
Reglement Rocket Science Launch Day op 23 april 2014 

 
Voor het lager onderwijs zijn er twee prijzen te winnen: 

• prijs voor de hoogste raket 

• prijs voor de mooiste/origineelste raket 

Voor het middelbaar onderwijs zijn er drie prijzen te winnen: 

• prijs voor de hoogste raket in de standaardcategorie 

• prijs voor de hoogste raket in de buitencategorie 

• prijs voor de mooiste/origineelste raket 

 

De criteria om binnen de standaardcategorie te vallen zijn de volgende: 

1. De waterraketten dienen gemaakt te worden uit PET-flessen waarvan de 
uitstootmond dezelfde afmetingen moet hebben als een colafles van 1,5 liter 
(binnendiameter = 21mm). Dit is nodig om de fles te kunnen monteren op 
onze rocket launchers. Raketten waarvan de uitstootmond een andere 
afmeting heeft, worden doorverwezen naar de buitencategorie en dienen een 
eigen lanceerplatform te hebben. Opgelet met Nederlandse waarborgflessen: 
die hebben een lichtjes andere binnendiameter. 
 

2. Gebruik zeker GEEN flessen die voor niet-bruisend water zijn; deze flessen 
kunnen de aangebrachte druk niet verdragen. 
 

3. De rocket launchers voor de raketten in de standaardcategorie worden door  
UHasselt en Cosmodrome Genk aangeleverd. 
 

4. Voor raketten in de standaardcategorie wordt enkel water gebruikt als vulling 
en wordt een druk van 4 bar op de fles gezet voor de lancering. 

 
Raketten in de buitencategorie dienen te voldoen aan volgend criterium: 
 

5. De gebruikte vulling mag geen enkel gevaar inhouden of schadelijk zijn voor 
de omgeving en het milieu. 
 
 
 



 
De jury bepaalt of een raket behoort tot de standaardcategorie. Indien dit niet het 
geval is, wordt de raket doorverwezen naar de buitencategorie.  
 
De volgende items gelden voor alle raketten: 

 
6. De waterraketten dienen op voorhand volledig in elkaar gestoken te zijn 

zodat op de dag zelf enkel de vulling met water moet gebeuren, de druk op 
de fles gezet moet worden en de lancering kan plaats vinden.  
 

7. Externe aandrijving van de raket is verboden.  
 

8. Alle andere variabelen zoals de grootte van de raket, de vorm van de raket, 
de (eventuele) vleugels, het (eventuele) parachutesysteem,… zijn vrij te 
kiezen.  
 

9. Bij discussie en/of onenigheid zal de uiteindelijke en definitieve beslissing 
gemaakt worden door de jury.  
 

10.De bepaling van de hoogte wordt gedaan door de organisatoren en kan niet 
aangevochten worden. Het klassement dat hieruit volgt is dus ook niet voor 
discussie vatbaar.  
 

11. De winnaars dienen aanwezig te zijn bij de prijsuitreiking op het einde van 
de dag. Indien zij afwezig zijn, wordt de prijs doorgeschoven naar de 
volgende deelnemer in het klassement. 


