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BZL opdracht: chemiebord 

Onderwerp: Gedrag van stoffen in water. 

1. Spelregels  

Het spel is geschikt voor 4 personen. Voor dit spel zijn nodig: 2 dobbelstenen, pionnen 

en vragenkaartjes. Elke speler mag gebruik maken van een rekenmachine, periodiek 

systeem en kladpapier. 

Iedere speler kiest een pion en erna gooit iedere speler om de beurt met de 

dobbelstenen. De speler die het hoogste aantal punten gooit mag beginnen en zet zijn 

pion evenveel aantal vakjes vooruit als het aantal gegooide punten.  

 

Wie op het vakje met een lampje komt laat de speler rechts van hem een kaart van de 

stapel nemen. Deze speler leest de vraag voor, indien degene die op het lampje staat de 

vraag fout beantwoord, moet deze speler een beurt overslaan. Kaarten met een 

vrijkaart voor de put of de gevangenis mag je gebruiken en indien nodig inzetten. 

 

Wie het eerst nummer 63 bereikt is de winnaar. 

Er gelden nog de volgende spelregels: 

1. Op nummer 19 de herberg moet een speler 2 beurten overslaan. 

2. Op nummer 31 de put moet een speler wachten tot een volgende speler zijn plaats 

inneemt. (Tenzij vrijkaart getrokken.) 

3. Op nummer 52 de gevangenis, wachten tot een andere speler zijn plaats inneemt. 

(Tenzij vrijkaart getrokken.) 

4. Wie 63 nadert en meer gooit als nodig is, moet het teveel terugtellen. 

 

2. Vragen 

Tussen de vragenkaartjes zitten zowel kaarten met een vraag, ‘bonuskaarten’ en 

‘pechkaarten’. 

 

Hier volgt een overzicht van de kaarten: 

Vragen: 

Vraag Antwoord 

Schrijf de ionisatievergelijking van de 

volgende elektrolyt bij het oplossen in 

water: H2SO4 

H2SO4  2 H
+
 + (SO4)

2- 

Polaire covalente bindingen gaan in water a) Dissociëren 

b) Ioniseren 

Lost NaCl op in water? Ja 

Schrijf de dissociatievergelijking van de 

volgende elektrolyt bij het oplossen in 

water: Na2CO3 

Na2CO3  2 Na
+
 + (CO3)

2-
 

Bereken de concentratie van: 0.75 mol 

NaCl in 250 ml 
c= 

 

 
 = 

        

      
 = 3,00 mol/l 

Wat is een emulgator? Een emulgator heeft zowel een polair als een 
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apolair deel waardoor 2 stoffen die niet of 

moeilijk oplosbaar zijn, toch kunnen 

vermengen. 

Een OH-binding is een a) Polair covalente binding 

(=atoombinding) 

b) Ionbinding 

c) metaalbinding 

Zijn zouten geleidend in vaste toestand? Nee 

Een dipoolmolecule is a) positief geladen 

b) neutraal 

c) negatief geladen 

Welke van beide oplossingen is het sterkst 

geconcentreerd? 

a) 100ml oplossing die 10g NaCl bevat 

b) 200ml oplssing die 10g  NaCl bevat 

Is suiker oplosbaar in water? Ja 

Olie lost niet op in water. Dus is olie a) Polair 

b) apolair 

Is CH4 polair? + lewisstructuur getekend Ja 

Wat gebeurd er met de ionen als we een 

ionbinding in water oplossen? 

Het water gaat de ionen van elkaar 

lostrekken. 

Schrijf de dissociatieverglijking van de 

volgende elektrolyt bij het oplossen in 

water: K3PO4 

K3PO4  3 K
+
 + (PO4)

3- 

Wat is een zwakke elektrolyt? Bij een zwakke elektrolyt wordt het deel 

opgelost in water slechts gedeeltelijk (of 

bijna niet) geïoniseerd. 

Gesmolten zouten zijn a) elektrolyten 

b) niet-elektrolyten 

Wat bedoelt men met het woord 

hydrofoob? 

a) Stof goed oplosbaar in water 

b) Stof niet goed oplosbaar in water 

NaCl  Na
+
 + Cl

-
 is een voorbeeld van a) Oplossen van een ionbinding in water 

b) Oplossen van een covalente binding 

in water 

Ionbinding is een …. elektrolyt a) Sterke 

b) zwakke 

c) geen idee 

Bereken de molaire massa van FeCl3 M=55.8 + 3.35.4 g/mol = 162 g/mol 

Ionverbindingen gaan in water a) dissociëren 

b) ioniseren 

HCl is een a) metaalbinding 

b) ionbinding 

c) atoombinding = covalente binding 

Zoek samen met 1 medespeler in het 

lokaal de E.N.-waarde van C, Ca en Ba 

C=2.5  

Ca=1.0 

Ba=0.9 

Geef de formule om de concentratie van 

een oplossing te berekenen 
c=

 

 
 = 

                     

                    
 

Is HCl polair? Ja 

Wat is de E.N.-waarde? E.N.-waarde geeft aan waarmee een 

atoomkern de bindende elektronen naar zich 
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toetrekt. 

Wanneer de roosterkrachten groter zijn 

dan de dipoolkrachten zal een 

ionverbinding 

a) oplossen 

b) niet oplossen 

Bereken de molaire massa van 0.020 mol 

Na2CO3 

M=106.0 g/mol 

Is suikerwater een elektrolyt? Nee 

Is O2 polair? + lewisstructuur Nee 

Hoeveel moleculen telt 1 mol? 6.02 . 10
23

 moleculen 

Schrijf de ionisatievergelijking van de 

volgende elektrolyt bij het oplossen in 

water: HF 

HF  H
+
 + F

-
 

Welke van beide oplossingen is het sterkst 

geconcentreerd? 

a) 100ml oplossing die 2 mol X bevat 

b) 100ml oplossing die 1 mol X bevat 

Een elektronenpaar van een polair 

covalente binding kan slechts 

overspringen en vrije elektronen doen 

ontstaan wanneer 

a) Dipoolkracht voldoende groot is 

b) Dipoolkracht matig is 

c) Dipoolkracht zwak is 

Bij een covalente binding(=atoombinding) 

ligt het verschil van E.N.-waarde tussen? 

∆EN < 1.7 

Suiker is een  a) Sterke elektrolyt 

b) Zwakke eletrolyt 

c) Niet-elektrolyt 

Badolie kan water en olie deels laten 

verdelen dus badolie is een 

a) Emulgator 

b) elektrolyt 

Water is een a) atoombinding (=covalente binding) 

b) ionbinding 

c) metaalbinding 

 

 

Bonuskaarten: 

o Je bent geslaagd op je examen. Ga 2 plaatsen vooruit. 

o Je hebt ‘Bella Marcella’ gered uit een ontploffing. Ga 1 plaats vooruit. 

o Verlaat de gevangenis ZONDER te wachten. 

o Je mag nog een keer werpen. 

o Verlaat de put ZONDER te wachten. 

‘Pechkaarten’: 

o Helaas, ga terug naar start 

o Je bent je veiligheidsbril vergeten op te zetten. Ga 2 plaatsen terug. 

o Spijtig, je bent verdikt en geraakt niet meer in je labojas. Ga 1 plaats terug. 

o Iemand heeft je slot verwisseld van je labokast. Ga 2 plaatsen terug. 

o Je komt te laat in de les en mag niet meer binnen. Sla 1 beurt over. 

o Je bent je lesvoorbereiding vergeten af te geven. Sla 1 beurt over. 

o Je hebt je labopartner ‘Machiel Spijkerwiel’ vergiftigd. Ga meteen naar de put 

(vakje 31). 

o Je hebt meegeholpen aan een complet met Ines Bij-de-les en Anou Altijd-moe. 

Ga rechtstreeks naar de gevangenis (vakje 52). 
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o Je hebt samen met ‘Jenske Penske’ het lab laten ontploffen. Ga 2 plaatsen 

terug. 

o Door mislukking van je proef hebben ‘Wouter Kabouter’ en jij brand 

veroorzaakt in het lokaal. Ga 2 plaatsen terug. 

o Je bent betrapt met eten in het labo. Ga 3 plaatsen terug. 

o Helaas, je hebt geen foto’s in je verslag. Ga 1 plaats terug. 

 

 

3. Bord foto’s 
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