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Voetbalshirts
Maak een tijdlijn over voetbalkleding
Lesduur: 50 minuten | Lesvorm: proefje | Werkwijze: in tweetallen
Wat heb je nodig?
• computer met internet
• printer
• papier, schaar, lijm, liniaal
• pen, potloden, stiften
Bij elke sport past een bepaald soort kleding. De kleding van voetballers ken je vast wel.
Maar hoe zagen voetballers er vroeger uit? Je maakt een tijdlijn van voetbalkleding.
En je ontwerpt kleding voor de toekomst.
Opdracht 1
Waarom is voetbal zo populair in Nederland? Bekijk de Waarom? Daarom! van het Klokhuis over
voetbal en beantwoord de vragen.
Waar werden de spelregels voor voetbal bedacht?
			
Waarom spelen nu zoveel mensen voetbal in de wereld?
 De Nederlanders vonden voetbal leuk en verspreidden het.
 De Engelsen handelden met veel landen en speelden overal voetbal.
 De Engelsen dwongen iedereen om voetbal te spelen.
Wanneer werd voetbal in Nederland écht populair?
			

Argus Clou Geschiedenis | groep 5 en 6 | Voetbalshirts

© Malmberg, 's-Hertogenbosch | blz 1 van 3

Opdracht 2
1	Ga naar Flickr. Op deze fotowebsite vind je een fotoalbum met plaatjes over voetbalkleding.
2 Klik op het downloadpijltje. Dat is het pijltje naar beneden met het streepje eronder.
3	Er verschijnt een nieuw venster. Klik op Download zip. Kies een plaats op de computer waar je
de plaatjes wilt opslaan. Kies een map die je straks weer makkelijk kunt vinden. Bijvoorbeeld
het Bureaublad. Of de map Downloads. Klik op Opslaan.
4	Ga naar de map met de plaatjes. Klik met je rechtermuisknop op het bestand met de naam
flickr_voetbalkleding_72157687719571925.zip. Klik op Uitpakken.
5 Print nu een voor een alle plaatjes in de map. Knip ze uit.
6	Maak een tijdlijn van de plaatjes. Kijk naar de naam van het plaatje op de computer om te zien
uit welk jaar het komt. Trek een lijn op het papier en schrijf er jaartallen bij. Plak de plaatjes op
de goede plek.
7	Beschrijf bij elk plaatje de kleding. Is de broek lang of kort? En de mouwen van het T-shirt?
En de kraag? Hoe zien de sokken eruit?
8	Ontwerp voetbalkleding voor de toekomst. Zet die bij de tijdlijn. Verzin zelf een jaartal. Hoe ziet
de kleding in de toekomst eruit? Welke handige dingen kun je bedenken voor deze voetballer?

Tip
Wil je nog meer weten over de geschiedenis van het voetbal?
Kijk dan eens in de Wereld Voetbal Atlas van Job van Gelder en
Gerard van Gemert. Daar vind je leuke informatie over voetbal in
allerlei landen. Want wist jij bijvoorbeeld dat de Inca’s in de
middeleeuwen al een soort voetbal speelden?

Argus Clou Geschiedenis | groep 5 en 6 | Voetbalshirts

© Malmberg, 's-Hertogenbosch | blz 2 van 3

Antwoorden
Opdracht 1
Waar werden de spelregels voor voetbal bedacht?
In Engeland, op kostscholen.
Waarom spelen nu zoveel mensen voetbal in de wereld?
De Engelsen handelden met veel landen en speelden overal voetbal.
Wanneer werd voetbal in Nederland écht populair?
In de Eerste Wereldoorlog
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