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Vrolijke voetbalquiz
Voetbal is een van de grootste sporten in Nederland. Wat weten jullie hiervan?

Inhoud en uitgangspunten van de les
• Uitgangspunt: in onze samenleving kun je niet om voetbal heen. Reden genoeg om er wat meer
van af te weten. Zodat we weten waar we het over hebben. Door een leuke, toegankelijke quiz
komen de leerlingen nog meer te weten over voetbal. We gaan op zoek naar het oranjegevoel.
Voetbal is immers de grootste sport in Nederland. Wat doet voetbal toch met mensen?
• Leerdoel: de leerlingen weten welke centrale plaats voetbal inneemt en leren een aantal
belangrijke basisfeiten over voetbal.

Toelichting op de les
• De quiz bestaat uit elf vragen. Die worden telkens ingeleid met een foto of een plaatje. Je kunt de
quiz laten zien op het digitale schoolbord. De vragen komen in beeld, zodat je ze kunt voorlezen,
terwijl de leerlingen naar het bijbehorende beeld kunnen kijken. De quiz is multiple-choice, dus bij
elke vraag kunnen de leerlingen kiezen uit vier antwoorden.
• In deze vrolijke quiz draait het niet zozeer om het goede antwoord, maar veel meer om samen
meer te weten komen over voetbal. Soms valt er een moeilijk woord. Praat daar met de klas over.
Wie weet wat dat is, een scheidsrechter? Welke kleur hebben supporters van het Nederlandse
voetbalteam? Wat doet een keeper?

Op lespakketkicken.nl vind je
• de quiz, voor op het digibord
• de uitgebreide lerarenhandleiding met
antwoorden en toelichting op de antwoorden
• A-, B-, C- en D-bordjes, voor een interactieve les

Thema: voetbal in de samenleving

ONDERBOUW

Ook leuk in de klas
• Je kunt de quiz met de hele klas doen aan de hand van A-, B-, C- en D-bordjes. Iedere leerling krijgt
vier bordjes met A, B, C en D. Bij elke vraag steken ze het bordje in de lucht met wat zij denken dat
het goede antwoord is. Zo zijn alle leerlingen betrokken en kunnen ze allemaal meedenken. Je kunt
de bordjes op lespakketkicken.nl downloaden en printen.
• Wil je de les nog interactiever maken? Maak er dan een bewegingsquiz van. Creëer vier hoeken (of
plekken) in de klas: hoek A, hoek B, hoek C en hoek D. Bij elke vraag mogen de leerlingen een hoek
kiezen: wie denkt dat het antwoord A is, loopt naar hoek A, enzovoort. Als je een digitaal schoolbord
(of een telefoon) in de gymzaal hebt, kun je de quiz ook daar doen, door de gymzaal in vier vakken
op te delen.

De antwoorden en toelichtingen bij de Vrolijke voetbalquiz
• Vraag: Hoe heet deze sport?
Antwoord: C. Voetbal
Suggesties tot gesprek: Wie voetbalt er wel eens? Welke sporten ken je nog meer?
Wat vind je er leuk aan?
• Vraag: Welke kleur hebben de Nederlandse fans?
Antwoord: C. Oranje
Suggesties tot gesprek: Uit welk land komen deze mensen? Hoe weet je dat?
Waarom zien ze er zo uit?
• Vraag: Op welk veld wordt voetbal gespeeld?
Antwoord: A. Op een voetbalveld
Suggesties tot gesprek: Voetbal wordt meestal op gras gespeeld. Dan rolt de bal niet te hard
vooruit. Maar je kunt ook voetballen op andere plekken. Weet jij een plek?
• Vraag: Hoeveel ballen heeft de keeper doorgelaten?
Antwoord: B. 4 ballen
Suggesties tot gesprek: Wie weet wanneer een doelpunt telt? (Bij voetbal scoor je door de
bal in het doel te trappen. Je hebt gewonnen als je de meeste doelpunten maakt.)
• Vraag: Op welk plaatje staat: trainer?
Antwoord: A.
Suggesties tot gesprek: Een trainer (of coach) helpt de voetballers te winnen. Hij voetbal zelf niet,
maar hij geeft aanwijzingen. Zo weten voetballers waar ze op moeten letten en wat ze beter kunnen
doen.
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• Vraag: De ... houdt de bal tegen.
Antwoord: A. De keeper
Suggesties tot gesprek: De keeper is heel belangrijk. Hij moet zorgen dat de bal niet in het doel
komt. Gebeurt dat wel, dan heeft de tegenpartij een doelpunt. Hij is de enige voetballer die zijn
handen gebruiken mag tijdens het spel.
• Vraag: De scheidsrechter stuurt de speler van het veld. Hij trekt een … kaart
Antwoord: B. Een rode kaart
Suggesties tot gesprek: De scheidsrechter houdt in de gaten of iedereen zich aan de regels
houdt. Wie niet eerlijk speelt, krijgt een kaart. Een gele of een rode. Een gele kaart is om je te
waarschuwen. Bij een rode kaart mag je niet meer meespelen. Je moet direct naar de kleedkamer.
• Vraag: Welk getal komt erna?
Antwoord: B. 8
Suggesties tot gesprek: Waarom zijn er rugnummers? Wat betekenen ze? Elke voetballer heeft een
nummer op zijn shirt. Zo kan iedereen die de wedstrijd volgt, makkelijk herkennen wie de bal heeft.
Want van zo ver af, kun je niet altijd goed de gezichten zien.
• Vraag: Waar is de bal?
Antwoord: C. Naast het doel
Suggesties tot gesprek: De bal moet in het doel. Maar goed mikken is best moeilijk. Je moet op
heel veel dingen tegelijk letten: de bal, je tegenspelers, de keeper, het doel... Soms schiet je en
gaat de bal ernaast of erover. Helaas! Je kunt niet altijd scoren.
• Vraag: Wat is dit?
Antwoord: A. Stadion
Suggesties tot gesprek: Wat is dat, een stadion? Wie is er weleens in een stadion geweest?
• Vraag: Waar kun je niet voetbal spelen?
Antwoord: D. In een zwembad
Suggesties tot gesprek: Overal op de wereld wordt gevoetbald. Want je hoeft er niet rijk voor te
zijn of goed in te zijn. Als je een bal, wat vriendjes en een stukje grond hebt, kun je voetballen.
Dit wordt alleen wel lastig in een zwembad.

