
KNUTSELEN MET CILO
Voetbaltrekpop

Benodigdheden
- papier
- stiften
- splitpennen
- touw
- prikpen of naald
- wiebeloogjes
- ronde kom

Eerst teken je een voetbal met een mond en wiebeloogjes (gebruik een 
ronde kom voor een mooie cirkel). 

Teken daarna de armen, benen met voetbalschoenen en knip dit allemaal 
uit.
 
Je prikt de splitpennen door de voetbal en de armen en benen zodat deze 
straks kunnen bewegen. 

Prik met een naald of prikpen gaatjes in de armen en benen en trek 
een stukje touw van arm naar arm en van been naar been en maak een 
knoopje erin om het vast te maken. 

Je hebt nu 2 losse touwtjes. Met een nieuw stukje touw maak je dit vast in 
het midden van het touw van de armen en daarna in het midden van het 
touw van de benen en hou je een lang stuk over aan de onderkant waar je 
aan kan trekken zodat de armen en benen kunnen bewegen.
 
Bovenaan de bal kan je ook nog een stukje touw vastmaken zodat je de 
trekpop op kunt hangen.

Waarom mag de koe niet in het stadion?

MOPPENTROMMEL

Omdat zij alleen maar BOE roept!

EVEN VOORSTELLEN
Cilo Bolt

Team:
JO8-4

Favoriete voetbalteam:
Ik heb geen favoriet voetbalteam

Favoriete voetballer:
Christiano Ronaldo

Op welke plek speel je het liefst:
Middenveld

EVEN VOORSTELLEN
Steven Klasens 

Team:
JO10-2

Favoriete voetbalteam:
FC Groningen

Favoriete voetballer:
Antoine Griezmann

Op welke plek speel je het liefst:
Middenveld

EVEN VOORSTELLEN
Stijn Huizeling

Team:
JO10-4

Favoriete voetbalteam:
FC Groningen

Favoriete voetballer:
Kaj Sierhuis

Op welke plek speel je het liefst:
Rechtsvoor en keeper

Waarom dragen keepers handschoenen 
aan hun handen?

MOPPENTROMMEL

Omdat het aan hun voeten er heel raar 
uit zou zien!
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Hallo allemaal, hier is de eerste kidskrant van 
VEV’67! Gevuld met een interview,  
moppen, knutselwerk en een prijsvraag! 

Want voor deze nieuwe kidskrant zijn we  
eigenlijk op zoek naar een betere naam.  
Stuur jij je idee naar ons op? De beste inzend-
ing krijgt van ons een sjaal en muts van 
VEV’67. Je kunt je idee mailen naar kidsredac-
tie@vev67.nl.

Groetjes,
Cilo, Steven & Stijn (we stellen onszelf  
hieronder voor…)

V.l.n.r.: Cilo, Steven & Stijn



Wanneer dragen voetballers pantoffels op het veld?

MOPPENTROMMEL

Als ze een thuiswedstrijd spelen!
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INTERVIEW MET
Robbert van der Heide

Waarom ging je voetballen?
Mijn vrienden zaten op voetbal, ik was best 
wel goed en ik vond het vooral gewoon leuk.

Hoe lang zit je bij VEV ‘67?
12 jaar

Hoe lang zit je in het 3e?
3 jaar

Wie vind je het aardigste?
Zijn broer: Luuk

Wat vind je van het tenue?
Korte mouwen vindt ie fijn, alleen is er maar 1 
maat. Deze zit eigenlijk te strak voor Robbert.

Krijgen jullie vaak een nieuw tenue?
We krijgen vaak het oude tenue van het 
eerste.

Heb je een doel?
Bovenin meedraaien in de competitie en een 
periodetitel halen.

Heb je al een keer een beker gewonnen?
Nee, nog nooit, wel al eens kampioen ge-
worden. Dit jaar spelen we volgende ronde 
van de beker tegen het 2e.

Vind je de kleedkamers goed schoon als je bin-
nen komt?
Nee

Wat vind je van de velden?
Het kunstgras moet vervangen worden en ik 
heb nog nooit op veld 4 gespeeld.

Doe je ook een andere sport?
Ik ga naar de sportschool waar ik fitness. Heb 
eigenlijk geen tijd voor wat anders.

Waarom loop je op krukken? 
Heb mijn kruisband afgescheurd. Binnen aan-
tal maand wordt ik geopereerd, dan moet ik 
helaas weer op krukken.

Waar woon je?
Ik woon in Tolbert

Hoe oud ben je?
22 jaar oud. Stuk jonger dan de mensen op 
walking football :)

Heb je broers of zussen?
1 broer: Luuk, hij zit bij mij in het team.

Heb je bij een andere club gespeeld?
Nee, nog nooit bij andere club gespeeld.

Afsluitend: Robbert vond het een goed en best 
wel lang interview!

VOETBAL
Hoe het is begonnen

Niemand weet precies wanneer het voetballen is begonnen of hoe het is ontdekt.

De Romeinen en Grieken en zelfs Chinezen speelden duizenden jaren geleden al een soort balsport met 
een net wat op voetbal leek.

In de Middeleeuwen werd er in Engeland een soort voetbal gespeeld met een opgeblazen varkensblaas 
als bal. Soms deden er wel meer dan 100 spelers mee. Er waren geen regels dus werd het vaak ruzie. Het 
spelen van voetbal op de weg werd verboden.

Op de verschillende scholen in Engeland werd vaak voetbal gespeeld omdat bewegen gezond is.
Daar werden de eerste regels bedacht. Eén van de eerste regels is uit 1815 en is de buitenspelregel. Later 
in 1848 kwamen er meer regels zoals ingooien en uittrappen. Er was 1 probleem. Elke school had zijn 
eigen regels. De regels van de thuisspelende ploeg werden gevolgd.

In 1863 werd de Football Association (zeg maar de Engelse KNVB) opgericht en daarmee begint officieel 
de voetbalgeschiedenis. De Engelse voetbalbond gebruikte de regels van de school uit Cambridge.


