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Voetbal, of sokker soos ons dit noem, is die gewildste sport in 
Suid-Afrika. Kom ons vind meer oor die ‘pragtige spel’ uit.

Sokker
WAANSIN

Mamelodi 
Sundowns

Laduma!!!!!
Dit beteken ‘dit donder’ in 
isiZulu. Die ondersteuners 
skree ‘Laduuuuma’ wanneer 
ŉ doel aangeteken word!

DIE 3 GROTES
Hier is Suid-Afrika 
se bekendste 
plaaslike 
sokkerspanne.

Diski
Dit is die Suid-

Afrikaanse sleng vir 
straatsokker. Die spel 

het 10 spelers en word 
dikwels ‘vyf-aan-ŉ-

kant’ genoem. Kratte 
dien as doelpale.

Orlando pirates
Kaizer Chiefs
Hulle bynaam is Amakhosi, 
wat ‘Lords’ of ‘stamhoofde’ 
in isiZulu beteken, en hulle 
word ook die ‘Phefeni 
Glamour Boys’ genoem. 

 HET JY GEWEET? 
Kaizer Chiefs het die  
ABSA Premierliga al 
4 maal gewen.

Die klub se bynaam is die Brasiliane, 
waarskynlik omdat hulle uniforms so 
baie soos dié van Brasilië se nasionale 
sokkerspan lyk.

 HET JY GEWEET? 
Mamelodi Sundowns het die ABSA 
Premierliga al 7 maal gewen.

Hulle word ook ‘die Gelukkige 
Mense’ genoem, omdat hulle 
drie keer na mekaar die beker 
gewen het.

 HET JY GEWEET? 
Orlando Pirates het die ABSA 
Premierliga al 4 maal gewen.

Die  doelwagter  dra ŉ ander kleur 
uniform as die ander spelers  

en is die enigste speler  
wat sy hande  
mag gebruik.

 Vuvuzela  beteken “ŉ geraas 
maak” in isiZulu. Hierdie helderkleurige 

plastiektrompet word by plaaslike 
sokkerwedstryde geblaas. Die eerste vuvuzelas 

wat in die vroeë 90’s by sportgeleenthede 
gebruik is, was uit ŉ metaalplaat gemaak.



Maak ŉ tafel vir tafelsokker
WAT JY NODIG HET 
•  ŉ skoenboks
•  ŉ skêr
•  groen papier
•  wit kryt
•  gom
•  2 verskillende kleure verf
•  10 houtpennetjies
•  4 sosatiestokkies
•  maskeerband
•  klein balletjie of groot 

albaster

DOEN DIT SO
1  Maak doele deur reg-

hoekige gate in albei kante 
van die boks te knip. Versier 
die buitekant van die 
skoenboks na jou smaak.

2  Gebruik die skêr om gate 
aan weerskante van die 
skoenboks te maak om die 
sosatiestokkies deur te 
steek.

3  Merk die veld met wit kryt 
op die groen papier en plak 
dit in die boks vas.
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4  Verf die pennetjies – vyf van 
een kleur en vyf van die 
ander kleur.

5  Verf die stokkies – twee van 
een kleur en twee van die 
ander. Druk die stokkies 
deur die gate in die 
skoenboks. Knip die 
pennetjies aan die stokkies 
vas – vyf aan elke kant, 
sodat jy twee spanne het.

6  Maak die skerp punte van 
die stokkies met maskeer-
band vas.

7  Gooi jou bal in en speel!
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 HET JY 
GEWEET? 
Hy word 
ook CR7 
genoem, 
omdat hy 
die nommer 
7-trui dra.

is ŉ soort sokker wat deur vyf 
spelers aan ŉ kant gespeel word.

bafana bafana
Ons nasionale span word Bafana 

Bafana genoem, wat ‘gaan, 
seuns, gaan!’ in isiZulu beteken.

Waarvan word 
sokkerballe gemaak?
Die buitekant bestaan uit baie lae poliëster 

of katoen. Dit maak die bal sterk en laat 
dit bons. Die binnekant (of ‘blaas’) word van 

lateksrubber of ŉ ander rubberagtige materiaal 
gemaak. Dit word opgepomp. Die meeste balle het ŉ 

klep om die lug binne te hou.

DIE AANTAL 
SPELERS IN ŉ 
SOKKERSPAN

Dis hoe lank ŉ professionele 
sokkerwedstryd duur.

Cristiana Ronaldo
Hierdie verstommende 
professionele sokkerspeler het 
op die ouderdom van 8 begin 
speel. Hy het arm grootgeword en 
het drie sibbe – ŉ broer en twee 
susters (hy is die jongste).
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