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Kaart 5: Spelregels
spreekbeurtpakket voetbalscheidsrechter

Waarom? Daarom!
Op het schoolplein doe je vast wel eens mee met spelletjes. Dat kan heel leuk zijn, maar ook
wel eens problemen opleveren. Vooral als niet iedereen goed weet wat de afspraken zijn bij dat
spelletje. Eigenlijk kun je een spel alleen goed spelen als er duidelijke regels zijn en iedereen
zich daar aan houdt. Meestal spreek je van te voren af wat de regels van het spel zijn.
Vaak gaat het spel dan vanzelf goed, maar bij sommige spellen is het nodig dat iemand in de
gaten houdt of alles eerlijk volgens de regels gaat. Bij veel sporten is het logisch dat daarvoor
een scheidsrechter in het veld loopt; hij past de spelregels toe, zodat het leuk en sportief blijft.
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Geschiedenis
Voetballen doen mensen al heel lang. Dat is

voetballen. Het voetbal zoals we dat nu kennen

begrijpelijk, want het is eigenlijk een spel dat

is halverwege de 19e eeuw ontstaan op Engelse

eenvoudig te spelen is: je hebt alleen een bal

scholen. De meesters op die scholen (juffen

nodig. Al in 3400 voor Christus waren er India-

waren er nog niet) vonden het tijd worden om

nenstammen die een spel speelden dat een

een einde te maken aan het ruwe, soms ook

beetje op voetbal leek. Ook in Azië (China) en

wel gemene spel. Ze bedachten regels, zodat

later in Europa (Griekenland en Rome) speelde

het spel eerlijk kon verlopen. Lastig was, dat

men een soort voetbalspel. In Engeland werd

elke school zijn eigen regels had. Zo mocht je op

kort na de Middeleeuwen een spel gespeeld (‘folk

de ene school de bal gewoon even met de hand

football), dat nogal ruw en rommelig verliep. Er

pakken en meenemen, maar op een andere

waren geen algemene spelregels en in iedere

school mocht dat niet. Door die verschillende

streek waren de regels anders. Om die reden was

spelregels konden scholen nooit tegen

het in Engeland zelf een tijdje verboden om te

elkaar voetballen.
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Vanaf 1848 zijn in Engeland regels ontstaan die overal in het land werden gebruikt. Ze waren
nog wel heel anders dan nu: zo stond bijvoorbeeld elke speler die de bal van achteren kreeg
toegespeeld buitenspel. Spelers droegen toen allemaal een pet en hadden sokken tot over
hun knieën. Vanaf ongeveer 1875 verspreidde het voetbalspel zich vanuit Engeland over de
rest van de wereld. In Nederland werd in 1889 de Nederlandse Voetbal Bond opgericht, tegenwoordig de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB). Deze bond regelt in ons land
alles wat met voetbal te maken heeft.
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In de loop van de tijd zijn de

een groepje mensen van de FIFA, de wereld-

spelregels regelmatig veran-

voetbalbond, waarvan bijna alle landen lid zijn.

derd. Zo mocht voor 1966 een

Daarom gelden wijzigingen in de spelregels in

speler alleen worden gewis-

alle landen.

seld als hij echt geblesseerd
was. Dat was lastig, omdat een
scheidsrechter geen dokter is en

Het voetbalspel op het veld kent 17 spelregels,
waarin van alles is geregeld. De belangrijkste
regels gaan over buitenspel, de overtredingen en

dus niet kan vaststellen of een blessure echt is.

vrije schoppen en over de scheidsrechter.

Daarom is die regel nu veranderd en mag er ook

Sommige regels kent elke voetballer, zoals de

zonder blessure worden gewisseld. Ook de gele

inworp, de hoekschop en dat je de bal niet met je

en rode kaarten zijn er nog niet zo heel lang;

hand mag spelen. Andere regels zijn wat lastiger,

pas vanaf 1970. Voor die tijd schreef de scheids-

zoals de buitenspelregel. Scheidsrechters heb-

rechter de waarschuwingen alleen zelf op in een

ben daarbij een belangrijke taak: ze moeten na-

boekje en wees hij een weggestuurde speler met

tuurlijk de regels kennen, maar ook proberen om

de hand van het veld.

alles op het veld zo goed mogelijk te zien. Dat is
soms lastig en daarom zien we op de TV vaak

Tegenwoordig wordt elk jaar nagedacht of de

beter wat er aan de hand is dan in het echt.

spelregels moeten worden veranderd. Dat doet

Over die spelregels wordt tijdens en na een ...
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Interessante website: www.knvb.nl
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... wedstrijd veel gepraat. Dat is
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logisch, want in het begin van
deze informatiekaart las je al hoe
belangrijk regels zijn. Spelers en
toeschouwers weten niet altijd hoe de
regels precies zijn. Scheidsrechters meestal wel!
Soms willen spelers meer van de spelregels weten, of misschien zelf wel scheidsrechter worden.
Dat kan, ook als je 12 jaar bent! Kijk maar
eens op de website die hiervoor staat vermeld.
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en dan nog...
• Als een speler een vrije schop

levensgevaarlijk. De aanvoer-

moeten worden gebruikt om

per ongeluk meteen in zijn

der van het verliezende team

de scheidsrechter te helpen

eigen doel schopt, zonder dat

werd geofferd aan de goden.

bij zijn beslissingen. Dan kun

iemand de bal verder raakt, is

Verliezen kon dus dodelijk

je bijvoorbeeld zeker weten of

het géén doelpunt maar een

zijn...

de bal wel of niet over de lijn

hoekschop. Dat weten maar

• Scheidsrechters van de KNVB

in het doel is gegaan. Je kunt

die hun hobby serieus nemen,

ook kijken of het wel of geen

maken minstens één keer per

buitenspel is en of een over-

kent, kun je op internet een

jaar een spelregeltoets. Doen

treding binnen of buiten het

quiz doen. Kijk op knvb.nl

ze dat niet of zakken ze er-

strafschopgebied is gemaakt.

voor? Dan moeten ze lagere

Wat vind jij, is het een goed

wedstrijden gaan fluiten.

idee om camera’s te gebrui-

• Sommige mensen vinden

ken? Praat er eens over in je

weinig mensen!
• Als je de spelregels echt goed

• Bij de Indianenstammen die
meer dan 2000 jaar geleden
al een soort voetbal speelden, was het spelletje soms

dat bij het voetbal camera’s

spreekbeurt!

