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Go, go, go … Belgen!
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Ben jij een voetbalfan?

In dit dossier gaan we dieper in op het EK voetbal en stellen we de gaststeden en onze nationale 
ploeg voor. We eindigen met ‘De Grote Sportquiz’. Ook hier geldt: ‘Deelnemen is belangrijker dan 
winnen’.

DO
EN De media hebben het uitvoerig over het EK voetbal 2021. Kijk 

uit naar artikels, reportages en speciale bijlages in kranten, 
weekbladen en magazines. Knip die uit en bewaar ze in jouw 
voetbalmap. 

Een vraag: ‘Ben jij sportief?’
1. Voetbal jij graag?
❍ ja
❍ neen

2. Ja? Welke plaats neem je het liefst in?
❍ in het doel
❍ verdediger
❍ middenvelder
❍ aanvaller

3. Ben je bij een voetbalclub aangesloten?
❍ ja
❍ neen

Club:___________________________________

Positie in de ploeg:___________________________________

4. Top 3 van mijn favoriete voetbalclubs:

1. _______________________________________________________

2. _______________________________________________________

3. _______________________________________________________

Absoluut geen fan van deze club:____________________________________________________

5. Top 3 van mijn favoriete spelers:

1. _______________________________________________________

2. _______________________________________________________

3. _______________________________________________________

 Op deze sites vind je veel info over het 
nationale voetbalelftal.- www.belgianfootball.be/nl- www.sporza.beVind je nog sites met interessante info over 

het nationale voetbalelftal, noteer deze dan op 
het lijstje hieronder.•  __________________________________

•  __________________________________
•  __________________________________
•  __________________________________
•  __________________________________
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Al van gehoord?

Over welke begrippen en namen kun je iets vertellen? Kruis die aan.

❍ Romelu Lukaku

❍ tackle

❍ transfer

❍ UEFA

❍ Cristiano Ronaldo

❍ Roberto Martinez

❍ penalty

❍ hoekschop

❍ Eden Hazard

❍ buitenspel

❍ rode kaart

❍ captain

❍ lijnrechter

❍ hattrick

❍ Kevin De Bruyne

❍ gele kaart

❍ warming-up

❍ defensie

❍ Dries Mertens

❍ Lionel Messi

❍ Thibaud Courtois

DO
EN Ken je een bekende (of minder bekende) sportman of -vrouw? Misschien in je familie, in 

de buurt of in de kennissenkring van je ouders of grootouders? Vraag hem of haar of je 
een interview mag afnemen. Welke vragen zal je stellen?
Neem je het vraaggesprek alleen af of werk je samen met een klasgenoot?
Stop het interview in je voetbalmap.
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Van 1960 tot nu
 

In een notendop

Jaar Gastland(en) Winnaar
1960 Frankrijk Sovjet-Unie
1964 Spanje Spanje 
1968 Italië Italië
1972 België West-Duitsland
1976 Joegoslavië Tsjecho-Slowakije
1980 Italië West-Duitsland
1984 Frankrijk Frankrijk
1988 West-Duitsland Nederland
1992 Zweden Denemarken
1996 Engeland Duitsland
2000 België en Nederland Frankrijk
2004 Portugal Griekenland
2008 Oostenrijk en Zwitserland Spanje 
2012 Oekraïne en Polen Spanje
2016                  Frankrijk Portugal
2021                  Europa
2024                  Duitsland

Hoe het allemaal begon …

Henri Delaunay
- Al in 1927 droomt de Fransman Henri 

Delaunay van een Europees kampioenschap 
voor landenteams.

- In 1960 is het zover: het allereerste EK 
voetbal vindt plaats in Frankrijk.

- De UEFA, de Europese voetbalbond, wil het 
kampioenschap om de vier jaar organiseren.

Goed om te weten- UEFA = Union Européenne de Football 
Association (Frans) of Union European 
Football Association (Engels).

- Dit jaar grijpt de 16de editie van het 
vierjaarlijks voetbaltornooi plaats, 
één jaar later dan gepland door de 
coronapandemie. De wedstrijden 
vinden plaats in 12 Europese landen. 
Helaas valt België uit de boot. Ons 
land slaagde er niet in om op tijd een 
Eurostadion te bouwen.- De 17de editie zal in 2024 in Duitsland 

plaatsvinden.

DO
EN Stel een overzichtsfiche samen:

- Welke landen organiseerden al meer dan één keer het EK?
-  Zoek op aan welke EK’s het Belgische voetbalelftal deelnam en noteer hun 

eindresultaat.
Stop de fiche in je voetbalmap.
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Eertijds …
Lees en markeer wat jij belangrijk vindt.

In een ver verleden

Football
- In 1863 wordt het startsein 
gegeven voor de geschiedenis 

van het moderne voetbal.
- De eerste afspraken: de bal mag 
niet met de handen aangeraakt 

worden en de tegenstander mag 
niet opzettelijk tegen de grond 

worden geduwd.- Vooral in de Engelse scholen 
krijgt het voetbal weerklank.

- Let wel, ook de Grieken en de 
Romeinen speelden al een soort 

voetbal: ze moesten de bal in een 

doel schieten of gooien.

België
- In 1880 ontstaan in ons land de 

eerste voetbalclubs.
- De allereerste Belgische club is 

Antwerp FC, die nog altijd bestaat.
- Andere eerste clubs worden gesticht 

in Brussel, Brugge en Luik.
- In 1885 ziet de Union Belge de 

Sociétés de Football Association – 
vandaag de KBVB – het levenslicht.

Opgeblazen varkensblaas

- Al in de middeleeuwen duikt een 

soort voetbal op.
- In allerlei dorpen en steden in 

Engeland proberen twee groepen 

een opgeblazen varkensblaas met 

alle middelen naar doelen aan 

tegenovergestelde kanten van een 

veld of … van de stad te krijgen.

- Het spel kent geen regels en verloopt 

veelal in een complete chaos.

- Soms bestaan de ploegen uit meer 

dan 100 spelers.

DO
EN Sprokkel twee weetjes over:

- voetbalclub Antwerp FC
- de KBVB
Stop de weetjes in je voetbalmap.

GO
ED

 G
EL

EZ
EN

?

Markeer in de tekst:
-  Twee verschillen tussen het 

voetbalspel uit de middeleeuwen 
en dat van vandaag.

-  De naam van de allereerste 
Belgische voetbalploeg.
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De Belgen op het EK

De nationale voetbalploeg nam niet aan alle 
EK tornooien deel.

Vul je het overzicht in? Ga op zoek naar info op het internet.

Jaar Gastland Kampioen Vice-kampioen Resultaat

Wist je dat?

Wist ik. Wist ik 
niet.

Door middel van voorrondes kunnen de Europese landen zich plaatsen.
Het EK voetbal wordt om de vier jaar georganiseerd.
Het tornooi duurt ongeveer een maand.
De Nederlandstalige benaming voor UEFA is de Europese voetbalbond.
De UEFA en de FIFA zijn verschillende organisaties.
De FIFA staat in voor de organisatie van het WK voetbal.
De huidige voorzitter van de UEFA is de Sloveen Aleksander Ceferin.

DO
EN -  Ken je iemand die heel wat afweet over de nationale voetbalploeg? Vraag hem 

of haar om een lijstje samen te stellen van de volgens hem of haar allerbeste 
doelverdediger(s), achterspeler(s), middenspeler(s), aanvaller(s) ooit uit de 
geschiedenis van de nationale voetbalploeg.

-  Leg de lijstjes van de klasgenoten naast elkaar. Welke spelers worden het meest 
vernoemd? Stel een top 10 samen.

-  Bewaar de lijstjes in je voetbalmap.

GO
ED

 
GE

LE
ZE

N? Markeer in de tekst:
- De Nederlandstalige benaming voor UEFA.
- De naam van de huidige voorzitter van de UEFA.

Wist je dat in de voorronde 
van het EK 2021 de Belgen 

geen enkele wedstrijd 
verloren?
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Een kijk op de Europese ‘speelsteden’
DO

EN -  Naar welke ‘speelstad’ gaat jouw belangstelling uit? En van je klasgenoten? Stel met 
de klas een top 5 samen.

- Zoek vijf weetjes over jouw favoriete speelstad.
- Bewaar je documenten in je voetbalmap.

Het EK voetbal 2021 vindt plaats in twaalf landen. Verbind de steden met het juiste land.

 Glasgow • • Engeland

 Dublin • • Nederland 

 Londen • • Hongarije

 Bilbao • • Rusland

 Amsterdam • • Schotland

 Kopenhagen • • Roemenië

 München • • Azerbeidzjan

 Boedapest • • Duitsland

 Rome • • Italië

 Boekarest • • Ierland

 Sint-Petersburg • • Denemarken

 Bakoe • • Spanje
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DO
EN -  Kleur de Spaanse vlag.

-  Breng je ook een bezoekje aan het stadion en aan de stad via Google Earth tour?
-  Zoek op het internet samen met je buur naar foto’s van het museum Guggenheim in 

Bilbao. Wat valt er je op aan de vorm? Welk kunstwerk zie je bij het gebouw staan? 
Bespreek samen. 

-  Bewaar de weetjes in je voetbalmap.

GO
ED

 
GE

LE
ZE

N? Markeer in de tekst:
-  Wie in het Catalaans parlement vroeg om de Catalaanse onafhankelijkheid uit te 

roepen?
- Welk soort kunst kan je bewonderen in het museum Guggenheim?
- Wat kun je zien in het oudste stadsgedeelte van Bilbao?

Kennismaking met de stad
Baskenland

In het noorden van Spanje ligt de regio Baskenland of ook Catalonië genoemd. Bilbao is de 
grootste stad van Catalonië. Misschien hoorde je al over Catalonië in het nieuws. De politicus 
Puigdemont vroeg het Catalaans Parlement om de onafhankelijkheid van Catalonië uit te roepen. 
De Spaanse overheid nam hem dit erg kwalijk. Ook de Basken willen onafhankelijkheid. In het 
verleden probeerde de terreurbeweging ETA met geweld haar doel te bereiken.

Bekende Spanjaarden

Verbind de begrippen met de namen.

 televisieserie • • Salvador Dali

 schrijver •  • Pablo Picasso

 kunstenaar • • Soy Luna

 zangeres •  • Rosalía

     • Miguel de Cervantes

Een korte rondleiding
Museum Guggenheim 

Breng een bezoek aan het museum voor moderne en hedendaagse kunst ‘Museo Guggenheim’. 
Je vindt er tal van wereldberoemde kunstwerken. Ook het gebouw zelf wordt beschouwd als een 
pareltje in de architectuur. 

Het oude stadsgedeelte

In het oudste stadsdeel ‘Casco Viejo’ tref je de meest pittoreske gevels aan, 
alsook een aantal oude kerken, zoals de kathedraal van Santiago.

Monumentale plein

Op de Plaza Nueva kunnen de toeristen volop genieten van een terrasje.

Bilbao San MamésBienvenido
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Wist je dat Noord-Ierland tot het Verenigd Koninkrijk behoort en dat het andere én grotere deel 
van het eiland een Europees land is?

Op wandel in Dublin
De rivier de Liffey dwarst de stad van oost naar west. De rivier splitst het iets armere noorden en 
het rijkere zuiden van Dublin.

Saint-Patrick

Niet alleen in Dublin, maar ook in het hele land vereren de katholieken 
de heilige Patrick. Als missionaris introduceerde hij in de vijfde eeuw 
het christendom op ‘het groene eiland’. 
Door hem werd de klaver het nationale symbool.

Prachtige parken

In de immens grote parken Phoenix Park, 
St. Stephens Green en Merrion Square 
komen de inwoners en de toeristen tot rust.

Bekende Ieren
Van wie heb je al gehoord? Zet een kruisje.

❏ Samuel Beckett (auteur)

❏ Enya (zangeres)

❏ Robbie Keane (voetballer)

❏ Johnny Logan (zanger)

❏ Jonathan Swift (auteur)

❏ Bob Geldof (zanger)

❏ Seán Kelly (wielrenner)

❏ Oscar Wilde (schrijver)

DO
EN - Kleur de Ierse vlag.

- Breng je ook een bezoekje aan het stadion en aan de stad via Google Earth tour?
- Zoek wat meer info op over één van de bekende Ieren. Maak zelf een keuze.
- Wissel de weetjes uit met je klasgenoten en bewaar ze in je voetbalmap.

GO
ED

 
GE

LE
ZE

N? Markeer in de tekst:
- Hoe wordt Ierland ook nog genoemd?
- De rivier de Liffey zorgt voor de inwoners van Dublin voor enige spanning.
- De auteur van het boek ‘Gullivers Reizen’.

In Phoenix Park bevindt zich het paleis van de Ierse president.

Jonathan Swift is de auteur van het bekende boek ‘Gullivers Reizen’.

Dublin Aviva StadiumFáilte roimh 
chách
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De Romeinen
Zo’n tweeduizend jaar geleden veroverden de Romeinen grote delen van 
Europa en Noord-Afrika. Ze legden wegen van steen en bruggen aan. 
De Romeinen veroverden ook ons land. Latijn was hun taal.

Kuieren in Rome
Elk jaar bezoeken miljoenen toeristen Rome. Er is dan ook 
onvoorstelbaar veel te zien. Zoals het Colosseum, Vaticaanstad, de 
Sixtijnse kapel, het Forum Romanum, de Trevifontein … Een aloude 
traditie is het gooien van een muntje in de Trevifontein. Elke dag 
belanden er duizenden geldstukken in het water, goed voor zo’n 
3.000 euro. Het geld wordt geschonken aan een liefdadigheidsinstelling.

Geschiedenis van de hoofdstad
- In de Oudheid was Rome de hoofdstad van het Romeinse Rijk. 
- De eerste koning van Italië kreeg echter Turijn als hoofdstad. De reden? Zijn paleis stond er. 
- Later kreeg Florence de eer om als Italiaanse hoofdstad te fungeren. 
- Na het verdrijven van de Franse troepen, werd Rome in 1871 de officiële hoofdstad van Italië.

DO
EN - Kleur de Italiaanse vlag.

- Breng je ook een bezoekje aan het stadion en aan de stad via Google Earth tour?
-  Zoek met je buur een Latijnse spreuk op het internet en de vertaling ervan. Wissel de 

spreuken uit met je klasgenootjes.
- Stop de spreuk in je voetbalmap.

GO
ED

 
GE

LE
ZE

N? Markeer in de tekst:
- Drie bezienswaardigheden die typisch zijn voor Rome.
- Wat gebeurt er met de muntjes die de toeristen in de Trevifontein gooien?

Rome Stadio OlimpicoBenvenuto
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Zoek op.
Wat zijn de buurlanden van Azerbeidzjan?

in het zuiden ___________________________________________________

in het westen ___________________________________________________

in het noordwesten ______________________________________________

in het noorden __________________________________________________

Kennismaken met Bakoe
Vanuit de lucht lijkt de hoofdstad Bakoe 
op een amfitheater. Als de belangrijkste 
havenstad aan de Kaspische Zee én de 
grootste stad in de Kaukasus trekt Bakoe 
alsmaar meer toeristen aan. In 2012 
mocht Bakoe de 57ste editie van het 
Eurosongfestival organiseren.

Heel oud

Grottekeningen tonen aan dat Bakoe omstreeks 6 000 voor Christus al ‘op de kaart’ stond.

Jonge staat

Pas in 1991 kreeg Azerbeidzjan de onafhankelijkheid. Voordien maakte het land deel uit van de 
voormalige Sovjet-Unie.

De moeite waard

De voetbalfans zullen tijdens hun verblijf in Bakoe zeker 
de 162 m hoge vlaggenmast op het Nationale Vlaggenplein zien.

Bekend

De wereldberoemde schaker Garry Kasparov werd in Bakoe geboren.

DO
EN - Kleur de vlag van Azerbeidjan.

- Breng je ook een bezoekje aan het stadion en aan de stad via Google Earth tour?
-  Maak een keuze uit de volgende onderwerpen en zoek twee weetjes op: Kaspische 

Zee, Kaukasus, Sovjet-Unie, Nationale Vlaggenplein, Garry Kasparov.
- Deel de weetjes met je klasgenoten en bewaar ze in je voetbalmap.

GO
ED

 
GE

LE
ZE

N? Markeer in de tekst:
- Waarop lijkt Bakoe vanuit de lucht?
- Bakoe stond al in een ver verleden ‘op de kaart’. Hoe weten we dat?
- Waarvoor is Bakoe zoal bekend?

Bakoe Olympic StadiumXoş gəldin
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Hoofdstad
Londen is de hoofdstad van zowel Engeland als van het Verenigd Koninkrijk. 
In de regio Groot-Londen wonen ruim 8,7 miljoen mensen.

Wandelen in Londen
Verbind de info met de juiste foto.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
De Tower Bridge 
in het centrum 
gaat open voor 
grote schepen 

die op de Thames 
varen.

In Buckingham 
Palace woont 

de koningin. De 
wisseling van 
de wacht blijft 
spectaculair.

Vanop het 
reuzenrad 

London Eye 
krijg je een 

adembenemend 
zicht op de 
wereldstad.

Big Ben, de 
bijnaam van 

de slagklok in 
de toren van 
het Palace of 
Westminster, 

slaat alleen de 
volle uren.

De hoge toren 
Arcelor Mittal 

Orbit werd 
opgetrokken 

n.a.v. de 
Olympische 

Spelen in 2012.

De Tower aan 
de Thames 

deed vroeger 
dienst als fort, 

koninklijk paleis, 
gevangenis …

DO
EN - Kleur de Engelse vlag.

- Breng je ook een bezoekje aan het stadion en aan de stad via Google Earth tour?
-  Lijst drie bezienswaardigheden op die je tijdens een bezoek aan Londen absoluut wil 

zien.
- Bekijk op YouTube een filmpje over de wissel van de wacht aan Buckingham Palace.
- Bewaar je top 3 in je voetbalmap.

GO
ED

 
GE

LE
ZE

N? Markeer in de tekst:
- Waar woont de Britse koningin of The Queen?
- De rivier die Londen doorkruist.

Londen Wembley StadiumBe welcome
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Zoek op en vul aan.
Kies uit: het Kattegat, de Noordzee, het Skagerrak, de Oostzee, Duitsland.

Aan welk land grenst Denemarken? Aan _____________________________ .

In het westen grenst Denemarken aan _______________________________ , in het noorden

aan ______________________________, in het oosten aan _____________________ en

______________.

Op stap in Kopenhagen
De kleine zeemeermin

Het wereldberoemde standbeeld van de ‘kleine zeemeermin’ stelt de 
hoofdpersoon voor uit het gelijknamige sprookje. Wie schreef het sprookje? Kruis aan. 
❏ Charles Perrault.  ❏ de gebroeders Grimm.  ❏ Hans Christian Andersen.

Nyhavn

Reken maar dat de voetbalfanaten de kleine haven Nyhavn zullen bezoeken. In één van de 
gekleurde huizen woonde de auteur van het sprookje ‘De prinses op de erwt’. 

Culturele hoofdstad van Europa

- In 1996 was Kopenhagen culturele hoofdstad van Europa. 
- In 2009 mocht de Deense hoofdstad de klimaatconferentie organiseren. 
- Drie keer al werd het Eurovisiesongfestival er georganiseerd.

Bekende Denen

Verbind de begrippen met de namen. 
 koningin •  • Lars von Trier 
 voetballer •  • Søren Kierkegaard 
 filmmaker •  • Margrethe II 
 filosoof •  • Michael Laudrup

DO
EN - Kleur de Deense vlag.

- Breng je ook een bezoekje aan het stadion en aan de stad via Google Earth tour?
-  Tik ‘Nyhavn’ in in Google en bekijk de foto’s van gekleurde huisjes. In welk huis zou jij 

het liefst wonen? Overleg met je buur.
-  Kies één van de bekende Denen en zoek twee weetjes over die persoon. Deel de info 

met je klasgenoten.
- Bewaar de info in je voetbalmap.

GO
ED

 
GE

LE
ZE

N? Markeer in de tekst:
- Wat is er typisch voor het havenstadje Nyhavn?
- Drie bekende sprookjesschrijvers.
- De naam van de koningin van Denemarken.

Kopenhagen Parken StadiumVelkommen 
til det

Havenstad Nyhavn.
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Pracht en praal in München
De stad München biedt de toerist pracht en praal tegen de achtergrond van de uitlopers van de 
Beierse Alpen.

Een rondtocht
-  In München, in het Beierse dialect ‘Minga’ genoemd, is het traditionele 

Beierse volkskostuum alom bekend. Elk jaar lokt het ‘Oktoberfest’ 
tienduizenden bezoekers.

-  Op de Marienplatz, het hart van München, drommen de toeristen elke 
dag samen om het Glockenspiel te bewonderen in de gevel van het 
Neues Rathaus. Tijdens het klokkenspel komen kuipers in actie.

-  Op naar de Residenz van München met maar 
liefst zeven binnenplaatsen.

-  Vanzelfsprekend mag een bezoek aan de oude Peterskirche 
en de Frauenkirche niet ontbreken.

DO
EN - Kleur de Duitse vlag.

- Breng je ook een bezoekje aan het stadion en aan de stad via Google Earth tour?
- Situeer op de kaart van Duitsland München en de Beierse Alpen.
- Zoek info over ‘de kuiper’.
-  Sprokkel drie weetjes over een bezienswaardigheid in München. Deel de weetjes met 

je klasgenoten.
- Bewaar de info en weetjes in je voetbalmap.

GO
ED

 
GE

LE
ZE

N? Markeer in de tekst:
- Hoe wordt München in het Beierse dialect genoemd?
- Waarom troepen de toeristen elke dag samen op de Marienplatz?
- Wat is er bijzonder aan de Residenz van München?

De Peterskirche, het oude godshuis 
van de stad.

München Allianz ArenaWilkommen
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Wat komt er bij je op als je aan Nederland denkt? Ik denk meteen aan ______________________

______________________________________________________________________________ .

Amsterdam verwelkomt jou
Zet het nummer van de bezienswaardigheid bij de juiste foto.

1 Rijksmuseum

2 Dam

3 Koninklijk Paleis

4 Grachtengordel

5 Van Gogh Museum

6 Jordaan

7 Vondelpark

8 Anne Frank Huis

Wist je dat … 
- Amsterdam zijn naam dankt aan de rivier de Amstel? 
- het parlement, de regering en de koningin niet zetelen in Amsterdam, maar in Den Haag?

DO
EN - Kleur de Nederlandse vlag.

- Breng je ook een bezoekje aan het stadion en aan de stad via Google Earth tour?
-  Markeer twee bezienswaardigheden. Sprokkel telkens drie weetjes. Deel je weetjes 

met je klasgenoten.
- Stel een fiche samen over Johan Cruijff.
- Situeer Amsterdam op de kaart van Nederland.
- Bewaar de weetjes en de fiche in je voetbalmap.

GO
ED

 
GE

LE
ZE

N? Markeer in de tekst:
- De rivier die Amsterdam doorkruist.
- De stad waar het politieke hart van Nederland klopt.

Amsterdam Johan Cruijff ArenaWelkom
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Typisch Roemeens
Zoek op. Martisor: ____________________________________________

Rondtoeren in Boekarest
Zet het nummer van de bezienswaardigheid bij de juiste foto.

1. Parlementspaleis

2. Nationaal Kunstmuseum

3. Revolutieplein

4. Stavropaleis-kloosterkerk

5. Triomfboog

6. Natuurpark Vacaresti

DO
EN - Kleur de Roemeense vlag.

- Breng je ook een bezoekje aan het stadion en aan de stad via Google Earth tour?
-  Kies twee bezienswaardigheden uit het overzicht. Zoek telkens twee weetjes op en 

wissel deze uit met je klasgenoten.
- Verzamel de info in je voetbalmap.

GO
ED

 
GE

LE
ZE

N? Markeer in de tekst:
- Hoe zeg je ‘welkom’ in het Roemeens?
-  De naam van het populaire feest in Roemenië waarbij het begin van de lente gevierd 

wordt.

Boekarest Arena NationalaBun venit
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Wat is typisch Russisch? Kruis aan.
❏ de Krim 
❏ roebel 
❏ Rocky Mountains 
❏ Mississippi 
❏ tsaar 
❏ Siberië 
❏ Vladimir Poetin

Het grootse Sint-Petersburg
Geniet van deze fotoshoot van de - op Moskou na - grootste stad van Rusland.

De Hermitage: een van de grootste 
kunst- en cultuurhistorische musea 
van de wereld.

De Petrus- en Paulusvesting: de 
gouden torenspits van de kathedraal 
meet 123 meter.

Het Alexander Nevskiklooster: op 
het kerkhof liggen grote Russische 
dichters en componisten begraven.

Het Peterhof: fonteinen maken het 
paleizencomplex uniek.

Het Paleisplein: de Alexanderzuil 
tijdens zonsondergang blijft de 
toeristen lokken.

Bekende Russen
Van wie heb je al gehoord? Kruis aan. 
❏ Dostojevski    ❏ Anton Tsjechov 
❏ Joeri Gagarin   ❏ Leo Tolstoi 
❏ Maria Sharapova   ❏ Gorbatsjov 

DO
EN - Kleur de Russische vlag.

- Breng je ook een bezoekje aan het stadion en aan de stad via Google Earth tour?
-  Groepswerk: verzamel weetjes over enkele bekende Russen. Maak afspraken: wie 

doet wat?
- Verzamel de weetjes en bewaar ze in je voetbalmap.

GO
ED

 
GE

LE
ZE

N? Markeer in de tekst:
- De naam van de grootste stad van Rusland.
- Wat lokt de toeristen naar het Paleisplein?
- De hoogte van de torenspits van de kathedraal op de Petrus- en Paulusvesting.

Sint-Petersburg Krestovski stadionDobro 
pozhalorat
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Ken je naast de doedelzak nog iets wat typisch is voor Schotland?

__________________________________________________________

Een dagje uit in Glasgow
Glasgow is de derde grootste stad van het Verenigd Koninkrijk. Welke steden zijn de twee 
grootste? Kruis aan. 
❏ Sheffield  ❏ Liverpool  ❏ Londen  ❏ Edinburgh

De Clyde

De rivier de Clyde betekent voor de inwoners van Glasgow heel veel. De haven zorgt voor vast 
werk voor vele inwoners van Glasgow.

Pronkstukken

-  De kathedraal van Glasgow, Saint Mungo’s Cathedral, is 
een sierlijk pronkstuk. Het is één van de weinige compleet 
overgebleven middeleeuwse kathedralen in Schotland en 
verwelkomt elk jaar duizenden bezoekers.

-  Ook de botanische tuin ‘Glasgow Botanic Gardens’ is een bezoek 
waard.

Doedelzak

N.a.v. allerlei plechtigheden en gelegenheden krijgt 
de doedelzakspeler een unieke kans om zijn muzikaal talent te tonen.

DO
EN - Kleur de Schotse vlag.

- Breng je ook een bezoekje aan het stadion en aan de stad via Google Earth tour?
-  Zoek een stukje doedelzakmuziek op YouTube en beluister het samen met je buur. 

Wat vinden jullie ervan?

GO
ED

 
GE

LE
ZE

N? Markeer in de tekst:
-  De plaats die Glasgow inneemt op de lijst ‘grootste steden van het Verenigd 

Koninkrijk’.
- Waarvoor is de ‘kathedraal van Glasgow’ o.a. bekend?
- Het belang van de Clyde voor Glasgow.

Glasgow Hampden ParkCeud mile 
Fáilte
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Ken je de buurlanden van Hongarije? Er zijn er nogal veel … Zoek op en noteer.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ .

Bezienswaardigheden in Boedapest
Vul jij de ontbrekende woorden aan? Kies uit: zuil - Parlement - Levensboom - 
kasteelcomplex - goulash - Donau

In twee gesplitst door de ___________________ vormen het heuvelachtige 
Buda en het met rijke lanen bezaaide Pest, de stad Boedapest.
In het herdenkingspark bij de Grote Synagoge staat de 
____________________________ ter nagedachtenis van vele Joodse 
slachtoffers.
Het __________________________________ , een gigantisch gebouw, meet 
268 m bij 118 m.
De Burcht van Boeda, een __________________________________ , ligt op 
een heuvel.
Op het Heldenplein valt het Millenniummonument op, een hoge 
_______________________ met op de top de aartsengel Gabriël, een figuur uit 
de Bijbel.
De Grote Markthal is één van de meest bezochte bezienswaardigheden. Je 
kunt er lokale gerechten proeven zoals _________________________, een 
vleesstofpotje.

DO
EN - Kleur de Hongaarse vlag.

- Breng je ook een bezoekje aan het stadion en aan de stad via Google Earth tour?
- Zoek op: door welke landen stroomt de Donau? Noteer.
- Verzamel de info in je voetbalmap.

GO
ED

 
GE

LE
ZE

N? Markeer in de tekst:
- Waar komt de naam ‘Boedapest’ vandaan?
- De naam van de Bijbelse figuur die boven op het Millenniummonument prijkt.
- Waaraan herinnert de Levensboom in het herdenkingspark bij de Grote Synagoge?

Boedapest Puskas ArenaFogadtatás
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Stadions
DO

EN -  Verzamel weetjes over de landen Rusland, Denemarken en Finland. Werk samen met 
twee klasgenoten. Wie neemt welk land?

-  Zoek over de twee stadions waar de Rode Duivels in de voorronde van de partij zijn 
enkele weetjes op (ligging, al dan niet nieuw stadion …).

-  Geef de weetjes een plaats in je voetbalmap.

Het nationale voetbalelftal in actie!
Voorrondes

Datum Uur Waar? Match
12 juni 2021 21 uur Sint-Petersburg Rusland - Krestovskistadion België - Rusland
17 juni 2021 18 uur Kopenhagen Denemarken - Parken Denemarken - België
21 juni 2021 21 uur Sint-Petersburg Rusland - Krestovskistadion Finland - België

Waar? Hier!
De Belgen nemen het in de groepsfase op tegen Denemarken, Finland en Rusland.

 Sint-Petersburg
Krestovskistadion 
66881 

 Kopenhagen
Parken
38065 
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Overzicht wedstrijden

EK voetbal 2021
Houd de resultaten bij tot aan de finale.

Vul de tabel in na de groepsfase.

Groepsfase
Groep B

12 juni Denemarken – Finland .  -  . Win Ver Gel Dv Dt +/– Pnt

12 juni België – Rusland .  -  . Denemarken

16 juni Finland – Rusland .  -  . België

17 juni Denemarken – België .  -  . Finland

21 juni Rusland – Denemarken .  -  . Rusland

21 juni Finland – België .  -  .

Groep A

11 juni Turkije – Italië .  -  . Win Ver Gel Dv Dt +/- Pnt

12 juni Wales – Zwitserland .  -  . Turkije

16 juni Turkije – Wales .  -  . Italië

16 juni Italië – Zwitserland .  -  . Wales

20 juni Zwitserland – Turkije .  -  . Zwitserland

20 juni Italië – Wales .  -  .

Groep C

13 juni Oostenrijk – Noord-Macedonië .  -  . Win Ver Gel Dv Dt +/- Pnt

13 juni Nederland – Oekraïne .  -  . Nederland

17 juni Oekraïne – Noord-Macedonië .  -  . Oekraïne

17 juni Nederland – Oostenrijk .  -  . Oostenrijk

21 juni Noord-Macedonië – Nederland .  -  . Noord-
Macedonië

21 juni Oekraïne – Oostenrijk .  -  .
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Overzicht wedstrijden

Groep D

13 juni Engeland – Kroatië .  -  . Win Ver Gel Dv Dt +/- Pnt

14 juni Schotland – Tsjechië .  -  . Engeland

18 juni Kroatië – Tsjechië .  -  . Kroatië

18 juni Engeland – Schotland .  -  . Schotland

22 juni Kroatië – Schotland .  -  . Tsjechië

22 juni Tsjechië – Engeland .  -  .

Groep E

14 juni Polen – Slowakije .  -  . Win Ver Gel Dv Dt +/- Pnt

14 juni Spanje – Zweden .  -  . Spanje

18 juni Zweden – Slowakije .  -  . Zweden

19 juni Spanje – Polen .  -  . Polen

23 juni Slowakije – Spanje .  -  . Slowakije

23 juni Zweden – Polen .  -  .

Groep F

15 juni Hongarije – Portugal .  -  . Win Ver Gel Dv Dt +/- Pnt

15 juni Frankrijk – Duitsland .  -  . Hongarije

19 juni Hongarije – Frankrijk .  -  . Portugal

19 juni Portugal - Duitsland .  -  . Frankrijk

23 juni Portugal – Frankrijk .  -  . Duitsland

23 juni Duitsland – Hongarije .  -  .
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Overzicht wedstrijden
DO

EN -  Lijst de 24 deelnemende landen op. Werk samen met drie klasgenoten. Stip 6 landen 
aan en verzamel over elk land een viertal weetjes. Spreek af met jouw partners om 
andere landen aan te stippen dan die van jou. Wissel de weetjes uit.

- Stel aan de hand van de weetjes een quiz samen. Presenteer de quiz aan de klas.
- Voorzie voor deze opdracht een plaats in de voetbalmap.

Achtste finales
Zijn de Rode Duivels er nog bij?

26 juni > ______________________- ______________________ . - .

26 juni > ______________________- ______________________ . - .

27 juni > ______________________- ______________________ . - .

27 juni > ______________________- ______________________ . - .

28 juni > ______________________- ______________________ . - .

28 juni > ______________________- ______________________ . - .

29 juni > ______________________- ______________________ . - .

29 juni > ______________________- ______________________ . - .

Kwartfinales

2 juli > ______________________- ______________________ . - .

2 juli > ______________________- ______________________ . - .

3 juli > ______________________- ______________________ . - .

3 juli > ______________________- ______________________ . - .

Halve finales

6 juli > ______________________- ______________________ . - .

7 juli > ______________________- ______________________ . - .

Finale

11 juli > ______________________- ______________________ . - .
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Go, go, go … Belgen

Selectie
Het aftellen begint. Bondscoach Roberto Martinez en zijn assistenten lijsten de spelers op die 
een kans maken op een selectie. Weet jij bij welke ploeg de spelers momenteel spelen? Verbind 
de naam van de speler met de ploeg. Werk samen met een klasgenoot.

 Thibaud Courtois •
 Simon Mignolet • • Lyon
 Koen Casteels • • Blackburn
 Thomas Kaminski • • Leicester City
 Thomas Foket • • Real Madrid
 Toby Alderweireld • • Hertha BSC
 Jan Vertonghen • • Wolverhampton Wanderers
 Thomas Vermaelen • • Manchester City
 Jason Denayer • • Tottenham Hotspur
 Brandon Mechele • • Basaksehir
 Alexis Saelemaekers • • Atlético Madrid
 Orel Mangala • • FC Brugge
 Timothy Castagne • • Leicester City
 Albert Sambi Lokonga • • Napoli
 Dedryck Boyata • • Wolfsburg
 Thomas Meunier • • SL Benfica
 Dennis Praet • • Vissel Kobe
 Hans Vanaken • • Stade Reims
 Axel Witsel • • AC Milan
 Youri Tielemans • • Borussia Dortmund
 Leander Dendoncker • • Anderlecht
 Kevin Debruyne • • Stuttgart
 Nacer Chadli • • Rennes
 Yannick Carrascu • • Real Sociedad
 Thorgan Hazard • • Inter Milan
 Eden Hazard • • Brighton & Hove Albion
 Leandro Trossard • • Crystal Palace
 Yari Verschaeren • 
 Charles De Ketelaere • 
 Dries Mertens • 
 Romelu Lukaku •
 Christian Benteke • 
 Michy Batshuayi • 
 Jérémy Doku •
 Adnan Januzaj •
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Jouw favoriete ploeg 

Onze favoriete ploeg
Stel jouw favoriete elftal voor de nationale 
ploeg samen. Vergelijk de opstelling met 
die van de klasgenoten.

Welke opstelling verkiest de klas? Tel de 
aanduidingen op. Welke doelman, vier 
verdedigers, drie middenvelders en drie 
aanvallers werden het meest aangestipt?

Vergelijk tijdens het kampioenschap de 
opstelling van de klas en van de coach.

Teken de favoriete opstelling van de klas uit 
op het veld.

DO
EN Werk in groepjes. Maak een lijstje 

met voetbaltermen die je moet 
begrijpen om een voetbalmatch 
te kunnen volgen. Denk maar 
aan penalty, corner, buitenspel, 
rode kaart … Probeer iedere term 
op een eenvoudige manier uit te 
leggen.
Stop het lijstje met uitleg in je 
voetbalmap en gebruik het indien 
nodig om de voetbalmatchen te 
volgen.
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De Grote Sportquiz

Nu je goed voorbereid bent, is het tijd voor de ‘Grote Sportquiz’. Vorm teams van drie tot vijf 
kinderen.
Iedere ploeg bereidt een vijftal vragen voor op basis van de verzamelde info. Je kunt ook de Grote 
Sportquiz-vragen (pagina 28 en 29) gebruiken.

DO
EN Zorg voor een leuke aankleding voor de quiz.

Kies een mascotte en strijdkreet voor je ploeg.
Zorg niet alleen voor kennisvragen, maar ook voor een sportieve doe-opdracht.

Veel succes!
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De Grote Sportquiz

De Grote Sportquiz - vragen
1. In welk jaar vond het eerste EK plaats?
  a. in 1960. 
  b. in 1964. 
  c. in 1968. 

2. Wie droomde er in 1927 al van een Europees kampioenschap?
  a. Charles Miller. 
  b. Christopher Wreford-Brown. 
  c. Henri Delaunay. 

3. Hoeveel landen nemen er deel aan het EK voetbal 2021?
  a. 12. 
  b. 16. 
  c. 24. 

4. Waarmee werd er in de middeleeuwen gevoetbald?
  a. met een kleine bal van samengeperst stro. 
  b. met een opgeblazen varkensblaas. 
  c. met een stoffen zakje, gevuld met aarde. 

5.  1880: in ons land ontstaan de eerste voetbalclubs. Welke stad pakt uit met de allereerste 
ploeg?

  a. Brussel. 
  b. Antwerpen. 
  c. Luik.

6.  Welke organisatie draagt de verantwoordelijkheid voor een correct en vlot verloop van het EK 
2021?

  a. UCI. 
  b. FIFA. 
  c. UEFA. 

7. In welk stadion vindt de finale van het EK 2021 plaats?
  a. in het Wembley Stadium. 
  b. in Parken. 
  c. in het Krestovskistadion. 

8. In welke Spaanse stad staan enkele wedstrijden in de groepsfase geprogrammeerd?
  a. in Madrid. 
  b. in Bilbao. 
  c. in Valencia. 

9. Tegen welke landen neemt België het op in de groepsfase?
  a. tegen Nederland, Oekraïne en Oostenrijk. 
  b. tegen Italië, Wales en Zwitserland. 
  c. tegen Rusland, Denemarken en Finland. 

10. Hoe zeg je ‘Welkom’ in het Italiaans?
  a. ’Benvenuto’. 
  b. ’Bun venit’. 
  c. ’Bienvenido’.
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De Grote Sportquiz

11. Welk land neemt niet deel aan het EK 2021?
  a. Schotland. 
  b. Zweden.
  c. Duitsland. 

12. The Tower of Londen deed vroeger onder andere dienst als
  a. paardenstallen. 
  b. gevangenis.
  c. graanopslagplaats.

13. Wat is er typisch voor Schotland?
  a. een geruite kilt. 
  b. de kleine zeemeermin. 
  c. het Phoenix Park. 

14. Welke nationaliteit heeft de coach Roberto Martinez?
  a. Spanjaard. 
  b. Portugees. 
  c. Italiaan. 

15. Wie won het EK in 2016?
  a. Spanje. 
  b. Frankrijk. 
  c. Portugal. 
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Tijd over? Zoek het uit.

Zoekrooster
Markeer 23 woorden in het rooster die iets met voetbal te maken hebben. Zoek in alle richtingen. 
Met de overgebleven letters vorm je een begrip.

buitenspel

coach

Courtois

doelman

doelpaal

doelpunt

doeltrap

EK

FIFA

finale

Hazard

hoekschop

inworp

lijnrechter

scheidsrechter

spits

strafschop

tackle

toss

trainen

UEFA

verdediger

voetbal

_______________________________________________________________________________

V E P O H C S K E O H S

O U R D O E L M A N T O

E C O U R T O I S R R R

T S P R O W N I A E R E

B P S E E S V F T L E T

A O F O E T S H D E G H

L H I B T C C O A P I C

L C F L H E E E D S D E

A A A O R L L K R N E R

A O P N P K A M A E D S

P C IJ U C E P I Z T R D

L L N A L O S E A I E I

E T T A N S C T H U V E

O H N U E F A A I B E H

D I N E N I A R T P K C

F P P A R T L E O D S S
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Tijd over? Zoek het uit.

Roosterzin
Zoek de code in het rooster en ontcijfer de boodschap.

1 2 3 4
A a d e f
B g h i j
C k l m n
D o p r s
E t u v w

E4.B3.A3/E3.D1.C2.B1.E1/
A3.E2.D3.D1.D2.A3.A3.D4/
C1.A1.C3.D2.B3.D1.A3.C4/
D2.D1.D3.E1.E2.B1.A1.C2/
D1.D2/?/C3.A1.A1.C1.E1/
E4.A3.D3.A3.C2.A2.C1.A1.C3.D2.B3.D1.A3.C4/
A4.D3.A1.C4.C1.D3.B3.B4.C1/A3.A3.C4/
C1.A1.C4.D4/?/D1.A4/E4.D1.D3.A2.A3.C4/
B2.A3.E1/A2.A3/D3.D1.A2.A3/
A2.E2.B3.E3.A3.C2.D4/?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Hersenbreker: wie en waar?
De jeugdbeweging neemt deel aan een voetbaltornooi. Welke positie nemen Frie, Amin, Aya en 
Lauren in het elftal in? En … in welke stad hebben ze elk een vriendje wonen?
Lees de tips en vul de tabel in met een – of een +. Meteen achterhaal je de gegevens.

do
el
m
an

ve
rd
ed
ig
er

m
id
de
ns
pe
le
r

aa
nv
al
le
r

Br
us
se
l

Lu
ik

Be
rg
en

N
am

en

Amin
Frie
Aya
Lauren

De doelman heeft een vriendje in Bergen.
Frie staat niet in het doel en is evenmin een aanvaller.
Amin en Aya zijn evenmin aanvallers.
Het vriendje van Frie woont in Namen, Laurens vriendje in Brussel.
Aya is geen middenspeler en is evenmin de doelman.
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Tijd over? Zoek het uit.

Zeg het met getallen

238
1960

306
Frankrijk

256
plaats

373
het

391
EK

195
Portugal

24
In

18
in

324
vindt

389
voetbal

156
finale

15
allereerste

432 : 18  14 x 17  413 – 89  276 + 97  240 : 16 

23 x 17  456 – 67  189 + 67  342 : 19  18 x 17

Ballen trappen
Je kunt pas dan de bal trappen als je de ‘voetbalterm’ ontcijfert.

ch

_______________

st

ra op
fs

el

_______________

nt

pu do

op

_______________

ho

ek sch

bu

_______________

it

sp en
el

ap

_______________

do

tr elout

_______________

du
wf

el

_______________

do
man

sp

_______________

ha

nd el

sch

_______________

ch

re ds
ei

nv

_______________

aa

ler al

di

_______________

de

ger ver
ter
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Tijd over? Zoek het uit.

Nog één woord
In de zin ontbreekt een woord. Vul jij het aan?

Wie is naar jouw mening de allerbeste   .      .      .      .      .       .      .      .      .

                                                                       1     2     3     4     5      6     7     8     9

van ons nationaal voetbalelftal?

Letter 1

vind je in ‘mama’, niet in ‘menen’.

Letter 2

zit in ‘stap’, niet in ‘poets’.

Letter 3

staat in ‘been’, maar niet in ‘berm’.

Letter 4

vind je in ‘voet’, maar niet in ‘toen’.

Letter 5

zit in ‘kraan’, niet in ‘kruin’.

Letter 6

bevindt zich in ‘stoel’, niet in ‘stoep’.

Letter 7

staat in ‘bel’, evenwel niet in ‘beet’.

Letter 8

vind je in ‘lopen’, maat niet in ‘plons’.

Letter 9

bevindt zich in ‘referee’, niet in ‘fee’.
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Tijd over? Zoek het uit.

Prachtige stadions
Zoek je mee naar de steden waar de EK-wedstrijden worden gespeeld? Twee steden horen er 
niet bij. Welke?

1  ______________________________ 7  ______________________________

2  ______________________________ 8  ______________________________

3  ______________________________ 9  ______________________________

4  ______________________________ 10 ______________________________

5  ______________________________ 11 ______________________________

6  ______________________________ 12 ______________________________

Horen er niet bij: ___________________________________________________________

Boe

Bil

Brus

da

dam

rijsBa koeBoe

Glas

Sint- pest sel

burg

Korest hagen Mün Lon
Du

ka me ster
bao

gow
Peters

den

Ro

pen

chen

Pa

Am

blin
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Europees kampioenschap voetbal 2021

Oplossingen
p. 6
1972 – België – West-Duitsland – Sovjet-Unie – 3de plaats
1980 – Italië – West-Duitsland – België – 2de plaats
1984 – Frankrijk – Frankrijk – Spanje – overleefde de groepsfase niet
2000 – België/Nederland – Frankrijk – Italië – overleefde de groepsfase niet
2016 – Frankrijk – Portugal – Frankrijk – kwartfinale
2021 – Europa - ? - ? - ?

Goed gelezen?
- de Europese voetbalbond
- Aleksander Ceferin

p. 7
Glasgow -> Schotland – Dublin -> Ierland – Londen -> Engeland – Bilbao -> Spanje – Amsterdam 
-> Nederland – Kopenhagen -> Denemarken – München -> Duitsland – Boedapest -> Hongarije – 
Rome  -> Italië – Boekarest -> Roemenië – Sint-Petersburg -> Rusland – Bakoe -> Azerbeidzjan

p. 8
Bekende Spanjaarden
televisieserie Soy Luna – schrijver Miguel de Cervantes – kunstenaar Pablo Picasso – zangeres 
Rosalía – kunstenaar Salvador Dali

Goed gelezen?
- De politicus Puigdemont vroeg het Catalaans Parlement om de onafhankelijkheid uit te roepen.
- Moderne en hedendaagse kunst.
-  … tref je de meest pittoreske gevels aan, alsook een aantal oude kerken, waaronder de 

kathedraal van Santiago.

p. 9
Goed gelezen?
 - … ‘het groene eiland’…
- De rivier splitst het iets armere noorden en het rijkere zuiden van Dublin.
- Jonathan Swift.

p. 10
Goed gelezen?
- … het Colosseum, Vaticaanstad, de Sixtijnse kapel, het Forum Romanum, de Trevifontein…
- Het geld wordt geschonken aan een liefdadigheidsinstelling.
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Europees kampioenschap voetbal 2021

p. 11
Zoek op. 
in het zuiden -> Irak, Iran
in het westen -> Armenië
in het noordwesten -> Georgië
in het noorden -> Rusland

Goed gelezen?
- Vanuit de lucht lijkt de hoofdstad op een amfitheater.
- Grottekeningen tonen aan dat Bakoe omstreeks 6 000 voor Christus al ‘op de kaart’ stond.
- De wereldberoemde schaker Garry Kasparov werd in Bakoe geboren.

p. 12
Goed gelezen?
- In Buckingham Palace.
- De Thames.

p.13
Zoek op en vul aan.
- Duitsland
- de Noordzee – het Skagerrak – het Kattegat en de Oostzee

Bekende Denen
koningin Margrethe II – voetballer Michael Laudrup – filmmaker Lars von Trier – filosoof Søren 
Kierkegaard

Goed gelezen?
- In een van de gekleurde huizen woonde de auteur van het sprookje ‘De prins op de erwt’.
- Hans Christian Andersen – Charles Perrault – Gebroeders Grimm.
- Koningin Margrethe II.

p. 14
Goed gelezen?
- ’Minga’.
-  … om het Glockenspiel te bewonderen in de gevel van het Neues Rathaus. Tijdens het 

klokkenspel komen kuipers in actie.
- … maar liefst zeven binnenplaatsen.
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Europees kampioenschap voetbal 2021

p. 15
Amsterdam verwelkomt jou

1 Rijksmuseum 2 Dam 3 Koninklijk Paleis 4 Grachtengordel

5 Van Gogh Museum 6 Jordaan 7 Vondelpark 8 Anne Frank Huis

Goed gelezen?
- Amstel.
- Den Haag.

p. 16
Rondtoeren in Boekarest

1 Parlementspaleis 2 Nationaal Kunstmuseum 3 Revolutieplein

4 Stavropaleis-kloosterkerk 5 Triomfboog 6 Natuurpark Vacaresti
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Goed gelezen?
- ’Bun venit’.
- Martiso (lentefeest).

p. 17
Goed gelezen?
- Moskou.
- De Alexanderzuil tijdens zonsondergang.
- 123 meter.

p. 18
Goed gelezen?
- … de op twee na grootste stad in het Verenigd Koninkrijk
- … één van de weinige compleet overgebleven middeleeuwse kathedralen.
- De haven biedt velen vast werk.

p. 19
Bezienswaardigheden in Boedapest
Donau – Levensboom – Parlement – kasteelcomplex – zuil – goulash

Goed gelezen?
- … het heuvelachtige Buda en het met rijke lanen bezaaide Pest.
- De aartsengel Gabriël.
- De nagedachtenis van de vele Joodse slachtoffers.

p. 28, p. 29
De Grote Sportquiz
1a – 2c – 3c – 4b – 5b – 6c - 7a – 8b – 9c –10a – 11b –12b – 13a – 14a –15c

p. 30
Zoekrooster
Europees voetbalkampioenschap

p. 31
Roosterzin
Wie volgt Europees kampioen Portugal op? Maakt wereldkampioen Frankrijk een kans? Of 
worden het de Rode Duivels?

Hersenbreker
Amin is doelman, het vriendje woont in Bergen. 
Frie is middenspeler, het vriendje woont in Namen.
Aya is verdediger, het vriendje woont in Luik.
Lauren is aanvaller, het vriendje woont in Brussel.
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p. 32
Zeg het met getallen
In 1960 vindt het allereerste EK voetbal plaats in Frankrijk.

Ballen trappen
strafschop – doelpunt – hoekschop – buitenspel – handspel – duwfout – doeltrap – 
scheidsrechter – aanvaller – doelman – verdediger

p. 33
Nog één woord
aanvaller

p. 34
Prachtige stadions
1. München – 2. Boedapest – 3. Amsterdam – 4. Dublin – 5. Londen – 6. Rome – 7. Bilbao – 8. 
Kopenhagen – 9. Sint-Petersburg – 10. Boekarest – 11. Bakoe – 12. Glasgow
Horen er niet bij: Brussel – Parijs
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