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1. Beoordeel volgende uitspraken omtrent onderstaande evenwichtsreactie in de gasfase 
bij 25°C en 1,0 atm in een vat met een variabel volume 

N2(g) + 3 H2(g)  ⇄⇄⇄⇄  2 NH3(g) 

 

 a) Voor dit evenwicht kan men à priori het teken van de entropieverandering ∆S° 
voorspellen , 

  omdat
 ……………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………….. 

 

 

 b) Dit chemisch evenwicht verschuift naar rechts indien via een kraantje D2(g) wordt 
toegevoegd,  

  omdat
 ……………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………….. 

 

 c) Dit chemisch evenwicht verschuift naar links indien het volume van het reactievat wordt 
verminderd via de verplaatsbare bovenwand, 

   omdat
 ……………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………….. 

 

 

 d) Dit chemisch evenwicht verschuift in de richting van de reactieproducten indien de 
temperatuur verhoogd wordt van 25°C naar 100°C, 

   omdat
 ……………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………….. 

 

 

 e) Dit evenwicht is een homogeen chemisch evenwicht, 

   omdat
 ……………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

( J of F, 1 pt per juist antwoord en 3 pt per juist argument ) 
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2. Het molecule ClO2 

 

 a) Teken een correcte Lewisformule (3 pt), geef de oxidatietrappen van alle atomen (1,5 pt) 
en de (eventuele) formele ladingen (1,5 pt).  
          O.T.         F.L. 

           Cl :      Cl : 

           O1:      O1: 

           O2:      O2: 

 

 b) Het centrale atoom in deze verbinding is een AX....E.... -systeem (1 pt) en dus is:  

   -de totale geometrie rond het centrale atoom : …………………………………….. (1 pt)
 -de atoomschikking rond het centrale atoom : …………………………………….. (1 pt)
  

 

 c) Teken de VBT-voorstelling voor ClO2 (3 pt) en bepaal de hybridisatie van de O-atomen 
(2 pt): 

 

 

    

  

 

 

  

    

  Hybridisatie : O1: ……………… O2: ……………… 

 

 d) Deze verbinding heeft een / geen (DWNP) dipoolmoment (1 pt) dat gericht is zoals 
aangegeven (1 pt) in de VBT-voorstelling. 

 

 e) ClO2 reageert in een autoxidoreductie-reactie met H2O tot de twee oxozuren  
……………  en  ……………  (1 pt)  volgens de reactie (1 pt) : 

 

 

 

   

  Van deze oxozuren is het zuur  ……………  (1 pt) het sterkste zuur omdat (1 pt) :  

  …………………………………………………………………………………………….. 

  …………………………………………………………………………………………….. 
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3. Carbohydraten en derivaten 

De chemische analyse van een organische verbinding ’X’ levert volgende massaprocentuele 
samenstelling: 40,00 % koolstof, 6,67 %  waterstof en 53,33% zuurstof. 

a) Welke informatie over verbinding ‘X’ kan uit deze gegevens bekomen worden? 
.......................................................................................................................(1 pt) 

Deze informatie is in dit geval: ...................................................................(2 pt) 

Wanneer 50,00 gram van deze organische verbinding ‘X’ wordt opgelost in 500 gram water, 
dan bedraagt het kookpunt van deze oplossing 373,434 graden.’ X’ ioniseert niet in water. 

b) Welke informatie over verbinding ‘X’ kan uit deze gegevens bekomen worden? 
.......................................................................................................................(2 pt) 

Deze informatie is in dit geval: ...................................................................(2 pt) 

 

De verbrandingsenthalpie van sucrose bedraagt -5639,7 kJ/mol en de molaire entropie van 
sucrose is gelijk aan 392,4 J/K.mol. De structuur van sucrose is terug te vinden in het 
tabellenboek. 

c) Noteer de reactievergelijking van de totale verbranding van sucrose. 

…………………………………………………….………………………………………. (2 pt) 

d) Bereken de vormingsenthalpie van sucrose.  

∆��
° (sucrose) = ……………… kJ/mol (3 pt) 

e) Is de vormingsreactie van sucrose uitgaande van de elementen in hun meest stabiele 
voorkomenstoestand een spontane reactie bij 25°C? Ja/Neen (DWNP). Toon aan via 
berekening. (3 pt) 

 

Gluconzuur (C6H12O7)is een afgeleide verbinding van glucose en gedraagt zich als een 
monobasisch zuur (pKa = 3,86).  

f) Hoeveel bedraagt de zuurgraad van een waterige oplossing die bereid is door in een 
maatkolf van 500 milliliter 2,452 gram gluconzuur op te lossen in water en aan te 
lengen tot de ijkstreep. 

   pH =  ………………………………. (3 pt) 

Hoeveel mol NaOH moet aan deze oplossing worden toegevoegd opdat de zuurgraad 
precies 3,86 bedraagt? 

   n(NaOH)= …………….. (2 pt) 

 
Berekeningen hiernaast kort weergeven! 
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4. De verbinding Ibuprofen  

HOOC-CH(CH3)

CH2CH(CH3)2

 

Ibuprofen is het actieve bestanddeel van pijnstillende en koortswerende geneesmiddelen 
waaronder “Nurofen®”. 

 

a) Teken, op basis van bovenstaande compacte structuurformule, de skeletnotatie van 
Ibuprofen (3 pt). 

 

 

 

 

 

 

b) Geef voor deze structuur de klasse (2pt) en de onverzadigingsindex (2 pt), evenals alle 

onverzadigingselementen (2,5 pt). 

klasse = ………………   onverzadigingsindex = ………………… 

onverzadigingselementen: …………………………………………………………… 

    …………………………………………………………… 

    …………………………………………………………… 

  

c) Geef 1 skelet-(2 pt), 1 plaats- (2 pt) en 1 functie-isomeer (2 pt) van Ibuprofen.. 

skelet-isomeer plaats-isomeer functie-isomeer 

 

 

 

 

 

  

 

d) Geef de namen van de verschillende functies die voorkomen in Ibuprofen en duid ze 
aan op bovenstaande compacte structuurformule (2 pt).. 
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e) Ibuprofen heeft 0 / 1 / 2 chirale atomen (DWNP) (0,5 pt). Duidt de chirale atomen aan 
op de compacte structuurformule door middel van een “* ” (1 pt).. 

 
f) Ibuprofen heeft …….. delocaliseerbare elektronenparen (1 pt). 
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1. Beoordeel volgende uitspraken omtrent het aminozuur histidine   

 

 

a)    Dit aminozuur is een amfotere verbinding, 

  omdat …………………………………………………………………………………...….. 
       ……………………………………………………………………………………….. 
       ……………………………………………………………………………………….. 

 

b)   Dit aminozuur heeft in een waterige oplossing bij een zuurgraad pH = 6,0 een lading van 
+0,5, 

  omdat …………………………………………………………………………………...….. 
       ……………………………………………………………………………………….. 
       ……………………………………………………………………………………….. 

 

c)   In de zijketen van dit aminozuur is het N-atoom van de NH-groep de meest basische 
groep, 

  omdat …………………………………………………………………………………...….. 
       ……………………………………………………………………………………….. 
       ……………………………………………………………………………………….. 

 

d)  De structuur van het zwitterion van dit aminozuur is,  

  omdat 
…………………………………………………………………………………...….. 
       ……………………………………………………………………………………….. 
       ……………………………………………………………………………………….. 

 

e)  Dit aminozuur is een voorbeeld van een π-excessieve hetero-aromatische verbinding, 

  omdat …………………………………………………………………………………...….. 
       ……………………………………………………………………………………….. 
       ……………………………………………………………………………………….. 

 

 

( J of F, 1 pt per juist antwoord en 3 pt per juist argument ) 
 
 

N

NH
CH2 CH

NH2

COO
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 2. Het molecule ICl3 

 

 a) Teken een correcte Lewisformule (3 pt), geef de oxidatietrappen van alle atomen (1,5 pt) 
en de (eventuele) formele ladingen (1,5 pt).  
          O.T.         F.L. 

                

                  I:          I:  

                  Cl:     Cl:  

                  Cl:     Cl:  

                  Cl:     Cl:  

 

 

 

 b) Het centrale atoom in deze verbinding is een AX....E.... -systeem (1 pt) en dus is:  

   -de totale geometrie rond het centrale atoom : …………………………………….. (2 pt)
 -de atoomschikking rond het centrale atoom : …………………………………….. (2 pt)
  

 

 c) Deze verbinding heeft een / geen (DWNP) dipoolmoment (1 pt) dat gericht is zoals 
aangegeven (2 pt) in de Lewisformule-voorstelling (zie a)). 

 

 

 d) In ICl3 zijn er ……………  (1 pt) soorten intermoleculaire krachten aanwezig en deze 
zijn:…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………… (2 pt)  

 

 

e) De bindingshoeken 
^

Cl I Cl in de verbinding ICl3 zijn kleiner dan/gelijk aan/groter dan 
(DWNP) 90° (1 pt) omdat ……...………………………………………………………… 

  ………………….…………………………………………………………………… (2 pt)  
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3. Geurstoffen en bewaarmiddelen 

Wanneer stinkdieren zich bedreigd voelen, scheiden ze een vloeistof met een zeer 
onaangename geur af om hun belagers af te schrikken. Chemische analyse van deze vloeistof 
toonden de aanwezigheid van verschillende thiolgeurstoffen zoals 3-methyl-1-butaanthiol 
(�̅	3-methyl-1-butaanthiol = 298.49 J/mol.K) 

SH

 

3-methyl-1-butaanthiol 

a)  Schrijf de reactievergelijking van de volledige verbranding van 3-methyl-1-butaanthiol. 
Tijdens de verbrandingsreactie wordt zwavel geoxideerd tot gasvormig zwaveltrioxide 
(SO3). 

reactie: ………………………………………………………………………………. (2 pt) 

Wanneer 104,2 g vloeibaar 3-methyl-1-butaanthiol bij 25°C gevormd wordt uitgaande van de 
elementen in hun meest stabiele voorkomenstoestand, komt 154,1  kJ kJ warmte vrij.  

b) Bereken de reactie-enthalpie van de volledige verbranding van één mol 3-methyl-1-
butaanthiol. 

∆∆∆∆��
° 		= ……………… kJ/mol (3 pt) 

c) Teken het volledige enthalpiediagramma van de verbranding (2 pt).  

Wanneer de temperatuur stijgt gaat deze verbrandingsreactie meer/minder (DWNP) 
spontaan worden omdat …………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….……(2 pt) 

Nitrieten (NO2
-) kunnen aan vleeswaren worden toegevoegd om verkleuring te voorkomen, en 

om bacteriegroei te remmen. De dosage van een nitriet-oplossing kan gebeuren via een 
terugtitratie. Tijdens de terugtitratie wordt eerst een overmaat permanganaat toegevoegd aan 
de natriumnitrietoplossing in zure omstandigheden waarna de rest van de overmaat 
permanganaat bepaald wordt via een titratie met ijzer(II)sulfaat.  

d) Balanceer onderstaande essentiële redoxreacties van de terugtitratie van nitriet uit: 

…NO2
-
 + …MnO4

- + ……H+ →→→→ …NO3
- + …Mn2+ + ……H2O (reactie 1)  (1 pt) 

…Fe2+ + …MnO4
- + ……H+ →→→→ …Fe3+ + …Mn2+ + ……H2O (reactie 2)  (1 pt) 

In redoxreactie 1 is het reductans ……….. en tijdens de reactie verandert in het 
reductans het atoom ……… van oxidatietrap …… naar ……… . (2 pt) 

In een erlemeyer van 250 mL worden achtereenvolgens 25,0 mL KMnO4 (0,050 M), 2,5 mL 
fosforzuur en 15,0 mL NaNO2-oplossing gebracht.  De terugtitratie gebeurt met een FeSO4-
oplossing (0,150 M).  Het equivalentie is bereikt na toevoeging van 37,4 mL FeSO4-oplossing.  

e) Hoeveel bedraagt molariteit van de nitriet-concentratie?  

[NaNO2] = ………………………. mol/L (4 pt) 

f) Hoeveel bedraagt de zuurgraad van een 0,0500 molaire nitrietoplossing? 

pH = ……………… (3 pt) 

Enthalpiediagram (zie c) en berekeningen hiernaast weergeven! 
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4. De verbinding «acetylsalicylzuur» 

COOH

O-CO-CH3

 

Acetylsalicylzuur is het actieve bestanddeel van pijnstillende en koortswerende 
geneesmiddelen waaronder “Aspirine”. 

a) Teken, op basis van bovenstaande compacte structuurformule, de skeletnotatie van 
acetylsalicylzuur (3 pt). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Geef voor deze structuur de klasse (2pt) en de onverzadigingsindex (2 pt), evenals alle 

onverzadigingselementen (3 pt). 

klasse = ……………         onverzadigingsindex = ……………… 

onverzadigingselementen: …………………………………………………………… 

    …………………………………………………………… 

    …………………………………………………………… 

 

c) Geef 1 plaats- (2 pt) en 1 functie-isomeer (2 pt) van acetylsalicylzuur. 

plaats-isomeer  functie-isomeer 

 

 

 

 

 

  

 

d) Geef de namen van de verschillende functies die voorkomen in acetylsalicylzuur èn 
duid ze aan op bovenstaande compacte structuurformule (3 pt). 
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e) Acetylsalicylzuur heeft 0 / 1 / 2 chirale atomen (DWNP) (0,5 pt). Het spiegelbeeld 
van acetylsalicylzuur is identiek/niet-identiek (DWNP) aan de oorspronkelijke 
structuur (0,5 pt). Salicylzuur is een / geen  (DWNP) optisch actieve verbinding (0,5 
pt). 

 

f) Acetylsalicylzuur heeft …….. delocaliseerbare elektronenparen (1 pt). 

 

g) Acetylsalicylzuur is een / geen (DWNP) vlakke verbinding (0,5 pt). 


