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STRUCTUUR VAN KOOLSTOFATOOM

Koolstof heeft 4 ongepaarde elektronen in buitenste schil

C zal zich omringen door 4 covalente bindingen

• met andere C’s

• met H

• met O, N, halogeen (groep VIIa, bijv. Cl), S, ...

 Organische chemie

4 bindingsstreepjes in structuurformules !
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STRUCTUUR VAN KOOLSTOFATOOM

Meest eenvoudige structuren

Covalente bindingen van C en H  koolwaterstoffen

C’s kunnen onderling ook dubbele en zelfs driedubbele bindingen hebben
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STRUCTUUR VAN KOOLSTOFATOOM: 

OEFENINGEN

1. Op het C-atoom worden, naast H-atomen, soms ook O-, N-, S- of 
halogeen-atomen gebonden. Geef de Lewis-notatie voor deze
atomen en geef aan door hoeveel bindingsstreepjes zij omringd
moeten worden.

O, N, S, Cl

2. Waarom is de binding tussen 2 koolstofatomen zuiver covalent?
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CHEMISCHE FORMULES

Moleculaire formule

Gecondenseerde structuurformule

Structuurformules 

Stereo projectie

Moleculair model
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CHEMISCHE FORMULES: 

OEFENINGEN

1. Geef de structuurformule van 

CH4

CH3CH2CH2CH3

CH3OH
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ISOMERIE

Anorganische scheikunde

• Meestal eenvoudige moleculaire structuur

• Chemische formule geeft

• Atoomsoorten 

• Onderlinge verhouding

• Geen aanduidingen over de manier waarop en volgorde waarin de 
atomen onderling gebonden zijn

Voorbeeld 

NaCl

H2SO4

Organische scheikunde

Vaak zelfde moleculaire formule voor verschillende stoffen met totaal 
verschillende eigenschappen
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ISOMERIE

Voorbeeld: C2H6O 

Dimethylether CH3 - O - CH3 

• Gas

• Behoort tot dezelfde reeks stoffen als het farmaceutische 
ontsmettingsmiddel "ether" 

Ethanol CH3 - CH2 - OH

• Vloeistof 

• Alcohol in dranken

Isomerie
= stoffen met dezelfde moleculaire formule maar verschillende structuurformule
en verschillende fysische en chemische eigenschappen
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CHEMISCHE FORMULES

Moleculaire formule

Gecondenseerde structuurformule

Structuurformules 

Stereo projectie

Moleculair model
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ISOMERIE: OEFENINGEN

1. Waar of niet waar?

1. Met moleculaire formules alleen kun je in de organische
scheikunde niet altijd op eenduidige wijze een stof bepalen.

2. De moleculeformule C3H8 kan met behulp van verschillende
structuurformules worden getekend: isomerie is van toepassing.

2. Bepaal het aantal structuurisomeren van C5H12 en teken de 
structuurformules ervan.
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= verbindingen, die uitsluitend C en H bevatten, terwijl de molecule geen 
waterstofatomen meer kan opnemen en dus verzadigd is met waterstof

• Enkel C en H

• Enkel enkelvoudige bindingen

• Niet-vertakt of vertakt

CnH2n+2

VERZADIGDE KOOLWATERSTOFFEN 

OF ALKANEN
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Naamgeving bij niet vertakte ketens

n = 1 CH4 methaan

2 C2H6 ethaan

3 C3H8 propaan

4 C4H10 butaan

VERZADIGDE KOOLWATERSTOFFEN 

OF ALKANEN

Te kennen!
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Naamgeving bij niet vertakte ketens

n = 5 C5H12 pentaan

6 C6H14 hexaan

7 C7H16 heptaan

8 C8H18 octaan

9 C9H20 nonaan

10 C10H22 decaan

Te kennen!

VERZADIGDE KOOLWATERSTOFFEN 

OF ALKANEN
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Alkylgroepen 

= atoomgroepen, die 1 waterstofatoom minder bevatten dan de alkanen

Naamgeving

• Algemene naam: alkyl

• Uitgang -aan vervangen door -yl

Voorbeelden 

• CH3- methyl-

• C2H5- ethyl-

CnH2n+1 -

VERZADIGDE KOOLWATERSTOFFEN 

OF ALKANEN

De alkylgroepen kunnen nooit zelfstandig bestaan, komen alleen voor in een verbinding
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Normale ketens

Vertakte koolstofketens

VERZADIGDE KOOLWATERSTOFFEN 

OF ALKANEN
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Geen isomerie bij

CH4 methaan

C2H6 ethaan

C3H8 propaan

VERZADIGDE KOOLWATERSTOFFEN 

OF ALKANEN
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Wel isomerie bij andere alkanen

19

Butaan

Kookpunt: 0,6 °C 

Methylpropaan

Kookpunt: -10,2 °C

C4H10

VERZADIGDE KOOLWATERSTOFFEN 

OF ALKANEN
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Naamgeving bij vertakte ketens

• Hoofdketen

• Langste normale keten, die in de molecule voorkomt

• Naam is hiervan afgeleid

• Koolstofatomen van deze keten worden genummerd

• Zijketen

• Plaats van zijketen wordt aangeven door het laagste nummer van het 
koolstofatoom in de hoofdketen, waaraan de zijketen verbonden is

2-methylpentaan

VERZADIGDE KOOLWATERSTOFFEN 

OF ALKANEN
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VERZADIGDE KOOLWATERSTOFFEN 

OF ALKANEN: OEFENINGEN

1. Wat is de naam van volgende stoffen? 
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VERZADIGDE KOOLWATERSTOFFEN 

OF ALKANEN: OEFENINGEN

2. Waarom?

• Waarom komen alkylgroepen nooit zelfstandig voor?

• Waarom gebruik je voor methylbutaan geen nummering om aan te
duiden waar de methylgroep zich bevindt?

3. Teken de structuurformule van volgende stoffen

3 methylpentaan

2,2,4 trimethylheptaan
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ALKENEN

= bevatten een dubbele C-C-binding (onverzadigd)

Naamgeving 

Afgeleid van alkanen: -aan vervangen door -een

n = 2 C2H4 CH2 = CH2 etheen

n = 3 C3H6 CH3 - CH = CH2 propeen

CnH2n
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ALKENEN 

2 mogelijkheden tot isomerie

• Door de plaats van de dubbele binding

CH2 = CH - CH2 - CH3 CH3 - CH = CH - CH3

• Door vertakkingen

CH3 - CH = CH - CH3

1 buteen 2 buteen

2 buteen methylpropeen
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Dubbele binding krijgt voorrang bij keuze van nummering: dubbele binding krijgt kleinste getal
en langste keten moet dubbele binding bevatten



ALKENEN

Toepassingen en eigenschappen

Polymerisatie

 aan elkaar rijgen van monomeren: dubbele binding van monomeer valt
hierbij uit elkaar

Voorbeeld

Etheen

Na polymerisatie PE (polyetheen of polyethyleen)

CH2 = CH2 + CH2 = CH2 + CH2 = CH 2 + … 

 …  CH2 - CH2 – CH2 - CH2 - CH2 … of   - [ CH2 – CH2 ]n -

25

n A       An

n monomeren polymeer



ALKENEN: OEFENINGEN

1. Waarom gebruik je voor propeen geen nummering om aan te
duiden waar de dubbele binding zich bevindt?

2. Vanaf welke alkeen is dit wel noodzakelijk?

3. Teken de structuurformules van de volgende stoffen

2-penteen

2-methyl-2-buteen
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ALKENEN

4. Geef de naam van volgende molecule

5. Stellen onderstaande formules dezelfde stoffen voor? Welke?
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ALKYNEN

= bevatten een drievoudige C-C-binding

Naamgeving

Afgeleid van alkanen: -aan vervangen door -yn

n = 2 C2H2 ethyn

n = 3 C3H4 propyn

Isomerie mogelijk door 

• Plaats van de drievoudige binding

• Vertakkingen

CnH2n-2
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ALCOHOLEN 

= alkanen waarbij 1 (of meerdere) waterstoffen vervangen zijn door 
een - OH groep

CH3OH methanol

CH3 - CH2OH ethanol

CnH2n+1 - OH
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ALCOHOLEN 

Isomerie mogelijk door 

• Door de plaats van de OH - groep 

CH3 - CH2 - CH2 - OH 1-propanol

CH3 – CHOH - CH3 2-propanol

• Door de plaats van de vertakking

OH-groep krijgt voorrang bij keuze van nummering :
Langste keten moet OH-groep bevatten en OH-groep krijgt kleinste getal
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ALCOHOLEN: OEFENINGEN

1. Welke van de volgende alcoholen is giftig en welke is drinkbaar: 
methanol en ethanol? Schrijf de structuurformules

2. Geef de structuurformules van volgende stoffen:

1. 2-butanol

2. 3-methyl-2-butanol

3. Waarom is 3-ethyl-2-butanol geen correcte naam?  Hoe heet deze
stof dan wel?
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ALDEHYDEN (ALKANALEN)

Aldehyde groep

Naamgeving

Naam van overeenkomstige alkaan met uitgang –al

H - CO - H methanal (formaldehyde)

CH3 - CO - H ethanal (acetaldehyde)

C
O

H
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KETONEN (ALKANONEN) 

Carbonyl groep C=O

C-O dubbele binding

Midden in de keten

Naamgeving

Naam van overeenkomstige alkaan met uitgang -on 

CH3 - CO - CH3 propanon of aceton

CH3 - CO - CH2- CH3 butanon

C

O

C CR R’
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HERHALINGSOEFENINGEN

VRAAG 1: Teken de structuurformule van volgende stoffen:

• 3 ethyl 2,2,5 trimethylheptaan

• 4 ethyl 5 methyl 2 hexyn

• 4,4 dimethyl2 pentanol

VRAAG 2: Welke alcoholen beantwoorden aan de formule:  C4H9OH ?

VRAAG 3: Geef de naam van alle structuurisomeren van het alkeen C5H10

en teken de structuurformules.
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HERHALINGSOEFENINGEN

VRAAG 4: Welke stoffen worden voorgesteld?
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A

B

C

D


