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Elementen en atomen 
 
Lees bladzijde 76, bladzijde 77 en van bladzijde 78 de linkerkolom uit het boek “De 
betoverende werkelijkheid” goed door. 
 
Elk element bestaat uit één soort atoom. Ieder element heeft een symbool van één 
of twee letters. Leer alvast de namen van de elementen die dikgedrukt zijn. Je mag 
de andere elementen natuurlijk ook alvast leren.  
 
Aluminium Al Lood (plumbum) Pb 

Argon Ar Magnesium Mg 

Barium Ba Mangaan Mn 

Boor B Natrium Na 

Broom Br Neon Ne 

Cadmium Cd Nikkel Ni 

Calcium Ca Platina Pt 

Chloor Cl Silicium Si 

Chroom Cr Stikstof (nitrogenium) N 

Fluor F Tin (stannum) Sn 

Fosfor (phosphorus) P Titaan Ti 

Goud (aurum) Au Uraan U 

Helium He Waterstof (hydrogenium) H 

Jood (jodium) I Wolfraam W 

Kalium K IJzer (ferrum) Fe 

Kobalt Co Zilver (argentum) Ag 

Koolstof (carbonuim) C Zink Zn 

Koper (cuprum) Cu Zuurstof (oxygenuim) O 

Kwik (hydrargium) Hg Zwavel (sulpher) S 

Lithium Li   
 
In tabel 40A van het tabellenboek “BiNaS” staan alle elementen met hun 
belangrijkste eigenschappen. In tabel 40B vind je onder meer het jaartal van hun 
ontdekking. In tabel 99 vind je ze nogmaals maar nu op een heel bijzondere manier 
gerangschikt in het zogenaamde “Periodieke Systeem”.  
 
Opgave 1 
De namen van de elementen zijn vaak afgeleid uit het Latijn. Frans is een 
zogenaamde Romaanse taal. Zoek eens in jouw woordenboek Nederlands→Frans 
op hoe de Fransen de volgende elementen noemen: koolstof; koper; lood; waterstof; 
ijzer; zilver en zuurstof. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Veel van de elementen die je in het Periodiek Systeem vindt, komen op de aarde 
voor. 98,8% van de massa van de aarde bestaat uit onderstaande zeven elementen:  
 

Element Massa Waar 

Fe 350 gram Vaste binnenkern, 
vloeibare buitenkern 

O 290 gram Mantel en korst 

Si 150 gram Mantel en korst 

Mg 130 gram Mantel en korst 

Ni 25 gram  

S 20 gram  

Ca 12 gram  

Al 11 gram  

 988 gram  

 
Naast zuurstof zijn ook waterstof en koolstof belangrijke elementen voor het ontstaan 
van leven op onze planeet. Waterstof en koolstof vormen ongeveer 1 gram (0,1%) 
van elke kilogram aarde. 
 
Gebruik bij onderstaande vragen BiNaS. Onderstreep, met potlood, de gevonden 
elementen in het Periodiek Systeem. 
 
Opgave 2 

a. Welke elementen waren al in de oudheid bekend? 
b. Welke elementen zijn in de Middeleeuwen ontdekt? (De meeste historici laten 

de middeleeuwen lopen tot 1500 n. Chr.) 
c. Welke elementen zijn in de zestiende eeuw (1500 – 1600) en welke zijn in de 

zeventiende eeuw  (1600 – 1700) ontdekt? 
d. Wat valt je op bij al deze jaartallen van ontdekking? 

 
Opgave 3 
In de tabel met gegevens van de elementen staat in de zevende kolom de 
zogenaamde dichtheid. Bij ijzer staat 7,87. Dat betekent dat 1 liter ijzer (of 1 dm3 
ijzer) 7,87 kilogram zwaar is.  

a. Welke elementen zijn zwaarder dan goud? 
In dezelfde tabel staat in de vijfde kolom het zogenaamde “smeltpunt” en in de zesde 
kolom het zogenaamde “kookpunt”. 

b. Geef een omschrijving van de begrippen smeltpunt en kookpunt. 
c. Wat is het smeltpunt (in graden Kelvin) van tin, koper en ijzer?  
d. Reken het smeltpunt van tin, koper en ijzer om naar graden Celcius. 
e. Welke twee elementen hebben het hoogste smeltpunt?  
f. In welke doodgewone gebruiksvoorwerpen werden (en worden nog) deze 

elementen gebruikt? 
 
Opgave 4 

a. Zoek op wanneer de steentijd eindigt en wanneer de bronstijd begint en 
eindigt. 

b. Wanneer begint de ijzertijd ongeveer? Waarom zou die na de bronstijd 
komen? 



Verbindingen van atomen tot moleculen 
 
Lees bladzijde 78 uit het boek “De betoverende werkelijkheid”. 
 
De meeste stoffen bestaan uit verbindingen. Een voorbeeld is water dat bestaat uit 
twee hele lichte atomen waterstof die verbonden zijn aan één, wat zwaarder, atoom 
zuurstof. Met z’n drieën vormen ze één molecuul water. Hieronder zie je een 
tekening waarbij bij verschillende stoffen de molecuulformule en het 
molecuulmodel is weergegeven. Deze stoffen zijn het hoofdbestanddeel van het 
mengsel ‘lucht’. 
 
Percentage 
aanwezig in lucht 

Soort gas Molecuulformule Structuurformule 

78 % Stikstofgas N2 

   
21 % Zuurstofgas O2 

 
0,7 % Waterdamp H2O 

  
< 0,05 % Koolzuurgas CO2 

  
 
 
Lees bladzijde 79 en 80 goed door uit het boek “De betoverende werkelijkheid”. 
 
Keukenzout bestaat zoals heel veel vaste stoffen uit kristallen, zie figuur 1.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miljarden en miljarden kubusjes zijn op elkaar gestapeld en in ieder hoekpunt zit een 
natriumatoom of een chlooratoom. Als je goed kijkt zie je dat ieder natriumatoom zes 
chlooratomen als buurman heeft. Ook ieder chlooratoom heeft zes natriumburen. 
Deze kubusstructuur kunnen we bij de kleine zoutkristalletjes herkennen. We geven 
keukenzout aan met de molecuulformule NaCl. Keukenzout is een zuivere stof 
omdat het alleen uit NaCl-moleculen bestaat. 
 
 

Figuur 1: Molecuulmodel van Keukenzout 



Kleine kristallen zijn vrij eenvoudig te maken, bijvoorbeeld van suiker, zout of aluin. 
Hiertoe moet je eerst de zuivere stof oplossen in warm, zuiver water en vervolgens 
het water langzaam laten verdampen. In de les gaan we zelf kristallen maken. Één 
van de stoffen waar we kristallen van maken is kopersulfaat. Bij kopersulfaat hoort de 
molecuulformule CuSO4  Dit betekent dat een kopersulfaatmolecuul bestaat uit één 
atoom koper (Cu), één atoom zwavel (S) en vier atomen zuurstof (O).  
 
De aardkorst bestaat voornamelijk uit siliciumdioxide of SiO2. Puur SiO2 kan 
prachtige kristallen vormen. Als dit het geval is noemen we het kwarts of bergkristal. 
Meestal ziet SiO2 er minder mooi uit door allerlei “verontreinigingen”. Dan heeft het 
de vorm van basalt, lava, zand, klei of glas.  
 
Chemische reacties 
Op de aarde en in planten en dieren (jij bent ook een dier!) vinden voortdurend 
chemische reacties plaats. Niet op de dwergplaneet Pluto, daar is het veel te koud en 
ook niet in de zon, daar is het veel te heet. Onze aarde heeft een chemisch zeer 
agressieve atmosfeer. Dat komt door de zuurstof in de lucht. Zuurstof verbindt zich 
heel graag en gemakkelijk met de andere atomen, dat gebeurt ook in jouw lijf. We 
noemen dat oxydatie of verbranden. 
 
Een voorbeeld is de vorming van ijzerroest: 
4 Fe + 3 O2 →2 Fe2O3 

4 atomen ijzer (Fe) + 3 moleculen zuurstof (O2) geven 2 moleculen ijzerroest (Fe2O3). 
In bovenstaande reactievergelijking wordt met symbolen een chemische reactie 
voorgesteld. 
 
De formule van het leven. 
Schematisch kunnen we het (aardse) leven als volgt weergeven:  
 

 

 

Opgave 5 
Noteer de ‘formule van het leven’ als reactievergelijking en maak deze vergelijking 
kloppend.  
 
 

Plant 

Dier 

Of 

verbrandings
motor 

Lichtenergie 

Water:   H
2
O 

Koolzuurgas:   CO
2
 

Beweging / Warmte 

Water:   H
2
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2
 

Koolwaterstoffen 
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6
H

12
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Zuurstof:   O
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6
 

Zuurstof:   O
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Koolwaterstoffen 

300 miljoen jaar geleden was de aarde overdekt met een gigantische plantengroei. 
De bossen waren soms wel meer dan honderd meter hoog. Die planten vormden bij 
afsterven een dikke laag met allemaal koolstofverbindingen. Het tijdperk waarin 
deze dikke laag met koolstofverbindingen gevormd werd, noemen we het Carboon. 
Deze laag, die vaak op een paar honderd meter diepte ligt, voorziet ons van 
steenkool, aardolie en aardgas. De zogenaamde fossiele brandstoffen. Hieronder 
staat een lijstje van koolwaterstoffen die we onder meer in onze auto’s stoppen: 
 
 
N Molecuul- 

formule 
Naam Structuurformule 

1 CH4 Methaan            H 
            | 
    H – C – H  
            | 
           H 

2 C2H6 Ethaan  
           H    H 
            |     | 
    H – C – C – H  
            |     |    
           H    H             CH3 - CH3  

3 C3H8 Propaan CH3 - CH2 - CH3 

4 C4H10 Butaan  CH3 - CH2 - CH2 - CH3 

5 C5H12 Pentaan CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH3 

6 C6H14 Hexaan CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH3 

7 C7H16 Heptaan CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH3 

8 C8H18 Octaan CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH3 
 
 
 Lees bladzijde 136 t/m 139 door uit het boek “De betoverende werkelijkheid”,  
 
Opgave 6 

a. Wat is het verschil tussen water en waterstof? 
b. Zoek eens op wat het percentage CO2 is in de atmosfeer en hoeveel dat in de 

laatste eeuw gestegen is. (CO2 is het voornaamste “broeikasgas”)  
c. Het kost energie (bijvoorbeeld elektrische energie) om water te ontleden in  

waterstofgas en zuurstofgas. Leg uit hoe je verbrandingsmotoren (auto’s) kan 
laten “lopen” op waterstofgas.  

d. Is stikstof giftig? Waarom hebben we het toch “stikstof” genoemd? 
e. Op pagina 92 van het boek ‘De betoverende werkelijkheid’ staat een 

schematische tekening van octaan. Hoeveel CH3 segmenten en hoeveel CH2 
segmenten zitten er in een octaanmolecuul? 

f. Zoek eens op in tabel 94A van BiNaS in welke periode (hoeveel miljoen jaar 
geleden) het Carboon precies viel en welke dieren zich ontwikkelden.  

 
 
 
 



Opgave 7 
Als een koe een scheet laat, is dat voornamelijk methaangas: CH4. Er bestaan ideeën 
om deze scheten in grote stallen op te vangen zodat dit later als brandstof kan 
dienen. Bij verbranding wordt weer water (H2O) en koolstofdioxide (CO2) gevormd.  

a. Stel bij bovenstaand verhaal een kloppende reactievergelijking op.   
Maak onderstaande reactievergelijkingen kloppend: 

b. H2O + CO2 -> H2CO3 
c. CS2 + O2 -> SO2 + CO2 (verbranding koolstofdisulfide) 
d. C2H6 + O2 -> H2O + CO2 (verbranding ethaan)  
e. C4H10 + O2 -> H2O + CO2 (verbranding butaan)  
f. Al2S3 + O2 -> Al2O3 + SO2  (verbranding aluminiumsulfide) 

Ga voor extra oefeningen naar www.wetenschapsschool.nl →Chemische 
reacties→Reactievergelijkingen 
 
Opgave 8 
In de tekeningen hieronder komen vijf elementen voor: 

 
 
 
 

Noteer voor elke tekening: 
a. hoeveel moleculen er zijn getekend. 
b. hoeveel molecuulsoorten er zijn getekend. 
c. de tekening in formulevorm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. Gebruik een bouwdoos om de volgende moleculen te maken: H2O, NH3, O2, 
C2H4 en C2H6. 

http://www.wetenschapsschool.nl/


Het binnenste van een atoom. 
 
Lees bladzijde 81 en 82 uit het boek “De betoverende werkelijkheid”. 
 
Opgave 9 
In de betoverende werkelijkheid heb je kunnen 
lezen dat de drie fasen van materie: vast, 
vloeistof en gas zijn.  

a. Hoe heten die drie fasen bij water (H2O)? 
Als een stof van de ene naar de andere fase 
gaat, vindt een faseovergang plaats. Deze 
faseovergangen hebben een naam. 

b. Noteer de juiste namen bij de nummers  
1 t/m 6 uit de figuur hiernaast.  

Iris verwarmt water in een ouderwetse fluitketel, zie figuur 2. Als 
Iris een spiegeltje vlakbij de uitgang van de tuit houdt, ziet ze 
druppeltjes verschijnen op de spiegel.  

c. Van welke faseovergang van water is hier sprake? 
In opgave 3 van paragraaf ‘Elementen en atomen’ hebben we 
het gehad over het kookpunt en het smeltpunt. Van onder andere 
aluminium, goud, kwik, natrium, neon en zuurstof kunnen we in 
BiNaS opzoeken wat hun smeltpunt en kookpunt is. 

d. Welke van bovenstaande elementen zijn bij 
kamertemperatuur een vaste stof?  

e. Welke van bovenstaande elementen kun je bij 
kamertemperatuur tegenkomen als vloeistof? 

f. Welke van bovenstaande elementen zijn bij kamertemperatuur gasvormig? 
g. Zoek in een andere tabel in BiNaS op in welke fase benzeen, petroleum, ozon 

en ammoniak zich bevinden bij kamertemperatuur. 
 
 
Lees bladzijde 83, 84 en 85 uit het boek “De betoverende werkelijkheid”. 
 
Je hebt gelezen dat een atoom, zie figuur 3, voor het 
overgrote deel bestaat uit lege ruimte. Binnen in een atoom zit 
de atoomkern. Rondom de kern bewegen de deeltjes die we 
elektronen noemen. Hoe klein ook, de kern heeft een zekere 
grootte maar tot op de dag van vandaag kan echter niemand 
zeggen hoe groot een elektron is! Wel weten we hoe groot de 
afstand is tussen de elektronen enerzijds en de kern 
anderzijds. In ‘De betoverende werkelijkheid’ heb je gelezen 
dat als je de kern met een voetbal vergelijkt, de elektronen 
daar op een afstand van 15 km omheen draaien. 
 
Opgave 10 
Stel je voor dat “de voetbal” midden op het sportveld van het Zaanlands Lyceum ligt. 
Gebruik Google Earth om uit te zoeken langs welke plaatsen het elektron zou komen.  
 
 

Figuur 3: Atoom 

Figuur 2: Fluitketel 



Lees bladzijde 88 uit het boek “De betoverende werkelijkheid”. 
 
Licht bestaat ook uit hele kleine deeltjes, maar dat zijn wel rare deeltjes want ze 
hebben geen massa! Die massaloze lichtdeeltjes noemen we fotonen. Die fotonen 
kunnen zich, als ze op een vaste stof vallen, erg ‘bemoeien’ met de elektronen die 
daar om hun atoomkern heen draaien. Hoe ze zich ‘bemoeien’ hangt van de soort 
stof af. In het volgende hoofdstuk ‘Elektriciteit (deel 1)’, zullen we zien dat soms het 
omgekeerde gebeurt. Soms halen de elektronen die om de atoomkern heen cirkelen 
zulke rare “sprongen” uit dat ze zelf fotonen uit gaan zenden. Dan zendt het atoom 
licht uit! 
 
Opgave 11 
Als je de kern van een atoom nu eens niet als een voetbal met een diameter van 30 
cm voorstelt, maar als een speldenknop met een diameter van 1 mm, op welke 
afstand bevinden de elektronen zich dan?  
 
Opgave 12 
Kijk eens in tabel 99 van BiNaS. Helemaal rechtsboven staat het element helium 
(He) rechtsonder in dat vakje staat 2. Dit betekent dat helium twee elektronen 
rondom zijn kern heeft rondcirkelen. Onder helium staat neon met een 2 en een 8. Dit 
betekent dat neon 10 elektronen heeft. Hoeveel elektronen hebben koolstof, stikstof 
en zuurstof? Wat valt je op?  
 
Opgave 13 
Bedenk waar, in huis of wat verder weg, je atomen kunt vinden waar de elektronen 
zulke rare “sprongen” maken dat er fotonen worden uitgezonden. 
 


