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week 16 – 19 april 2021 – tekst niveau AA 

Mariniers testen vliegpak 
 
Vanaf de grond op een hoog dak 1 
komen. Of vanaf een boot die aan 2 
het varen is op een andere boot 3 
komen. Voor mariniers lijkt dat geen 4 
probleem meer. Zij hebben 5 
geoefend met een vliegpak!  6 
 
Vliegpak 7 
Het vliegpak is een soort harnas. Op de rug en de armen van het pak zitten 8 
motoren. Wie het vliegpak aanheeft, is de piloot. De piloot kan zelf regelen hoe 9 
hoog en hoe snel hij of zij vliegt. Daarvoor gebruikt de piloot een hendel die ook 10 
aan het pak zit. De hendel houdt de piloot in de hand. En de piloot stuurt door de 11 
armen te bewegen. Stuntmannen gebruikten al langer vliegpakken. Maar 12 
mariniers testen zulke pakken nu dus ook.  13 
 
Bijna overal komen 14 
Met het vliegpak kunnen mariniers bijna overal 15 
komen. Ook op plekken waar ze voorheen niet 16 
konden komen. Ze hebben op het water 17 
geoefend met het vliegen naar boten. En ze 18 
hebben op het land getest. Daar vlogen ze op 19 
een plek waar veel gebouwen staan.  20 
 
Gevaarlijk 21 
Vliegen in een pak kan wel een beetje gevaarlijk zijn. Want een lichaam is niet 22 
zo sterk als bijvoorbeeld een vliegtuig. Daarom vlogen de piloten bij het testen 23 
vooral laag. Want dat is minder gevaarlijk. Maar de piloten hebben ook een korte 24 
tijd hoog gevlogen. En dat ging ook goed.  25 
 
Blij 26 
De mariniers zijn heel blij met het pak. Maar gaan de mariniers de pakken nu 27 
ook echt gebruiken? Dat moet nog onderzocht worden. Want zo’n pak is heel 28 
duur. En het is ook een beetje gevaarlijk om met zo’n pak te vliegen.  29 
 
Ook voor anderen 30 
Ook andere mensen zouden het pak kunnen gebruiken. Zo zou het pak handig 31 
kunnen zijn voor dokters en reddingswerkers. Zij moeten soms mensen helpen 32 
op plekken waar je moeilijk kunt komen. Bijvoorbeeld in de bergen. Daar zouden 33 
ze met zo’n pak makkelijker naartoe kunnen.  34 
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Mariniers testen vliegpak  

de marinier = de soldaat op zee 

testen = kijken of iets goed werkt 

De pakken zijn ook getest bij 
gebouwen 
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Mariniers hebben vliegpakken getest 
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