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Spel rond organische chemie 

 

Doel van het spel 

 

De leerlingen de naam- en formulevorming van de alkanen, alkenen, alkylen en alkadiënen. 

Als uitbreiding kan je ook de isomerie aanleren met het spel. 

 

Benodigdheden voor het spel 

 

40 spelkaarten. Harten, ruiten, klaveren en schoppen 1 tot en met 10, pen en papier, gezond 

verstand, 

 

Start van het spel 

 

De leerlingen worden opgedeeld in groepjes van 2 tot 4 leerlingen, afhankelijk van de 

grootte van de klas. De kaarten worden geschud en uitgedeeld. Elk groepje legt zijn kaarten 

ondersteboven voor zich. Ze houden pen en papier in aanslag. 

 

Het eigenlijke spel 

 

De alkanen worden voorgesteld door de harten 

De alkadiënen worden voorgesteld door de klaveren 

De alkylen worden voorgesteld door de schoppen 

De alkenen worden voorgesteld door de ruiten 

Het cijfer op de kaart stelt het aantal koolstofatomen in de verbinding voor. 

Het groepje aan de rechterkant van de deler mag beginnen. Zij draaien hun kaart om (van 

zich weg) zodat deze zichtbaar wordt voor iedereen.  

Nu moeten de verschillende groepen voor het snelst de juiste verbinding tekenen en 

benoemen. Als je klaar bent, legt de speler zijn pen neer en klopt op het midden van de 

tafel. Bijvoorbeeld: harten 1 wordt gespeeld. De winnaar is diegene die het eerste op de 

tafel klopt en op zijn papier “Methaan, CH4” heeft staan. Hij krijgt de kaart, harten 1, en legt 

deze naast zijn stapeltje. Wanneer niemand de juiste verbinding en naam raadt, blijft de 

kaart liggen en zijn er bij de volgende kaart 2 kaarten te verdienen. De winnaar is diegene 

die op het einde van het spel de meeste kaarten heeft. 
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Eventuele uitbreiding 

 

Je kan ook met een volledig kaartspel spelen. Zo kan je isomerie aanleren.  Bijvoorbeeld: 

klaveren boer wordt gespeeld. De winnaar is diegene die het eerst 2 isomeren heeft 

getekend. Dit moeten wel alkadiënen zijn ( want het is een klaveren kaart). Voor de dame 

zijn dit 3 isomeren, de koning zijn 4 isomeren. De boer, dame en koning zijn respectievelijk 2, 

3 en 4 punten waard. Wanneer er een aas omgedraaid wordt, mag die speler nog een kaart 

omdraaien en wordt er weer voor 2 kaarten gespeeld.  

 

Uitzondering! Als er een harten boer, dame of heer wordt gespeeld, is het niet mogelijk om 

isomeren te geven, dit zijn immers alkanen. In dit geval moeten er vertakte alkanen als 

isomeren gegeven worden zoals bijvoorbeeld 2 methyl-pentaan en 2 ethyl-butaan 

Her en der zijn er verbindingen die niet kunnen. Ook hier zijn er twee kaarten te verdienen, 

bijvoorbeeld ruiten 1 
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 1   
Methaan 

Algemene formule: CnH2n 

2  
Ethaan 

3  
Propaan 

4 
 

Butaan 

5 
 

Pentaan 

6 
 

Hexaan 

7 
 

Heptaan 

8 
 

Octaan 

9 
 

Nonaan 

10 
 

Decaan 
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1 
Gaat niet! De voorstelling van de alkenen is 

idem aan die van de alkanen. Het enige 

verschil is dat zij 2 H’s minder hebben. Dit 

door de dubbelde binding. De 2 

koolstofatomen die de dubbele binding 

bevatten, hebben dus een waterstofatoom 

minder. Algemeen:  CnH2n 

2 
Etheen 

Brutoformule: C2H4 

 

3 
Propeen 

Brutoformule: C3H6 

4 
Buteen 

Brutoformule: C4H8 

5 
Penteen 

Brutoformule: C5H10 

6 
Hexeen 

Brutoformule: C6H12 

7 
Hepteen 

Brutoformule: C7H14 

8 
Octeen  

Brutoformule: C8H16 

9 
Noneen  

Brutoformule: c9H18 

10 
Deceen 

Brutoformule: C10H20 

1 
Gaat niet! De voorstelling van de alkadiënen 

is idem aan die van de alkanen. Het enige 

verschil is dat zij 4 H’s minder hebben. Dit 

door de 2 dubbelde bindingen. De  

koolstofatomen die de dubbele bindingen 

bevatten, hebben dus een waterstofatoom 

minder. Algemeen: CnH2n-2 
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2 
Gaat niet! De voorstelling van de alkadiënen 

is idem aan die van de alkanen. Het enige 

verschil is dat zij 4 H’s minder hebben. Dit 

door de 2 dubbelde bindingen. De  

koolstofatomen die de dubbele bindingen 

bevatten, hebben dus een waterstofatoom 

minder. Algemeen: CnH2n-2 

3 
Propadieen 

Brutoformule: C3H4 

4 
1,3-butadieen 

Brutoformule: C4H6 

5 
Pentadieen 

Brutoformule: C5H8 

6 
Hexadieen 

Brutoformule: C6H10 

7 
Heptadieen 

Brutoformule: C7H12 

8 
Octadieen 

Brutoformule: C8H14 

9 
Nonadieen 

Brutoformule: C9H16 

10 
Decadieen  

Brutoformule: C10H18 

1 
De alkylen zijn eigenlijk functionele groepen. 

Hierdoor hebben zij 1 plaats open (C heeft 

maar 3 bindingspartners). Zo binden zij aan 

een verbinding. Algemeen: CnH2n+1 

Methyl 

Brutoformule: CH3 

2 
Ethyl 

Brutoformule: C2H5 
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3 
Propyl 

Brutoformule: C3H7 

4 
Butyl 

Brutoformule: C4H9 

5 
Pentyl 

Brutoformule: C5H11 

6 
Hexyl 

Brutoformule: C6H13 

7 
Heptyl 

Brutoformule: C7H15 

8 
Octyl 

Brutoformule: C8H17 

9 
Nonyl 

Brutoformule: C9H19 

10 
Decyl 

Brutoformule: C10H21 

 


