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Dit is het begeleidende word-document bij de lesbrief die behoort bij een experiment 

over het belang van de molverhouding van de beginstoffen bij reacties. 

Dit leerdoel wordt op indrukwekkende manier aangetoond door de reactie van een 

aardgas-zuurstof-mengsel, dat zich in een plastic fles bevindt, tot ontbranding te 

brengen. 

De schrijver voert dit experiment uit na het behandelen van het begrip molair volume. 

In een les van 45 minuten wordt gedemonstreerd, vullen leerlingen zelf en 

controleren hun hypothese door het “lanceren”. 

 

 

In deze toelichting zijn diverse zaken te vinden: 

1 De afbeeldingen/inhoud van de dia’s in de toelichtende film 

2 Extra beeldmateriaal 

3 Correspondentie 

4 Toestemmingsverklaringen 
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1 De afbeeldingen/inhoud van de dia’s in de toelichtende film 

 

Met de tekst op de dia’s heeft u alle informatie om dit experiment zelf uit te voeren. 

Op de inhoudsdia is te zien op welk moment in de toelichtingsfilm het experiment 

begint. Dit is ook herkenbaar aan de oranje kleur van de tekst in de film. 

De gehele toelichtingsfilm duurt iets meer dan 20 minuten. 

De explosies kunnen zeker verantwoord uitgegoerd worden. Lees hiervoor in ieder 

geval dia 16. 
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2 Extra beeldmateriaal 

Hieronder zijn de meest interessante printscreens te zien van een film in 960 fps. 

   

   

   

   

   

En de nadelen van een ander soort raket-fles. 

De korte vlucht na lancering van een “zwaar” flesje:  

De mislukte vlucht na zwabberlancering van een “licht” flesje  

3 Correspondentie: 

Jan Scheele is bereikbaar via mailadressen j.scheele@jdw.nl en DoChem@live.nl 

mailto:j.scheele@jdw.nl
mailto:DoChem@live.nl
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Science on Stage België heeft de website https://scienceonstage.be/ met mail 

directscienceonstage@gmail.com 

     

 

 

 

4 Toestemmingsverklaringen: 

Deze zijn in het bezit van Science on Stage. 

 

https://scienceonstage.be/
mailto:directscienceonstage@gmail.com

