
Wat heb je nodig?
• plastic fles van 0,5 liter
• maatbeker
• kopje
• deegkom
• 3 kopjes bloem
• 1 kopje zout
• 30 mL slaolie 
• water
• afwasmiddel
• rode voedingskleurstof
• 30 mL schoonmaakazijn
• 1 zakje bakpoeder

Wat moet je doen?
Deze proef doe je BUITEN.
1) Meng de bloem, het zout en de olie met 
een kopje koud water in een deegkom. Kneed 
er een stevig, zacht deeg van.
2) Kneed het deeg om de buitenkant van de 
fles in de vorm van een vulkaan. Laat de opening 
open en er mag geen deeg in de fles vallen.
3)Meng 450 mL warm water met 8 druppels 
rode voedingskleurstof, 8 druppels afwasmiddel 
en het schoonmaakazijn. Giet het in de fles. 
4) Doe het zakje bakpoeder zo snel mogelijk 
in de fles. Stap achteruit!    

Wil je meer proefjes doen of weten wat er 
gebeurt? Kijk dan op www.C3.nl/kids
onder Proefjes.
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In het binnenste van de aarde zit magma, gesmolten 
gesteente. Uit een vulkaan kan magma op de 
korstkorst komen, doordat de vulkaan in verbinding 
staat met het binnenste van de aarde.

Geen actieve vulkanen. 
Maar in Italië wel. We 
hebben één slapende 
vulkaan, onder de 
Waddenzee. 

Zijn er in 
Nederland 
vulkanen?

Waarom spuit het bij een 
vulkaan zo hoog in de 
lucht, Chris?

Yusuf hield zijn 
spreekbeurt over 
vulkanen.

Dat komt omdat lava 
erg heet is en er ook 
heel veel gas in zit.

Dat heeft 
hij niet 
verteld!

Sanne, zullen we zelf ook 
een soort vulkaan maken? 
Yusuf had er een in de 
zandbak gemaakt!

Maar dan wel 
in de tuin.

Alle onderstaande namen van 
Europese vulkanen zitten horizontaal 
of verticaal verstopt in de puzzel.
Streep ze door en maak van de 
overgebleven letters de oplossing. 
De oplossing is de naam van een 
land waar zich veel vulkanen 
bevinden.

Elbroes           Etna               Hekla
Hoheacht        Kazbek         Methana
PuydeDome   Santorini     Stromboli
Vesuvius

   Wist je dat er 
ook diep onder de 
zee grote vulkanen 
         zijn?

Wat is het 
verschil

tussen lava 
en magma?

Vraag

Antwoord: Lava is wat uit de vulkaan stroomt, magma is het gesmolten gesteente in de aarde.

PROEFJE

O
plossing puzzel: Indonesie




