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Vul het glas voor de helft met water. 

 

 

Voeg voorzichtig - koffielepel per koffielepel - olie toe, tot de laag olie ongeveer de hele oppervlakte be-

dekt. Telkens je één koffielepel bijgevoegd hebt, wacht je beter een paar seconden, zodat de olie zich 

kan spreiden over het water. 

Let er op dat de laag olie flinterdun is! Een 

mm dikte is al voldoende. 

 

 

 

Roer vervolgens goed met het lepeltje. 

Wat merk je meteen na het roeren? 

 

Wacht nu ongeveer vijf minuten. 

Wat merk je nu? 

 

Roer nu weer in het glas zodat er opnieuw oliebolletjes 

ontstaan. 

Doe daarna twee koffielepels afwasmiddel (detergent) in 

het water en roer heel goed. 

Wat merk je? 
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Als je bij stap 2 een flinterdun laagje olie bij het water 

voegt, mengt de olie zich niet met het water. Als je dan 

roert zou je denken dat de olie zich toch gaat mengen met 

het water, maar dit is niet het geval. De olie komt al snel 

weer naar boven en vormt opnieuw de bovenste laag op 

het water. Maar door het roeren zullen er wel oliebolle-

tjes ontstaan. De laag olie op het water zal dus niet meer 

flinterdun zijn, maar een laagje ‘oliebolletjes‘. 

 

Na een tijdje zie je dat de oliebolletjes weer zijn verdwenen en opnieuw een flinterdun laagje olie zijn 

geworden. 

 

Bij stap drie moet je opnieuw roeren zodat er weer olie-

bolletjes ontstaan. Dit komt omdat de detergent zich rond 

de bolletjes mengt (uitleg: zie ‘Uitleg leerlingen’). Als je 

dus twee koffielepels detergent toevoegt en roert, zie je 

dat de olie deze keer wel oplost in het water! Er ontstaat 

ook een schuimlaag, wat aantoont dat de olie is opgelost. 

Natuurlijk zal niet alle olie volledig oplossen, maar toch 

een groot deel. Hoe meer detergent je zou toevoegen, 

hoe meer olie er oplost.  

 

mailto:vti.tielt@molenland.be
http://www.vti-tielt.be

