
Naam: ………………………………….. 

 
 

 

Experience 
 

Chemie proefjes 
 

 
 

  



 

 

Proefje 1: Bio Bruisbal maken 
 
Nodig: 

- Baking soda  35 gram 
- Citroenzuur  17 gram 
- Aardappelzetmeel 8 gram 
- Kokosolie  15 gram 
- Geurolie  2 druppels 
- Kleurstof`  2 druppels 

 
 
Experimenteer en ontdek: 
 

1. Meng: 

 Baking soda 

 Citroenzuur 

 Aardappelzetmeel 

 Kokosolie 
 

2. Voeg de druppels geurolie en kleurstof toe 
 

3. Kneed het geheel totdat het tot één bal kan worden gevormd. 
 

4. Laat de bruisbal thuis in een plasticbakje 1 nacht in de vriezer staan 
 

- Ga in bad met de bruisbal. Wat gebeurd er met de bruisbal? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
- Hoe denk jij dat dit kan?: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
  



 

 

Hoe kan dit? Waarom? 
 
Een bruisbal geeft een chemische reactie in bad 
 
Wanneer de bruisbal in water terecht komt de baking soda en het citroenzuur worden omgezet in 
natriumcitraat, water en koolstofdioxide  
 
Citroenzuur + baking soda  →  natriumcitraat + water + koolstofdioxide 
 
In de scheikunde gebruiken ze daar codes voor met letters en cijfers 
 
C6H8O7 + 2NaHCO3 →  Na2C6H6O7 + 2H2O + 2CO2 
 
      Vaste stof   Opgelost in water     Gas (Koolstofdioxide) 
 

                      
 
Koolstofdioxide komt vrij uit het water, waardoor het water flink bruist! 
Hetzelfde gas ontsnapt bij het open draaien van een frisdrankfles! 
 

  



 

 

Proefje 2: Jouw eigen DNA bekijken! 
 
Nodig: 

- Kraanwater 
- Zout - 2 gram / theelepeltje 
- Brandspiritus met kleur 
- Afwasmiddel 
- Keukenweegschaal  
- 2 glazen 
- Tandenstoker/satéprikker 

 
 
Experimenteer en ontdek: 
 
Weeg 1,8 gram zout af. 
Doe het zout in een glas. 
Voeg 200 ml water toe aan het zout. 
Meng het water en het zout totdat het zout is opgelost in het water. 
 
Slik even een paar keer goed. Zodat je mond even zo leeg mogelijk is. 
Neem nu een flinke slok van de zoutoplossing, maar hou dit in je mond! 
Kauw ongeveer 1 minuut op je wang aan de binnenkant van je mond. 
 
Spuug de oplossing voorzichtig in het schone glas. 
Voeg 2 druppels afwasmiddel toe. Roer 1x heel voorzichtig. 
Laat dit 5 minuten staan. 
Voeg dan 200 ml brandspiritus toe. 
Laat weer 5 minuten staan. 
 
Je kunt je eigen DNA zien! Probeer het voorzichtig met een houten stokje uit de oplossing te halen. 
 

  
 
Hieronder ook nog een YouTube linkje, mocht je een voorbeeld willen bekijken. 
https://www.youtube.com/watch?v=12ldflzGaEo 

https://www.youtube.com/watch?v=12ldflzGaEo

