
 

 

 

Te spelen met: 2 tot 4 spelers 

Inhoud doos:  

- Een speelbord 

- 4 Pionnen 

- 1 Dobbelsteen 

- De handleiding 

- 50 vragenkaartjes. 

- Verbetersleutel. 

Spelverloop: 

- Iedere speler zet een pion op start. 

- Daarna gooit iedereen 1x met de dobbelsteen, de persoon die het hoogste aantal ogen gooit 

met de dobbelsteen start het spel. Daarna gaat de beurt elke keer naar de persoon links van 

de vorige speler.  

- Fase 1 van het spel start: Iedere speler krijgt 1 vrije worp met de dobbelsteen. Iedereen kan 

1x gooien met de dobbelsteen zonder gevolgen. Men verplaatst zijn of haar pion naarmate de 

hoeveelheid ogen deze persoon gegooid heeft. 

- Als iedereen 1x de dobbelsteen gegooid heeft en zijn of haar pion het aantal ogen vooruitgezet 

heeft start fase 2 van het spel. Deze fase duurt tot het einde van dit spel. In fase 2 neemt de 

speler die geworpen heeft 1 vraag van de stapel van vragenkaartjes. Deze persoon leest deze 

vraag luidop voor aan de andere spelers. Hierna wordt de vraag beantwoord en gecontroleerd 

via de verbetersleutel door speler rechts van de persoon die de vraag gesteld heeft. Wordt de 

vraag juist beantwoord zet deze speler 1 stap vooruit. Wordt de vraag fout beantwoord zet 

deze speler 1 stap achteruit.  

- Wie als 1ste het einde bereikt is de winnaar. Wie als 2de het einde bereikt is tweede. Wie als 

3de het einde bereikt is derde. Als er nog 1 iemand op het speelveld aanwezig is, is deze speler 

automatisch de verliezer.  

- Joker: Elke speler heeft 1 joker en kan deze inzetten na het voorlezen van de vraag. Wanneer 

de joker ingezet wordt veranderd er niets voor de speler die de joker inzet, maar wel voor de 

andere spelers. De andere spelers moeten de vraag beantwoorden. Wie deze vraag juist 

beantwoord zet 1 stap vooruit, wie deze vraag fout beantwoord zet 1 stap achteruit.  

- Wat bij vals spelen? Eenieder die erop betrapt wordt vals te spelen, door bv naar de 

antwoorden van de vragen te kijken zonder dat er een vraag gesteld is door de persoon links 

van deze persoon zal de pion terug naar start moeten verplaatsen ofwel geëlimineerd worden 

van het spel.  

 

 

 

 

Scheidingstechniekenbord 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 1: 

Bij welke soorten mengsels is 

de scheidingstechniek 

adsorberen toepasbaar? 

 

Vraag 2: 

Bij welke soorten mengsels is 

de scheidingstechniek 

chromatografie toepasbaar? 

 

Vraag 3: 

Bij welke soorten mengsels is 

de scheidingstechniek 

decanteren toepasbaar? 

 

Vraag 4: 

Bij welke soorten mengsels is 

de scheidingstechniek 

destilleren toepasbaar? 

 

Vraag 5: 

Bij welke soorten mengsels is 

de scheidingstechniek 

extraheren toepasbaar? 

 

Vraag 6: 

Bij welke soorten mengsels is 

de scheidingstechniek filtreren 

toepasbaar? 

 

Vraag 7: 

Bij welke soorten mengsels is 

de scheidingstechniek 

kristalliseren toepasbaar? 

 

Vraag 8: 

Op welk verschil steunt de 

scheidingstechniek 

chromatografie? 

 

Vraag 9: 

Op welk verschil steunt de 

scheidingstechniek 

adsorberen? 

 

Vraag 10: 

Op welk verschil steunt de 

scheidingstechniek destilleren? 

 
 

Vraag 11: 

Op welk verschil steunt de 

scheidingstechniek 

extraheren? 

 

Vraag 12: 

Op welk verschil steunt de 

scheidingstechniek filtreren?  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 13: 

Op welk verschil steunt de 

scheidingstechniek 

kristalliseren? 

 

Vraag 14: 

Op welk verschil steunt de 

scheidingstechniek 

decanteren? 

 

Vraag 15: 

Noem een scheidingstechniek 

steunend op het verschil 

adsorptievermogen. 

 

Vraag 16: 

Noem een scheidingstechniek 

steunend op het verschil 

adsorptievermogen en 

oplosbaarheid. 

Vraag 17: 

Noem een scheidingstechniek 

steunend op het verschil 

massadichtheid. 

 

Vraag 18: 

Noem een scheidingstechniek 

steunend op het verschil 

kookpunt. 

 

Vraag 19: 

Noem een scheidingstechniek 

steunend op het verschil 

oplosbaarheid. 

 

Vraag 20: 

Noem een scheidingstechniek 

steunend op het verschil 

deeltjesgrootte. 

 

Vraag 21: 

Treed er kristalvorming op bij 

een destillatie? 

 
 

Vraag 22: 

Treed er kristalvorming op bij 

een kristallisatie?  
 
 

Vraag 23: 

Bij chromatografie is de 

loopvloeistof de stationaire 

fase of de mobiele fase? 

 

Vraag 24: 

Bij chromatografie is het 

papiertje de stationaire fase of 

de mobiele fase? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 25: 

Welke scheidingstechniek 

wordt het beste gebruikt bij 

het scheiden van zand en 

water?  

Vraag 26: 

Welke scheidingstechniek 

wordt het beste gebruikt bij 

het scheiden van azijn en 

water?  

Vraag 27: 

Welke scheidingstechniek 

wordt het beste gebruikt bij 

het scheiden van alcohol en 

water?  

Vraag 28: 

Welke scheidingstechniek 

wordt het beste gebruikt bij 

het scheiden van olie en azijn?  

 

Vraag 29: 

Welke scheidingstechniek 

wordt het beste gebruikt bij 

het scheiden van kleideeltjes in 

water?  

Vraag 30: 

Hoe wordt de stof genoemd 

die achterblijft na de filtratie.  
 
 

Vraag 31: 

Hoe wordt de stof genoemd 

die door de filter loopt bij een 

filtratie? 

 

Vraag 32: 

Welk glasmateriaal heb je 

nodig voor het decanteren?  
 
 

Vraag 33: 

Welk glaswerk wordt gebruikt 

voor de koeling bij een 

destillatie? 

 

Vraag 34: 

Waar wordt het destillaat in 

opgevangen?  
 
 

Vraag 35: 

Welk toestel wordt er gebruikt 

om de temperatuur van een 

destillatie te controleren? 

 

Vraag 36: 

Wat onttrekt bepaalde 

bestanddelen van een mengsel 

tijdens een adsorptie? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 37: 

Wanneer er na de scheiding 

kristalvorming optreedt, welke 

scheidingstechniek heb je dan 

gebruikt? 

Vraag 38: 

Hoe noemt het papiertje dat 

gebruikt wordt bij een filtratie?  
 
 

Vraag 39: 

Waar op het filtreerpapier 

komt de component terecht 

die het best oplost in de 

loopvloeistof?  

Vraag 40: 

Waar op het filtreerpapier 

komt de component terecht 

die het slechts oplost in de 

loopvloeistof?  

Vraag 41: 

Waar op het filtreerpapier 

komt de component terecht 

die het best geadsorbeerd 

wordt aan het papier?  

Vraag 42: 

Waar op het filtreerpapier 

komt de component terecht 

die het slechts geadsorbeerd 

wordt aan het papier?  

Vraag 43: 

Welk soort verschijnsels zijn 

scheidingstechnieken?  
 
 

Vraag 44: 

Wat bepaald welke 

scheidingstechniek je het best 

gebruikt? 

 

Vraag 45: 

Wat gebruikt je om mengsels 

te scheiden in zuivere stoffen?  
 
 

Vraag 46: 

Wat voor soort verschijnsel is 

een adsorptie?  
 
 

Vraag 47: 

Wat voor soort verschijnsel is 

een absorptie?  
 
 

Vraag 48: 

Bij welke techniek zal het vaste 

deeltje zich hechten aan het 

oppervlak van het 

adsorptiemiddel? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 49: 

Bij welke techniek zal een stof 

opgenomen worden in andere 

stof? 

 

Vraag 50: 

Wanneer moet het kraantje 

van de scheitrechter gesloten 

worden bij het decanteren? 

 



Verbetersleutel 
Vraag 1: Bij welke soorten mengsels is de scheidingstechniek adsorberen toepasbaar? 

Homogene en heterogene mengsels 

Vraag 2: Bij welke soorten mengsels is de scheidingstechniek chromatografie toepasbaar? 

Homogene en heterogene mengsels 

Vraag 3: Bij welke soorten mengsels is de scheidingstechniek decanteren toepasbaar? 

Homogene en heterogene mengsels 

Vraag 4: Bij welke soorten mengsels is de scheidingstechniek destilleren toepasbaar? 

Homogene mengsels 

Vraag 5: Bij welke soorten mengsels is de scheidingstechniek extraheren toepasbaar? 

Homogene en heterogene mengsels 

Vraag 6: Bij welke soorten mengsels is de scheidingstechniek filtreren toepasbaar? 

Heterogene mengsels 

Vraag 7: Bij welke soorten mengsels is de scheidingstechniek kristalliseren toepasbaar? 

Homogene mengsels 

Vraag 8: Op welk verschil steunt de scheidingstechniek chromatografie? 

Adsorptievermogen en oplosbaarheid 

Vraag 9: Op welk verschil steunt de scheidingstechniek adsorberen? 

Adsorptievermogen 

Vraag 10: Op welk verschil steunt de scheidingstechniek destilleren? 

Kookpunt 

Vraag 11: Op welk verschil steunt de scheidingstechniek extraheren? 

Oplosbaarheid 

Vraag 12: Op welk verschil steunt de scheidingstechniek filtreren?         

Deeltjesgrootte  

Vraag 13: Op welk verschil steunt de scheidingstechniek kristalliseren? 

Kookpunt  

Vraag 14: Op welk verschil steunt de scheidingstechniek decanteren? 

Massadichtheid  

Vraag 15: Noem een scheidingstechniek steunend op het verschil adsorptievermogen. 

Adsorberen of chromatografie 

Vraag 16: Noem een scheidingstechniek steunend op het verschil adsorptievermogen en oplosbaarheid. 

Chromatografie 

Vraag 17: Noem een scheidingstechniek steunend op het verschil massadichtheid. 

Decanteren 

Vraag 18: Noem een scheidingstechniek steunend op het verschil kookpunt. 

Destilleren of kristalliseren 



Vraag 19: Noem een scheidingstechniek steunend op het verschil oplosbaarheid. 

Chromatografie of extraheren 

Vraag 20: Noem een scheidingstechniek steunend op het verschil deeltjesgrootte. 

Filtreren  

Vraag 21: Treed er kristalvorming op bij een destillatie? 

Neen 

Vraag 22: Treed er kristalvorming op bij een kristallisatie? 

Ja 

Vraag 23: Bij chromatografie is de loopvloeistof de stationaire fase of de mobiele fase? 

Mobiele fase 

Vraag 24: Bij chromatografie is het papiertje de stationaire fase of de mobiele fase? 

Stationaire fase 

Vraag 25: Welke scheidingstechniek wordt het beste gebruikt bij het scheiden van zand en water?  

Filtratie 

Vraag 26: Welke scheidingstechniek wordt het beste gebruikt bij het scheiden van azijn en water?  

Destilleren 

Vraag 27: Welke scheidingstechniek wordt het beste gebruikt bij het scheiden van alcohol en water?  

Destilleren 

Vraag 28: Welke scheidingstechniek wordt het beste gebruikt bij het scheiden van olie en azijn?  

Decanteren of destilleren 

Vraag 29: Welke scheidingstechniek wordt het beste gebruikt bij het scheiden van kleideeltjes in water?  

Filtratie 

Vraag 30: Hoe wordt de stof genoemd die achterblijft na de filtratie. 

Residu 

Vraag 31: Hoe wordt de stof genoemd die door de filter loopt bij een filtratie? 

Filtraat 

Vraag 32: Welk glasmateriaal heb je nodig voor het decanteren? 

Een scheitrechter 

Vraag 33: Welk glaswerk wordt gebruikt voor de koeling bij een destillatie? 

Een Liebigkoeler 

Vraag 34: Waar wordt het destillaat in opgevangen? 

Een opvangreservoir, vaak een maatbeker of erlenmeyer. 

Vraag 35: Welk toestel wordt er gebruikt om de temperatuur van een destillatie te controleren? 

Een thermometer  

Vraag 36: Wat onttrekt bepaalde bestanddelen van een mengsel tijdens een adsorptie? 

Het adsorptiemiddel 

 



Vraag 37: Wanneer er na de scheiding kristalvorming optreedt, welke scheidingstechniek heb je dan 

gebruikt? 

Een kristallisatie 

Vraag 38: Hoe noemt het papiertje dat gebruikt wordt bij een filtratie? 

Een filtreerpapiertje 

Vraag 39: Waar op het filtreerpapier komt de component terecht die het best oplost in de loopvloeistof?  

Bovenaan 

Vraag 40: Waar op het filtreerpapier komt de component terecht die het slechts oplost in de 

loopvloeistof?  

Onderaan 

Vraag 41: Waar op het filtreerpapier komt de component terecht die het best geadsorbeerd wordt aan 

het papier?  

Bovenaan 

Vraag 42: Waar op het filtreerpapier komt de component terecht die het slechts geadsorbeerd wordt 

aan het papier?  

Onderaan 

Vraag 43: Welk soort verschijnsels zijn scheidingstechnieken? 

Fysische verschijnsels 

Vraag 44: Wat bepaald welke scheidingstechniek je het best gebruikt? 

De stofeigenschappen en welk soort mengsel 

Vraag 45: Wat gebruikt je om mengsels te scheiden in zuivere stoffen? 

Scheidingstechnieken 

Vraag 46: Wat voor soort verschijnsel is een adsorptie? 

Een uitwendig verschijnsel 

Vraag 47: Wat voor soort verschijnsel is een absorptie? 

Een inwendig verschijnsel 

Vraag 48: Bij welke techniek zal het vaste deeltje zich hechten aan het oppervlak van het 

adsorptiemiddel? 

Adsorptie  

Vraag 49: Bij welke techniek zal een stof opgenomen worden in andere stof? 

Absorptie 

Vraag 50: Wanneer moet het kraantje van de scheitrechter gesloten worden bij het decanteren? 

Wanneer de onderste vloeistof volledig uit de scheitrechter is gelopen.  

 

 

 

 

 



 


