
Niet als je precies doet wat hier allemaal staat. Lees eerst alles

goed door, voordat je begint. 

Is een raket bouwen moeilijk?

Veilig bouwen 
Bij knutselen moet je altijd aan je veiligheid denken

Doe alles in de juiste volgorde

Vraag om hulp als je het niet meer zo goed weet 

Veilig bouwen 
Lanceer vanaf een open plek

Zorg ervoor dat er geen huizen, auto's, bomen dicht in de

buurt staan

Lanceer altijd recht omhoog

Draag een helm of gebruik je handen als een helm

Toeschouwers moeten altijd achter de persoon staan die

pompt

Veel plezier met het bouwen en lanceren van

je waterraket!

Waterraket



Wat heb je nodig?
Plastic fles

Kurk 

Compleet fietsventiel

Fietspomp

Fietsspaak 

Rietje

Handboor

Kleine zaag

Vijl

Schaar

Pen

Tape

Kijk de kurk goed op de fles past. De kurk moet er ingedrukt

kunnen worden en klemmen. Vijl zo nodig de kurk passend.

Houd het complete fietsventiel langs de kurk. Kijk waar het dikke

gedeelte van het ventiel naast de kurk begint. Zet daar een

streepje op de kurk en zaag de kurk op het streepje.

Boor een gaatje door de kurk. Haal het fietsventiel uit elkaar.

Steek het ventiel door het geboorde gat. Zet het daarna weer in

elkaar. 



Maak het rietje met tape vast aan de zijkant van de fles. Zorg

ervoor dat het rietje open blijft. 

Vul de fles voor 1/3 met water. Doe de kurk met het fietsventiel

op de fles. De opening van het ventiel moet naar buiten wijzen. 

De raket is klaar. 

Ga buiten op zoek naar een open, lege plek. Neem de raket, de

fietspomp en de fietsspaak mee

Steek de fietsspaak stevig en recht in de grond. Schuif het rietje

van de fles op zijn kop over de spaak. Maak de pompslang vast

aan de kruk van het ventiel. Zoals bij een band oppompen.

Zet de pomp een klein stukje opzij. Ga nu net zolang pompen

totdat de luchtdruk in de fles zo groot is, dat de fles wegschiet.

Veel succes!


