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RGB ? Wablieft ? Test nr. 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

… er eigenlijk maar drie hoofdkleuren zijn die wij met onze ogen kunnen zien? 
Alle andere kleuren zijn een menging van rood, groen en blauw (RGB). 
 
We zien iets doordat het licht weerkaatst, zo komt het in onze ogen terecht 
(een beetje zoals de maan, die geeft zelf ook geen licht) 
 
Die kleuren worden door de kegeltjes achteraan in onze ogen omgezet in 
signalen voor onze hersenen. Het zijn cellen. Welk soort kegeltjes er zijn raad je 
waarschijnlijk al: kegeltjes voor rood, groen en blauw. Alle grijstinten en 
vormen worden dan weer waargenomen door de staafjes in onze ogen. 
 
Toch zien onze ogen niet altijd wat wij denken te zien.  
 
Licht mengen? Wat is er anders dan verf mengen? 

 
Ga voor de doos staan. Een medeleerling steekt een bal in de doos en sluit dan 
het deurtje. Steek voor deze test het rode en blauwe lampje aan. 
Kijk door de twee kijkgaten. Raad jij welke kleur de bal heeft? 
 
Nog een test: alle drie de lampjes branden nu, welke kleur heeft de doos 
vanbinnen? 
 Steek je hand in de doos. Welke ‘schaduwen’ zie je? 
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Uitleg voor de begeleider: 
 
Voorwerpen weerkaatsen rood, groen of blauw licht. 
De kleurmening gebeurt heel anders dan bij verf. 
Rood en groen licht maken samen geel. 
Rood en blauw licht maken samen magenta (‘roze’) 
Groen en blauw licht maken samen cyaan (‘appelblauwzeegroen’) 
 
Dus…  
 
Als we een gele t-shirt zien, reflecteert die t-shirt rood en groen. Het blauw 
wordt geabsorbeerd door de stof en omgezet in warmte. 
 
Een zwarte t-shirt absorbeert alle kleuren. Meteen ook de warmste t-shirt in de 
zon. 
 
Bij de test wordt door een kleurenfilter niet alle licht op de bal losgelaten. 
Anders dan bij gewoon wit licht zal de bal dus niet alle kleuren kunnen 
weerkaatsen. Onze hersenen ‘zien’ dus een andere kleur. 
 
Bij test 2: steek je hand in de doos. 
Doordat alle drie de lampjes branden is de doos wit vanbinnen. 
Als we onze hand in de doos steken, maakt elk lampje apart een schaduw… in 
een andere kleur! Ook de tussenkleuren zijn zichtbaar. 
 


