
kleurveranderingen en reactiesoorten met soda 

 

1. Onderzoeksvraag 

Welke soorten reacties kunnen aangetoond worden met behulp van soda? 

 

2. Voorbereiding 

a. Begrippen als achtergrond voor experiment 

Gasvormingsreactie (een reactie waarbij een gas ontstaat) 

Neerslagreactie (een reactie waarbij vaste deeltjes in een vloeistof ontstaan) 

 

b. Materiaal + stoffen  

Materiaal: 

Stoffen: 

 5 reageerbuizen 

 Proefbuisrek 

 3 pasteurpipetten 

 Spatel 

 Koper(II)sulfaat (5 aq) (CuSO4.5H2O) 

 Lugol 

 Rode koolsap 

 Natriumcarbonaat (0 aq) (Na2CO3) 

 Gedestilleerd water 

 Tafelazijn 

 Calciumdihydroxide (Ca(OH)2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Opstelling (foto) 

 



 
 

 

d. Veiligheid 

i. Etiketten 

Koper(II)sulfaat (5 aq) 
CuSO4.5H2O  

  

CAS 
7758-99-8 

Waarschuwing 

H 302-319-315-410 
P 273-301+312-302+352-305+351+338 

WGK 2 Mr: 249,68 UCLL R 117 
 

Lugol 
2% KI + 1% I2  

  

 
 

 

H EUH210 
 

WGK 1  UCLL R 117  

Natriumcarbonaat (0 aq) 
Na2CO3  

  

CAS 
497-19-8 

Waarschuwing 

H 319 
P 280.1+3-305+351+338 

WGK 1 Mr: 105,99 UCLL R 117 
 



 

 

 

ii. H/P zinnen 

 Koper(II)sulfaat (5 aq) (CuSO4.5H2O) 
H: 302-319-315-410 
P: 273-301+312-302+352-305+351+338 

 Lugol 
H: EUH210 
P: / 

 Natriumcarbonaat (0 aq) (Na2CO3) 
H: 319 
P: 280.1+3-305+351+338 

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

 Calciumhydroxide (Ca(OH)2) 
H: 318 
P: 280.1+3-305+351+338 

 

iii. WGK code 

Koper(II)sulfaat (5 aq) (CuSO4.5H2O)  2 
Lugol  1 
Natriumcarbonaat (0 aq) (Na2CO3)  1 
Tafelazijn  1 
Calciumhydroxide (Ca(OH)2)  1 

 

iv. COS-brochure 

 Koper(II)sulfaat (5 aq) (CuSO4.5H2O) 

 

 Lugol 

 



 Natriumcarbonaat (0 aq) (Na2CO3) 

 

 Tafelazijn 

 

 Calciumhydroxide (Ca(OH)2) 

 

 

3. Uitvoeren 

a. Werkwijze 

 Doe enkele ml koper(II)sulfaat (5 aq) in een eerste proefbuis (klein beetje vaste stof, 

aangelengd met gedestilleerd water), enkele ml lugol in een tweede proefbuis en 

enkele ml rode koolsap in een derde proefbuis. Zorg dat het volume in de drie 

proefbuizen ongeveer gelijk is. 



    

 Voeg aan een vierde proefbuis een drietal cm tafelazijn toe. 

 Voeg aan een vijfde proefbuis een drietal cm calciumhydroxide (Ca(OH)2) 
 Voeg aan elk van de vijf proefbuizen een spatelpunt natriumcarbonaat toe. 

 

b. Waarneming (+ foto’s) 

Bij het toevoegen van natriumcarbonaat aan de drie eerste proefbuizen, verandert de 

kleur van de oplossingen: 

 

 CuSO4: helderblauw  troebel blauw 

 Lugol: bruin/rood/oranje  lichtgeel 

 Rode koolsap: paars  groen 
 

In de vierde reageerbuis ontstaan schuim en belletjes (gas). 

In de vijfde proefbuis ontstaat een wazige oplossing (neerslag). 



    
 

 

4. Reflecteren 

a. Optredende reacties 

Rodekoolsap werkt als indicator en gaat van een paarse kleur naar een groene kleur in 

basisch midden (natriumcarbonaat) 

 

Lugol + Na2CO3: 

 

3Na2CO3 + 3I2  5NaI + NaIO3 + 3CO2  
 

CuSO4 + Na2CO3: 

 

Na2CO3 (s) + CuSO4 (aq)  CuCO3 (s) + Na2SO4 (aq) 

 

Tafelazijn + Na2CO3: 



 

Na2CO3 +2  CH3COOH  CO2 + H2O + 2 CH3COONa 

 Calciumhydroxide (Ca(OH)2) + Na2CO3 

 

Na2CO3 + Ca(OH)2  CaCO3 + 2 NaOH 

 

b. Besluit 

We kunnen met behulp van soda: verkleuringsreacties, neerslagreacties en 

gasvormingsreacties aantonen. 

 

c. Koppeling aan leerplan/nen 

B70 Aan de hand van experimentele waarnemingen een chemische reactie classificeren als 
neerslag-, gasontwikkelings- of neutralisatiereactie. 

C6 

Wenken 

Het herkennen en kunnen verwoorden van deze waarnemingen is belangrijk om een diepere chemische 

studie van reacties aan te vatten. 

Zowel in een neerslag- als een gasontwikkelingsreactie wordt zichtbaar een onoplosbare stof gevormd. 

Bij een neutralisatieractie wordt een zure oplossing minder zuur of een basische oplossing minder 

basisch. Neutralisatie betekent niet dat steeds de neutrale pH-waarde wordt bereikt. Dit kan zichtbaar 

gemaakt worden aan de hand van indicatoren. 

Wees ervan bewust dat ook combinaties van neerslagvorming, gasontwikkeling en/of neutralisatie 

kunnen optreden. 

 

Taalsteun 

De exacte betekenis van begrippen zoals 'neerslag, neutralisatie ...' zal voor de leerlingen duidelijk 

worden afgebakend, mede tegen de achtergrond van hun meer alledaagse betekenissen zoals regen, 

uitschakelen ... 

 

 

d. Bronnen 

i. Literatuur 

Reitze, Versuch 9: Soda als fflaschmittel 

https://p.cygnus.cc.kuleuven.be/bbcswebdav/pid-17266543-dt-content-rid-

71647046_2/courses/B-UCLL-QL00QA-1516/V9-77.pdf 

(Schwedt, 2009, S. 120) 

 

 

5. Tips and tricks 

https://p.cygnus.cc.kuleuven.be/bbcswebdav/pid-17266543-dt-content-rid-71647046_2/courses/B-UCLL-QL00QA-1516/V9-77.pdf
https://p.cygnus.cc.kuleuven.be/bbcswebdav/pid-17266543-dt-content-rid-71647046_2/courses/B-UCLL-QL00QA-1516/V9-77.pdf


a. Opmerkingen bij uitvoeren van proef 

 

Let erop dat je vers rodekoolsap gebruikt en geen rodekoolsap dat niet meer goed is. 

Een te gebruiken alternatief is een universele indicator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


