
CHEMATICS 

 

Spel: 

Doel van het spel is om met behulp van de aangeboden kaartjes juiste formules van verbindingen te vormen. Het spel bestaat uit 52 kaarten bestaande uit: 

34 symboolkaarten waarop  de eerste twintig elementen vermeld staan (van waterstof en zuurstof elk 5, van koolstof 3 en van de rest van de elementen 

telkens 1 kaart) waaraan de volgende elementen zijn toegevoegd: Cu, Zn, Ag en Ba. De symbolen zijn in het zwart geschreven. In het rood geschreven: acht 

kaarten met 4 paar haakjes, vier kaarten met nummer 2, twee kaarten met nummer 3, twee kaarten met nummer 4 en twee kaarten met een joker (mag 

voor elk willekeurig getal gebruikt worden). 

Iedere speler krijgt zeven kaarten. De rest van de kaarten wordt op een stapeltje gelegd. Elke speler mag op zijn beurt een kaart van de stapel nemen en 

met de kaarten in zijn hand een goede formule maken en deze op de tafel uit te leggen. Ook mag een op tafel gelegde formule uitgebreid worden met 

kaarten uit de hand. Iedere speler die op zijn of haar beurt geen formule kan vormen, legt een kaart weg, op een stapeltje open naast de pot en neemt van 

de pot een nieuwe kaart. Wanneer een aan de beurt zijnde speler de bovenste weggelegde kaart kan gebruiken en neemt hij deze. 

Puntentelling: voor elke neergelegde kaart één punt. Het spel is afgelopen als de pot op is of als een speler geen kaarten meer in zijn hand heeft. De andere 

leerlingen trekken voor elke overgebleven kaart een punt af van hun totaal aantal punten. 

 

 

 

 

 

 

 



 

H H H H H He Li 
Be B C C C N O 
O O O O F Ne Na 
Mg Al Si P Cl Ar K 
Ca S () () () () () 
() () () 2 2 2 2 
3 3 4 4 Joker Joker Zn 



Cu Ag Ba     
 


