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Over

ANDRÉ KUIPERS is de eerste Neder

ANDRÉ KUIPERS
ASTRONAUT 432
Ruim 560 mensen zijn in de ruimte
geweest. André is astronaut nummer
432. Toen hij naar de ruimte ging,
was hij lid van het Europese astronautenkorps van ESA. Daarom wordt
hij ook wel ESA-astronaut genoemd.
Astronaut word je natuurlijk niet
zomaar. Je moet er minimaal één
rondje voor om de aarde hebben
gevlogen.

landse astronaut die twee keer naar de
ruimte vloog. In totaal woonde en werkte
hij 204 dagen in de ruimte. Het liefst zou
hij nóg een keer gaan, maar die kans is
niet zo groot. Daarom vertelt hij nu op
aarde over de fascinerende wereld van
de ruimtevaart.

Een Russisch ruimteschip

Om in de ruimte te komen word je
gelanceerd met een raket, aan boord van
een ruimteschip. De raket en het ruimte
schip waarmee André naar de ruimte
vloog, zijn gebouwd in Rusland. Ze heten
allebei Sojoez (‘unie’ in het Russisch).

Bestemming ISS

André bezocht tijdens zijn ruimtemissies
het International Space Station (kortweg:
ISS). Dit is het meest ingewikkelde
bouwproject dat mensen ooit hebben
ondernomen. Amerika, Rusland, Canada,
Japan en Europa werken eraan mee. Het
ruimtestation draait op vierhonderd
kilometer hoogte om de aarde heen.
Sinds november 2000 is het permanent
bewoond door astronauten.

1958

1977

1987

Geboren in
Amsterdam
(op 5 oktober
om precies te
zijn)

Geslaagd voor
de middelbare
school: Van der
Waals scholen
gemeenschap

Weer geslaagd,
nu als arts aan
de Universiteit
van Amsterdam

1991
Aan het werk
bij ESTEC, het
technisch centrum
van ESA in
Noordwijk

1998

2004

2011

Geselecteerd
door ESA als
astronaut

Eerste ruimte
vlucht: Missie
DELTA (11 dagen)

Tweede
ruimtevlucht:
PromISSe
(193 dagen)

2021
Met ‘pensioen’,
maar nog
altijd heel
actief in de
ruimtevaart
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DE RUIMTE

De ruimte begint op honderd kilometer
boven de aarde. Zo hebben we dat met
elkaar afgesproken. Zo hoog is nauwe
lijks lucht. Je moet een ruimtepak (of
ruimteschip) meenemen om adem te
kunnen halen. Als je in een baan om de
aarde aan de zonkant zit, is het 150
graden boven nul, en aan de schaduw
kant vriest het 150 graden. De ruimte
is dus niet een plek waar je makkelijk
overleeft. En toch doen astronauten dat.
Want in de ruimte valt van alles te
ontdekken…

JOHNSON SPACE CENTER
IN HOUSTON, AMERIKA

Dit is het opleidingscentrum van alle
Amerikaanse astronauten. Hier
leerde André het Amerikaanse
deel van het ruimtestation
kennen. En hij oefende
in het grote zwembad op
het maken van een
ruimtewandeling.

NEDERLAND

Hier woont André met zijn gezin. Voordat
hij astronaut werd, werkte André bij
ESA’s technische centrum ESTEC in
Noordwijk. Als arts en wetenschapper
hielp hij andere astronauten met hún
ruimtemissies.

EUROPEAN ASTRONAUT CENTRE
IN KEULEN, DUITSLAND

De thuisbasis van alle Europese astro
nauten. Hier bereidde André de weten
schappelijke experimenten voor die hij
deed in het Europese ruimtelaboratorium
Columbus.

STERRENSTADJE BIJ MOSKOU,
RUSLAND

Omdat André met een Russisch ruimte
schip naar de ruimte vloog, was hij hier
het meest. ‘Sterrenstadje’ is de plek waar
alle Russen trainen. Ze leren vliegen in
het Sojoez-ruimteschip en werken met
het Russische deel van het ruimtestation.

BAJKONOER, KAZACHSTAN

Hier lanceren de Russen hun Sojoezraketten. André vertrok vanaf deze
lanceerbasis naar de ruimte. Na zijn
succesvolle missies landde hij ook weer
in Kazachstan. Midden in de steppe,
waar niemand woont.
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WAT ZIJN JE TIPS
VOOR KINDEREN
DIE ASTRONAUT
WILLEN WORDEN?
TIP 1

Kies een technische of wetenschappelijke
studie. Dit maakt de kans groter dat je
astronaut kunt worden.

TIP 2

TIP 4

Astronauten moeten samenwerken met
mensen uit de hele wereld. Zorg dat je
goed kunt samenwerken. Je moet een
echte teamplayer zijn.

Zorg dat je fit en gezond bent. Je hoeft
geen topatleet te zijn. Gewoon gezond
eten en voldoende sporten.

TIP 5

TIP 3

TIP 6

Wees avontuurlijk maar geen waaghals.
Ga duiken, vliegen, klimmen. Allemaal
dingen waarbij procedures en veiligheid
belangrijk zijn. Deze ervaringen kun je
later goed gebruiken!

Leer talen. In elk geval Engels. Maar ook
Russisch en Chinees kunnen handig zijn.

In de ruimte ben jij de oren, ogen en
handen van wetenschappers op aarde.
Doe veel proefjes. Ontdek hoe de wereld
van de wetenschap werkt.

TIP 7

Het kan jaren duren voordat je gekozen
wordt als astronaut. En dan weer jaren
voordat je écht naar de ruimte mag.
Astronauten moeten veel geduld hebben.
En dat kun je oefenen!

TIP 8

Lees en leer alles over de ruimtevaart en
over het werk van astronauten. Zo ben je
goed voorbereid en weet je waar je aan
begint.

TIP 9

Let goed op wanneer nieuwe astronauten
nodig zijn, want dat gebeurt niet vaak.
ESA deed tot nu toe astronautenselecties
in de jaren 1978, 1992, 2009 en 2021.

TIP 10

Geef nooit op! Probeer het en kijk hoe
ver je komt. Als het niet lukt, heb jij er in
elk geval alles aan gedaan.

