.  

‘Welke ken je al?’

Max springt op. ‘Ik ken ze allemaal,  

maar ik weet de volgorde niet.’

‘Ik help je,’ zegt André.



‘Mercurius, Venus, de aarde, Mars…
… Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus.’

‘En dát is de dwergplaneet Pluto,’ zegt Max.  

Hij wijst naar de kleine planeet die het verst van de zon staat. 

‘Dat gaat goed!’ zegt André. ‘Maar eh… waar is de maan eigenlijk?’

‘Daar trap ik niet in,’ grinnikt Max.  

‘De maan is geen planeet!  

De maan hoort  

bij onze aarde!’


