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week 9 – 1 maart 2021 – tekst niveau AA-Alfa 

Zoeken naar sporen van leven op Mars 
 
Is er leven geweest op Mars? Dat willen de Amerikanen, Chinezen en 1 
Arabieren graag weten. Daarom stuurden ze alle drie een ruimtevaartuig 2 
naar de rode planeet.  3 
 
Drie ruimtevaartuigen 4 
Het was vorige maand druk boven de planeet Mars. Want er kwamen drie 5 
ruimtevaartuigen aan. Eerst de Al-Amal uit de Verenigde Arabische Emiraten. 6 
Een dag later arriveerde de Tianwen-1. Die komt uit China. En toen Percy. Percy 7 
is een robotauto uit Amerika.  8 
 
Zeven maanden 9 
Een reis naar Mars kan jaren duren. Maar soms staat Mars dicht bij de aarde. 10 
Dan duurt de reis maar zeven maanden. In juli 2020 stond Mars dicht bij de 11 
aarde. Daarom stuurden de drie landen toen bijna tegelijk een ruimtevaartuig 12 
naar Mars. De Al-Amal blijft rond de planeet cirkelen. Hij zal vooral foto’s maken. 13 
De Tianwen-1 cirkelt ook rond. In mei stuurt hij een robotauto naar Mars. 14 
Amerika had al een robotauto op Mars. Percy is de tweede robotauto van 15 
Amerika.  16 
 
De planeet Mars 17 
Mars is een planeet. Je kunt hem ’s avonds zien. 18 
Hij ziet eruit als een oranje ster. De kleur van Mars 19 
is oker en soms rood. De lucht op Mars is ijl. Je 20 
kunt er niet ademen. Ook is het er heel koud. En 21 
het stormt er vaak. Mars is ook kurkdroog. Toch 22 
was er ooit water. En dus mogelijk ook leven.  23 
 
Sporen van leven zoeken 24 
Een ruimtevaartuig heeft Percy naar Mars gebracht. 25 
Percy kon zelf niet landen.Want dan zou hij stuk gaan. Hij hing daarom met 26 
touwen aan een soort hijskraan. Die moest de robotauto zachtjes neerzetten. En 27 
dat lukte! Percy zoekt naar sporen van leven op Mars. Hij onderzoekt een diepe 28 
krater. Ooit was daar een groot meer. Als er ergens op Mars nog sporen van 29 
leven zijn, dan is het daar. + 30 
Bron: NASA, wikipedia.nl, nu.nl, De Standaard 19 februari 

 
 
 
 
 

 

 
De lucht op Mars is ijl.  

ijl = dun, verdund 
 

Hij onderzoekt een diepe krater. 

onderzoeken = alles over iets te weten willen komen, iets heel goed bekijken 
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Een foto van Mars 
gemaakt door Percy 

Foto: EPA/NASA/JPL-Caltech 


