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Organische stoffen 

Spelbord: 

 

  



 



  



1 
Alkanen lossen niet op in 

water. 
 

Juist. 

2 
Hoe langer de keten, hoe 

hoger de kooktemperatuur.  
 

Juist. 

3 
De eerste 4 alkanen (C1-C4) 
zijn bij kamertemperatuur 

vast. 
  

Fout  Gasvormig. 

4 
Van C5 ketens tot C18 ketens is 

de toestand bij 
kamertemperatuur vast.  

 
Fout  Vloeibaar. 

5 
Vanaf C18 zijn de alkanen bij 

kamertemperatuur 
gasvorming. 

 
Fout  Vast. 

6 
Alkanen kunnen reageren met 

zuurstofgas (O2).  
 

Juist. 
 

7 
Bij een slechte verbranding 

van alkanen ontstaan CO en  
water.  

 
Juist. 

8 
Bij een onvolledige 

verbranding (zeer lage toevoer 
van O2), ontstaan CO2 en 

water.  
Fout  Roet en water. 

9 
Bij het destilleren van aardolie, 
krijg je verschillende fracties.  

 
Juist. 

10 
Een fractie bestaat uit zuivere 

stoffen.  
Fout  Bestaat uit een 

mengsel van KWS. 

11 
Een gefractioneerde destillatie 

van aardolie gebeurt in een 
kerncentrale. Fout  in een 

aardolieraffinaderij. 

12 
Hoe langer de koolstofketen, 

hoe hoger in de destilleer 
kolom.  

Fout  Hoe lager. 

13 
Hoe korter de koolstofketen, 

hoe lager de kooktemperatuur. 
  

Juist. 

14 
Stookolie is het residu van een 

gefractioneerde destillatie.  
 

Fout  Teer en asfalt. 

15 
Kerosine is een brandstof voor 

vliegtuigen.  
 

Juist. 

16 
Vaseline wordt vooral gebruikt 

om kaarsen te maken.  
 

Fout  Paraffine. 

17 
Alcoholen zijn verbindingen 
van koolstof-, waterstof- en 

stikstofatomen.  
Fout  C, O en H. 

18 
Alcoholen hebben –OH als 

functionele groep.  
 

Juist. 

19 
De functionele groep van de 

alcoholen noemen wij de 
hydroxylgroep.  

Juist. 

20 
Methanol bevat 2 

koolstofatomen in zijn keten. 
Fout  Slechts 1 
koolstofatoom. 

21 
Ethanol staat beter gekend als 

drankalcohol.  
 

Juist. 

22 
Ethanol bevat 1 koolstofatoom 

in de keten.  
 

Fout  2 koolstofatomen. 

23 
De triviale naam van methanol 

is drankalcohol.  
 

Fout  Houtalcohol. 

24 
De triviale naam van ethanol is 

houtalcohol.  
 

Fout  Drankalcohol. 

25 
Alcoholen hebben een lagere 
kooktemperatuur dan water.  

 
Juist. 

26 
Methanol lost goed op in 

water.  
 

Juist. 

27 
Ethanol lost niet goed op in 

water.  
Fout  Lost wel goed op in 

water. 



28 
Alcoholen zijn reactiever met 

zuurstofgas dan alkanen.  
 

Juist. 

29 
Ethanol gebruik je om de 
barbecue aan te maken.  

 
Fout  Methanol. 

30 
Ethanol gebruik je om te 

flamberen.  
 

Juist. 

31 
Ethanol is de alcohol die in bier 

en jenever zit.  
 

Juist. 

32 
Methanol gebruikt men als 

brandstof.  
 

Juist. 

33 
Carbonzuren zijn 

koolstofverbindingen die 3 
zuurstofatomen bevatten.  

Fout  2 O-atomen. 

34 
De functionele groep van een 

carbonzuur is een –COOH-
groep.  
Juist. 

35 
We noemen de functionele 

groep van een carbonzuur de 
zuurgroep.  

Fout  Carboxylgroep. 

36 
Methaanzuur bevat 2 

koolstofatomen in zijn keten.  
 

Fout  1 koolstofatoom. 

37 
Ethaanzuur bevat 2 

koolstofatomen in zijn keten.  
 

Juist. 

38 
De systematische naam van 
mierenzuur is methaanzuur.  

 
Juist. 

39 
De triviale naam van 

ethaanzuur is azijnzuur. 
 

Juist. 

40 
Carbonzuren hebben een 

lagere kooktemperatuur dan 
water. 

Fout  Hogere T°K 

41 
De pH waarde van een 

carbonzuur ligt boven de 7.  
 

Fout  Onder pH 7. 

42 
Huishoudazijn verkrijg je door 
ethanol te laten reageren met 

zuurstofgas. 
Juist. 

43 
Er ontstaat water wanneer je 

huishoudazijn maakt uit 
ethanol en zuurstofgas.  

Juist. 

44 
Wanneer we ethaanzuur 
toevoegen aan rode kool, 

wordt de kool ook echt rood. 
Juist. 

45 
Methaanzuur zit in 

vinaigrettes van salades.  
 

Fout  Ethaanzuur. 

46 
Mieren scheiden methaanzuur 

uit ter zelfverdediging.  
 

Juist. 

47 
Ethaanzuur gebruik men om 

de kleuren in je jeans te 
fixeren.  

Juist. 

48 
Methaanzuur komt voor in 

brandnetels.  
 

Juist 

 

1 
Biogas is een alternatief voor 

aardgas. 
 

Juist. 

2 
Momenteel zijn er meer dan 

tien miljoen 
koolstofverbindingen gekend. 

Juist. 

3 
Koolstofverbindingen kunnen 

enkel ketenvormig zijn. 
 

Fout  Ook ringvormig. 

4 
Op alcoholische dranken heft 
men in alle landen accijnzen. 

 
juist. 

5 
Onverdund azijnzuur wordt 
ook wel ijszuur genoemd.  

 
Fout  Ijsazijn. 

 

 



Spelregels 

AANTAL SPELERS: 4 en eventueel een begeleider. 

EXTRA NODIG: atomen die je in de les gebruikt voor moleculen te maken. Dit dient als pion  je 
pion wordt steeds groter. 

DOEL: De bedoeling is dat de spelers C en H atomen moeten verzamelen 
doorheen het spel door quizvragen juist te beantwoorden. De duur van het 
spel is afhankelijk van wat de spelleider zegt wat ze moeten verzamelen. Voor 
een kort spel kunnen de spelers ethaan maken. De eerste die dat heeft, is 
gewonnen. Als het spel langer moet duren, kan je gaan tot maximaal hexaan.  

VERLOOP:  1) Elke speler krijgt een methaan molecule (1C en 4H atomen) 
en een aantal bindingen om het eindmolecule in een te kunnen 
steken. 
2) De jongste speler mag beginnen.  
3) Elke speler begint op een koolstofatoom: ze mogen zelf kiezen op welk koolstof 
atoom ze hun methaanmolecule te plaatsen.  
4) De spelers gooien met de dobbelsteen en het aantal ogen zegt hoeveel zetten je 
mag maken. De spelers kunnen kiezen waar ze naar toe gaan op het spelbord. Er 
wordt enkel rekening gehouden met de bindingen tussen de atomen op het 
spelbord: de spelers mogen enkel bewegen over de bindingen en de atomen, de 
richting maakt niet uit.  
5) Wanneer ze op een atoom uitkomen, krijgen ze een vraag. Is de vraag juist 
beantwoord, krijgt het een waterstof- of koolstofatoom (afhankelijk of hij op het H of 
C atoom staat).  
6) Het zijn allemaal stellingen die de spelers krijgen over alkanen, alcoholen en 
carbonzuren. Ze moeten zeggen of de stellingen juist of fout zijn. Bij fout moeten ze 
ook het juiste antwoord zeggen. De spelbegeleider kan dit controleren door te kijken 
in de instructiefiche. 
De persoon rechts van de speler die de vraag moet oplossen, leest de stelling voor.  
Het spel is ook speelbaar zonder spelbegeleider. De antwoorden staan namelijk 
onderaan op de kaartjes (juist of fout).  

 
BONUS: Je kan ook 3 waterstofatomen en 1 koolstofatoom winnen door een bonusvraag juist te 
beantwoorden. Je kan er een krijgen door er met je molecule op te komen. Je kan er op komen door 
de nabijgelegen (buur)atomen. Het “wolkje” waar de bonuskaarten in liggen, telt als 1 vakje. 

 

 



Instructiefiche leerkracht 
 

VRAGEN: 

Alkanen 
 
 1) Alkanen lossen niet op in water.  Juist 
 2) Hoe langer de keten, hoe hoger de kooktemperatuur.  Juist 

3) De eerste 4 alkanen (C1-C4) zijn bij kamertemperatuur vast.  Fout: De eerste 4 alkanen 
zijn gasvormig bij kamertemperatuur.  

 4) Van C5 ketens tot C18 ketens is de toestand bij kamertemperatuur vast. Fout: Vloeibaar. 
 5) Vanaf C18 zijn de alkanen bij kamertemperatuur gasvorming.  Fout: Vast 
 6) Alkanen kunnen reageren met zuurstofgas (O2).  Juist 
 7) Bij een slechte verbranding van alkanen ontstaan CO en water.  Juist 

8) Bij een onvolledige verbranding (zeer lage toevoer van O2), ontstaan Co2 en water.  
 Fout: Koolstof of roet en water 
 

 9) Bij het destilleren van aardolie, krijg je verschillende fracties.  Juist. 
 10) Een fractie bestaat uit zuivere stoffen.  Fout: Bestaat uit een mengsel van KWS 

11) Een gefractioneerde destillatie van aardolie gebeurt in een kerncentrale.  Fout: In een 
aardolieraffinaderij.  
12) Hoe langer de koolstofketen, hoe hoger in de destilleer kolom.  Fout: Hoe lager. 
13) Hoe korter de koolstofketen, hoe lager de kooktemperatuur.  Juist 
14) Stookolie is het residu van een gefractioneerde destillatie.  Fout: Teer en asfalt. 
15) Kerosine is een brandstof voor vliegtuigen.  Juist 
16) Vaseline wordt vooral gebruikt om kaarsen te maken.  Fout: paraffine. 

 
Alcoholen  
 

17) Alcoholen zijn verbindingen van koolstof, waterstof en stikstofatomen.  Fout: C, O en H 
18) Alcoholen hebben –OH als functionele groep.  Juist 
19) De functionele groep van de alcoholen noemen wij de hydroxylgroep.  Juist 
20) Methanol bevat 2 koolstofatomen in zijn keten.  Fout: Slechts 1 
21) Ethanol staat beter gekend als drankalcohol.  Juist 
22) Ethanol bevat 1 koolstofatoom in de keten.  Fout: 2 koolstofatomen 
23) De triviale naam van methanol is drankalcohol.  Fout: Houtalcohol 
24) De triviale naam van ethanol is houtalcohol.  Fout: Drankalcohol 
 
25) Alcoholen hebben een lagere kooktemperatuur dan water.  Juist 
26) Methanol lost goed op in water.  Juist 
27) Ethanol lost niet goed op in water.  Fout: Lost wel goed op in water. 
28) Alcoholen zijn reactiever met zuurstofgas dan alkanen.  Juist: Dit komt door hun 
functionele groep. 
 
29) Ethanol gebruik je om de barbecue aan te maken.  Fout: Methanol 
30) Ethanol gebruik je om te flamberen.  Juist 
31) Ethanol is de alcohol die in bier en jenever zit.  Juist 
32) Methanol gebruikt men als brandstof.  Juist 

  
 



 
 
 
 
Carbonzuren 
 

33) Carbonzuren zijn koolstofverbindingen die 3 zuurstofatomen bevatten.  Fout: 2 O-
atomen 

 34) De functionele groep van een carbonzuur is een –COOH-groep.  Juist 
35) We noemen de functionele groep van een carbonzuur de carbongroep.  Fout: 
Carboxylgroep. 
36) Methaanzuur bevat 2 koolstofatomen in zijn keten.  Fout: 1 C-atoom 
37) Ethaanzuur bevat 2 koolstofatomen in zijn keten.  Juist 
38) De systematische naam van mierenzuur is methaanzuur.  Juist 
39) De triviale naam van ethaanzuur is azijnzuur.  Juist 
 
40) Carbonzuren hebben een lagere kooktemperatuur dan water.  Fout: Hoger 
41) De pH waarde van een carbonzuur ligt boven de 7.  Fout: Lager dan 7. 
42) Huishoudazijn verkrijg je door ethanol te laten reageren met zuurstofgas.  Juist 
43) Er ontstaat water wanneer je huishoudazijn maakt uit ethanol en zuurstofgas.  Juist 
 
44) Wanneer we ethaanzuur toevoegen aan rode kool, wordt de rode kool ook echt rood.  
Juist 
45) Methaanzuur zit in vinaigrettes van salades.  Fout: Ethaanzuur 
46) Methaanzuur scheiden mieren uit ter zelfverdediging.  Juist 
47) Ethaanzuur gebruik men om de kleuren in je jeans te fixeren.  Juist 
48) Mierenzuur komt voor in brandnetels.  Juist 
 

Bonusvragen: 
 

1) Biogas is een alternatief voor aardgas.  Juist. 
2) Momenteel zijn er meer dan tien miljoen koolstofverbindingen gekend.  Juist 
3) Koolstofverbindingen kunnen enkel ketenvormig zijn.  Fout: Ook ringvormig 
4) Op alcoholische dranken heft men in alle landen accijnzen.  Juist. 
5) Onverdund azijnzuur wordt ook wel ijszuur genoemd.  Fout: ijsazijn: het stolt al bij 

17°C. 


