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Rekenklok
Gemaakt door Jaap Klouwen

Er bestaat een klok waarmee je kunt rekenen. Die heet de ‘rekenklok’. Je kunt er
sommen mee maken die een tijdstip zijn. Kijk maar naar dit voorbeeld:
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Er staat op deze klok het tijdstip 8 uur en 30 minuten, want:
9 : 3 + 5 = 8 en 4 × 8 – 2 = 30
In het voorbeeld zijn de zes cijfers 2, 3, 4, 5, 8 en 9 gebruikt. Je mag niet meer dan
zes cijfers gebruiken. Ook mag je geen cijfers dubbel gebruiken.
Wat bijvoorbeeld niet mag:
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Er staat weer 8 uur en 30 minuten, maar de 2 is twee keer gebruikt.
Een ander voorbeeld om het tijdstip 8 uur en 30 minuten te maken:
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Want 8 : 2 + 4 = 8 en 7 × 3 + 9 = 30.
Zoek nu zelf zes verschillende cijfers die 8 uur en 30 minuten geven. Je mag zelf
kiezen waar je plus, min, keer of gedeeld door gebruikt.
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•Sterren•

Tekst:
Ans Hekkenberg

Wetenschappers denken dat er zo’n

10.000.000.000.000.000.000.000

sterren bestaan. Dat betekent dat het
aantal sterren in het heelal groter is dan
het aantal zandkorrels op aarde.
De zon is een ster. De
reden dat we de zon als een
flinke schijf aan de hemel
zien, terwijl alle andere
sterren kleine puntjes
zijn, is dat andere sterren

VEEL VERDER WEG
staan.

Als je voorbij de zon reist,
is de eerstvolgende ster
die je tegenkomt Proxima
Centauri. Deze ster staat
zó ver weg dat je er met
de snelste raket alsnog
jaar over zou doen
om hem te bereiken.

Sommige sterren
eindigen hun leven met
een knal: ze ontploffen
in een spectaculaire
vuurwerkshow die we een
noemen.

SUPERNOVA

12.500

Sterren hebben
verschillende
.
Welke kleur een ster heeft,
ligt aan zijn temperatuur.
De heetste sterren zijn
blauw, de koelste sterren
zijn rood.

KLEUREN

De zon staat van alle sterren het
dichtstbij, maar is nog steeds
best ver weg. Het zonlicht doet er
daardoor een tijdje over om ons
te bereiken. Als de zon plots, klik,
uit zou gaan, zouden we dat pas
later merken.

8 MINUTEN
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logigram
Vier astronauten maken een verre ruimtereis. Kun jij raden wie met welke
raket waarheen gaat, en wat die daar ontdekt? Zet de hints om in plussen en
minnen in het diagram. De eerste hint is voorgedaan.
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raket
Phoenix X

naam

Amira

ontdekking

• Ben zal tijdens zijn
reis ijzer ontdekken.
De naam van zijn
raket begint niet
met een p.
• Amira gaat naar
Mars met haar raket
Pegasus VI.
• De zon bevat
zuurstof. Dylan zal
niet de persoon zijn
die dat ontdekt.
• De Phoenix X
of Pegasus VI
reist naar de plek
waar water wordt
gevonden.
• De Sfinx II-raket
bezoekt de maan.
• Dylan noemt zijn
raket Griffioen V.

Ontplofte ster

HINTS:

Mars

Maan

bestemming ontdekking

ONTDEKKING

Amira
Ben
Claire
Dylan
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RAKET

Scheve aarde
Waarom is het 's zomers warm?
Lekkere lange dagen, zonder jas naar buiten
en ’s avonds in de tuin barbecueën. Heerlijk!
Maar waarom is het ’s zomers warm? Omdat
de zon lekker schijnt! Toch? Nee, zo simpel is
het niet…

de zon aan de hemel staat, hoe korter de weg
die de zonnestralen door de dampkring afleggen. Daardoor is het in de zomer warmer dan
in de winter. En daardoor is het in de middag
warmer dan in de ochtend en avond.

Dat we verschillende seizoenen hebben, komt
doordat de aarde een beetje scheef staat. Let
maar eens op als je een wereldbol ziet: die
staat ook een beetje scheef in zijn standaard.
Als het zomer is, staat onze helft van de aardbol – de noordelijke helft – naar de zon toe
gedraaid. Daardoor vangen we meer zonnestralen en blijft het langer licht. Je ziet de zon
dan ook hoger aan de hemel staan. Hoe hoger

Op de Noordpool merk je pas écht dat de
aarde scheef staat. Daar gaat de zon ’s zomers
niet eens meer onder de horizon. Op de evenaar merk je het juist het minst. Daar
staat de zon eigenlijk altijd hoog
aan de hemel en is het het
hele jaar lekker warm. Op
de evenaar heb je dan ook
geen zomer en winter.

RECORD

In het woestijngebied
Death Valley in Amerika
is de hoogste luchttemperatuur ooit
gemeten: 56,7 graden
Celsius!

HERFST
WINTER

LENTE
ZOMER

LENTE

ZOMER
WINTER

HERFST
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Experiment
wolken

Wat heb je
nodig?
• Een doorz
ichtige en sc
hone
plastic fles
• Een lucife
r
• Warm wa
ter uit de kra
an

Wolken bestaan uit allemaal
kleine waterdruppels. Normaal
hangen ze hoog in de lucht.
Maar wist je dat je zelf thuis
ook een wolk kunt maken?

Pak een doorzichtige plastic fles.
Spoel de fles met warm water uit
de kraan, zodat hij van binnen
nog een klein beetje nat is.
Strijk een lucifer af (of vraag een
volwassene dat te doen). Blaas
de lucifer uit, stop hem snel in
de fles en draai de dop op de fles.
Knijp nu in de fles en laat ’m
weer los. Wat gebeurt er?

Doordat je de fles met water spoelde, is
de lucht in de fles vochtig. Als je de fles
samenknijpt, worden de luchtdeeltjes
op elkaar geperst. Als je hem daarna
weer loslaat, krijgt de lucht weer
meer ruimte. Hierdoor koelt de lucht
een klein beetje af, en verandert de
waterdamp in kleine waterdruppeltjes.
Zo ontstaat een wolk.
De lucifer helpt daarbij. De
waterdamp plakt zich vast
aan de kleine rookdeeltjes
in de lucht. Daardoor kan er
makkelijker een wolk ontstaan.
Lukt het ook zonder lucifer?

24

bijzondere plek
Het kwallenmeer

QUIZ
1.	Waarom steken gouden kwallen
geen mensen?
A.	Gouden kwallen vinden mensen
superlief.
B.	Gouden kwallen kunnen niet steken.
C.	Gouden kwallen zijn doodsbang
voor mensen.
D.	Gouden kwallen gaan zelf dood als
ze steken.
2.	Waarom volgen gouden kwallen
de zon?

Maar wees niet bang, deze kwallen steken niet. Wat doen ze
dan wel? De zon volgen. Als je van boven zou kunnen kijken,
zou je de hele meute gouden kwallen langzaam een rondje
zien draaien over het meer. Precies waar zonnestralen het
meer raken, daar drijven ook de kwallen. Als de zon ’s avonds
onder de horizon zakt, dan zakken ook de kwallen naar
beneden, richting de bodem. Dat is het moment voor een heel
ander soort kwallen om naar het oppervlak van het meer te
stijgen: doorzichtige maankwallen.
28

A.	Van de zon krijgen ze die mooie
gouden kleur.
B.	Waar de zon schijnt, groeit hun
maaltijd: kleine algen.
C.	Zonder de warmte van de zon gaan
ze meteen dood.
D.	Zonneschijn voelt lekker voor kwallen.
3.	Sinds 2017 is het kwallenmeer
dicht voor mensen. Waarom?
A.	De kwallen stierven door een
overdosis zonnebrandcrème.
B.	Mensen probeerden ze te vangen
voor hun goud.
C.	De kwallen hadden geprotesteerd.
D.	Mensen werden gestoken door de
maankwallen.

Antwoorden: B, B, A

Eil Malk is een onbewoond eiland in de Grote Oceaan.
Midden op dit eiland, verstopt tussen bossen, ligt een
bijzonder meer. Vissen kom je hier niet tegen. Maar als je
een stukje gaat zwemmen, voel je toch voortdurend iets
slijmerigs tegen je benen. Dit is namelijk het kwallenmeer.
Meer dan tien miljoen gouden kwallen, die nergens anders
ter wereld voorkomen, dobberen hier rond. Het hele meer zit
er vol mee.

Codekraker
Kimiko Hashimoto

Ze zijn oersterk. Ze hebben een gigantische bek
met enorme tanden. Ze kunnen heel hard rennen
en ze bewegen zich heel soepel door het water.
Nijlpaarden zijn al bijzonder genoeg, zou je
zeggen. Maar ze hebben nog een vreemd talent.
Zodra het warm wordt, begint een lichtrode
vloeistof uit hun huid te stromen. ‘Kijk nou, ze
zweten bloed!’ riepen mensen vroeger, maar ze

wisten niet waarom. De Japanse scheikundige
Kimiko Hashimoto besloot vijftien jaar
geleden dit raadsel op te lossen. Zij
verzamelde het ‘bloedzweet’ van
nijlpaarden en analyseerde dit
in een laboratorium. Hashimoto
ontdekte toen dat dit rode sap
speciale stofjes bevat die...
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Ultraviolette
straling
Waarom verbrand je door de zon?
O jee, toch iets te lang in de zon gezeten zonder je goed in te smeren? Je rode huidje gaat
waarschijnlijk straks flink pijn doen.

Je kunt die pijn voorkomen door je huid in te
smeren met zonnebrandcrème. Daarin zitten
namelijk stoffen die uv-straling tegenhouden.
Deze stoffen werken als een soort spiegel,
waardoor ze het zonlicht gewoon weer terugkaatsen. Hoe hoger de factor van je zonnebrandcrème, hoe langer de crème goed blijft
werken. Je kunt dus langer in de zon blijven
als je een crème hebt met een hogere factor.
Wel gaat de zonnebrandcrème sneller van je
huid als je in het water bent geweest of erg
hebt gezweet. Dan moet je toch vaker smeren.

Een roodverbrande huid krijg je door de ultraviolette straling van de zon. Die noem je ook
wel uv-straling. Als je te lang onbeschermd in
de zon zit, beschadigt uv-straling je huidcellen, de kleine bouwsteentjes van je huid. Als
die beschadigd raken, krijg je een ontsteking
in je lichaam die de beschadigde delen van je
huid wil verwijderen. De ontsteking zorgt er
eigenlijk voor dat je huid weer geneest, ook al
voelt het best wel pijnlijk.

RECORD
In mei 2014 smeerden
1822 mensen in de
Amerikaanse stad Milwaukee
zich tegelijkertijd in met
zonnebrandcrème. Dit deden ze
vooral om mensen te wijzen
op het gevaar van zonnen
zonder bescherming.
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doolhof
Waar is de zon toch gebleven?
Breng dit meisje snel naar de
zonnige kant!
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bijzondere plek
Poolcirkel

QUIZ
1.	Kun je poollicht ook in
Nederland zien?
A.	Héél soms, als de zon veel uit
barstingen heeft, het poollicht heel
sterk is en het hier heel donker is.
B.	Nee, Nederland ligt veel te ver van
de poolcirkel af.
C.	Ja, regelmatig. Alleen rond de
evenaar zie je zelden poollicht.

In de donkere periode kun je binnen de poolcirkels iets
heel bijzonders zien: poollicht. Dat ontstaat doordat de zon
weleens een uitbarsting heeft. Daarbij slingert die kleine
geladen deeltjes de ruimte in, die dan richting de aarde
bewegen. Het magnetisch veld dat rond de aarde zweeft,
buigt de deeltjes af, zodat ze vooral bij de polen op aarde
aankomen.
Op aarde botsen de zonnedeeltjes met luchtdeeltjes, zoals
zuurstof. Daarbij krijgt zo’n luchtdeeltje extra energie. Die
energie raakt hij weer kwijt door een lichtdeeltje uit te
zenden. Afhankelijk van welke deeltjes op elkaar botsen,
geeft dat rood, groen, blauw of paars licht. Dat poollicht ziet
er spectaculair uit! Het lijkt soms net alsof het gekleurde
licht langs de hemel danst.
44

2.	Vroeger dachten de Creeindianen in Canada dat
poollicht:
A.	De dansende geesten van dode
mensen bevat.
B.	Voorspelt of het mooi weer wordt.
Groen is goed weer, rood is slecht.
C.	Een lichtshow is van de goden, die op
de Noordpool wonen.
3.	Bestaat er ook poollicht op
andere planeten?
A. 	Ja, maar niet binnen het
zonnestelsel.
B.	Ja, bijvoorbeeld op Jupiter en
Saturnus.
C.	Nee, poollicht kun je alleen op aarde
zien.

Antwoorden: A, A, B

De poolcirkels trekken een rondje om het noordelijkste en
zuidelijkste puntje van onze planeet. Een vrij groot rondje:
zo’n 16.000 kilometer lang. Binnen die cirkels is het ijskoud.
De zon gaat er de helft van het jaar bijna nooit onder, en de
andere helft van het jaar bijna nooit op.

logigram
Als je naar de hemel kijkt, kun je soms mooie verschijnselen zien.
Kun jij ontdekken waar Thijs, Klaartje, Jamie, Mohammed en Sara naar kijken?

• Klaartje kijkt graag
tv.
• Thijs kijkt thuis
naar vallende
sterren. Die zijn niet
paars.
• Op het schoolplein
ziet Sara alle kleuren
van de regenboog.
• Jamie ziet op
vakantie het
poollicht. Dat is dan
niet paars of wit.
• Aan het strand
is de rode
zonsondergang
te zien.

Poollicht
Zonsondergang
Vuurwerk
Regenboog
Vallende sterren
Thijs
Klaartje
Jamie
Mohammed

Groen
Alle kleuren
Paars
Rood
Wit

Oplossing
VERSCHIJNSEL

PLEK

KLEUR

Poollicht
Zonsondergang
Vuurwerk
Regenboog
Vallende sterren
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KIJKER

Sara

Mohammed

Jamie

Klaartje

Thijs

kijker

Wit

Rood

Paars

Alle kleuren

Groen

Op tv

Aan het strand

Op vakantie

Op school

Thuis

kleur

Sara

kleur

HINTS:

kijker verschijnsel

plek

•Zoek de 10 verschillen•
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•Tijd•

Tekst:
Yannick Fritschy

De dagen van de week waren
ooit allemaal vernoemd naar
hemellichamen. Nu hebben we
nog steeds
, maandag
en zaterdag (van Saturnus).

ZONDAG

Julius Caesar heeft ooit de hele
kalender veranderd. Het jaar
waarin hij dat deed, duurde
daardoor wel
dagen! De
Romeinen noemden dat het
‘verwarrende jaar’.

In de Islamitische kalender
duurt een jaar
dagen: de
tijd waarin de maan twaalf keer
rond de aarde draait.

445
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Een atoomklok is de meest
precieze klok die er bestaat. Zo’n
klok loopt na
jaar nog niet eens een seconde
verkeerd!

EEN MILJARD

De zon gaat overal ter wereld op
een ander moment op en onder.
Daarom is de aarde verdeeld
in
, elk met een
eigen tijd. In Engeland is het
bijvoorbeeld een uur vroeger dan
hier.

TIJDZONES

In de zomer schuiven we
de klok een uur vooruit. Dan
blijft het ’s avonds lekker lang
licht. Sommige mensen willen
die
afschaffen,
omdat je slaapritme erdoor
verstoord raakt.

ZOMERTIJD

52

doolhof
Een gemene tovenaar heeft Hans’ klok weggetoverd!
Kun jij hem naar zijn klok brengen?

57

bijzondere plek
Gemasolar

De spiegels weerkaatsen zonnestralen. Ze zijn zo neergezet,
dat alle zonnestralen naar de toren in het midden worden
gericht. Elke spiegel weerkaatst zelf maar een klein
beetje zonnewarmte. Maar omdat de spiegels allemaal
samenwerken, kan het in de toren toch heel erg warm
worden. Bovendien draaien de spiegels met de zon mee,
zodat ze de hele dag zonnestralen op de toren richten.
In de toren zit vloeibaar zout. De zonnestralen warmen
dit zout op tot wel 565 graden Celcius! Uit een deel van
het hete zout wordt meteen elektriciteit gemaakt. Een ander
deel wordt in tanks gestopt en gebruikt als de zon onder
is of als het bewolkt is. Zo kan de toren bijna altijd
elektriciteit maken!
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QUIZ
1.	Waarom zit er zout in de toren?
A.	Zout is licht, dus makkelijk in de
toren te stoppen.
B.	Zout koelt heel langzaam af,
langzamer dan bijvoorbeeld water.
C.	Zout is heel goedkoop.
2.	Hoe lang kan de toren blijven
werken als de zon even niet
schijnt?
A. 1 uur
B. 8 uur
C. 15 uur
3.	Hoeveel woningen kan
Gemasolar elektriciteit geven?
A. 12.000
B. 25.000
C. 57.000
Antwoorden: B, C, B

In Zuid-Spanje kun je een indrukwekkend bouwsel zien:
Gemasolar. Meer dan 2650 spiegels zijn daar in cirkels
rondom een toren neergezet. Vanuit de lucht lijkt het net
een gigantisch kunstwerk, even groot als driehonderd
voetbalvelden. Maar de Spanjaarden wekken met dit
prachtige bouwwerk een heleboel energie op!

Experiment

Zonne-oven
Heb je zin in een gebakken
eitje of een gesmolten
marshmallow? Daarvoor hoef
je niet naar de keuken. Je
kunt ze namelijk bakken in je
eigen zonne-oven!

Wat heb je
nodig?
• Zonnesch
ijn
• Eten om te
• Lijm
bakken
• Vershoud
of koken
folie
• Twee kart
of glasplaat
onnen
dozen, de en
• Plakband
e iets
groter dan d
of
ducttape
e andere
• Oude kra
• Aluminiu
nten
mfolie
of piepschuim
• Zwarte ver
f
of zwart kart
• Schaar
on
• Stokje

Als de dozen flappen
hebben, knip dan alle
flappen ervan af, behalve
één grote flap aan de grote
doos. Als de grote doos geen
flappen heeft, plak dan een
stuk karton aan één van de
zijkanten. Beplak deze flap
met aluminiumfolie.

Zet de kleine doos in de
grote doos en vul de ruimte
ertussen met kranten of
piepschuim. Zo kan er
weinig warmte uit de oven
ontsnappen. Verf de bodem
van de kleine doos zwart
of beplak hem met zwart
karton. Beplak de rest
van de binnenkant met
aluminiumfolie.

Zet nu een bordje of pannetje met iets dat je wilt
koken of bakken in de doos. Leg een glasplaat
op de doos (bijvoorbeeld van een fotolijst). Als je
geen glasplaat hebt, kun je ook een paar lagen
vershoudfolie op de doos plakken. Zet je oventje nu
in de zon. Zorg ervoor dat de flap zoveel mogelijk
zonlicht de doos in kaatst. Je kunt de flap in de juiste
positie houden door er een stokje tegenaan te zetten
en dit in de grond te prikken. Even wachten en dan:
eet smakelijk!
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Duwende stengel
Hoe weet een zonnebloem waar de zon is?
Is het je weleens opgevallen dat zonnebloemen
altijd naar de zon lijken te kijken? In de ochtend staat de bloem gericht naar het oosten en
in de avond naar het westen, elke dag weer.
Best slim, want door veel zonlicht te vangen,
kan een zonnebloem snel groeien. Heel lang
wisten wetenschappers niet hoe zonnebloemen dat doen. Ze hebben immers geen ogen!

Daardoor duwt die de bloem richting het oosten. Overdag groeit het oostelijke deel van de
stengel sneller, zodat die de bloem juist richting het westen duwt. Daardoor lijkt het alsof
de bloem de zon volgt.
Als een zonnebloem uitgegroeid is, draait die
niet meer mee met de zon. Vanaf dan kijkt die
altijd naar het oosten. Dan warmt de bloem in
de ochtend snel op en trekt die insecten aan
die vooral van warme bloemen houden, zoals
bijen. Die insecten zorgen ervoor dat de zonnebloem nieuwe zaadjes kan maken.

In 2016 ontdekten Amerikaanse onderzoekers
dat de bloem met de zon meebeweegt door
de groei van zijn stengel. In de nacht groeit
het westelijke deel van de stengel sneller.

RECORD
De hoogste zonnebloem ooit
gemeten was 9,17 meter hoog.
Hij werd gekweekt door de
Duitser Hans-Peter Schiffer.
De brandweer moest erbij
komen om de hoogte te
meten!
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Experiment

Vuur van de zon
Volgens een Griekse mythe
maakte Phaëton de woestijnen
doordat hij de grond daar met
zonnestralen verschroeide.
In dit experiment ga jij
zonnestralen zo sturen, dat ze
ook heel veel warmte op één
plek afvuren!

Wat heb je
nodig?
• Drie lucife
rs
• Een loep
• Zonnestra
len
• Een bakje
dat tegen vu
ur kan
• Een volwa
ssene (als je
niet
zelf met luci
fers mag sp
elen)

Ga op een zonnige dag met de
spullen naar buiten. Leg de lucifers
in het bakje. Houd daarna de loep
gericht op het topje van de eerste
lucifer, zodat de zon door de loep
heen op de lucifer schijnt. Blijf zo
een tijdje wachten.

Als het goed is, komt er
een vlam op het topje van
de lucifer. Doe hetzelfde bij
de twee andere lucifers. Je
hebt nu met behulp van de
zon zelf vuur gemaakt!

Hoe kan dat? Als je een loep
in de zon houdt, komen de
zonnestralen aan de andere kant
van de loep in een klein puntje
bijeen. Dit is het brandpunt.
Hier komt heel veel warmte
samen op één plek, waardoor er
een vuurtje kan ontstaan.
Je moet dus wel oppassen met
een loep in de zon!
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bijzondere plek
Afotische zone

QUIZ
1.	Waarvoor gebruiken
hengelaarvissen hun lampje
niet?
A. Om hun weg te vinden in het donker
B. Als aas voor mogelijke prooien
C. Om een mannetje aan te trekken

Met elke meter wordt de wereld buiten je raampje nu snel
donkerder en donkerder. Op een kilometer diepte vecht een
reusachtige pijlinktvis voor zijn leven tegen een hongerige
potvis. Je ziet slechts schimmen, want hier dringt nog maar
één van elke honderd lichtdeeltjes (fotonen) door die op het
oppervlak van de oceaan valt.
Dan is plots alles zwart. Je hebt de ‘afotische zone’ bereikt.
De zone zonder fotonen van de zon. En toch… wat glinstert
daar nou? Een vis met op zijn kop een hengel met een
lampje! In deze wereld zonder zon brengen sommige vissen
blijkbaar dan maar hun eigen lichtje mee. De vis die je net
tegenkwam, is een vrouwelijke hengelaarvis.
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A.	Alleen vrouwtjes zwemmen dieper
dan een kilometer.
B.	Mannetjes zijn doodsbang voor
onderzeeërs.
C.	Mannetjes hebben geen hengel met
een lampje.
3.	Waardoor geeft het uiteinde van
de hengel licht?
A.	Er zitten lichtgevende bacteriën op.
B.	Er loopt een klein stroompje door de
hengel dat vonkjes afgeeft.
C.	Door een glow in the dark-stofje
dat oplicht als de vis vanuit ondiep
water (waar nog wel een beetje licht
is) de afotische zone in zwemt.
Antwoorden: A, C, A

De wereld om je heen is helderblauw. Je ziet wat kwalletjes,
een school tonijnen en in de verte een blauwe vinvis met
haar jong. Tot nu toe niks geks. Maar dit is pas het begin van
je reis. Je onderzeeër zet de daling in. Een kleine, grijsgele
kathaai met bruine stippen zwemt voor je raampje langs.

2.	Waarom kan de hengelaarvis
die je tegenkwam geen mannetje
zijn?

woorDZOEKER
Vind de woorden en streep ze af. De letters die je overhoudt, vormen de oplossing.

E
R
E
K
N
O
D
T
B
L
G
L

V
N
K
L
D
I
A
M
A
N
T
E

D
A
A
E
B
A
N
L
A
P
N
M

Aarde
Afotisch
Bang
Diamant
Donkere
Duisternis
Foton

U
C
W
P
G
B
E
B
M
O
N
E

I
H
A
E
L
E
U
A
Z
O
S
H

S
T
Z
D
H
E
L
H
T
C
C
S

Gat
Heelal
Hemel
Hengel
Hubble
Kaars
Kegel

T
J
I
R
K
P
E
O
T
S
H
T

E
Z
G
A
K
N
F
T
I
E
A
E

Lamp
Lens
Licht
Nacht
Schaduw
Steelpan
Stelsel

Oplossing
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R
W
T
A
G
F
H
T
S
L
D
L

N
A
A
E
R
C
O
T
E
E
U
S

I
R
L
E
I
F
E
N
L
T
W
E

Ster
Stoepkrijt
Telescoop
Verf
Wazig
Zon
Zwart

S
T
V
L
A
R
S
A
A
C
K
L

Test jezelf
Wat voor zonnegod ben jij?
Beantwoord de vragen en je komt er vanzelf achter!

Wil je een god of
een godin zijn?

GOD

GODIN

VOGELS

Hou je meer
van vogels of van
paarden?
In het verre oosten of
het hoge noorden?

PAARDEN

VERRE
OOSTEN

HOGE
NOORDEN

Hou je van
tikkertje?

JA

NEE

MALINA

Je bent
! Dit is
de zonnegodin van de Inuit,
een volk in Groenland en
Canada. Ze wordt de hele
tijd achternagezeten door
haar broer, de maan.

PÄIVÄTÄR

92

Je bent
!
Deze Finse zonnegodin
weeft kleren uit de
stralen van de zon.

RA

Je bent
! Dit is de
oppergod van de oude
Egyptenaren. Hij werd
vaak getekend als een
mens met het hoofd van
een valk.

Grote
roofvogels of
kleine schattige
vogeltjes?

ROOFVOGELS

HUITZILOPOCHTLI

Je bent
!
Dit is de zonnegod van de Azteken,
een oud volk uit Mexico. Hij werd
vaak getekend als een kolibrie,
of als een mens met een heleboel
kolibrie-veren.

VOGELTJES

VIER

Hoeveel
paarden?

HELIOS

Je bent
! Deze
oud-Griekse god had een zonnewagen met vier paarden.
Toen zijn zoon de wagen een
dagje bestuurde, sloegen de
paarden helemaal op hol!

ZEVEN

Heb je liever
een spiegel of een
lotusbloem bij je?

SURYA

Je bent
! Deze
god van de hindoes had
een wagen met zeven
paarden. Op sommige
afbeeldingen had hij ook
nog eens drie ogen en
vier armen!

SPIEGEL
LOTUSBLOEM

AMATERASU

Je bent
! Deze
Japanse zonnegodin verstopte zich
lange tijd in een grot. Maar toen ze
in een spiegel haar eigen schittering
zag, ging ze toch naar buiten.

MARICI

Je bent
! Op
tekeningen zit deze
boeddhistische godin vaak op
een lotusbloem. Op sommige
afbeeldingen heeft ze
meerdere gezichten en een
heleboel armen.
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