
2 - 4 jaar

VOETBALVERHALEN
Even niet voetballen op de club. Jammer! Maar er zijn wel verhalen over 
voetbal om te lezen, luisteren of kijken. Gratis!

Alle ballen op Joerie (Hans Kuyper) 
e-book van de bibliotheek, leesniveau M4

Het geheim van het 100e doelpunt 
hybride boek van Yoleo, leesniveau E6

Aan de bal (Lieneke Dijkzeul) 
hybride boek van Yoleo, leesniveau AVI-plus

Winnen of verliezen (Sunny Jansen) 
e-book van de bibliotheek

Bobbi gaat voetballen (Monica Maas) 
Voorleesfilmpje van De Voorleeshoek

De voetballer (Liesbet Slegers) 
Voorleesfilmpje van De Voorleeshoek

Willewete Voetbal
Voorleesfilmpje van De Voorleeshoek 

Scoren met de Effies (Vivian den Hollander)  
e-book van de bibliotheek
 
Daan de voetbalkampioen (Fiona Rempt & 
Natascha Stenvert) 
Voorleesfilmpje van De Voorleeshoek

4 - 7 jaar

FC Mezzi deel 1 t/m 10 (Daniel Zimakoff) 
Luisterboek van de Luisterbieb  

Voetbalmeiden deel 1 t/m 6 (Henriëtte 
Hemmink) 
e-book van de bibliotheek

Voetballen als een prof (Vivian den Hollander) 
e-book van de bibliotheek

8 - 12  jaar

Groener gras (Klaas Bond)
e-book van de bibliotheek

Schaduwspits (Corien Botman)
e-book van de bibliotheek

12+  jaar

14 gemiste oproepen van Cruijff (Michel van Egmond)
e-book van de bibliotheek 

FC Afkicken podcast
Podcasts via link of in je podcast-app

Barça, waar blijft je jeugd? 
e-book van Thuisbieb

PSV (4 titels van Jan Schepers) 
Downloadbare e-books

Volwassenen

Voetbalfilmpjes op Schooltv of Zapp Sport. 

Doe mee met Scoor Thuis uitdagingen van bijv. Arjen 
Robben.

0 - 12  jaar kijktip!

Lezen lastig? Bekijk deze tips:
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https://www.onlinebibliotheek.nl/catalogus/ebook/406234841.html
https://www.yoleo.nl/player/yoleo/?proj=/bookcase/0/9789491694301/0/c75d311b-9e69-4e6d-b324-5fd1188ee88b/ncc.html
https://www.yoleo.nl/player/yoleo/?proj=/bookcase/0/9789491694073/0/506c3756-ccf8-4fbc-b110-317d48297802/ncc.html
https://www.onlinebibliotheek.nl/catalogus/ebook/390719757.html
https://devoorleeshoek.nl/voorleesfilmpjes/alle-verhalen/verhaal-detail/?permalink=bobbi-gaat-voetballen
https://devoorleeshoek.nl/voorleesfilmpjes/alle-verhalen/verhaal-detail/?permalink=de-voetballer
https://devoorleeshoek.nl/voorleesfilmpjes/alle-verhalen/verhaal-detail/?permalink=willewete-voetbal
https://www.onlinebibliotheek.nl/catalogus/ebook/39460248X.html
https://devoorleeshoek.nl/voorleesfilmpjes/alle-verhalen/verhaal-detail/?permalink=daan-de-voetbalkampioen
https://www.onlinebibliotheek.nl/klantenservice/luisterbieb/luisterbieb-app-downloaden.html
https://www.onlinebibliotheek.nl/zoekresultaten.catalogus.html?q=Henri%C3%ABtte%20%20Hemmink
https://www.onlinebibliotheek.nl/catalogus/ebook/394672658.html
https://www.onlinebibliotheek.nl/catalogus/ebook/394693892.html
https://www.onlinebibliotheek.nl/catalogus/ebook/370923774.html
https://www.onlinebibliotheek.nl/catalogus/ebook/421958235.html
https://fcafkicken.com/podcast/
https://apps.apple.com/nl/app/thuisbieb/id668099854
https://www.janschepers.com/jan-schepers-boek-bestellen/
http://www.schooltv.nl/
http://www.zapp.nl/programmas/zappsport
http://www.scoorthuis.nl


Luisterboek

E-book 

Interactief 
prentenboek

Voorleesfilmpje

Hybride boek

Podcast

Blog

Luister naar een stem die een verhaal voorleest. Je ziet de tekst niet. 

Lees een boek. De tekst staat niet op papier, maar op het scherm van je telefoon, 
tablet, e-reader of computer. 

Iemand leest de tekst van een prentenboek voor. Je ziet de voorlezer niet. De 
plaatjes die bij het verhaal horen zijn in beeld. 

Een filmpje van iemand die een boek voorleest. Soms zijn de plaatjes uit het boek 
in beeld. Tekst komt niet in beeld. 

Lees een verhaal, terwijl een stem hetzelfde verhaal voorleest. Fijn als je lezen 
moeilijk vindt! 

Een soort radioprogramma over een specifiek onderwerp, maar dan zonder muziek. 

Een aantal online artikelen. Meestal over een bepaald onderwerp en vaak met een 
persoonlijk tintje van de schrijver.

Podcast, luisterboek, hybride boek... Wat houdt het allemaal in?Hier vind je de verhalen: 

THUISBIEB

Een tijdelijke app van de Bibliotheek met 
100 gratis e-books. Download de Thuisbieb 
app in de App Store of in de Google 
Playstore.

ONLINE BIBLIOTHEEK

Met een bibliotheekabonnement (voor 
kinderen gratis!) zijn alle (luister)boeken van 
de online bibliotheek gratis beschikbaar. 
Geen abonnement? Een paar (luister)
boeken kun je ook zonder abonnement 
downloaden.

YOLEO

Yoleo is gratis voor iedereen met een 
bibliotheekabonnement. Op Yoleo staan 
hybride boeken. Download de Yoleo app 
voor iPad of ga naar yoleo.nl en klik op ‘Ik 
wil nu lezen’. 

BERESLIM

Op Bereslim staan digitale 
prentenboeken. Zolang scholen en 
kinderopvanglocaties gesloten zijn, kan 
iedereen gratis gebruik maken van Bereslim. 
Login met:
gebruikersnaam: bereslim100943 
wachtwoord: Bieb2020 

DE VOORLEESHOEK

Op de Voorleeshoek staan voorleesfilmpjes. 
Een abonnement hierop is de eerste maand 
gratis. Je kunt daarna opzeggen of €4,95 
per maand betalen en blijven luisteren. Voor 
bibliotheekleden is de voorleeshoek altijd 
gratis! 

Bij de Bibliotheek leen je boeken, e-books, luisterboeken, 
muziek, films, games en nog veel meer. Wist je dat in 
bijna alle gemeentes kinderen gratis lid kunnen worden 
van de bibliotheek? Zoek een bibliotheek bij jou in de 
buurt en word lid. 
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https://apps.apple.com/nl/app/thuisbieb/id668099854
https://apps.apple.com/nl/app/thuisbieb/id668099854
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.isn.vakantiebieb&hl=nl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.isn.vakantiebieb&hl=nl
https://www.onlinebibliotheek.nl/?cid=cn:merknaam_np:ads_c:ps_sc:psb&gclid=Cj0KCQjwybD0BRDyARIsACyS8mtsO55LttoiykejLD531Jvo9cXZP62HeGnlBw9umu_FcOLaKnZjCwQaAtnKEALw_wcB
https://apps.apple.com/nl/app/yoleo/id589499397
http://www.yoleo.nl
https://next.bereslim.nl/login
http://www.devoorleeshoek.nl/scholendicht
https://www.bibliotheek.nl/lid-worden.html

