
Voetbal 
 

 2500 jaar voor Christus: 
Chinese jongleurs hielden waarschijnlijk rond deze tijd voor het eerst een 
bal hoog met voeten. 

 250 jaar na Christus: 
Engelse soldaten beginnen ook tegen een soort bal aan te 
trappen......sommige mensen geloven dat deze soldaten op het idee 
kwamen voor een nieuwe sport, toen ze voor de grap met de schedels 
van hun verslagen vijanden voetbalden. 

 800: 
In Engeland wordt de eerste ruwe vorm van voetbal gespeeld. 
Honderden mensen rennen achter een bal aan. Door de vele 
vechtpartijen om die bal, vallen er vaak doden en gewonden. 

 1500: 
De Italianen bedenken regels voor "calcio", een soort voetbal met teams 
van 27 man. 

 1573: 
De Engelse koningin Elizabeth verbiedt voetbal. Zij schaamt zich ervoor, 
dat haar bezoekers bij elke wedstrijd bloedende mensen achter een bal 
aan zien rennen, die niet tegen de bal, maar tegen elkaar schoppen. 

 1850: 
De Engelsen bedenken steeds meer regels voor de sport. 
- 1 speler mag maar de bal met de hand aanraken: de keeper 
- als de bal buiten het veld rolt, mag je de bal wel met de hand het veld 
ingooien. 
- er komen lijnen op het veld. 
- er komt een scheidsrechter langs de lijn.  
Het moderne voetbalspel ontstaat. 

 1872: 
De eerste voetbalwedstrijd tussen 2 landen: Engeland en Schotland. 

 1885: 
Voor het eerst verdienen Engelse spelers hun brood met sport. Ze spelen 
professioneel voetbal. 
Omdat nog steeds veel voetballers verwond worden terwijl ze net een 
doelpunt willen maken, komt er een nieuwe spelregel bij: de strafschop 
(in het Engels: penalty). 
 
 
 
 



 1904: 
De wereldvoetbalbond FIFA wordt opgericht. 

 1920: 
In heel Europa worden professionele voetbalcompetities georganiseerd. 

 1930: 
Het eerste wereldkampioenschap wordt gehouden in Uruguay. Er doen 
13 teams mee. 

 1958: 
Het WK voetbal komt voor het eerst op televisie. 
 
 
1 Wat is een jongleur ? 

o    iemand die handig is met zijn voeten  
o    iemand die handig is met opgooien en vangen van borden, 

ballen, knotsen  
o    iemand die ballen ver kan wegschoppen  

 
2 De eerste voetballers voetbalden 

o    met hun voeten  
o    met hun handen en voeten  
o    met hun handen  

 
3 De eerste voetballers 

o    hielden zich netjes aan de spelregels  
o    werden vaak gewond  
o    hielden zich niet aan de spelregels  

 
4 Koningin Elizabeth verbood het voetbal, want 

o    ze vond voetbal geen sport.  
o    ze schaamde zich voor het ruwe spel.  
o    de dokterskosten waren steeds hoog.  

 
5 Spelregels in een spel zorgen ervoor, dat 

o    de wedstrijd alleen door slimme mensen gespeeld kan worden  
o    de wedstrijd eerlijk gaat  
o    de wedstrijd meer bezoekers krijgt  

 
 
 
 
 



 
6 De eerste landenwedstrijd was tussen 

o    Engeland en Frankrijk  
o    Schotland en Nederland  
o    Engeland en Schotland  

 
7 Een profvoetballer verdient zijn geld 

o    met het trainen van voetballers  
o    met voetballen  

 
8 De belangrijkste voetbalbond is 

o    KNVB  
o    FIFA  
o    NeVoBo  

 
9 Een ander woord voor "bond" is 

o    club  
o    vereniging  
o    pels  

 
10 Vanaf 1958 hoef je niet meer naar het voetbalveld om de 
wedstrijd te bekijken, maar.... 

o dan moet je wel een radio hebben  
o dan mis je wel veel.   
o dan moet je wel een t.v. hebben  

 
 
 
 
 
 
 
 


