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Actuadossier: EK voetbal 2021

Onze nationale voetbalploeg 
op het veld
Lesmateriaal
- sportkatern van kranten: bijdragen, artikels, interviews
- kopieerblad 1-4: overzicht coach en doelmannen, verdedigers, middenvelders, aanvallers
- schrijfgerei
- schaar
- kleefstift

Vooraf
Verzamel zo veel mogelijk artikels uit kranten over het EK voetbal 2021 of vraag aan de leerlingen om thuis 
artikels te verzamelen en mee te brengen naar de klas. 

Lesverloop
Vertel dat het aftellen naar het Europees kampioenschap voetbal 2021 begint. De sportkaternen van de dag- 
en weekbladen presenteren interviews, beschouwingen, artikels over het EK voetbal dat omwille van de 
coronapandemie een jaar werd uitgesteld. Ook op internet en tv wijden sportjournalisten graag uit over de Rode 
Duivels.

Vraag de leerlingen wie er een idee van heeft welke spelers de bondscoach zal selecteren.

Nodig die leerlingen uit om op het bord de namen te noteren van de Rode Duivels die zeker zijn van een selectie.

Laat de leerlingen groepjes vormen van twee à drie leerlingen. Let erop dat in elk groepje minstens één leerling zit 
die interesse heeft voor voetbal.

Elk groepje beschikt over kopieerblad 1-4.

1 overzicht van coach en doelmannen
2 overzicht van verdedigers
3 overzicht van middenvelders
4 overzicht van aanvallers

De leerlingen stellen het overzicht van de selectie van de Rode Duivels samen. Stel voor om de taken te verdelen: 
wie doet wat? Laat hen foto’s van de spelers uitknippen uit de artikels of opzoeken op het internet. 
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Overzicht

1 naam en voornaam
2 leeftijd
3 club 
4 weetje

Bijvoorbeeld:

Verdedigers
1 Jason Denayer
2 25 jaar
3 Lyon (Frankrijk)
4 De stille leider van Lyon, die regelmatig de aanvoerdersband draagt.

Maak kopieën van de overzichten, zodat iedereen die kan bewaren in de verzamelmap.
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Test je kennis over voetbal
Lesmateriaal
- per duo een notitieblad
- kopieerblad 5-6: voetbalbegrippen, uitleg
- schrijfgerei

Lesverloop
Vraag de leerlingen wie er vaak voetbalt. Hij of zij vormt een duo met een leerling die minder voeling heeft met 
voetbal.

Vraag de duo’s om gedurende drie minuten zo veel mogelijk begrippen te noteren over het voetbalspel, het 
voetbalterrein, de posities op het veld, de competitie …

Om de beurt presenteert de verslaggever van elk duo de begrippen. De andere leerling noteert de begrippen op 
het bord. 

De begrippen worden telkens aangevuld.

Daarna stel je de duo’s voor om hun kennis te toetsen.

Presenteer hiervoor kopieerblad 5-6.

5 overzicht van 25 begrippen uit de voetbalwereld

6 uitleg bij deze begrippen 

De opdracht luidt: ‘Welke verklaring hoort bij welk begrip?’
De leerlingen noteren de antwoorden op een blad. Bijvoorbeeld: 1 en c …

Verbeter klassikaal. 

Dit zijn de oplossingen:

1 en c – 2 en e – 3 en m – 4 en q – 5 en h – 6 en t – 7 en w – 8 en x – 9 en u – 10 en f – 11 en y – 12 en s – 13 en k – 14 
en o – 15 en a – 16 en n – 17 en g – 18 en r – 19 en i – 20 en b – 21 en p – 22 en v – 23 en j – 24 en l – 25 en d


