
Paraplu
Een erg domme voetballer staat na de wedstrijd 
onder de douche met een paraplu. 
‘Waarom doe je dat nu?’ vraagt een teamgenoot.
Voetballer: ‘Ik ben mijn handdoek vergeten!’

Pijn
Een voetballer loopt naar de zijlijn en vraagt om 
verzorging: ‘Oh, ik heb me zo’n pijn gedaan’, klaagt hij.
‘Waar?’ vraagt de dokter.
‘Op het middenveld, vlak bij de middenstip’,
antwoordt hij.

Raadsel
Hoe noem je een Nederlander die 
meedoet aan de Wereldbeker?
Een scheidsrechter.

Strand
Wat nemen voetballers altijd mee als
ze een dagje naar het strand gaan?

Een strafschop.

Loon
Een nieuw voetbaltalent onderhandelt

over zijn loon met de manager.
‘Hoeveel krijg ik per maand?’ vraagt hij.

’20.000 euro. Later krijg je meer’, 
antwoordt de manager blij.
‘Dan kom ik later wel terug.’
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Trainen
Aan het einde van het seizoen vraagt een trainer aan 
zijn ploeg: ‘Wat voor soort trainer willen jullie volgend
seizoen: een bekwame of een intelligente?’
‘Geen van beiden, we houden gewoon de onze’, 
antwoordt de ploeg.

Muizen
Een voetbalploeg van muizen speelt tegen een
voetbalploeg van olifanten. Aan het einde van de wedstrijd 
gaat de aanvoerder van de olifanten zich verontschuldigen 
bij de aanvoerder van de muizen: ‘Ik denk dat we een 
aantal van jullie teamleden hebben vertrapt.’
‘Maakt niet uit,’ antwoordt de muis, ‘het had ons ook 
kunnen overkomen.’

Kaal
Wat is nooit grappig voor een kale speler?
Het doel op een haar na missen.

Verschil
Wat is het verschil tussen een horloge en een trainer?
Het horloge doet tiktak en de trainer heeft tactiek.

18120_BW_Voetbalmoppen 5.0.indd   6 6/06/18   10:25



Trainen
Aan het einde van het seizoen vraagt een trainer aan 
zijn ploeg: ‘Wat voor soort trainer willen jullie volgend
seizoen: een bekwame of een intelligente?’
‘Geen van beiden, we houden gewoon de onze’, 
antwoordt de ploeg.

Muizen
Een voetbalploeg van muizen speelt tegen een
voetbalploeg van olifanten. Aan het einde van de wedstrijd 
gaat de aanvoerder van de olifanten zich verontschuldigen 
bij de aanvoerder van de muizen: ‘Ik denk dat we een 
aantal van jullie teamleden hebben vertrapt.’
‘Maakt niet uit,’ antwoordt de muis, ‘het had ons ook 
kunnen overkomen.’

Kaal
Wat is nooit grappig voor een kale speler?
Het doel op een haar na missen.

Verschil
Wat is het verschil tussen een horloge en een trainer?
Het horloge doet tiktak en de trainer heeft tactiek.

HAHA

HIHI
HA

HI

18120_BW_Voetbalmoppen 5.0.indd   7 6/06/18   10:25



Eerst
Waarom mocht Assepoester eerst niet mee voetballen?
Ze was haar schoen kwijt.

Daarna
Waarom mocht Assepoester daarna niet 
meer mee voetballen?
Ze loopt altijd weg van een bal.

Gierig
Heb je het gehoord van Jan Janssens? Hij is helemaal 
naar het stadion gewandeld omdat hij geen geld wilde 
uitgeven aan een treinkaartje. Toen hij daar aankwam 
moest hij toch nog 20 euro betalen, omdat hij te moe was 
om over de muur te klimmen.

Snel
Hoe heet een speler van het 
Belgische elftal die te snel rijdt?
Een snelheidsduivel.
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Tien minuten
De finale van de wereldbeker is al tien 

minuten aan de gang als een vader en een 
zoon het stadion binnenlopen. Boos zegt de 
vader tegen zijn zoontje: ‘Was dan toch thuis 

naar het toilet gegaan. Nu hebben we tien 
minuten gemist waar we wel voor betaald 

hebben. Ik hou het van je zakgeld in.’
‘Maar papa,’ zegt de zoon, ‘dan blijven we 

toch tien minuten langer?’
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Wifi 
Een voetbalsupporter zit in een café en vraagt aan de ober:
‘Zou ik het wifi-wachtwoord mogen, a.u.b.? Ik wil graag de 
voetbalmatch op mijn laptop bekijken.’
‘Alleen als u een koffie of frisdrank neemt.’
‘Is dat aan elkaar of met spaties?’

Doelman
‘Jan vertelde me dat hij niet langer doelman wil zijn.’
‘En waarom niet dan?’
‘Hij is bang voor directe en indirecte schoten.’

Gek
Een voetballer heeft gehoord dat 
zijn vriend in het gekkenhuis zit. 
Hij besluit op bezoek te gaan. 
‘Waarom zit je in het gekkenhuis?’
‘Omdat ik liever voetbal heb dan basketbal.’
‘Maar dat is toch niet erg?! 
Ik heb ook liever voetbal!’
‘Oh, en hoe eet jij ze het liefst? 
Gefrituurd of gegrild?’

Verlengd
De zoon van een profvoetballer 

komt met zijn rapport thuis. 
‘Pap, ik heb goed nieuws! Mijn contract met 
de vierde klas is met nog een jaar verlengd.’

Veelbelovend
‘En wat denk je van mijn zoon?’
‘Hij is een veelbelovende speler.’

‘Ah, is hij heel goed dan?’
‘Nee, maar hij belooft al enkele 

maanden dat hij beter zal spelen.’
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