
 

 
 

Voetballen 
Doe-kaart bij deze aflevering 
De aflevering:  

Hoela houdt van voetballen. Ze schiet zo hard tegen de bal dat deze zo bij Hoep de 
woonwagen invliegt. Klingel, klingel….oh nee, de vaas van Hoep is kapot. Hoep is niet 
zo blij. Als je gaat voetballen dan moet je je wel aan de spelregels houden. Maar 
wat zijn die spelregels precies en wat hebben ze allemaal nodig voor een potje 
voetbal? De kinderen zoeken uit wat nou een echte voetbal is. En ze laten Hoela en 
Hoep precies zien hoe je een voetbalveld zelf kunt maken.         

Ga zelf verder waar de uitzending stopt!  
In de uitzending worden activiteiten uitgevoerd, waar veel variaties op mogelijk 
zijn. Misschien heeft een kind al wel een heel goed idee gehad tijdens het kijken, ga 
hier dan op door in een eigen activiteit.  

Voetbalveld maken  

Als je gaat voetballen dan is het handig als je een veld hebt. Maar hoe groot moet 

dit veld zijn? Het veld kan worden gemaakt met stoepkrijt. 

       
Voorbeeldvragen:  

- Hoe ziet een voetbalveld eruit?  

- Welke vorm heeft een voetbalveld?  

- Hoe weet je waar het midden zit?  

- Waarom is het handig om een midden te hebben?  

Nodig:  
- Stoepkrijt  
- Meetlint/touw  
- Pionnen of andere 
voorwerpen voor 

doelpalen 



 

 
 

- Hoeveel doelpalen heb je nodig voor een veld?  

- Hoe lang is deze kant? Dus hoe lang moet de andere kant?  

- Is dit de lange of de korte kant?  

- Waarom heb je een middenlijn nodig?     

Teams maken  

Nadat de kinderen een voetbalveld hebben gemaakt is het ook handig dat er teams 

worden gemaakt. Maar waarom is dit handig? En hoe kun je dit het beste doen? 

Tijdens deze opdracht kunnen de kinderen tellen en sorteren. Zorg voor knijpers 

met daarop twee voorbeelden van een dobbelsteen of twee verschillende dieren.   

      

Voorbeeldvragen:  

- Wat is een team?  

- Met hoeveel kinderen zijn we nu?  

- Waarom is het handig om teams te maken?  

- Hoeveel kinderen zitten er in elk team? Hoe weet je dat?  

- Hoe weet je nou wie bij wie hoort?  

- Moet iedereen meespelen in het veld? (keeper evt. scheidsrechter)  

Tip: Vraag aan de kinderen of ze misschien een voetbalclub kennen of dat een broer 

of zus op een sport zit. Misschien kunnen ze iets vertellen over de verschillende 

shirts.  

Nodig:  
- Knijpers  
- Afbeelding van een 
dobbelsteen. Alle eentjes en alle 
tweetjes horen bij elkaar. 
- Afbeelding van een voetbal en 

van een voetbalschoen. 



 

 
 

Methodes:  

Deze aflevering en activiteiten zijn te gebruiken bij de volgende thema’s en 

methodes:  

Ik & Ko ‘Speel je mee?’  

Kaleidoscoop ‘sleutelervaring ruimte’ 


