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De zon is een ster die het dichtst bij onze planeet 
staat. Vandaar dat ze ook zo groot lijkt. Maar er 
zijn sterren in het heelal die veel groter zijn dan 

onze zon. Die staan alleen zo ver weg dat wij ze als kleine 
sterretjes zien. Vergeleken met de aarde is de zon wél 
heel groot: de omtrek van de zon is ruim honderd keer 
groter dan die van de aarde. De zon staat op 150 miljoen 
kilometer afstand van de aarde. Het licht van de zon doet 
er ongeveer 8 minuten over om de aarde te bereiken.

De zon en 
de sterren

Astronomen gaan ervan uit dat de zon al zo’n 4,5 miljard jaar 
brandt en dat nog minstens 4,5 miljard jaar zal blijven doen. 
Omdat de zon een ster is, heeft ze dezelfde cyclus met levens-
fases als andere sterren (zie p. xx). Als ze aan het einde van 
haar cyclus komt, wordt de druk op de gassen in de zon gro-
ter, waardoor het verbranden sneller zal gaan. De zon zal uit-
groeien tot een rode reus. 

Over ongeveer 1,1, miljard jaar 
zal de zon 10% helderder 

en dus ook warmer zijn dan nu. 

Over 3,5 miljard jaar
 zal de zon 40% helderder zijn. 

De oceanen zullen gaan koken en er kan niemand meer op 
aarde leven. Na deze periode zal de zon krimpen tot een witte 
dwerg en uiteindelijk sterven als een zwarte dwerg. Gelukkig 
duurt dat nog even.
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OUTDOOR KIDS
Stargazing, tracking, weather forecasting 
and building huts

A wonderful new series, with 3 
books right away. Together with 
your children, look at the  stars, 
search for animals, let your child-
ren tell you what the weather is 
going to be, and build an extremely 
sturdy hut. Together with your 
children you (re)discover how 
wonderful it is to be outdoors. If 
your children let you join in, that 
is.

Publication date  
March 2020

*  Outdoor is the trend
*  The perfect Father's Day gift
*  Also fun: Survival party: Discover the 

' wilderness ' with your party-goers
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Title: Stargazing
Author: Gerard Janssen 
Illustrations: Maartje Kuiper 
Design: Suzanne Nuis 
Size: 140 x 195 mm
Binding: Softcover with rounded 
corners and belly band
Number of pages: 112
Word count: 7680 words
Price: 15.99 
ISBN: 978-946-3140-87-4
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TRACKING AND WEATHER FORECASTING

STARGAZING

BUILDING HUTS

Title: Track Search and weather 
forecasting
Author: Gerard Janssen
Illustrations: Maartje Kuiper
Design: Suzanne Nuis
Size: 140 x 195 mm
Binding: Softcover with rounded 
corners and belly band
Number of pages: 112
Word count: 8.753 words
Price: 15.99
ISBN: 978-946-314-088-1
NUR: 223

Title:  Building Huts
Author: Gerard Janssen
Illustrations: Maartje Kuiper
Design: Suzanne Nuis
Size: 140 x 195 mm
Binding: Softcover with rounded 
corners and belly band
Number of pages: 112
Word count: 7.146 words
Price: 15.99 
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