
Basische drankjes met rode koolsap 

1. Onderzoeksvraag 

Hoe kunnen we kleurrijke drankjes maken met behulp van koolsap? 

 

2. Voorbereiding 

a. Begrippen als achtergrond voor experiment 

pH, zuur, basen, neutraal, universele indicator. 

 

b. Materiaal + stoffen  

- Rode kool 

- Pan 

- Water 

- Kookplaat 

- Zeef 

- 7 Maatbekers 

- Afwasmiddel 

- Zout 

- Suiker 

- Soda 

- Azijn (7-8%) 

- Citroensap 

- ammoniak 

 

c. Bereiding oplossingen 

* Rode koolsap: Vul een beker van 100ml met fijn gesneden rode kool. Voeg 50 ml water 

toe en kook gedurende 5 minuten. Decanteer het rode koolsap af. 

*Bereiding soda-oplossing: 10,9 gram natriumcarbonaat op 100 ml, voor een oplossing van 

1 mol/l. 

 

d. Opstelling (foto) 

 
 



e. Veiligheid 

i. Etiketten 

Ammoniak (oplossing) 
NH3  

    

Gevaar CAS 1336-21-6 

H 314-335-400 
P 280.1+3+7-273-301+330+331-305+351+338-310 
  

 

Azijnzuur 
CH3COOH  

  

Gevaar CAS 64-19-7 

H 226-314 
P 280.1+3+7-301+330+331-305+351+338 
  

 

 

ii. H/P zinnen 

Ammoniak: 

H 314-335-400: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Kan irritatie van de 

luchtwegen veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen. 

P 280.1+3+7-273-301+330+331-305+351+338-310: Beschermende handschoenen en 

oogbescherming dragen en in afzuigkast werken. Voorkom lozing in het milieu. NA 

INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: 

voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Indien mogelijk, 

contactlenzen verwijderen. Blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… 

raadplegen. 

Azijnzuur: 

H 226-314: Ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige brandwonden en 

oogletsel. 

P 280.1+3+7-301+330+331-305+351+338: Beschermende handschoenen en 

oogbescherming dragen en in afzuigkast werken. NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN 

braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water 

gedurende een aantal minuten. Indien mogelijk, contactlenzen verwijderen. Blijven 

spoelen. 

 

iii. WGK code 

Ammoniak: 2 (vervuilend) 

 

iv. COS brochure 

3. Geconcentreerd ammoniak: 

4.  mag door de leerkracht gebruikt worden tijdens een demoproef 

5.  mag door de leerlingen gebruikt worden vanaf de 3de graad. 

 

i. Koppeling MSDS 

 



 

6. Uitvoeren 

a. Werkwijze 

Doe drie eetlepels rode koolsap in iedere maatbeker. Vul aan met wat water. Voeg nu in 

iedere maatbeker de volgende stoffen toe en kijk wat er gebeurt. 

 3 druppels afwasmiddel 

 Een eetlepel zout 

 Een eetlepel suiker 

 Een eetlepel soda 

 Een eetlepel schoonmaakazijn 

 Een eetlepel citroensap 

 Een eetlepel ammoniak 

 

b. Waarneming 

1.) afwasmiddel: eerst een kleurloze v lek  verkleurt donkerpaars. 

2.) zout  er gebeurt niets 

3.) suiker  er gebeurt niets 

4.) citroensap  verkleurt lichtjes roze 

5.) azijn  verkleurt roze 

6.) soda  verkleurt donkergroen 

 

7. Reflecteren 

a. Optredende reacties 

1.) / 

2.) / 

3.) / 

4.)  

 



5.)  

 
6.)  

 
 

b. Besluit 

Basen zijn een protonacceptor en deze zullen  protonen uit de omgeving van het 

rodekoolsap wegnemen. Hierdoor zal de kleurstof in het neutrale rodekoolsap, het 

anhydrobase, veranderen in chalcone. Dit heeft een groen/gele kleur afhankelijk van hoe 

basisch het natriumhydroxide is. (Hoe basischer, hoe geler.) 

 

Zuren zijn een protondonor. Er zullen dus protonen afgegeven worden en deze zullen 

reageren met het anhydrobase ter vorming van flavylium cation. Dit heeft een rode kleur. 

 Zuren: 

- Azijn 

- Citroensap 

 Basen:  

- Afwasmiddel 

- Soda 

 Neutraal: 

- Zout 

- suiker 

 

c. Koppeling aan leerplan/nen 

8. B52 De pH-schaal in verband brengen met zuur, basisch of neutraal 

karakter van een waterige oplossing. 

C4 

 

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

 

 



 

a. Bronnen 

i. Literatuur 

http://chemistry.about.com/od/acidsbase1/a/red-cabbage-ph-indicator.htm 

 

ii. Film  

https://www.youtube.com/watch?v=I18K2upEHLc 

 

9. Tips and tricks 

a. Opmerkingen bij uitvoeren van proef 

 

Door een juiste volgorde te zoeken kun je geleidelijk aan de oplossingen samengieten 

waarbij telkens een kleurverandering optreedt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


