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Verwondering 

Verwondering is  de bas is  van al le  kennis .  Vragen als  wat is  

het ,  hoe werkt het ,  waarom, worden uite indel i jk  geboren uit  

die verwondering.   

Doorheen de mensel i jke geschiedenis is  de maan met  haar 

schijngestalten s teevast zo’n bron van verwondering geweest .  

Van de Griekse maangodin Selene tot het ‘manneke in de 

maan’  waar k inderen ook vandaag nog koortsacht ig naar 

zoeken : we kunnen het  niet  laten om onze b l ik omhoog te 

r ichten. Mensen op de maan zet ten,  b l i j ft  dan ook tot de dag 

van vandaag één van de grootste en meest inspirerende 

prestat ies waartoe de mensheid in staat is  geweest .   

In de nacht van 27 op 28 jul i  doet de maan daar nog eens  een 

wonderl i jk  schepje bovenop. Want d ie avond gebeurt iets  heel 

gek:  duizenden mensen die naar het f i rmament staren, k i jkend 

naar iets  wat je uitzonderl i jk  kunt  z ien.  De maan die z ich 

verstopt achter onze aardbol .   

Wij  hopen alvast dat de verwondering van die avond bij  heel 

wat jongeren misschien een k le in zaadje mag planten. Dat ze 

de verwondering van die avond hun hele leven mogen 

meedragen en dat de maan hen nog heel lang mag aansporen 

om te vragen waarom, hoe werkt  het en wat  is  het .  

Phi l ippe Muyters     Hi lde Crev i ts  

Vlaams minister van Werk,    Vlaams minister  

Economie,  Sport en Innovat ie   van Onderwi js
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Inleiding 

De maan is  even myster ieus als  fasc inerend.  Ze is  het  

onderwerp van wonderbaarl i jke mythes en kampvuurverhalen. 

Wanneer ze p lots rood kleurt  aan de hemel,  staat  de wereld 

dan ook even st i l  . . .  

Hoewel de maan bij  het grote publ iek goed bekend is ,  

c irculeren er veel halve fe iten en hele onwaarheden rond dit  

hemell ichaam. De Vlaamse Volkss terrenwachten gr i jpen dan 

ook graag dit  zeldzaam hemelverschijnsel aan om de maan in  

de k i jker te zetten .  

Dit  in foboekje vertelt  kort  de fe iten achter  de rode maan in 

klare en begri jpbare taal .   Ter loops nemen we ook de 

schijngestalten en veelgestelde vragen onder de loep.  

Wie educatief aan de s lag wi l  met het onderwerp , kan 

gebruikmaken van de b ijgeleverde presentat ie ,  in foposter ,  en 

de webs ite:  www.eclipsen .be .   

Zo helpen we samen de onwetendheid rond ons 

dichts tb ijz i jnde,  en misschien wel meest  int r igerende, 

hemell ichaam de wereld uit !  

Vlaamse Volkssterrenwachten   
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Maansverduistering 

Een maansverduister ing of maanecl ips vindt plaats wanneer 

de schaduwkegel van de aarde de maan t i jdel i jk ,  geheel of 

gedeeltel i jk ,  bedekt .  Je kan dan stel len dat zon, aarde en 

maan op 1 l i jn  staan. Dit is enkel mogel i jk b i j  een vol le maan.  

 

    ZON    AARDE       MAAN 

Indien de kernschaduwkegel  van de aarde de maan bedekt ,  i s 

de maan,  overal ter wereld waar ze z ichtbaar  is ,  geheel 

verduisterd.  In  tegenstel l ing tot een zonsverduister ing waar 

je  op slechts een k lein deel van de wereld de total i tei t  kan 

waarnemen.  

Naast  de kernschaduw kan de maan z ich ook deels in de 

bi jschaduw bevinden.  Men ziet  dan een gedeeltel i jke 

maansverduister ing.  
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De aardschaduw 

De schaduw van de aarde wordt verdeeld in 3:   

  de kernschaduw (umbra)  

  de bi jschaduw (penumbra)  

  de ant ischaduw (antumbra)    

Afhankel i jk van de schaduw waarin de maan zich bevindt,  

onderscheiden we verschi l lende typen verduister ingen.  

 

 

 

De kernschaduwkegel  van de aarde is  langer  dan de afs tand 

van de maan to t  de  aarde .  De maan za l  dus  nooi t  in de  

antumbra van de aarde te  z ien z i jn .  Omgekeerd z ien we op 

aarde soms we l  de  antumbra van de maan ,  h ier in z ien we 

r ingvormige zonsverduis ter ingen!  

 

Umbra  

Penumbra 

Antumbra  
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Types maansverduisteringen 

Totale maansverduistering  

Als de kernschaduwkegel  van de aarde de 

maan helemaal bedekt ,  spreken we van 

een totale maansverduister ing. O veral ter 

wereld waar de maan z ichtbaar is ,  za l  de 

maan geheel  verduisterd z i jn .  In de 

total i tei ts fase kr i jgt  de maan een oranje/rood uitz icht .  

Gedeelteli jke maansverduistering  

Als de kernschaduwkegel  van de aarde de 

maan slechts gedeeltel i jk bedekt ,  z ien we 

een gedeelte l i jke maansverduister ing.  

Het overige deel van de maan bevindt 

z ich in de b i jschaduwkegel van de aarde.  

Penumbrale maansverduistering  

Als de maan enkel bedekt wordt  door de 

bi j schaduwkegel  van de aarde, spreken we 

van een penumbrale  maansverduister ing. 

De bi j schaduw van de aarde is  veel 

minder donker dan de kernschaduw. De 

maan zal daarom iets donkerder z i jn ,  maar d it  is  moei l i jk te 

onderscheiden van een “gewone” vol le maan.  



 8  

Rode kleur 

Hoewel de aarde het  d irecte l icht van de zon tegenhoudt,  

wordt de maan t i jdens een totale verduister ing nooit 

helemaal donker .  De aardatmosfeer buigt immers zonl icht af 

waardoor de maan nog steeds indirect wordt ver l icht .   

 

Zonl icht  l i jk t  w it  voor  mense l i jke  ogen ,  maar  he t  bestaat 

e igen l i jk  u it  versch i l lende k leuren ( regenboog) .   

Wanneer zonl icht door  de aardatmosfeer re ist ,  wordt het 

verstrooid door gassen, stof - en waterdeelt jes.  L icht met een 

korte golf lengte (b lauw/vio let )  wordt meer  verstrooid dan 

l icht met een lange golf lengte  ( rood/oranje) .  Rood l icht reist  

dus verder r ichting de maan,  waardoor ze rood kleurt .  

 

 

De Ray le ighvers trooi ing (afbee ld ing)  is  ook de reden  

waarom wi j  een  onbewolkte  lucht  a ls  b lauw z ien en de lucht  

van een zonsondergang o f  –opkomst a ls  rood !   

ZON 

LICHT 
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De bloedmaan 

In de volksmond wordt een maansverduister ing ook wel een 

bloedmaan genoemd.  Het is  geen astronomische term,  maar  

vindt z i jn oorsprong in bi jgeloof .  Rood wordt immers 

geassocieerd met de k leur van b loed. Er wordt vaak gedacht 

dat een maansverduister ing onge luk of onhei l  zou brengen, 

wat natuur l i jk  nonsens is .   

Helderheid 

De maan kan verschi l lende t inten rood hebben t i jdens een 

totale maansverduister ing. De kleur is namel i jk steeds 

afhankel i jk van de samenstel l ing van de atmosfeer  op dat 

moment en wordt sterk beïnv loed door stofdeelt jes ,  

waterdruppels ,  enz.  

De schaal van Danjon toont het voorkomen en de schi jnbare 

helderheid van een totale maansverduister ing . De maan kr i jgt  

een c i j fer van 0 tot 4 t i jdens het maximum van total i tei t .  

 

 

0:  zeer  donker  2 :  Roes t ( l ichte rand)  4 :  Koper/oranje  

1:  Donkergr i js/bru in  3:  Baks teen (ge l ige rand)  (blauwige rand)  

0 1 2 3 4 
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Periodiciteit 

Het baanvlak van de maan maakt een hoek va n ca .  5° met het 

baanvlak van de aarde (ecl ipt ica) .  B i jgevolg zal  de maan op 

slechts 2 plaatsen het  baanvlak van de aarde kruisen, de 

zogenoemde knopen.   

Wanneer het vol le maan is in de buurt van zo ’n knoop,  dan is 

een maansverduister ing z ichtbaar vanop a arde.   

 

 

De knopen verschu iven t .o .v .  het  ec l ip t icavlak  door  de  

re lat ieve  beweging van de  maan en de aarde  om de zon!  

 

ZON 

ECLIPTICAVLAK  

5°  
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In één kalenderjaar z i jn er minstens 4,  2 maans - en 2 

zonsverduis ter ingen, en maximaal 7 verduister ingen te z ien.  

Hoewel zons- en maansverduister ingen in min of meer gel i jke 

getale voorkomen, l i jkt een zonsverduister ing zeldzamer.   

De schaduw van de maan (zonsverduister ing)  is  immers veel 

kle iner  dan die van de aarde (maansverduister ing) .  In 

tegenstel l ing tot  bi j  een zonsverduister ing, die z ichtbaar is 

op s lechts  een kle ine strook van de aarde, i s de 

maansverduister ing overal  z ichtbaar waar de maan boven de 

horizon staat .   

De kans is dus groter dat  j i j  vanop een bepaalde p laats een 

maansverdu ister ing zal z ien dan een zonsverduister ing.  

Zonsverduister ingen  BE   Maansverduisteringen  BE  

15 feb 2018 (G)  NEE   31 jan 2018 (T)  NEE  

13 jul i  2018 (G)  NEE   27 jul i  2018 (T)  JA  

11 aug 2018 (G)  NEE   21 jan 2019 (T)  JA  

06 jan 2019 (G)  NEE   16 jul i  2019 (G)  JA  

02 jul  2019  (T )  NEE   10 jan 2020 (P)  JA  

26 dec 2019  (R)  NEE   05 jun i  2020 (P)  JA  

21 jun 2020 (R )  NEE   05 jul i  2020 (P )  JA  

14 dec 2020 (T )  NEE   03 nov 2020 (P )  NEE  

10 jun 2021 (R )  JA  26 mei  2021 (T )  NEE  

04 dec 2021 (T )  NEE   19 nov 2021 (P )  JA  

 
  

ECLIPSEN 2018 –  2021  
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Maansverduistering 27 juli 2018  

Tijd Fase Kijk Hoogte 

19u14 

vr  27  ju l   

Begin penumbrale fase  

Onder  de  hor i zon .  
ZO - 20 ,0°  

20u24 

vr  27  ju l   

Begin gedeelte l i jke fase  

Onder  de  hor i zon .  
ZO - 9 ,7°  

21u28 

vr  27  ju l   

Maanopkomst  

Gedee l te l i j k  onder  de  hor izon .  
ZO - 0 ,2°  

21u30 

vr  27  ju l  

 

Begin total ite it  

Maan komt  ve rdu is te rd  ( rood)  

op .  Nab i j  de  hor izon –  hoe  hoger  

je  waa rnemingspunt  hoe  beter .  

ZO 0,0°  

22u21 

vr  27  ju l  
 

Maximum 

Maan staat  het  d icht st  b i j  het  

cent rum van de  aa rdschaduw.  

ZO 6,0°  

23u13 

vr  27  ju l   

E inde total i tei t  

 
ZO 11,4°  

00u19 

za  28  ju l   

E inde gedeeltel i jke fase  

 
ZO 16,5°  

01u28 

za  28  ju l   

E inde penumbrale fase  

 
ZO 19,4°  

 

*  Data  voor  Brusse l  -  kunnen l i cht  a fwi j ken  voor  e lde rs  in  V laande ren .  
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Maansverduistering 21 januari 2019 

Tijd Fase Kijk Hoogte 

03u36 

ma 21  jan   

Begin penumbrale fase  

 
WZW 44,5°  

04u33 

ma 21  jan   

Begin gedeelte l i jke fase  

Maan wordt  l angzaam  rood .  
WZW 36,2°  

05u41 

ma 21  jan   

Begin total ite it  

Maan i s  nu  rood te  z ien .  
W 25,9°  

06u12 

ma 21  jan  
 

Maximum 

Maan staat  het  d icht st  b i j  het  

cent rum van de  aa rdschaduw.  

WNW 21,2°  

06u43 

ma 21  jan   

E inde total i tei t  

Rode  k leu r  verdwi jn t .  
WNW 16,5°  

07u50 

ma 21  jan  
 

E inde gedeeltel i jke fase  

Maan staat  d icht  b i j  de  hor izon .  

Zorg voor  een  vr i j  z i cht  (NW) .  

NW 6,8°  

08u46 

ma 21  jan   

Maanondergang 

Onder  de  hor i zon .  
NW - 0,2°  

08u48 

ma 21  jan   

E inde penumbrale fase  

Onder  de  hor i zon .  
ZO - 0 ,4°  

 

*  Data  voor  Brusse l  -  kunnen l i cht  a fwi j ken  voor  e lde rs  in  V laande ren .  
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Waarnemen 

Een maansverduister ing (vei l ig) waarnemen is zeer eenvoudig.  

Al wat je nodig hebt z i jn je ogen en een heldere hemel .  

Start to maanecl ips 

  Zoek de ju iste uren (z ie vorige pagina’s ) .  

  Beki jk het weerber icht  en k leed je er ook naar .  

  Vind een goede locat ie.  Bi j  voork eur zo donker mogel i jk ,  

maar ki jken in de stad kan dan weer heel gezel l ig z i jn.  

  Ga niet al leen op pad in het donker!  

Je uitrusting 

  Kompas, zo k i jk je in de ju iste r ichting.  

  Verreki jker :  geen noodzaak, maar je z iet  meer detai ls!  

Ki jk  zeker b i j  de start en het einde met een verreki jker .  Zo 

z ie je de turqoise of b lauwe schi jn  rond de maan.  

  Smartphone of  fotocamera  om te f i lmen/fotograferen.  

  Rood lampje:  zo loop je nergens tegenaan ‘s nachts.  

Take a real picture  

  Bereid je voor,  oefen al  eens op een gewone nacht!  

  Een tele lens:  camera’s z ien niet wat j i j  met je  ogen z iet!  

  Een statief :  vermi jd wazige kiekjes in het  donker.  

  Extra batter i j :  een maansverduister ing duurt  wel even.   
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Activiteiten 

Infoboekje - powerpoint presentatie  –  postercampagne 

   

 

Informatieve website 

Raadpleeg www.eclipsen.be voor al  je vragen rond ecl ipsen!  

 

Volkssterrenwachten zetten hun deuren open  

Alle V laamse Volkssterrenwachten openen voor d it  bi jzondere 

moment hun deuren voor het publiek.   

Ook coördineren z i j  ta l  van andere act iv ite it en op locat ie .  

Meer info v ind je op de website van de betreffende 

sterrenwacht  u it  jouw regio z ie www.volkssterrenwachten.be    
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Maanfasen 

De maan straalt  zelf  geen l icht  u it ,  maar weerkaatst  zonl icht .  

Afhankel i jk van de posit ie van de maan t .o .v .  de aarde en de 

zon z ien we de maan dus steeds op verschi l lende plaatsen 

ver l icht .  Hierdoor neemt ze schi jnbaar verschi l lende vormen 

aan.   

In de Westerse cultuur  hebben we de vele gezichten van de 

maan opgedeeld in  8 fasen of schi jngestal ten.  4 pr imaire 

fasen en 4 overgangen naar  de primaire fasen.  

 

In één synodische maand (ca .  29 ,5 dagen)  doorloopt de maan 

al  haar fasen, bv .  van n ieuwe maan naar n ieuwe maan.   

Eers te kwart ie r  

Laatste kwar t ier  

Nieuwe 

maan 

Vol le  

maan 
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Nieuwe maan         

De maan bevindt z ich tussen de aarde en de zon in.  Ze is n iet 

z ichtbaar ,  de donkere z i jde van de maan wi jst  naar de aarde.  

Bi j  een zonsverduister ing bedekt de “zwarte” maan zo  de zon.  

Jonge maansikkel    

Eerste kwart ier maan       

Het eerste kwart van haar baan rond de aarde is afgelegd. 

Afhankel i jk van je locatie z ie je de rechter - (N-hal frond)  of 

l inkerhel ft  (Z-hal frond) ver l icht .  

Wassende maan    

Volle maan         

Zon en maan staan op één l i jn aan weersz i jden van de aarde. 

De maan komt op wanneer de zon ondergaat  en v ice versa .   

Afnemende maan    

Laatste kwartier  maan       

De maan gaat het laatste kwart  in  van haar baan rond de 

aarde. Afhankel i jk van je locat ie z ie je de l inker - (N-halfrond) 

of rechterhelf t  (Z-half rond).  

Afnemende maan(sikkel)   

*  I conen representat ie f  voor  locat ie s  in  Be lg ië .  
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FAQ 

Ik zie de maan soms reuzegroot, is ze echt zo groot ?  

Nee, d i t  i s  de maani l lusie .  Wanneer de maan dich t b i j  de 

horizon staat ,  l i jkt ze soms groter dan ze is .  Well icht 

overschatten onze hersenen de grootte van de maan, in 

vergel i jk ing met de objecten aan de hor izon.  In tegenstel l ing 

tot bi j  al ledaagse dingen zoals een vogel of  v l iegtuig in de 

lucht,  hebben mensen immers geen referentiekader voor hoe 

groot hemell ichamen precies z i jn .   

Wat is een supermaan?  

De baan van de maan is een el l ips.  Zodoende staat  de maan 

soms dichter  b i j  de aarde, waardoor ze groter l i jkt .  Het 

verschi l  i s  nauweli jks z ichtbaar met het  b lote oog, maar  wordt 

in de volksmond een supermaan genoemd.  

Wat is een blauwe maan?  

De maan draait  n iet precies in één kalendermaand rond de 

aarde. Hierdoor is  het  mogel i jk dat er 2 vo l le manen in één 

kalendermaand te z ien z i jn.  De tweede vol le maan wordt in  de 

volksmond een blauwe maan genoemd. (Nee,  ze is  n iet blauw)  

  



  



  

Vlaamse Volkssterrenwachten 

Armand Pien | Oost-Vlaanderen 

adres Rozier 44 - 9000 Gent   

contact +32 (0)92 64 36 74 - info@armandpien.be  

website http://www.armandpien.be   

Cosmodrome | Limburg 

adres Planetariumweg 18/19 - 3600 Genk   

contact +32 (0)89 65 55 55 - cosmodrome@genk.be 

website www.cosmodrome.be   

Cozmix | West-Vlaanderen 

adres Zeeweg 96 - 8200 Brugge   

contact +32 (0)50 39 05 66 - info@cozmix.be  

website www.cozmix.be   

Iris Astrolab | West-Vlaanderen 

adres Verbrandemolenstraat 5 - 8902 Ieper   

contact +32 (0)57 21 87 87 - info@astrolab.be  

website http://www.astrolab.be   

Mira | Vlaams-Brabant 

adres Abdijstraat 22 - B-1850 Grimbergen   

contact +32 (0)2 269 12 80 - info@mira.be  

website http://www.mira.be   

Urania | Antwerpen 

adres Jozef Mattheessensstraat 60 - 2540 Hove   

contact +32 (0)34 55 24 93 - info@urania.be  

website http://www.urania.be   


