
 

Eenvoudig Kienspel voor formules van organische stoffen: 
Om de les leuk af te sluiten heb is er nog een spel voorzien. Leg alle cursussen en lesmateriaal weg en 

gebruik enkel dit blad voor de spelregels. We gaan kienen!! 

Benodigdheden: 

 Draaiende bol + 14 bolletjes 

 12 kienkaarten 

 Kienblokjes  

1 persoon (een leerling of de leerkracht) neemt de draaiende bol met 20 kleine bolletjes in 

genummerd van 1 tot en met 20. De andere leerlingen nemen elk 1 kienkaart (er zijn 12 kienkaarten 

voorzien). Zijn jullie met minder: kan je 2 of meer kienkaarten gebruiken per leerling. Zijn jullie met 

meer: kunnen er 2 of meer leerlingen samenwerken op 1 kienkaart. 

De persoon met de bol draait elke beurt tot er een bolletje uitgerold komt. Daar staat een nummer 

op dat overeenkomt met een systematische naam van een alkaan, alkanol of alkaanzuur hieronder. 

Die naam wordt luidop voorgelezen en het bolletje wordt bij het juiste cijfertje geplaatst op het 

plaatsje dat zich onder de draaiende bol bevindt. De leerlingen in de klas leggen een kienblokje op 

het vakje met overeenkomstige korte formule. Dan wordt er weer opnieuw een bolletje gedraaid 

enzoverder.  

De eerste die een vol rijtje heeft roept “KIEN”. Er wordt gecontroleerd of de leerling de juiste vakjes 

heeft aangeduid. Zo ja heeft die leerling gewonnen en wordt er verder gespeeld voor 2 rijtjes. Zo 

niet, is het een valse kien en speel je gewoon verder voor een volle rij. 

Eerst wordt er gespeeld voor een volle rij. Daarna 2 volle rijtjes en als laatste voor een volle kaart. Er 

kunnen in 1 ronde dus 3 winnaars zijn, ééntje voor de volle rij, ééntje voor 2 rijtjes en ééntje voorde 

volle kaart. 

Zo leren jullie op een leuke manier de juiste systematische namen bij de juiste verkorte formule. 

1. Methaan = CH4 

2. Ethaan = C2H6 

3. Propaan = C3H8 

4. Butaan = C4H10 

5. Pentaan = C5H12 

6. Hexaan = C6H14 

7. Heptaan = C7H16 

8. Octaan = C8H18 

9. Nonaan = C9H20 

10. Decaan = C10H22 

11. Methanol = CH3OH 

12. Ethanol = C2H5OH 

13. Methaanzuur = HCOOH 

14. Ethaanzuur = CH3COOH 


