
  

 

Ontwerp je eigen voetbal! 

Vandaag bestaan voetballen in alle kleuren en maten, vroeger was 

dit niet het geval. Vroeger was de typische voetbal een leren bal 

zoals je hiernaast kunt zien. Er werd geen onderscheid gemaakt 

tussen de leeftijden, iedereen speelde met dezelfde bal.  

Precies 100 jaar geleden, in het seizoen 1919 – 1920 werd Club 

Brugge voor de eerste keer landskampioen, toen speelden ze ook 

met deze bal.  

Het gewicht van een leren bal verschilt niet zoveel met deze van nu. 

De bal moest zowel toen als nu tussen de 410 en 450 gram wegen. Het grote verschil 

met vroeger is dat deze bal veel water opslorpte. Zo woog deze bal vaak meer dan 1 kg 

wanneer het geregend had. Vraag eens aan je ouders voor een pakje bloem of suiker, dit 

weegt 1 kg, niet zo handig om mee te voetballen toch? 

Ontwerp op de volgende pagina jouw droomvoetbal. Zal je deze bal maken met de 

materialen zoals vandaag of ga je toch eerder voor een leren bal? Heeft jouw bal het Club 

Brugge logo of wie weet Bibi de beer? Maak je deze bal in het fluoroze of kies je eerder 

voor wat blauw? 

Leef je uit op de volgende pagina! 

Raadsel van Bibi: Hoeveel kanten heeft een bal? 

 

 

 

Twee, een binnenkant en een buitenkant! 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

Challenge – Maak je eigen bal! 

In vele samenlevingen over de hele wereld kunnen sommige kinderen niet zomaar een 

bal kopen in de winkel. Zij moeten op een creatieve manier hun eigen bal maken met de 

middelen die ze hebben want natuurlijk houden zij ook van voetbal.  

Benodigdheden: 

• Elastieken 

• Plastiek zakjes 

• Lege zakken chips 

• Kranten 

• Plakband 

• Alle andere dingen die je maar kan gebruiken. 

 

Maak jouw eigen bal van de spullen hierboven en oefen eens je skills met deze bal! 

 

 

 


