
www.meesterTjaard.nl 
 

 

Over sport en spel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Voetbal 
Voetbal is een oude sport die al meer dan 2000 

jaar geleden gespeeld werd. Toen moesten ze de 

bal in het doel schieten of gooien. Dat deden 

bijvoorbeeld de Grieken en de Romeinen al. 

 

In Engeland werd er in de Middeleeuwen (500-

1500)  al gevoetbald. Soms bestond een ploeg uit 

meer dan 100 spelers. De bal was een koeienblaas 

die met lucht was gevuld. De bal leek meer op een 

rugbybal dan op een ronde bal. Toen waren er 

nog geen doelen. Het was een spel tussen 2 

dorpen. De bedoeling was de bal in je eigen dorp 

te krijgen. Er waren toen nog geen regels, die 

kwamen pas vanaf 1850. 

Het veld 
Een wedstrijdveld is 120 meter lang en 90 

meter breed. Aan beide kanten staat een 

doel. Gebied voor het doel is het 

strafschopgebied, hier mag de keeper de 

bal met zijn handen pakken. De verste lijn 

zit op 16 meter van de achterlijn. 

Op 11 meter voor het doel zit een stip, de 

strafschopstip.  

Wist je dat… 
… de oudste voetbalclub van de wereld ‘Notts County FC’ is? Deze 

voetbalclub is opgericht in 1862. 

… de belangrijkste voetbalcompetitie bestaat uit 18 verschillende 

teams die tegen elkaar spelen. 

… tegenwoordig ook landen tegen elkaar voetballen op grote 

toernooien. 

… Nederlands voetbalelftal in 1988 Europees kampioen is geworden! 

… AFC Ajax de meest succesvolle voetbalploeg van Nederland is. 
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Wat hoort bij elkaar? 
Trek de lijntjes wat bij elkaar hoort. 
Voetbal werd al meer dan 2000 geleden gespeeld door…  Koeienblaas 
In de Middeleeuwen werd voetbal gespeeld met een… Regels 
In 1850 kwamen er eindelijk … voor het voetbal. Strafschopgebied 
De oudste voetbalclub ter wereld is… Romeinen en Grieken 
In het … mag de keeper de bal met zijn handen pakken. Notts County FC 
 

 

 

 

 

 

Vul de puzzel in. 

Horizontaal 
3. In 1988 werd Nederland kampioen van ... 
 
4. Om te scoren schiet je de bal in het... 
 
5. Wat is de meest succesvolle voetbalploeg van 
Nederland? 
 
Verticaal 
1. Voetbal word gespeeld op... 
 
2. Een speler mag de bal niet pakken met zijn ... 
 
3. In dit land werd in de Middeleeuwen al gevoetbald. 
 

Opzoekopdracht 
Zoals je net hebt kunnen lezen is 

‘Notts County FC’ de oudste 

voetbalclub ter wereld. 

 

Zoek op wat de 5 oudste 

voetbalclubs van Nederland zijn. 

Verwerk dit in een postertje (A3). 

Probeer ook de oude logo’s erbij te 

vinden. 

Streep door wat niet bij voetbal hoort. 

Voetbalveld Basket   Bal 

Elftal  Scheidsrechter  Gras 

Stick  Kampioenschap Stadion 


