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LAAT HET  
AVONTUUR 
BEGINNEN

Waar ter wereld kun je een astronaut, een wolkenkrabber of  
een haai ontdekken? Wil je het weten? Maak dan een ongelooflijke  
reis door dit boek. Je trip start in de onmetelijke ruimte waar je  

de sterren kunt bewonderen. Dan neem je een duikvlucht naar 
beneden, langs de besneeuwde bergtoppen op aarde en de drukke 

steden tot je de diepste plekken van de zee bereikt. 

In je tocht van boven naar beneden zijn er mensen, dieren en 
voorwerpen die je moet zoeken. Zie jij iemand die in vrije val door  

de lucht raast? Vind jij de kikker die tussen twee hoge bomen 
springt? Of de brandweerman die een ondergrondse brand blust?

Ontdek tijdens je reis boeiende weetjes over  
de wereldrecordhouders – de snelste, de grootste en  

de zwaarste dingen om je heen.

Er zijn 150 dingen waar je naar op zoek kunt gaan – zul je te weten 
komen waar ter wereld ze zich allemaal bevinden?



HOOG IN 
DE RUIMTE

Je reis start in de ruimte, ver weg hiervandaan.  
Een plek vol astronauten, raketten en planeten.

ZOEK EN VIND
1. Een astronaut met een rode vlag.

2. Een raket met een ster erop. 
3. Een satelliet met gele vleugels. 

4. Een maan die om een groen met blauwe planeet draait. 
5. Zes vallende sterren. 

6. Een planeet met een paarse ring eromheen.
7. Een kolkend zwart gat. 

8. Een astronaut die met gereedschap een ruimteschip herstelt. 
9. Een ruimtetelescoop die een rode planeet waarneemt.

10. Twee planetoïden (rotsachtige brokstukken)  
die met elkaar botsen. 

VIND JE DEZE DINGEN OOK?
A. Een alien B. Een ruimtehond C. Een stuk pizza



Wist je dat er meer dan 500.000 
stukken ruimteafval rond de aarde 
draaien? Het gaat om voorwerpen 

die ooit gemaakt zijn door de mens. 

De grootste planetoïde die men 
kent, heeft een diameter van 

ongeveer 530 kilometer.

Vallende sterren kunnen 
met een snelheid van 

468.318 kilometer per uur 
voortbewegen.

De grootste planeet in ons 
zonnestelsel is Jupiter. Die is 
minstens twee keer zo groot 

als alle andere planeten samen. 

De warmste planeet in ons 
zonnestelsel is Venus.  

De temperatuur kan er oplopen 
tot 471 graden Celsius. Dat is heet 
genoeg om lood te laten smelten.



HALLO

Het verst dat een papieren 
vliegtuigje ooit gevlogen 

heeft, is meer dan 69 meter. 

Een goochelaar is recordhouder 
van de meest uitgevoerde 

goocheltrucs tijdens een vrije 
val. Hij kon er elf tot een goed 

einde brengen!

Wist je dat de eerste  
ballonvaart dateert van 1783? 

 Er vlogen een schaap, 
een eend en een haan mee. 

Sommige straalvliegtuigen  
vliegen sneller dan de  

geluidssnelheid. Ze worden 
‘supersonische’ vliegtuigen genoemd.

Het grootste passagiersvliegtuig 
ter wereld, de Airbus A380,  

kan tot ongeveer 574 ton wegen 
als het volledig geladen is.  

Dat is meer dan vier blauwe 
vinvissen samen.



HOOG IN 
DE LUCHT

Nu is het tijd om de lucht te verkennen. Je komt hier  
opstijgende luchtballonnen, vliegtuigen en helikopters tegen. 

ZOEK EN VIND
1. Een passagier in een gestreepte luchtballon. 

2. Een piloot met een witte sjaal.
3. Een piloot die met zijn vliegtuig een hart in de lucht schrijft.

4. Een skydiver die gilt van de opwinding. 
5. Twee reddingswerkers die aan hetzelfde touw bengelen. 

6. Een helikopter met een blauwe ster. 
7. Een parachute met bolletjes. 

8. Een meisje met zonnebril achter het raampje  
van een vliegtuig.

9. Een man met een bruine baard en een rode helm. 
10. Een vrouw die door een verrekijker kijkt.

VIND JE DEZE DINGEN OOK?
A. Een vlieger B. Een stervormige wolk C. Een ballon


