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Opgave 6  Het wereldkampioenschap voetbal in Brazilië  

Bij deze opgave horen de bronnen 16 tot en met 18. 

In 2014 werd in Brazilië het wereldkampioenschap voetbal gehouden. 
Hiermee werd vanuit de culturele dimensie een stereotype van Brazilië als 
voetbalminnend land bevestigd. 

2p 21 Geef 
 vanuit de culturele dimensie nog een ander stereotype van Brazilië;  
 vanuit de dimensie natuur een stereotype van Brazilië. 

Gebruik de bronnen 16 en 17 en het kaartenkatern. 
Het wereldkampioenschap voetbal in Brazilië werd gehouden in de 
maanden juni en juli. Deze maanden vallen in de droge periode. 

2p 22 Leg het ontstaan van de droge periode in Brazilië uit. 
Je uitleg moet een oorzaak-gevolgrelatie bevatten. 

Gebruik de bronnen 16 en 17 en het kaartenkatern. 
Voor de voetballers was het gunstig dat het wereldkampioenschap in 
Brazilië in de droge periode werd gehouden.  

2p 23 Geef 
 het andere klimaatkenmerk van Brazilië waardoor het voor de 

voetballers gunstig was dat het wereldkampioenschap in deze periode 
werd gehouden; 

 de naam van de speelstad waar de klimaatomstandigheden voor de 
voetballers in deze periode het minst gunstig waren.  

Gebruik bron 18 en het kaartenkatern. 
De mascotte van het wereldkampioenschap voetbal was het met 
uitsterven bedreigde driebandgordeldier. In het landschap waar dit dier 
leeft, worden meerdere zeldzame diersoorten met uitsterven bedreigd.  

2p 24 Leg uit dat in dit landschap diersoorten met uitsterven worden bedreigd.  
Je uitleg moet een oorzaak-gevolgrelatie bevatten. 

Ontwikkelingsland  Brazilië 
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Opgave 6  Het wereldkampioenschap voetbal in Brazilië 

bron 16    
De speelsteden tijdens het wereldkampioenschap voetbal in 2014 
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bron 17a 
Temperatuur en neerslag Zuid-Amerika in januari 

Schaal 1 : 60.000.000 
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bron 17b 
Temperatuur en neerslag Zuid-Amerika in juli 

Schaal 1 : 60.000.000 
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bron 18 

Mascotte van het wereldkampioenschap voetbal in 2014:  
het driebandgordeldier  

De mascotte voor het 
wereldkampioenschap voetbal in 
Brazilië 2014 was het 
driebandgordeldier. Dit dier komt 
alleen in Brazilië voor en bij 
gevaar rolt het zich op tot een 
bal. Het driebandgordeldier wordt 
met uitsterven bedreigd. 

Driebandgordeldier Leefgebied driebandgordeldier  
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