Begrijpend Lezen
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Voetbal wordt gespeeld door 2 teams, de bal moet in het doel van de
tegenstander worden geschoten. Als dat lukt heb je een doelpunt gemaakt. De
ploeg die de meeste doelpunten maakt heeft gewonnen. In het veld heb je
verschillende posities. Allereerst de keeper die moet proberen de bal tegen
te houden. Dan zijn er de verdedigers die moeten zorgen dat de tegenpartij
niet te dicht bij het doel komt zodat ze niet kunnen scoren. De
middenvelders moeten zorgen dat de bal bij de aanvallers komt. Tenslotte
zijn er nog de aanvallers die moeten scoren. Om te kijken of iedereen zich aan
de spelregels houdt is er een
. Hij fluit als er een overtreding
is of als er iemand buitenspel staat. Hij houdt ook de tijd in de gaten en fluit
bij het begin en het einde van de wedstrijd. Er zijn ook nog twee
grensrechters die vlaggen als de bal uit is .

1. Wat is het doel van voetbal?

2. Welke posities heb je allemaal in het veld en wat is hun taak?
1.
2.
3.
4.

3. Wat moet er worden ingevuld op regel 10?
a. dealer
b. verzamelaar

c. cheerleader
d. scheidsrechter

4. Wat doen de grensrechters?
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Antwoorden
1. Wat is het doel van voetbal?
De bal in het doel van de tegenstander schieten.
2. Welke posities heb je allemaal in het veld en wat is hun taak?
1. De keeper die moet proberen de bal tegen te houden.
2. De verdedigers die het doel verdedigen.
3. De middenvelders moeten zorgen dat de bal bij de aanvallers komt.
4. De aanvallers die moeten scoren.

3. Wat moet er worden ingevuld op regel 10?
a. dealer
b. verzamelaar

c. cheerleader
d. scheidsrechter

4. Wat doen de grensrechters?
Vlaggen als de bal uit is.
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