Spreekbeurt KNVB

VOETBAL IN
NEDERLAND

GESCHIEDENIS
VOETBAL IN NEDERLAND
Voetbal is de populairste sport van
Nederland. Zo’n 1,2 miljoen Nederlanders
zijn lid van de KNVB en in het hele land
zijn zo’n 3.000 verenigingen te
vinden. Om te snappen hoe het
voetbal is gegroeid tot de
grootste sport van ons land,
voor jongens én meiden,
moeten we flink wat
jaren terug in de tijd.
Hoe is het allemaal
begonnen?

OVERGEWAAID UIT ENGELAND
Het Nederlands voetbal staat bekend als
aanvallend en avontuurlijk, maar we zijn
niet de uitvinders van het spel. Die eer is
voor de Engelsen weggelegd. Halverwege
de 19e eeuw, zo rond 1850, krijgen onder
anderen kinderen daar meer vrije tijd en
gaan ze steeds meer voetballen. Ook de
volwassenen doen dat. Nadat er ook spelregels worden opgesteld en de Engelse
voetbalbond wordt opgericht (1863) neemt
de populariteit heel snel toe. Niet veel later
waait de sport via reizigers en zakenmensen
over naar Nederland en worden de eerste
clubs opgericht.

DE GROOTSTE SPORT IN
NEDERLAND
Toch was sporten vroeger niet zo vanzelfsprekend als het nu is. Ook voetballen niet.
Niet iedereen kon zomaar lid worden van
een club. Dat was eigenlijk alleen maar voor
de rijke jongens en mannen weggelegd.
Meiden en vrouwen die voetbalden? Dat
was lange tijd helemaal not done. In 1915
wordt er gestart met een militaire voetbalcompetitie om ervoor te zorgen dat soldaten
een goede conditie krijgen. Het aantal
voetballers stijgt enorm, er komen vele
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nieuwe clubs bij en ook de eerste grote stadions worden gebouwd, met plaats voor
tienduizenden toeschouwers.

BETAALD VOETBAL
Voetbal is niet langer meer voor de rijke
mensen, maar wordt steeds meer gezien
als een volksport; mensen uit alle lagen van
de bevolking doen mee aan de competitie.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog (19401945) gaat het voetbal in de eerste jaren
‘gewoon’ door en groeit qua ledenaantallen
en stadionbezoekers. Pas in het najaar van
1944 valt de competitie stil omdat voetbal
in competitieverband nauwelijks meer
mogelijk is. Een deel van Nederland is al
bevrijd, terwijl het andere deel nog bezet is
door de Duitsers en te lijden heeft onder
een hongersnood. Na de bevrijding herpakt
de voetbalwereld zich weer en groeit het
aantal leden en nieuwe verengingen
razendsnel. In 1954 wordt het betaald
voetbal ingevoerd en krijgen de beste
spelers geld. Met voetbal kun je voortaan
je geld verdienen. Nog lang niet zo veel als
Messi, Ronaldo, Neymar en Mbappé nu
krijgen, maar het was destijds een heel
belangrijke stap.

WIST
JE DAT

KNVB IN 1889 OPGERICHT
Nadat rond 1880 de eerste voetbalverenigingen
worden opgericht, komen er steeds meer clubs
bij. Pim Mulier, een groot sportliefhebber uit
Haarlem, roept in 1889 een aantal van die verenigingen bij elkaar. Samen besluiten ze de
Nederlandsche Voetbal- en Atletischen bond
(NVAB) op te richten. In 1895 veranderde de
naam in Nederlandse Voetbalbond (NVB).
In 1929 bestond de bond veertig jaar, waarop
koningin Wilhelmina de titel Koninklijk aan de
NVB gaf. Daarmee was de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (de huidige KNVB) een feit.

	Voetbal voor 1860 was gecombineerd
met rugby?
	Op 25 november 1893 er voor het eerst
een strafschop werd genomen in het
Nederlandse voetbal?
	Het heel bijzonder is dat de competities in
het seizoen 2019/’20 niet zijn uitgespeeld
vanwege het coronavirus? Dit is namelijk
pas 1 keer eerder gebeurd, tijdens de
Tweede Wereldoorlog.

MEIDEN- EN VROUWENVOETBAL

	Er een verband bestaat tussen de

Pas in 1971 komt het vrouwenvoetbal in beeld
en kunnen vrouwen lid worden van de KNVB.
Dat heeft dus echt heel lang geduurd. Acht jaar
later, in 1979, volgt er groen licht voor meiden
om deel te nemen aan de jeugdcompetities.
Pas dan kunnen we zeggen dat écht iedereen
in Nederland kan voetballen. Op dit moment
telt de KNVB meer dan 160.000 vrouwen
en meiden als lid. Hoeveel meiden bij jou
in de klas zitten er nu op voetbal?

verspreiding van het voetbal in de
19e eeuw en het spoor- en tramnetwerk?
Aangezien er in die tijd nog geen auto’s
waren, moesten voetbalteams met de
tram of trein naar een uitwedstrijd.
De meeste voetbalclubs kwamen
daarom uit een plaats met een station.
	Er in al die jaren best wel wat is
veranderd? Herken jij de oude ballen,
scheidsrechters en bestuurders?
WIL JE MEER LE
ZEN OVER DE GE
SCHIEDENIS
VAN HET VOETBA
L IN NEDERL AN
D?
LEES DAN DE BO
SATL AS VAN HE
T NEDERL ANDS
E VOETBAL.

Bron: Noordhoff / Bosatlas
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DE TIJDLIJN VAN VOETBAL IN NEDERLAND
Marco van
Basten scoort

De eerste
voetbal
verenigingen
worden
opgericht

1880

De naam
NVAB
verandert in
Nederlandse
Voetbalbond

1889

(NVB)

1895

Oprichting
Nederlandse
Voetbal - en
Atletiekbond
(NVAB), de
voorloper van
de huidige
KNVB

Zeven landen,
waaronder
Nederland,
richten de
FIFA op

1899

1904

RAP wint
eerste KNVB
Bekerfinale

Oranje wint
brons op de
Olympische
Spelen in
Londen; de
eerste internationale prijs

1905

1908

Eerste
interland
Nederlands
elftal; op 30
april wint
Oranje met
1-4 van
België.
Eddy de Neve
scoort vier
keer

Start militaire
voetbal
competitie

1914

1915

Opening
eerste stadion
(Amsterdamse
Sportpark, 20.000
plaatsen)

Gastland
Uruguay
wordt
wereld
kampioen
op het allereerste WK

1929

1930

Vanwege het
40-jarige
bestaan krijgt
de bond het
predicaat
koninklijk en
heet voortaan
Koninklijke
Nederlandse
Voetbalbond

Start betaald
voetbal in
Nederland

1953

1954

Nederland-België
(1-0) is de
eerste interland die live
op tv wordt
uitgezonden

Vrouwenvoetbal wordt
officieel
onderdeel
van KNVB.
Acht jaar
later kunnen
ook meisjes
lid worden

1955

Oprichting
Algemene
Damesvoetbalbond,
zonder
erkenning
van KNVB

(KNVB)

Coach 1988
Rinus Michels
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1971

1973

Nederland
wordt
Europees
kampioen in
Duitsland

Nederland
staat in de
finale van het
WK in Zuid
Afrika. Helaas
verliest
Oranje van
Spanje met
0-1

1988

2010

Oranje
Leeuwinnen
spelen eerste
officiële
interland,
uit tegen
Engeland (1-0)

2007

Oprichting
Eredivisie
Vrouwen

WK 2010

2017

Oranje
Leeuwinnen
winnen het EK
in eigen land

WAT DOET DE KNVB?
Als je aan de KNVB denkt, wat is dan
het eerste wat je te binnen schiet?
Het Nederlands elftal en de Oranje
Leeuwinnen misschien? Of de VAR?
De TOTO KNVB Bekerfinale?
Of de wedstrijden van jouw
eigen voetbalclub?
Dat is allemaal mogelijk,
want de KNVB doet
heel veel in het
voetbal.
De KNVB organiseert de competities in
het amateur- en betaald voetbal. De bond
zorgt er dus voor dat ruim 1,2 miljoen
KNVB-leden elk weekend - net als jij kunnen voetballen. Ook voor voetballers
met een beperking organiseert de KNVB
competities. Daarnaast leidt de KNVB
trainers, vrijwilligers, scheidsrechters
en coaches op, zodat elke voetballer
in Nederland nog beter kan worden.
Wie extreem goed is, wordt misschien
wel geselecteerd voor een nationaal elftal.
De KNVB is namelijk ook verantwoordelijk
voor alle nationale elftallen, van het
Nederlands elftal, de OranjeLeeuwinnen
en Jong Oranje tot Onder 15.
Wist je dat voetbal niet alleen heel leuk
is om te doen maar ook goed voor je is?

Je leert samen spelen, samen verliezen en
winnen, je werkt aan je conditie maar ook
train je je hersenen doordat je telkens
beslissingen moet nemen in een wedstrijd.

menu, maar ook smoothies en fruit.
En natuurlijk zorgen we dat er niet meer
gerookt wordt op het sportpark.

KNVB IN HET BUITENLAND
De KNVB vindt veel meer dingen belangrijk dan alleen voetbal. Met meer dan
1,2 miljoen leden staat de bond midden
in de samenleving en organiseert allerlei

maatschappelijke projecten, zowel in
Nederland als in het buitenland.
Voetbalclubs kunnen bijvoorbeeld aan
het klimaat denken door zonnepanelen
op het sportpark te plaatsen en energie te
besparen. Ook kunnen teams veel meer
samen reizen, waardoor er minder auto’s
hoeven te rijden. Verder helpt de KNVB
mee om de kantines gezonder te maken.
Dus niet alleen patat en frikadellen op het
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De KNVB vindt dat elke jonge voetballer
een goede trainer en coach moet hebben.
In Nederland en andere landen.
Daarom helpt de bond ook kinderen in
ontwikkelingslanden. Hoe? Door coaches
op te leiden. Deze WorldCoaches leren
kinderen om nog beter te voetballen,
maar leren ze ook waarom het belangrijk
is om naar school te gaan, handen te
wassen en wat je moet doen als je ernstig
ziek wordt. Zo helpt de KNVB kinderen in
ontwikkelingslanden vooruit.

FEITJES OVER
VOETBAL EN
DE KNVB

	De voetbalbond is opgericht in 1889 en had toen 250 leden.
	Op dit moment heeft de KNVB 1,2 miljoen leden.
Er zijn ongeveer 3.000 voetbalverenigingen in Nederland.
	Elke week zijn er ongeveer 30.000 wedstrijden.
	Het logo van de KNVB is door de jaren heen best wel veranderd.
Dat kun je hieronder zien. Het huidige logo wordt al sinds 1996
gebruikt en is ontworpen toen Nike sponsor van de KNVB werd.

WIL JIJ MEER WETEN OVER DE
KNVB EN BIJZONDERE
VERHALEN UIT HET VERLEDEN?
NEEM DAN EENS EEN
KIJK JE IN DE KNVB GALERIJ
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DAARNAAST ORGANISEERT DE KNVB
VERSCHILLENDE EVENEMENTEN, ZOALS:
OranjeLeeuwinnen

de wedstrijden van het Nederlands
elftal, OranjeLeeuwinnen, Jong
Oranje en nationale jeugdteams

Jong Oranje

de landelijke finales van het
straat- en schoolvoetbal
Nederlands elftal

Nationale
jeugdelftallen
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de wedstrijd om de
Johan Cruijff Schaal

het TOTO KNVB Bekertoernooi
(mannen en vrouwen)
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HET SPEL EN DE REGELS

2,44 meter

Bijna iedereen weet wel hoe voetbal gespeeld wordt,
omdat het zo vaak op tv te zien is. Heel simpel
uitgelegd: elf tegen elf spelers die de bal in elkaars
doel moeten krijgen zonder daarbij armen of handen
te gebruiken. De speeltijd bedraagt 2 x 45 minuten
met 15 minuten rust. De scheidsrechter telt tijd
bij voor het wisselen van spelers, tijdrekken of
blessures. Jeugdteams spelen meestal met
minder spelers en ook duurt de wedstrijd
korter. Voor de duidelijkheid houden we
het hieronder bij het ‘grote’ voetbal.

DE OPSTELLING

Een normaal voetbalveld heeft een
afmeting van 100-120 meter bij
64-75 meter. De middencirkel heeft
een straal van 9,15 meter. Het doel
is 7,32 meter breed en 2,44 meter
hoog. En de penaltystip bevindt
zich op 11 meter vanaf de doellijn.

De opstelling bepaalt waar de
spelers in het veld staan. Er is
een keeper en er zijn verdedigers,
middenvelders en aanvallers.
De perfecte opstelling bestaat niet.
Elke coach denkt daar anders over
en het hangt vaak af van het type
spelers in een elftal. In Nederland
spelen de meeste teams 1-4-3-3
(1 keeper, 4 verdedigers,
3 middenvelders, 3 aanvallers).
Jouw favoriete club ook?

DE BAL
Een voetbal heeft een omtrek tussen
de 68-70 cm en weegt 410-450
gram. De bal hoeft geen speciale
kleur te hebben. Behalve als het
sneeuwt, dan is de bal oranje,
zodat hij zichtbaar is.

100-120 meter

HET VELD

7,32 meter

straal
9,15
meter

64-75 meter
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RODE EN GELE KAARTEN

BUITENSPEL

Bij een officiële voetbalwedstrijd is er altijd
een scheidsrechter aanwezig. Hij of zij zorgt
dat de wedstrijd eerlijk verloopt en houdt de
spelregels in de gaten. Een scheidsrechter
kan rode en gele kaarten uitdelen bij overtredingen. In het professionele voetbal krijgt
de scheidsrechter hulp van de videoscheidsrechter (VAR). Weet jij waarvoor een
scheidsrechter een kaart kan trekken?

Bijna iedereen kent de spelregels van voetbal. Toch is er één spelregel die soms lastig
is uit te leggen. Je raadt het al... buitenspel!
Daarom leggen we nog een keertje de
spelregel rondom buitenspel uit.

RODE K A
A
GELE KAART:
Flinke overtreding.

	Herhaaldelijk spelregels
overtreden.

	Opzichtig oneens zijn met de
scheidsrechter.

	Veld in- of uitgaan zonder
toestemming.

Vind je het nog steeds een lastige regel?
Met onderstaand beeld wordt het
misschien nog duidelijker.

‘Een speler staat buitenspel als
zijn/haar lichaam, behalve arm
en hand, op moment van aanspelen dichterbij de doellijn is
dan de bal en de voorlaatste
tegenstander. Een speler staat
nooit buitenspel bij een doeltrap, ingooi of hoekschop of op
de eigen speelhelft.’

RT:

	Geweldda

dige overt
reding,
eld een ell
e
boogstoo
t, trappen
of
slaan.
	Beledigen
de taal of
gebaren.
	Doorgebro
ken spele
r
onderuit h
alen.

BUITENSPEL

bijvoorbe

	Onsportief gedrag en misleiding.
	H
 inderen van de keeper.
	D
 e bal wegtrappen nadat er
gefloten is.

	Uittrekken van het shirt na het
scoren van een doelpunt.

	T
 ijdrekken.
WIL JE MEER WETEN OVER DE SPELREGELS EN SCHEIDSRECHTERS?
BEKIJK DAN HET SPREEKBEURTPAKKET OVER SCHEIDSRECHTERS HIER.
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AMATEURVOETBAL
Voetbal is voor iedereen. Of je nu liever in de
zaal speelt of op het veld. Of je vooral voor de
gezelligheid meedoet of altijd wilt winnen.
In het amateurvoetbal kan iedereen op
het niveau spelen dat bij hem of haar
past. En ook nog bij een vereniging
in de buurt. Nederland is daarin
uniek in de wereld. Nergens
op de aardbol vind je zo’n
groot netwerk aan verenigingen als in ons
land. Bijna 3.000
in totaal!

Kinderen van vijf jaar kunnen al terecht bij
een voetbalvereniging. Het amateurvoetbal
is verdeeld in pupillen, junioren en
senioren, zowel bij de mannen als de
vrouwen. En er zijn clubs die op zaterdag en
zondag spelen. Al die verenigingen hebben
vrijwilligers die zich inzetten voor de club
en hun leden. In hun vrije tijd, zonder dat
ze daarvoor geld krijgen. Bijvoorbeeld
trainers, scheidsrechters, barmedewerkers
en de beheerder van het materialenhok.
Misschien heeft één van je ouders wel zo’n
functie. Samen met de KNVB zorgen de
verenigingen en vrijwilligers ervoor dat
iedereen in Nederland kan voetballen.

COMPETITIE
De KNVB regelt alles wat met de competitie
te maken heeft. Zo maakt de bond de
competitie-indeling, zodat teams
tegenstanders van ongeveer hetzelfde
niveau ontmoeten. Ook stelt de KNVB
scheidsrechters aan voor de wedstrijden,
worden verenigingen geholpen met de
organisatie en geldzaken van de club en
organiseert ze opleidingen voor trainers en
scheidsrechters. In totaal werken er zo’n
300 mensen bij de KNVB voor het
amateurvoetbal. De KNVB zoekt ook uit
hoe dingen beter kunnen in het voetbal.
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Zo speelden kinderen vroeger altijd 7 tegen
7 op een half veld, maar waarschijnlijk speel
jij nu 6 tegen 6 of 8 tegen 8. Door deze
verandering heb je vaker de bal en leer je
nog beter voetballen. Alle jeugdspelers
moeten tegenwoordig een spelregelbewijs
halen. Waarom, denk je nu misschien,
de scheidsrechter kent alle regels toch?
Dat klopt, maar het is belangrijk dat je zelf
ook de meeste regels kent. Zodat je de
scheidsrechter beter begrijpt en zo veel
mogelijk plezier beleeft aan het voetbal.

LEUK W
EE

TJE!

DE VOETBALCLUB MET DE LANGSTE
NAAM IS: RVV AGE-GGK. DIT STAAT
VOOR: ROTTERDAMSE VOETBAL
VERENIGING AVS (ABRAHAM VAN
STOLK) GEMINAL (GROEI EN ROEM
MOETEN IMMER NAAR AMBITIE
LEIDEN) EDS (EENDRACHT DOET
SAMENSPELEN) – GEMEENTELIJKE
GASTFABRIEK KELLENHAVEN.

30.000
wedstrijden
elke week

AMATEURVOETBAL IN
NEDERLAND: DE CIJFERS!

7.256
voetbalvelden

3.000
verenigingen

70.000
teams
31.000
scheidsrechters
een Nederlander
woont gemiddeld op
1 6 kilometer afstand
van een voetbalveld
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BETAALD VOETBAL
Je kijkt vast en zeker vaak voetbal op
televisie. Je ziet dan de spelers uit de
Eredivisie en de Keuken Kampioen
Divisie. We noemen dit het
betaald voetbal. Voor welke
club ben jij en welke speler
uit de Eredivisie vind jij
het beste?

Het betaald voetbal in Nederland bestaat
uit de Eredivisie (18 teams) en de Keuken
Kampioen Divisie (20 teams). De KNVB
organiseert de competitie voor deze clubs,
regelt de scheidsrechters en houdt de
rode en gele kaarten van de spelers bij.
De KNVB werkt hiervoor samen met twee
andere organisaties, namelijk de Eredivisie
CV en Coöperatie Eerste Divisie (CED)
voor de Keuken Kampioen Divisie. De
kampioen en de nummer twee van de
Keuken Kampioen Divisie promoveren
rechtstreeks naar de Eredivisie. De nummers
17 en 18 van de Eredivisie degraderen rechtstreeks. Via de play-offs wordt bepaald
welke club uit de Eredivisie of de Keuken

Kampioen Divisie nog meer promoveert/
degradeert. In totaal werken er zo’n
130 medewerkers voor het betaald voetbal
binnen de KNVB.

EREDIVISIE VROUWEN
In 2007 werd de Eredivisie Vrouwen
opgericht. Tot die tijd waren er alleen
amateurclubs actief met vrouwenvoetbal.
Sindsdien zijn er meerdere betaald
voetbalclubs met een vrouwentak, zoals
Ajax, PSV en FC Twente. De speelsters
kunnen zich daardoor meer op voetbal
richten en gebruik maken van
professionele faciliteiten, zoals goede
velden en medische verzorging.
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TOTO KNVB BEKER
Ken je de beelden van de TOTO KNVB
Bekerfinale? Velen vinden het de mooiste
voetbaldag van het jaar. Twee finalisten die
in De Kuip strijden om de nationale cup.
Het toernooi om de TOTO KNVB Beker is
uniek, want teams uit het prof- en
amateurvoetbal kunnen elkaar treffen.
De winnaar van de KNVB Beker krijgt een
zilveren bokaal die vanwege zijn vorm de
bijnaam ‘Dennenappel’ heeft gekregen.
Het toernooi om de TOTO KNVB Beker
wordt sinds 1899 gespeeld. De vrouwen
strijden sinds 1981 om de cup.

JOHAN CRUIJFF SCHAAL

FEITJES OV
BETA ALD V ER HET
OETBAL

Elk seizoen is het de eerste prijs die er te winnen valt: de Johan Cruijff Schaal. Vlak voordat
de nieuwe competitie begint, nemen de landskampioen en de winnaar van de TOTO KNVB
Beker het tegen elkaar op in het stadion van
de landskampioen. Wist je dat de eerste
wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal (toen
nog PTT Telecom Cup) werd gewonnen door
Feyenoord in 1991?

	Sinds 1954 is het mogelijk
om betaald voetballer in

ORANJE

Nederland te zijn.

De KNVB is ook verantwoordelijk voor de
nationale elftallen, zoals het Nederlands elftal,
de OranjeLeeuwinnen en Jong Oranje.
Ook zorgt de KNVB voor alle Oranje jeugdelftallen. Wil je meer weten over Oranje? Kijk dan
eens naar het spreekbeurtpakket over Oranje.

	Willem II was de eerste betaald

	Het snelste doelpunt in de
Eredivisie werd al na 8
seconden gemaakt, door Koos

oenen kun je hier terugvinden.

Waslander.

	Sinds 1985 ontvangt de

	Liefst zes keer won een Neder

kampioen in de Eredivisie een

landse club het belangrijkste

zilveren schaal.

Europese voetbaltoernooi,
namelijk de Champions League

een club verovert, mag een ster

(Ajax 4 keer, Feyenoord en

op het shirt worden gedragen.

PSV 1 keer).

	FC Volendam is met zes titels

	Er zijn ook speciale gouden

de meest succesvolle club in de

prijzen. Zo was de Beker in

historie van de Eerste Divisie.

2018 goud vanwege de 100e

	De naam van de Eerste Divisie
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Keuken Kampioen Divisie.

voetbalkampioen. Alle kampi-

	Voor iedere tien landstitels die

Bron: Noordhoff / Bosatlas

League en sinds 2018 is het de

bekerfinale en was er een

is vanwege de sponsor een paar

gouden kampioensschaal in

keer gewijzigd: TOTO-Divisie,

seizoen 2016/’17 vanwege

Gouden Gids Divisie, Jupiler

60 jaar Eredivisie.

INTERNATIONALE
TOERNOOIEN IN
NEDERLAND

	1989: FIFA WERELDKAMPIOENSCHAP

De KNVB heeft veel belangrijke toernooien
mogen organiseren. Je kunt je vast
WEURO 2017 nog wel herinneren,
het gouden EK van onze Leeuwinnen
in eigen land. Hieronder een
opsomming van de grote toer
nooien die in Nederland
plaatsvonden.

ZAALVOETBAL
Nederland eindigde als tweede op het
eerste WK zaalvoetbal ooit!

Het eerste grote vrouwentoernooi in
Nederland. Extra speciaal omdat de
OranjeLeeuwinnen Europees kampioen
werden!

	2000: EURO 2000
We organiseerden dit Europees
kampioenschap samen met België.

	2005: WK ONDER 20
Op dit toernooi kwam een piepjonge
Lionel Messi in actie!

	2007: EK ONDER 21
Feest, want Jong Oranje werd kampioen
in eigen land!

WIST
JE DAT

	2017: WEURO 2017

	2020: EURO 2020
Vanwege het 60-jarig bestaan van
de UEFA zou in 2020 het EK mannen
worden gespeeld in meerdere Europese
steden. Met Amsterdam als een van de
speelsteden met vier wedstrijden in de
Johan Cruijff ArenA. Vanwege het
coronavirus is het EK uitgesteld naar
2021.

ER NOG MEER GROTE EVENEMENTEN NAAR NEDERLAND KOMEN? ZO ORGANISEREN
WE IN 2022 HET EK ZAALVOETBAL EN IN 2023 DE FINALE VAN DE UEFA WOMEN’S
CHAMPIONS LEAGUE.

15

BEKENDE NEDERLANDSE VOETBALLERS
BESTE VOETBALLER
VAN DE WERELD

NEDERLANDSE
SPORTMAN VAN
HET JAAR

FIFA MANNELIJKE
COACH VAN DE
TWINTIGSTE EEUW

SPORTCOACH
VAN HET JAAR
NEDERLAND

Rafael
van der
Vaart
• 2003

Rinus
Michels
• 1999

Matthijs
de Ligt
• 2018

Virgil
van Dijk
• 2019

Foppe
de Haan
• 2017

FIFA VROUWELIJKE
COACH VAN DE
WERELD

Marco van
Basten
• 1988
• 1989
• 1992

UEFA SPELER
VAN HET JAAR

Guus
Hiddink
• 2002
• 2005

Johan
Cruijff
• 1973
• 1974

Johan
Cruijff
• 1971
• 1973
• 1974
Ruud
Gullit
• 1987

GROOTSTE
VOETBALTALENT
VAN EUROPA

FIFA KEEPSTER
VAN HET JAAR

Ruud
Gullit
• 1987

Louis
van Gaal
• 2009
• 2014

Arjen
Robben
• 2014
Sarina
Wiegman
• 2017

Lieke
Martens
• 2017

LEUK
WEETJE:

AL DEZE BEKENDE VOETBALLERS, ANDERE ORANJE
INTERNATIONALS EN BONDSCOACHES HEBBEN EEN
MOOI PLEKJE GEKREGEN OP DE KNVB CAMPUS BIJ
DE WALL OF FAME.
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Bert van
Marwijk
• 2010

 Sari van
Veenendaal
• 2019

TIPS OM JE SPREEKBEURT
EXTRA LEUK TE MAKEN

	
HOUD EEN KLEINE VOETBALQUIZ

MET DE KLAS
	
L AAT EEN STUKJE VAN EEN WED-

STRIJD OF HET MOOISTE DOELPUNT
VAN HET NEDERLANDS ELFTAL OF DE
ORANJELEEUWINNEN ZIEN VIA HET
ONSORANJE YOUTUBE-KANAAL
	
NEEM EEN BAL MEE EN LAAT EEN

TOFFE VOETBALTRUC ZIEN
	
TREK JOUW VOETBALTENUE AAN EN

LEG UIT WAT JE ALLEMAAL NODIG
HEBT WANNEER JE GAAT
VOETBALLEN
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HEEL VEEL SUCCES MET
JE SPREEKBEURT!

WWW.KNVB.NL
WWW.ONSORANJE.NL/JONGE-LEEUWEN
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