
Uit welk soort atomen is een 

ionbinding opgebouwd? 

Geef een toepassing van 

NaCl. 

Geef de chemische formule 

van gedemineraliseerd water. 

Wat is de structuur van een 

metaalbinding? 

Welke van de volgende 

stoffen is een ionbinding? 

Niet-metalen + metalen. 

H2O. 

A. CO 

B. CH4 

C. KCl 

Zout in de keuken of als 

strooisel op gladde wegen. 

Metaalrooster. 

Geleiden atoombindingen 

stroom en warmte? 

Welk soort ionen zijn 

aanwezig in een ionbinding? 

Wat is de toestand van 

elektronen in een 

metaalbinding?(Vrij/gebonden) 

Geef een toepassing van H2O. 

Welke van de volgende 

stoffen is geen atoombinding? 

Nee. 

Positieve- en negatieve ionen. 

Vrij. 

A. Fe 

B. CH4 

C. CO2 

Drinken, wassen, planten 

water geven, … 

 



Welk soort atoom geeft zijn 

elektronen af in een 

ionbinding? 

Welke atomen in het rijtje 

kunnen geen atoombinding 

aan gaan? 

Wat is de aggregatietoestand van 

metalenbindingen bij kamer-

temperatuur?(Hg niet inbegrepen) 

Geef een toepassing van Ag. 

Welke van de volgende 

stoffen is geen metaalbinding? 

De metalen. 

 

A. Cl 

B. He 

C. C 

D. Na 

Vast. 

Sieraden, bestek, foto/filmrol, 

geleiders, munten. 

 

A. Ge 

B. Na 

C. H2 

D. Au 

Wat is de aggregatietoestand 

van ionbindingen bij 

kamertemperatuur? 

Wat is de chemische formule 

van zuurstofgas? 

Welke atoom geeft zijn 

elektronen af in een 

metaalbinding? 

Geef een toepassing van 

waterstofgas. 

Welke van de volgende 

stoffen is een metaalbinding? 

Vast. 

O2 

Alle metalen in de binding. 

 

Luchtballonen en auto’s.  

A. Cu 

B. CO 



Wat is de structuur van een 

ionbinding? 

Welk soort atomen geeft zijn 

elektronen af in een 

atoombinding? 

Geef een eigenschap van een 

metaalbinding. 

Geef een toepassing van Al. 

Welke van volgende bindingen 

is een atoombinding? 

Is Na2CO3 een ionbinding? 

Wat is de aggregatietoestand 

van atoombindingen bij 

kamertemperatuur? 

Welk metaal wordt er bedoelt 

als men ‘Cu’ zegt? 

Welke van volgende stoffen 

worden niet in juwelen 

gebruikt? 

Welke van de volgende 

stoffen zal je in een atoom-

binding terug kunnen vinden? 

A. Cu 

B. F 

C. I 

D. Pt 

A. Au 

B. Cl 

C. Ag 

D. P 

Koper. 

Vast, gas en vloeibaar. 

 

Ja (Na2 = metaal CO3 = niet-

metaal) 

A. NO 

B. N2O 

C. NO2 

Blikjes, ramen, deuren, 

vliegtuigen, fietsen en auto’s. 

 

Geleid goed warmte en 

elektriciteit, goed rekbaar en 

plooibaar. 

 

Geen.  

Ionrooster.  



Wat is de toestand van 

elektronen in een ionbinding? 

(vrij/gebonden) 

Wat is de structuur van een 

atoombinding? 

Welk metaal is het enige 

metaal dat in een 

metaalbinding niet vast is? 

In welk schrijfgerief vind je C 

terug? 

Bij welke van de 3 soorten 

bindingen komen gassen 

voor? 

Is het smelt- en kookpunt van 

een ionbinding laag of hoog? 

Wat is de toestand van 

elektronen in een atoom-

binding? (vrij/gebonden) 

Wat is de kleur van Fe? 

Welk element komt als 

atoombinding voor in zowel 

diamant en grafiet? 

In welke van de 3 bindingen 

zijn zowel positieve- als 

negatieve ionen aanwezig? 

Ionbinding. 

Koolstof / C. 

Grijs. 

Gebonden. 

Hoog. 

Atoombinding.  

Potlood. 

Kwik / Hg. 

Atoom- en Molecuulrooster. 

Gebonden. 



Wat is geen eigenschap van 

een metaal? 

Wat is de chemische formule 

van waterstofgas? 

Wat is de chemische formule 

van natriumfluoride? 

Welke van volgende stoffen 

geleidt het beste elektriciteit? 

Welke van volgende stoffen 

geleidt het beste warmte? 

Wat is de totale lading van    

een ionbinding? 

Wat is de chemische formule 

van dijood? 

Los een stukje Pb op in water? 

Welk metaal vinden we terug 

in een thermometer? 

In welke van de 3 bindingen 

zijn enkel positieve ionen 

aanwezig? 

Metaalbindingen. 

 

Kwik / Hg. 

 

Neen. 

I2. 

Geen. 

NaF. 

H2. 

A. Gasvormig bij kamer-

temperatuur 

B. Goed plooibaar 

C. Geleid goed warmte 

A. Cu 

B. Fe 

C. Al 

A. Fe (metalen geleiden 

warmte het beste) 

B. NaCl 

C. CO2 



Wat is de chemische formule 

van kaliumfluoride? 

Wat is de chemische formule 

van octazwavel? 

Welke van volgende metalen 

heeft geen zilveren / grijze 

kleur? 

Welk zout wordt gebruikt om 

op de weg te strooien? 

In welke van de 3 bindingen 

zijn geen ionen aanwezig? 

Wat is de bindingswijze bij een 

ionbinding? 

Wat is de bindingswijze bij een 

atoombinding? 

Wat is de bindingswijze bij een 

metaalbinding? 

Welke van de 3 bindingen stelt 

‘Het Atomium’ in Brussel 

voor? 

Welke van de 3 bindingen is 

wel vervormbaar? 

Metaalbinding. 

 

Metaalbinding. 

 

Afgifte van elektronen. 

 

Gemeenschappelijk stellen 

van elektronen. 

 

Overdracht van elektronen. 

 

Atoombindingen.  

Natriumchloride / NaCl. 

 

A. Fe 

B. Pb 

C. Au 

D. Mg 

S8. 

KF. 

 



Wat zijn de bindingspartners 

bij een ionbinding? 

 

Wat zijn de bindingspartners 

bij een atoombinding? 

Wat zijn de bindingspartners 

bij een metaalbinding? 

Wat voor soort binding zal er 

ontstaan tussen Al en Cl? 

In welke van de 3 bindingen 

vinden we edelgassen terug? 

Wat zijn de kleinste deeltjes 

die men in een ionbinding kan 

vinden? 

 
Wat zijn de kleinste deeltjes 

die men in een atoombinding 

kan vinden? 

Wat zijn de kleinste deeltjes 

die men in een metaalbinding 

kan vinden? 

Wat voor soort binding zal er 

ontstaan tussen C en H? 

Wie zal bij een verbinding 

tussen Mg en F elektronen 

afgeven? 

Mg / Magnesium. 

 

Atoombinding. 

 

Positieve metaalionen en vrije 

elektronen. 

 

Atomen of moleculen. 

 

 

Positieve en negatieve ionen. 

 

Metaal en niet- metaal ionen. 

Niet-metaalatomen. 

Metaalionen en vrije 

elektronen. 

 

Ionbinding. 

 

Geen. 



Een metaal geeft zijn elektronen 

af aan een niet-metaal, dit komt 

door het verschil in… 

In welke toestand bevindt O2 

zich bij kamertemperatuur? 

Is het smelt- en kookpunt van 

een metaalbinding laag of 

hoog? 

Welk gas komt voor in 

zwembaden? 

Welke binding geleidt wel 

stroom als deze opgelost 

wordt in een vloeistof? 

 

Magnesium (Z = 12) gaat een 

binding aan met Fluor (Z = 9) wat 

is de formule van deze binding? 

Is het smelt- en kookpunt van 

een atoombinding laag of 

hoog? 

 Magnesium (Z = 12) heeft 2 

elektronen op zijn buitenste schil. 

Hoeveel zal magnesium er nu af 

gaan geven aan een ander metaal? 

Geef een toepassing van Cu. 

Wat is een andere benaming 

voor een atoombinding? 

Covalente binding.  

 

Elektrische draden, 

kopermunten en brons.  

 

Geen (vrije elektronen).  

Laag. 

MgF2. 

 

Elektronegatieve waarde. 

 

Gas. 

 

Hoog. 

Chloorgas. 

Ionbinding. 



Is NeCl een ionbinding? 

Welke van de volgende 2 

elementen kan men in een 

atoombinding terug vinden? 

Welke van volgende metalen 

heeft geen zilveren / grijze 

kleur? 

Wat is de aggregatietoestand 

van volgende atoom-

bindingen H2, O2, Cl2, Br2? 

In 2 verbindingen vindt men in 

een Be en de andere Ba. Welke 

soort bindingen zijn dit? 

Nee, Ne is een edelgas en 

deze gaat geen binding aan. 

 

A. As, want Ar is een 

edelgas 

B. Ar  

 A. Fe 

B. Pb 

C. Mg 

D. Cu 

Gas. 

Metaalbindingen. 

Gaat chloor naar de 

edelgasstructuur van He 

streven? 

Naar de edelgasstructuur van 

welk edelgas gaat waterstof 

streven? 

Naar de edelgasstructuur van 

welk edelgas gaat lithium 

streven? 

In verbinding 1 vindt men Sn en in 

verbinding 2 Zn. Over welke soort 

bindingen gaat het hier? 

Bij welke van de 3 bindingen 

komen vrije deeltjes rond en 

welke deeltjes zijn dit dan? 

Neen. 

He / Helium.  

He / Helium. 

Metaalbindingen.  

 

Metaalbindingen – 

elektronen. 

 



 

Chloor (Z = 17) gaat hoeveel 

elektronen met natrium (Z = 

11) delen? 

Zuurstof (Z = 8) gaat hoeveel 

elektronen delen met een 

andere zuurstofatoom? 

Natrium (Z = 11) gaat hoeveel 

elektronen vrij geven in een 

metaalbinding? 

Geef een toepassing van Au. 

Wat voor soort binding is 

koperoxide (CuO)? 

Geen. 

2 elektronen. 

 

1 elektron.  

Sieraden, munten en medaille.  

 

Neen. 

Ionbinding.  

 

Is aluminiumtrichloride (AlCl3) 

een ionbinding? 

Wat is de formule van een 

binding tussen waterstof (Z = 

1) en zwavel (Z = 16)? 

 

Ja.  

H2S.  

Welke van de volgende 

stoffen komen niet voor in een 

metaalbinding? 

Zonder welk gas kan de mens 

niet leven? 

Komen ionbindingen bij 

normale druk en kamer-

temperatuur in gasvorm voor? 

A. Be 

B. B 

C. Ba 

D. Br 

O2. 


