Tegenlicht in de klas
Baas in eigen club
Leeftijd:
Niveau:

13-15 jaar
VO bovenbouw

Samengevat
In Engeland beginnen voetbalsupporters zich
te verzetten tegen de overnames van hun
clubs. De grote voetbalclubs worden gekocht
door rijke buitenlandse zakenmensen die
geen emotionele band hebben met het
voetbalverleden en alleen op geld belust zijn.
Wat kunnen supporters doen als ze zien dat
hun club van naam verandert, of ineens rood
in plaats van blauw als clubkleur hebt? Ze
kopen gezamenlijk de club terug of ze richten
een nieuwe club op met een eigen stadion.
Vakgebied
Maatschappijleer
Kernbegrippen
Oligarchen - hedge fondsen - overnames –
burgerparticipatie

Kijkvragen
1 Wat hebben kritische Manchester United fans
gedaan toen ze ontevreden waren over het feit
dat hun club werd overgenomen door een
Amerikaanse miljardairsfamilie?
2 Wat zou jij doen als jouw favoriete
voetbalclub hetzelfde overkomt?
3 Wat deed de nieuwe eigenaar van voetbalclub
Coventry City?
4 Welke acties ondernamen de fans van
Coventry City om hun doel te bereiken?
5 Ook in Nederland zijn twee clubs in handen
van buitenlandse eigenaren.
Welke clubs zijn dat?
A Feyenoord en Ajax
B PSV en Ajax
C Vitesse en ADO Den Haag
D FC Twente en Heerenveen
Verdiepingsvragen

Kerndoelen
H/V: Maatschappijwetenschappen: domein
D/E Politiek en beleid/mens en werk.
Maatschappijleer: subdomein D3.
Vmbo: Maatschappijleer II: ML2/K 4/5 Politiek
en beleid/Mens en werk
Verdieping
Deze video is onderdeel van de serie van
‘Tegenlicht in de klas’. Op de website van
Schooltv.nl staan nog meer video’s bij deze
titel, zoals ‘Gratis geld’.
Antwoorden
1.Eigen club opgericht die eigendom is van de
fans 2, Eigen antwoord 3. De
thuiswedstrijden van Coventry City in een
stadion laten spelen dat ruim 50 km verder
ligt 4. Met thuiswedstrijden komen ze niet in
het Sixfield stadion dat buiten Coventry ligt.
5. Antwoord C

6 Steeds meer voetbalclubs komen in handen
van oligarchen en hedge fondsen.
a Wat zijn oligarchen?
b Wat zijn hedge fondsen?
7 In deze aflevering wordt Duitsland als het
goede voorbeeld gepresenteerd voor de rest
van Europa. Schrijf in een kort betoog te
waarom het Duitse model ook in Nederland
ingevoerd zou moeten worden?
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