
Dit werk kun je als geheel uitvoeren, of een keuze maken uit de verschillende delen. De tekst is 

optioneel en kan voorgelezen of afgedrukt worden. 

 

Totale duur: 5m- zonder voorleestekst.  

 

The Moon- A Guided Tour 

 

Welkom, beste reizigers op deze maantour.  U hebt net 384 000 km afgelegd op weg naar hier. 

Hopelijk bent u voldoende uitgerust. Blijf nog even in uw stoel zitten en gesp de veiligheidsriemen 

goed vast. Wij komen zometeen aan op onze eerste bestemming.  

 

1. Terminator 

 

We zijn vandaag vroeg opgestaan om een zonsopgang op de maan mee te maken. Een maan- dag 

duurt 29 aardse dagen. We vatten post op de terminator, de scheidingslijn tussen donker en licht. 

Het begint al te schemeren. Nu is het nog frisjes, zo’n – 173 graden Celcius, maar in volle daglicht 

stijgt de temperatuur naar + 173 graden.  

Met een beetje fantasie hoort u zometeen de maan- haan kraaien ... 

 

2. Crater Waltz 

 

We gaan een wandeling op de maan maken. Gelieve uw pak aan te trekken en scherpe punten te 

vermijden.  

De zwaartekracht op de maan is slechts 1/6
de

 van de zwaartekracht op de Aarde. Beweeg dus 

voorzichtig en maak kleine sprongetjes. Met enige oefening moet dat wel lukken. Besef dat de 

voetafdrukken die u achterlaat voor eeuwig blijven staan. 

 

3. Sea of Tranquillity 

 

We zweven nu boven de Mare Tranquilitatis. Dat is geen echte zee, maar een enorm oppervlak van 

gestolde lava die een reuzekrater heeft opgevuld. De naam is goed gekozen: veel activiteit valt hier 

niet te bespeuren. Dat was in 1969 anders: op 21 juli landde Apollo 11 op deze plek.  

 

4. Tycho 

 

We zijn op het eindpunt van de rondleiding. We bezoeken Tycho, een machtige, enorme inslagkrater 

met een diameter van 85 km. Het is een jonge krater: zo’n 108 miljoen jaren oud, en gelegen in het 

zuidwesten. Met een goede telescoop kun je bij volle maan de stralen van stof en gruis zien die de 

inslag op het maanoppervlak achtergelaten heeft. 

 

Bedankt voor uw aandacht en ... vergeet de gids niet. Wij accepteren zowel aards geld als maangeld. 


