
Materialen checklist

Uitleg activiteit
       Meet de binnenmaat en de opstaande rand van de pizzadoos 
op. Niet alle pizzadozen hebben dezelfde maat. De pizzadoos in het 
voorbeeld heeft een binnenmaat van 75,5 x 35,5 cm en de rand is 4 cm 
hoog.

       Snijd een stuk dozenkarton op maat, zodat het precies in de bodem 
van de pizzadoos valt. In het voorbeeld is een afmeting van 75 x 35 cm 
aangehouden.

       Pizzadozen hebben vaak geen doorlopende rand rondom. Omdat 
de doos in het voorbeeld alleen aan één kant een mooie rand had, 
zijn er stroken gesneden van stevig karton om de gaten op te vullen. 
Plak ze met dubbelzijdig tape langs de opstaande binnenrand van de 
pizzadoos. 

       Beplak het paneel dozenkarton met groen knutselkarton of 
papier. Snijd aan weerskanten een rechthoekig gat op de plaats 
waar de doelen moeten komen. Omdat de verhoudingen van een 
pizzadoos niet overeenkomen met de werkelijke verhoudingen van een 
voetbalveld, bepaal je zelf hoe groot je dit gat maakt. In het voorbeeld 
is het doel 13 x 6 cm.

       Trek nu met potlood alle lijnen van een voetbalveld. Zoals gezegd: 

de verhoudingen van een pizzadoos kloppen niet met de werkelijke 
verhoudingen van een voetbalveld, dus schat zelf in hoe groot je de 
vakken en de middencirkel wilt maken. Dit hangt af van de grootte van 
de pizzadoos.

       Verdun witte plakkaatverf met een beetje water. Gebruik een rond 
penseel om de potloodlijnen met verf over te trekken. 

       Vouw doelpalen van chenilledraad en bevestig deze met tape vast 
aan de onderkant van het kartonnen voetbalveld. Plaats het veld in de 
pizzadoos.

       Neem een stapel reclamefolders en knip daaruit merknamen voor 
de reclameborden langs het veld. Tip: of laat de kinderen zelf hun 
eigen reclameborden verzinnen!

       Neem restjes papier en vier cocktailprikkertjes en maak hier 
cornervlaggen van. Neem een strookje papier, vouw dit doormidden, 
doe er een beetje lijm tussen en vouw het om een prikkertje. Prik met 
een prikpen een gat in elke corner en prik er een vlaggetje in.

Zoek een tegenstander, neem een tempex balletje en twee rietjes en 
maak die goal!
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Pizzadoos voetbalspel
Geschikt voor kinderen tussen 4 en 12 jaar.
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 113.4154 Flowery karton 
 131.5823 Chenilledraad wit
 131.2133 Tempex balletje
 105.4969 Tekenpotlood 
 127.4720 Schaar, allesknipper
 123.5942 Hobbymesjes 
 123.3415 Snijmat
 106.7154 Snijliniaal

 121.4311 Lijm voor papier
 121.7645 Plakband dubbelzijdig
 104.3535 Tape crêpe
 112.6077 Prikpen
 106.4084 Passer
 104.3073 Penseel rond
 101.5761 Plakkaatverf wit
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 Pizzadoos (of langwerpige deksel)
 Dozenkarton
 Restjes gekleurd papier
 Rietjes
 Cocktailprikkertjes
 Reclamefolders
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Pizzadoos voetbalspel (vervolg I)
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Pizzadoos voetbalspel (vervolg II)
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