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Organische Chemie 
 
Vraag 1. (12 punten) 
Een amine, amide, ester, ether en een nitril zijn voorbeelden van functionele 
groepen in de organische chemie. 

A Geef lewisstructuren van koolstofverbindingen waar deze functionele groepen 
in voorkomen. 

De hybridisatie (sp, sp2, sp3) is verschillend op veel van deze koolstofatomen 

B Geef de hybridisatie van ieder koolstofatoom in de functionele groepen bij A. 
C Markeer ook de π-bindingen in de functionele groepen en leg uit uit welke 

atomaire orbitalen deze bindingen bestaan. 
 
 
Vraag 2. (10 punten) 
Hieronder staat de structuur van 2-CB-EN weergegeven. 
 

 
 
Een molecuul 2-CB-EN heeft veel verschillende karakteristieke groepen. 

A Omcirkel in dit molecuul de functionele groepen en geef de namen van deze 
groepen. 

 
Vraag 3. (6 punten) 
Teken de Newman-projecties van de Gauche- en Anti-conformeren van de volgende 
moleculen en geef aan welke bij ieder het meest stabiel is. 
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Vraag 4. (8 punten) 
Bepaal voor ieder van de onderstaande organische verbindingen of deze aromatisch 
is of niet. Geef hiervoor een beknopte argumentatie: 
 

  
 
 
 
Vraag 5. (10 punten) 
Moleculen 2 en 3 kunnen beide een proton afstaan. Hierbij ontstaan de 
geconjugeerde basen van 2 en 3. 

 

A Geef de geconjugeerde basen van 2 en 3. 
B Leg met behulp van de conjugatiestructuren van de geconjugeerde basen van 

2 en 3 het grote verschil in pKa uit. 

 

Vraag 6. (10 punten) 
Teken alle stoelconformaties van de onderstaande moleculen. Als je er meerdere 
kunt tekenen, geef dan aan welke van de structuren het meest stabiel is. 
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Vraag 7. (25 punten) 
Hieronder staat een reactie-pathway met meerdere nucleofiele additie en eliminatie 
reacties aan een carbonyl.  

 
 

A Bij 1 à 2 reageert een ester met een oplossing van natriumhydroxide in 
water, geef de structuur van product 2 na opwerken en geef het bijbehorende 
mechanisme 

Thionylchloride wordt gebruikt om zuren te transformeren tot elektrofielere 
zuurchlorides. 

B Geef het mechanisme van de omzetting van 2 à 3. 
C Geef de structuur van het Weinreb amine 4 en geef het bijbehorende 

mechanisme van de omzetting 3 à 4. 
D In de omzetting van 5 à 6 wordt het Grignard Reagens gemaakt uit 5. Geef 

de structuur van reagens 6. 
E Geef het mechanisme van de omzetting van 4 à 7. 
F Leg uit waarom er geen dubbele additie van 6 plaatsvindt bij deze omzetting. 

 
  

-78 °C 
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Vraag 8. (25 punten) 
De oxidaties van alcoholen tot ketonen en aldehyden zijn belangrijke reacties bij de 
synthese van allerlei verbindingen. 
 

 

A Bij 1 à 2 wordt de primaire alcohol geoxideerd naar een aldehyde, geef het 
mechanisme van deze oxidatie en geef steeds de lading aan van mangaan. 

B Geef een ander mogelijk oxiderend reagens voor deze reactie. 
C In de reactie van 2 à 3 wordt een imine gevormd, geef het mechanisme van 

deze iminevorming. 

Bij de reactie van 2 à 3 wordt magnesiumsulfaat gebruikt als droogmiddel. 

D Leg uit waarom MgSO4 de reactie bevorderd. 

De totale omzetting van 2 à 4 is een reductieve aminering en gebeurt vaak in een 
keer. 

E Bij 3 à 4 wordt het gevormde imine weer gereduceerd, geef hiervan het 
mechanisme. 
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Vraag 9. (25 punten) 
Chirale verbinding 6 reageert onder zure omstandigheden met aceton tot 7. In de 
volgende stappen wordt een hydroxyl vervangen door een azide. 

 

A Geef de configuraties (R of S) van de chirale centra in verbinding 1. 
B Geef de structuurformule van aceton (propanon) en leg uit of dit je elektrofiel 

of nucleofiel is bij de reactie van 1 à 2. 
C Geef de structuur van product 2 en het mechanisme (kromme pijlen) van de 

bijbehorende acetaalvorming. 
D Geef de structuur van product 3 en het mechanisme (kromme pijlen) van de 

bijbehorende reactie. 
E Wat is de functie van pyridine bij de reactie van 2 à 3? 
F Bij de reactie van 3 à 4 vindt eerst een substitutie plaats (i) gevolgd door de 

verwijdering van het bij 2 gevormde acetaal (ii). Geef de mechanismen 
(kromme pijlen) van deze omzettingen. 

G Leg uit of de azide in 4 naar voren of naar achteren wijst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 3 
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Vraag 10. (15 punten) 
Molecuul 1 reageert in afwezigheid van water met 3 tot het tertiaire alcohol 4. 
Reagens 3 wordt gemaakt door magnesium toe te voegen aan molecuul 2. 
 

 

A Geef de structuur van reagens 3. 
B Geef de structuur van product 4 en geef het bijbehorende mechanisme 

(kromme pijlen) voor de vorming van dit product. 
C Waarom kunnen deze reacties niet in water worden uitgevoerd? Geef 

eventueel een mechanisme ter verklaring. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1 
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Vraag 11. (20 punten) 
Substitutie en additiereacties komen veel voor in de organische chemie. Hieronder 
worden bijvoorbeeld achtereenvolgend een additie en twee substitutiereacties 
uitgevoerd. 

 

A Bij 1 à 2 voegen we HBr toe aan methylpropeen, geef de structuur van 2 en 
geef het mechanisme van de bijbehorende reactie. 

B Aan 2 voegen we water toe bij 80 °C, geef de structuur van het product 3 dat 
wordt gevormd en geef het mechanisme van de vorming. 

C Verloopt de omzetting 2 à 3 via een SN1 of SN2 mechanisme? Leg uit. 
D Tot slot reageert 3 met zichzelf met katalytisch p-TsOH. Geef het 

mechanisme van 3 à 4. 

 

Vraag 12. (12 punten) 
Behandeling van verbinding 10 met geconcentreerd salpeterzuur en geconcentreerd 
zwavelzuur levert verbinding 11 op. 
 

 
 

A Geef de structuur van product 11. 
B Geef het bijbehorende mechanisme (kromme pijlen) van de reactie 10 à 11 

inclusief de vorming van het elektrofiel. 

 
 
 
 

80 °C 
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Vraag 13. (12 punten) 
Geconjugeerd systeem 1 kan op vele plekken reageren. Hieronder staan twee 
reacties weergegeven met dit molecuul. 

 

A Bij 1 à 2 voegen we thiofenol toe aan 1, geef de structuur van 2 en geef het 
mechanisme van de bijbehorende reactie. 

B Bij 1 à 3 voegen we TMS-Cl en triethylamine toe aan 1, geef de structuur van 
silyl ether 3 en geef het mechanisme van de bijbehorende reactie. 

Vraag 14. (12 punten) 
Geconjugeerd systeem 1 kan op vele plekken reageren. Hieronder staan twee 
reacties weergegeven met dit molecuul. 

 

A Bij 1 à 2 voegen we sterke base kalium tert-butoxide toe aan 1, geef de 
structuur van 2 en geef het mechanisme van de bijbehorende reactie. 

B Bij 2 à 3 wordt broom in methanol toegevoegd aan 2, geef de structuur van 
product 3 en geef het mechanisme van de bijbehorende reactie. 

C Tot slot wordt bij 2 à 4 m-CPBA toegevoegd aan 2, geef de structuur van 
product 4 en geef het mechanisme van de bijbehorende omzetting. 
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Vraag 15. (15 punten) 
Bromiden worden veel gebruikt in de organische chemie, omdat ze kunnen worden 
ingezet voor een heel spectrum aan reacties. Molecuul 1 reageert kan bijvoorbeeld 
met meerdere broom-reagentia reageren tot de producten 2 – 4.  
 
 

 
 

D Geef de structuur van product 2 en het mechanisme (kromme pijlen) van de 
bijbehorende reactie van 1 à 2. 

E Geef de structuur van product 3 en het mechanisme (kromme pijlen) van de 
bijbehorende reactie van 1 à 3. 

F Geef de structuur van product 4 en het mechanisme (kromme pijlen) van de 
bijbehorende reactie van 1 à 4. 

 

 
 
Vraag 16. (12 punten) 
Regioselectiviteit van eliminaties wordt bepaald door de grootte van de base.  
 

 

D Bij 1 à 2 voegen we een bulky base, DBU, toe aan 1, geef de structuur van 2 
en geef het mechanisme van de bijbehorende reactie. 

E Bij 1 à 3 wordt NaH toegevoegd aan 1, geef de structuur van 3 en geef het 
mechanisme van de bijbehorende reactie. 
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Vraag 17. (25 punten) 
Amenamevir, 5, is een antivirale drug uit Japan. Het medicijn inhibit de helicase-
primase en is een alternatief Acyclovir en Valacyclovir. Hieronder staat het 
syntheseschema voor Amenamevir. 

 

A In de reactie van 1 à 2 vindt substitutie plaats, geef het mechanisme van de 
reactie en teken de structuur van 2. 

B Geef de structuur van 3 en geef het mechanisme (kromme pijlen) van de 
omzetting van 2 à 3. 

C Bij 3 à 4 treedt er verzeping op door toevoeging van 1M natronloog. Geef de 
structuur van 4 en geef het mechanisme (kromme pijlen) van de omzetting. 

Het zuurchloride dat reageert met verbinding 2 moet ook nog gemaakt worden 
voordat deze synthese kan worden uitgevoerd. 

D Laat zien hoe dit zuurchloride kan worden gevormd uit het respectievelijke 
carbonzuur.  
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Vraag 18. (25 punten) 
Defloxacin Meglumine is een antibioticum dat DNA Topoisomerase target. 
Verbinding 3 is een precursor van dit antibioticum.  
 

 

A Eerst wordt secundair alcohol 1 geoxideerd met een chroom(VI)verbinding. 
Geef de structuur van reactieproduct 2 en geef het mechanisme van de 
oxidatie 1 à 2. 

In de reactie van 2 à 3 gebeurt veel, ten eerste wordt er een imine gevormd met één 
van de twee amines in het reagens. Dit wordt gevolgd door een intra-moleculaire 
amidevorming door nucleofiele additie/eliminatie van het andere amine. 

B Geef het mechanisme (kromme pijlen) van de iminevorming en de 
amidevorming van 2 à 3. 
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Vragen Score 
Vraag 1. Functionele groepen 1  
Vraag 2. Functionele groepen 2  
Vraag 3. Newman-Projectie  
Vraag 4. Aromaticiteit en de regel van Hückel  
Vraag 5. Aromaticiteit en pKa  
Vraag 6. Stoelconformaties tekenen  
Vraag 7. Nucleofiele Additie/Eliminatie  
Vraag 8. Oxidatie/Reductie en Iminevorming  
Vraag 9. Acetaalvorming en SN2  
Vraag 10. Grignard Synthese  
Vraag 11. Additie van HX en SN1  
Vraag 12. Nucleofiele Aromatische Substitutie  
Vraag 13. Michael Additie en Enol-Ether Synthese  
Vraag 14. Eliminatie, Additie van Br2 en epoxidevorming  
Vraag 15. Additie van HBr en Br2    
Vraag 16. Eliminatie (E2)  
Vraag 17. Sn2, Nucleofiele additie/eliminatie en verzeping  
Vraag 18. Oxidatie, Nucleofiele additie/eliminatie en iminevorming  
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Structuuranalyse 
 
Vraag 17. (25 punten) 

Hieronder staat de structuur van een volledig beschermd suiker. In de bijlage vind je 
de volledige NMR-spectra van dit molecuul. Ken deze zo volledig mogelijk toe. 

   

 
 

 

A Ken de signalen in de 1H- en 13C-APT NMR-spectra volledig toe, geef de 
toekenning op de 1D spectra weer. 

B Geef twee methoden om onderscheid te maken tussen de twee H-atomen die 
hierboven zijn weergegeven als Ha en Hb. 
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Vraag 18. (25 punten) 

 

Helder de 
structuur van de 
onbekende 
verbinding op 
 


