
Rode wijn als indicator 

 

1. Onderzoeksvraag 

Hoe kunnen we huishoudmiddeltjes als zuurbase-indicator gebruiken? 

 

2. Voorbereiding 

a. Begrippen als achtergrond voor experiment 

pH:  

De pH is een maat voor de zuurgraad (ook wel zuurtegraad) van een waterige oplossing. 

 

Indicator: 

Een indicator is een stof waarmee men kan aantonen dat een bepaalde andere stof 

aanwezig is. 

 

Zuur: 

Een zuur is een anorganische stof die waterstofionen kan afgeven ter vorming van zijn 

geconjugeerde base. 

 

Base: 

Een base is een anorganische stof die waterstofionen kan opnemen ter vorming van zijn 

geconjugeerd zuur. 

 

b. Materiaal + stoffen  

Materiaal: 

 Twee wijnglazen 

 Glazen staaf 

 Twee pasteurpipetten 
Stoffen: 

 Rode wijn 

 Zwavelzuur (1mol/l) 

 Natriumhydroxide (2mol/l) 

 

c. Bereiding oplossingen 

Bereiding NaOH-opl: 

 

M(NaOH) = 40g/mol 

→ 2mol/l = 80g/l = 8g/100ml 

 

Bereiding H2SO4-opl: 

 



m%(H2SO4) = 98% 

M(H2SO4) = 98 g/mol 

ρ = 1,8356 g/ml 

→ 1mol/l = 98g/l . 100/98 = 10,0 g/100ml 

→ V = 10,0g / 1,8356 g/ml = 5,44 ml 

 

d. Opstelling (foto) 

 

 

3. Veiligheid 

 

Etiketten: 

 

 

 

 

H- en P-zinnen: 

Natriumhydroxide: 

H314 

P280.1+3-301+330+331-305+351+338 

Zwavelzuur: 

H315-319 

P280.1+3-305+351+338 

Zwavelzuur 
H2SO4 1 mol/l 

  

Waarschuwing CAS 7664-93-9 
H 315-319 
P 280.1+3-305+351+338 
 

Natriumhydroxide 
NaOH 2 mol/l 

  

Gevaar CAS 1310-73-2 
H 314 
P 280.1+3-301+330+331-305+351+338 
 



WGK-codes: 

De WGK-codes voor zowel natriumhydroxide als zwavelzuur zijn 1. Bij een concentratie van 

minder dan 0,5 mol/l mogen ze dus door de gootsteen verwijderd worden. 

COS-brochure: 

Natriumhydroxide mag in deze concentraties al vanaf de eerste graad gebruikt worden 

voor demonstratieproeven. Pas vanaf de derde graad mogen leerlingen zelf experimenten 

hieromtrent uitvoeren. 

Ook zwavelzuur mag in deze concentraties al vanaf de eerste graad gebruikt worden voor 

demonstratieproeven. Leerlingen zelf mogen echter al vanaf de tweede graad hier 

zelfstandig mee werken. 

 

 

4. Uitvoeren 

a. Werkwijze 

We vullen twee wijnglazen met wijn. Eén hiervan wordt onze referentie. 

 

Met een pasteurpipet voegen we aan één van de glazen enkele milliliters NaOH-

oplossing toe en doen een waarneming. 

 

Vervolgens voegen we evenveel H2SO4-oplossing toe en doen we een tweede 

waarneming. 

 

b. Waarneming (+ foto’s) 

Aanvangssituatie: 2 glazen rode wijn 

 
 

Na toevoeging van NaOH-opl: de wijn wordt donkergroen. Dit is het best te zien aan de 

randen of tegen het licht.  

Eventueel wordt de wijn wat verdund zodat de kleur beter tot zijn recht komt. 



 
 

Na toevoeging van H2SO4-oplossing: De wijn krijgt weer zijn initiële kleur. Het lijkt alsof er 

nooit iets mee gebeurd is. 

 
 

 

5. Reflecteren 

a. Optredende reacties 

HInd         +         H2O         →         H3O+         +         Ind- 

Indicatorzuur                                                          Geconjugeerde base 



 

 

b. Besluit 

De indicatorstof in de wijn zijn anthocyanen. Dit zijn kleurstoffen die in plantencellen 

voorkomen, zoals die van druiven. Men heeft al meer dan 500 soorten anthocyanen 

kunnen isoleren uit planten. Deze zijn allemaal gelijkaardig opgebouwd: 

 

 
Hierbij stellen R1 tot en met R7 telkens een waterstofatoom (-H), hydroxylgroep (-OH) of 

methoxygroep (-OCH3) voor. 

 

Deze anthocyanen komen in wijn, aalbessen, rode kool voor onder zure omstandigheden. 

In deze vorm reflecteert het enkel rood licht. Wanneer er een base bij wordt gevoegd, zal 

de geconjugeerde base wél de golflengten van rood licht opnemen, maar in mindere 

maten die van groen/blauw. Hierdoor verandert de kleur dus van rood naar groen/blauw. 

 

c. Koppeling aan leerplan/nen 

VVKSO – BRUSSEL D/2012/7841/063 



 

B48 Stoffen in stofklassen classificeren op basis van waargenomen analoge stofeigenschappen. 

Wenken 

Volgende aspecten kunnen hierbij aan bod komen: 

• zuren en basen onderscheiden met indicatoren; 

• reacties van zuren met metalen. 

B53 Methoden aangeven om de pH van een oplossing te bepalen. W1 

Wenken 

Zuur-base-indicatoren duiden enkel aan of een oplossing een zuur of basisch karakter heeft. Om de pH meer 

precies te bepalen wordt een mengsel van indicatoren gebruikt, de universeelindicator, of een pH-meter. 

Behalve de klassieke indicatoren zoals fenolftaleïne, methyloranje en lakmoes kunnen ook andere 

voorbeelden zoals broomthymolblauw, thymolftaleïne en zelfgemaakte indicatoren worden onderzocht. 

 

 

d. Bronnen 

i. Literatuur 

Roesky W., H. (2007). Spectacular Chemical Experiments.  

 

 

ii. Film  

Zuurgraad bepalen: 

http://www.schooltv.nl/video/zuurgraad-er-zijn-zure-basische-en-neutrale-

reinigingsmiddelen/#q=ph 

 

6. Tips and tricks 

a. Opmerkingen bij uitvoeren van proef 

 

 Maak de leerlingen erop attent dat hoewel de wijn er na de proef terug exact 
hetzelfde uitziet als ervoor, deze zeker niet meer voor consumptie bruikbaar is, 
aangezien er gevaarlijke stoffen zijn aan toegevoegd! 

 Je kan deze proef meerdere keren uitvoeren met hetzelfde glas wijn. De leerlingen 
zien dan dat de wijn telkens terug groen wordt na toevoeging van NaOH-oplossing 
en zijn rode kleur opnieuw verkrijgt na toevoeging van H2SO4-oplossing. 

 Het kleurverschil is vanop afstand redelijk moeilijk te zien (denk aan 
demonstratieproef). Je kan hierbij de rode wijn eerst verdunnen, zodat ze lichter 
van kleur is. Bij het uitvoeren van de proef zal de kleurverandering veel duidelijker 
waarneembaar zijn en dus niet enkel aan de randen of tegen het licht. 

 

 

 

http://www.schooltv.nl/video/zuurgraad-er-zijn-zure-basische-en-neutrale-reinigingsmiddelen/#q=ph
http://www.schooltv.nl/video/zuurgraad-er-zijn-zure-basische-en-neutrale-reinigingsmiddelen/#q=ph


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


