WERKBLAD ACTUALITEIT EURO 2020-2021
Voorbereiding
Doe het volgende in overleg met je docent:
• Maak een groepje van drie of vier leerlingen.
• Kies in overleg met je docent één van de EK-steden, maar niet Londen. Elk groepje kiest
een andere stad.
• Je hebt per groepje een atlas en een computer met internettoegang nodig.
Wie zitten er in jullie groep?
1.
3.

2.
4.

A. Oriëntatie
1. Wat weet je al over de stad en het land?
a. Wij vertegenwoordigen de stad:
b. Het stadion in onze stad heet:
c. Deze stad ligt in het land:
d. Bedenk met elkaar zoveel mogelijk woorden die bij het land of de stad horen. (Zoek
dus nog niets op.). Kies de zeven belangrijkste woorden en schrijf ze op:

2. Hieronder zie je een kaart van een deel van Europa. Gebruik de atlas of internet.
a. Kleur de elf landen waarin het EK plaatsvindt.
b. Geef zo goed mogelijk de elf EK-steden aan.
c. Omcirkel jullie stad.

B. Is jullie stad een voetbalstad?
3. Fijn voetbalweer is droog weet met een temperatuur tussen de 15 en 20º Celsius. Hoe
groot is de kans daarop in jullie stad in juli? Gebruik de atlas.
a. Wat is de kans op regen?
O heel groot
O niet groot, niet klein
O heel klein
b. Hoe is de gemiddelde temperatuur?
O veel te warm
O een beetje te warm
O prima
O te koud
4. Er zijn goede wegen, hotels, een vliegveld en allerlei andere voorzieningen nodig. In
rijke landen zijn deze minder goed dan in armere landen. Daarom is het belangrijk hoe
welvarend het land is. Gebruik de atlas en gebruik minimaal twee kenmerken (en
kaarten). Bedenk zelf welke kenmerken je gebruikt.
a. Hoe is de welvaart in jullie EK-land in vergelijking met andere Europese landen?
O hoger dan gemiddeld
O normaal
O lager dan gemiddeld
b. Op welke kenmerken heb je gelet?
5. Kijk wat je kunt vinden over het stadion (zoek op de naam in combinatie met de stad):
hoeveel mensen kunnen erin? Is het modern? Wat vind je nog meer?

C. Is jullie stad een supportersstad?
De meeste voetbalsupporters bij het EK komen uit het buitenland. Ze gaan niet alleen naar
de wedstrijd, maar ze blijven een paar dagen. Dan moet er in de stad wel wat te doen zijn.
Als ze een goede tijd hebben, komen ze later soms nog terug als toerist.
6. Gebruik Google Maps en gebruik hier StreetView en foto's. Kijk rond in de stad. Is het
voor bezoekers een mooie stad? Leg uit waarom:
Ja / nee, want:

7. Gebruik Google Maps in kaartmodus met foto's. Zijn er voldoende dingen die voor
toeristen belangrijk zijn, zoals restaurants, cafés, winkels en toeristische attracties.
Ja / nee, zoals:

8. Zoek informatie over het land. Welke dingen kun je vinden die voor toeristen
aantrekkelijk zijn? Denk bijvoorbeeld aan eten en drinken, cultuur, landschap.

9. De gemiddelde hotelprijs voor een tweepersoonskamer in Europa is ongeveer 100
euro per nacht. Kijk of je prijzen van hotelkamers kunt vinden in het weekend van de
finale in je stad (zie bron 1). Geef hieronder met twee streepjes aan tussen welke twee
bedragen de meeste prijzen liggen die je vindt.

10. Voor de Nederlandse supporters: hoe lang duurt de reis vanaf Amsterdam?
(Tip: gebruik de routeplanner van Google Maps om de reistijd per auto te bepalen. Klik
rechts en kies 'afstand meten' om de afstand in een rechte lijn te meten. Ga er vanuit
dat een vliegtuig binnen Europa gemiddeld ongeveer 800 km per uur vliegt.)
Per auto: ongeveer

……. uur rijden.

Per vliegtuig: ongeveer ……. uur vliegen.
D. Presenteren
Gebruik alle informatie uit de vorige vragen voor een 'pitch': een kort verkooppraatje
(ongeveer 5 minuten) over je stad. Maak daarin duidelijk waarom jullie stad een veel
betere plaats is dan Londen voor de halve finales en de finale. Je hoeft niet alles te
vertellen: het is een verkooppraatje, dus laat vooral de sterke kanten goed zien.

