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WK voetbal in Brazilië 
12 juni - 13 juli 2014

De laatste ronden van het belangrijkste toernooi voor nationale voetbalploegen wordt van 12 
juni tot en met 13 juli 2014 gehouden in Brazilië. Het zijn al de 20e wereldkampioenschappen 
voor mannen. Brazilië is al voor de tweede keer na 1950 gastheer van het WK.
Titelverdediger is Spanje, de wereldkampioen van 2010.

Locaties:
Stadion:

Capaciteit:

Belo Horizonte
Mineirão

62.547
plaatsen

Brasília
Estádio Nacional de Brasília

68.009
plaatsen

Cuiabá
Arena Pantanal

42.968
plaatsen

Curitiba
Arena da Baixada

41.456
plaatsen

Fortaleza
Castelão

64.846
plaatsen

Manaus
Arena da Amazônia

42.374
plaatsen

Natal
Estádio das Dunas

42.086
plaatsen

Porto Alegre
Estádio Beira-Rio

48.849
plaatsen

Recife
Arena Pernambuco

42.849
plaatsen

Rio de Janeiro
Maracanã

73.531
plaatsen

Salvador da Bahia
Arena Fonte Nova

48.747
plaatsen

São Paulo
Arena de São Paulo

65.807
plaatsen

Locaties:

Opgave:

Vul de velden in de kaart met de juiste 
getallen en plaatsen in (als hulpmiddel kun 
je een atlas gebruiken).

Hoofdstad Brasília
Officiële taal Portugees
Inwonersaantal (2013) 199,88 miljoen
Oppervlak 8.514.215 km²
Kentekenplaat BR

República Federativa do Brasil
Federale Republiek Brazilië
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WK- logo:
Het WK-logo bestaat uit een gele en twee groene handen die samen de World Cup voorstellen. De handen 
zijn in geel en groen, de kleuren van de Braziliaanse vlag. Het lettertype is blauw en groen, dus voorna-
melijk de kleuren van de Braziliaanse nationale vlag. Alleen het jaartal staat in rood gedrukt.

Voorbereidingen:
Verschillende stadions zijn volledig herbouwd of gemoderniseerd, zodat ze voldoen aan de eisen van de 
FIFA voor WK- voetbalkampioenschappen. Er waren veel zorgen over de voltooiing ervan. Bovendien werd 
het gebrek aan infrastructuur zoals de luchthavens bekritiseerd.

Procedure:
In Brazilië wordt voor de eerste keer gebruik gemaakt van de doellijntechnologie, om verkeerde beslis-
singen te voorkomen. Met de hulp van 7 high-speed camera‘s per doel wordt een signaal naar het horloge 
van de scheidsrechter gestuurd wanneer de bal de doellijn in zijn geheel heeft overschreden.

Deelnemers:
In totaal hebben zich 32 nationale teams gekwalificeerd:
Algerije, Argentinië, Australië, Brazilië, Chili, Costa Rica, Ecuador, Ivoorkust, Ghana, Honduras, Iran, 
Japan, Kameroen, Colombia, Mexico, Nigeria, Zuid-Korea, Uruguay, Verenigde Staten
Uit Europa: België, Bosnië-Herzegovina (neemt voor de eerste keer deel aan de eindronde van een WK 
voetbal), Duitsland, Engeland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Nederland, Portugal, Rusland, Spanje, 
Zwitserland

WK voetbal tabel:

Het eerste WK voetbal vond plaats van 13 tot en met 30 juli 1930 in Uruguay.
Een overzicht van de WK voetbalkampioenen:

doelen tegen 
doelen doelen tegen 

doelen doelen tegen 
doelen doelen tegen 

doelen doelen tegen 
doelen doelen tegen 

doelen doelen tegen 
doelen doelen tegen 

doelen

Elftal: Argentinië Brazilië Duitsland Engeland Frankrijk Italië Spanje Uruguay
Deelnames: 15 19 17 13 13 17 13 11
Wedstrijden: 70 97 99 59 54 80 56 47

WK-titel: 1978 1958 1954 1966 1998 1934 2010 1930

1986 1962 1974 1938 1950

1970 1990 1982

1994 2006

2002

75 doelen

100 doelen

125 doelen

150 doelen

175 doelen

200 doelen
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Probeer nu de volgende vragen zonder naar voorgaande bladzijden te kijken te 
beantwoorden:
(Voor elke vraag die je goed beantwoord krijg je 1 punt)

1) Van wanneer tot wanneer wordt het WK voetbal 2014 gehouden?

2) In welk land zal de finale van het WK voetbal 2014 worden gehouden?

3) Werd er in dit land al eerder een finale gespeeld van het WK voetbal? Zo ja, in welk jaar?

4) Welk nationale team won het WK voetbal in 2010 en is daarom de titelverdediger?

5) Welke kleuren bevat het WK 2014 logo?

6) Waarom heeft men verschillende stadions opnieuw gebouwd of tenminste gemoderniseerd?

7) Welke technologie wordt voor de eerste keer op een WK gebruikt, om verkeerde beslissin-
gen van de scheidsrechter te vermijden?

8) Hoeveel teams hebben zich voor het WK 2014 gekwalificeerd?

9) Welke nationale ploeg uit Europa neemt voor het eerst deel aan de eindrondes van een WK-
voetbal?

10) In welk land en jaar werd het WK voor de eerste keer gehouden?

11) Welk team heeft al 5 keer de WK titel gewonnen?

12) Hoeveel voetbal wereldkampioenschappen werden er al vóór 2014 gehouden? 

13) Welk team heeft tot nu toe de meeste doelpunten gescoord?

punten:

totaal:
13 - 11 punten 10 - 9 punten 8 - 7 punten 6 - 5 punten 5 - 0 punten

uitstekend goed middelmatig L L L

Het WK vindt plaats van 12 juni tot en met 13 juli 2014.

De finale van het WK voetbal 2014 wordt in Brazilië gespeeld.

Ja, in 1950 werd al een WK voetbal in Brazilië gespeeld.

In 2010 won het nationale team van Spanje het WK.

Het WK -logo bevat de kleuren geel, groen, blauw en rood ( jaartal ).

Zodat ze aan de FIFA- eisen voor WK ‘s voldoen.

De doellijntechnologie moet verkeerde beslissingen voorkomen.

In totaal hebben zich 32 teams gekwalificeerd.

In Uruguay werd in 1930 voor het eerst een WK gespeeld.

Het nationale team van Brazilië won al 5 keer de wereldtitel.

Sinds 1930 werden 19 WK‘s gehouden in 2014 wordt de 20e WK gespeeld.

Brazilië scoorde sinds 1930 de meeste doelpunten tijdens WK ‘s.

Bosnië-Herzegovina neemt voor het eerst deel aan de laatste eindronden.


