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WIE BEN JIJ? WIE BEN JIJ? 
Mijn naam is…………………………………………………………………………….......

Ik speel bij...……………………………………………………………………………........

Mijn droom is.……………………………………………………………………………...

…………………………………………………… heeft het mooiste wedstrijdshirt.

……………………………… is de mooiste wedstrijd die ik ooit heb gezien.

Mijn favoriete club is.…………………………………………………………………….

Ik vind.………………………………………………… de beste speler van Oranje. 

Mijn favoriete OranjeLeeuwin is.………………………………………………….....

Mijn eerste wedstrijd in een stadion was.………………………………………...
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Beste voetbalfan,  

Wat leuk dat jij met Het grote KNVB voetbal doeboek aan de slag gaat. Dit boek is een ode aan ál het voetbal, op de amateurvelden én in de stadions. Voetballen is namelijk het leukste wat er is. Dat geldt niet alleen voor kinderen, ook de OranjeLeeuwinnen en het Nederlands elftal vinden dat!  

In dit boek leer je alles over het amateurvoetbal en de Oranjeteams, lees je exclusieve interviews, speel je toffe quizzen over voetbal én maak je kans op gave prijzen. We hopen dat dit boek je nog enthousiaster maakt over voetbal én Oranje, en wensen je, ook namens het Nederlands elftal en de 
OranjeLeeuwinnen, heel veel leesplezier!  

Bondscoaches van Oranje

Louis van Gaal                         Mark Parsons 
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‘OP HET VELD IS ‘OP HET VELD IS 
IEDEREEN GELIJK!’ IEDEREEN GELIJK!’ 

Ludovit Reis Ludovit Reis speelt bij 
Jong Oranje, Samantha  Samantha 
van Diemenvan Diemen bij de Jong 
OranjeLeeuwinnen en 
deed zelfs al een paar 

keer mee met het grote 
Oranje. Wanneer zijn ze 
begonnen met voetbal? 
Deden ze vroeger ook 

mee met het KNVB 
Schoolvoetbaltoernooi? 
En hebben ze tips voor 
kinderen die ook prof 

willen worden?  
Dat lees je hier! 

LUDOVIT REIS
(21)

Club: Hamburger SV (Duitsland)

Positie: middenveld

SAMANTHA VAN DIEMEN
(20)

Club: Feyenoord
Positie: verdediger

Wanneer zijn jullie 
begonnen met 

voetballen?

Ludovit Ludovit ‘Ik was als kind altijd al 
met de bal bezig. Ik sliep er zelfs 
mee! Toen ik een jaar of 5, 6 was 
ben ik bij een club in de buurt 
gaan spelen.’ 

SamanthaSamantha ‘Ik ben begonnen 
toen ik 3 was. Heel jong dus! 
Mijn vader houdt van voetballen, 
hij heeft me gestimuleerd. Mijn 
oudere zussen zaten ook op 
voetbal.’

Deden jullie vroeger  
mee met  

Schoolvoetbal?

Ludovit Ludovit ‘Ja, met mijn 
tweelingbroer. Ik vond het erg 
leuk om tegen andere scholen te 
strijden!’ 

SamanthaSamantha ‘Ja! Toen ik in groep 
6 zat, mocht ik met de kinderen 
uit groep 8 meespelen. We 
haalden de halve finale en we zijn 
uiteindelijk derde geworden. Je 
speelt tegen kinderen die normaal 
nooit voetballen dus het ging 
voor mij makkelijk! De anderen 
wilden tegen de bal trappen, 
maar trapten vaak tegen mijn 
benen, omdat ik zo snel was dat 
de bal alweer weg was, haha.’ 

INTERVIEW
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Wat leren jullie van voetbal, 
naast het spel?

Ludovit Ludovit ‘Ik leer goed voor mezelf 
en voor mijn gezondheid te 
zorgen. Ik leer naar mijn lichaam 
te luisteren en dat ik niet altijd 
maar door hoef te gaan.’ 

SamanthaSamantha ‘Ik leer vooral om 
normaal te blijven en dat ik niet 
meer ben dan een ander. Op het 
veld is iedereen is gelijk.’

Wat is jullie tip voor 
kinderen die ook de top 

willen bereiken?

Ludovit  Ludovit  ‘Ga lekker naar buiten 
met je vrienden en heb plezier. 
Dat is het belangrijkst. En als je 
echt prof wil worden, dan moet 
je daar soms ook dingen voor 
kunnen laten. Bijvoorbeeld eerder 
dan je vrienden naar huis gaan 
van een feestje, om de volgende 
dag weer fit te zijn.’ 

SamanthaSamantha ‘Niet opgeven! Al 
speel je op latere leeftijd nog 
bij de amateurs, je kunt altijd 
nog doorbreken. Je doel is altijd 
haalbaar, hoe ver je er ook vanaf 
lijkt te zijn.’

KNVB Schoolvoetbal is het grootste georganiseerde scholen-
toernooi van Nederland. Ieder schooljaar doen zo’n 200.000
kinderen uit groep 3 t/m 8 mee aan de lokale toernooien.
Het maakt niet uit of je wel of geen lid bent van een voetbal-
vereniging: iedereen uit de klas kan meedoen. Na deze
wedstrijden stromen winnende klassen door naar de regio-,
district- of zelfs een landelijke finale. Dat is hartstikke leuk
natuurlijk, maar het belangrijkst van het KNVB Schoolvoetbal
is samen plezier hebben. Iedere school is welkom om mee te
doen aan de lokale wedstrijden, er zijn ook toernooien voor het
speciaal onderwijs. En voor alle deelnemers is er het traditionele
Schoolvoetbal-vaantje!
Meer weten? Kijk op www.knvb.nl/schoolvoetbal.



Een Nederlander woont 
gemiddeld op 1,6 kilometer 
afstand van een voetbalveld, 
er zijn in Nederland namelijk

7.256 voetbalvelden.  
Er is dus altijd een voetbalveld  

bij jou in de buurt! 

Nergens op aarde vind je  
zo’n groot netwerk aan 

verenigingen als in ons land. 
Bijna 3.000 in totaal! Dat  
zijn ruim 70.000 teams.

De Amsterdamse Football Club 
(AFC) is maar liefst 8 keer achter 
elkaar de beste amateurclub in 

Nederland geworden. Deze titel 
wordt gegeven aan de club met 
de hoogst spelende jeugdteams 

én volwassen teams.  

Naast veldvoetbal, kun je ook in 
de zaal voetballen. Maar liefst 
330.000 mensen per jaar 
voetballen in Nederland wel  

eens in de zaal. 

Koninklijke HFC uit 
Haarlem, toevallig ook de 
oudste voetbalclub van 

Nederland, is met 127 teams in 
de competities de grootste club 

van Nederland. 

De club met de langste naam is: 
Rotterdamse Voetbal Vereniging 

Abraham van Stolk Groei en 
Roem moeten immer naar 

Ambitie leiden Eendracht doet 
Samen spelen-Gemeentelijk 

Gasfabriek Keilehaven.

Elke week zijn er bijna  
30.000 voetbalwedstrijden, 

hoeveel doelpunten denk jij  
dat er elke week gemiddeld 

gemaakt worden? 

Jaarlijks doen zo’n 200.000 
jongens en meiden mee 

aan een lokaal KNVB 
Schoolvoetbaltoernooi. Doet 

jouw klas ook mee?
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8 VOETBALWEETJES8 VOETBALWEETJES
Weet jij alles over voetbal? 
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LIJNENSPELLIJNENSPEL
Elke OranjeLeeuwin is ooit begonnen bij een amateurvereniging.  

Weet jij welke Oranje-international bij welke amateurvereniging hoort? 
Volg de lijnen en ontdek het snel!
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Kijk  voor de  oplossing op  pagina 95
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Vroeger waren er nog geen scheidsrechters.
Als er problemen waren met de spelregels, dan
kwamen de aanvoerders van beide teams bij
elkaar om het op te lossen. Dat bleek best wel
lastig, want wie heeft er dan gelijk? Daarom
kreeg elk team al snel een eigen umpire die 
meer verstand had van de regels. Umpire
is het Engelse woord voor scheidsrechter 
of bemiddelaar. Het voetbal is in Engeland
ontstaan, vandaar deze Engelse term. De
umpires konden de wedstrijd niet onderbreken,
maar gaven alleen advies aan de aanvoerders.

Maar ook de umpires waren het lang niet altijd
met elkaar eens, meestal omdat ze voor hun
eigen team kozen. Tijd voor verandering! Die
kwam in 1872. Officiële wedstrijden hadden
een onpartijdige wedstrijdleider nodig, vond
men in Engeland. Een referee dus, afgeleid van
het Engelse ‘to refer to’, dat zoiets betekent
als ‘hulp vragen aan’. De eerste jaren stond de
scheidsrechter nog buiten de lijnen, maar vanaf
1891 kreeg de scheidsrechter een plek in het veld
en gingen de umpires naar de zijlijn. Zij werden
daarom ook wel de grensrechters (de zijlijn is
de grens van het veld) genoemd. Tegenwoordig
noemen we hen assistent-scheidsrechters.

*Overal waar ‘zij’ staat, kan natuurlijk ook ‘hij’ gelezen worden!

 
WAT WAT 

DOET EEN DOET EEN 
SCHEIDSRECHTER?  SCHEIDSRECHTER?  

Elk jaar worden er in Nederland zo’n
750.000 voetbalwedstrijden gespeeld.
Bijna al die wedstrijden hebben een

spelbegeleider of scheidsrechter nodig. Die
heeft een belangrijke rol op en buiten het

veld. Zij* kent alle spelregels en zorgt ervoor
dat deze tijdens de wedstrijd op de juiste

manier worden nageleefd door beide teams.
Zo niet, dan fluit zij. Op deze manier leidt
de scheidsrechter de wedstrijd in goede

banen en draagt zij bij aan een
sportieve, eerlijke strijd. 

DE GESCHIEDENIS VAN DE GESCHIEDENIS VAN 
DE SCHEIDSRECHTERDE SCHEIDSRECHTER
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HOEVEEL SCHEIDSRECHTERS ZIJN ER HOEVEEL SCHEIDSRECHTERS ZIJN ER 
PER WEDSTRIJD? PER WEDSTRIJD?  

Bij de jongste voetballers in Nederland is vaak
maar één scheidsrechter of spelbegeleider
aanwezig. Hoe ouder de spelers en hoe hoger
het niveau, hoe meer arbitrage aanwezig is bij
een wedstrijd. Wanneer er op een volledig veld
wordt gevoetbald, dan zijn er ook assistent-
scheidsrechters.  
  
In het betaald voetbal en in de top van het
amateurvoetbal heb je naast de scheidsrechter 
en de twee assistent-scheidsrechters ook een 
vierde official. Die controleert de wissels,
geeft de extra tijd aan, maar valt ook in
als een scheidsrechter geblesseerd raakt.
De begeleiding van een wedstrijd bestond
jarenlang uit deze vier mensen. De laatste
jaren zijn er in het topvoetbal nog meer
mensen bijgekomen. Sinds 2012 worden
bij internationale wedstrijden een 5e en 6e
official ingezet. Zij staan op de achterlijn als
extra ogen voor de scheidsrechter. En sinds
kort krijgt de scheidsrechter ook hulp van
de VAR. De VAR (Video Assistant Referee)
is een scheidsrechter die buiten het veld de 
arbitrage kan ondersteunen in het nemen van 
beslissingen tijdens de wedstrijd. Er bestaat
ook een AVAR, de assistent van de VAR.
Een wedstrijd wordt dus soms door wel acht
personen begeleid! 

HOE WORD JE SCHEIDSRECHTER?HOE WORD JE SCHEIDSRECHTER?  

De meeste scheidsrechters doen hun werk 
vrijwillig. Met goede kennis van de spelregels,
leiden arbiters de wedstrijden die jaarlijks in
Nederland worden gespeeld. Kan iedereen
scheidsrechter worden? Het simpele antwoord
is ja. Maar daar moet je wel wat voor doen,
namelijk een opleiding volgen. Dat kan best
snel. De KNVB Academie regelt dat allemaal
en heeft verschillende soorten scheidsrechters-
opleidingen ontwikkeld.

KNVB ACADEMIE  KNVB ACADEMIE  

In 1996 werd de KNVB Academie
opgericht. De KNVB biedt daar allerlei
soorten scheidsrechters-opleidingen aan.
Voetballiefhebbers van alle leeftijden die het
leuk vinden om wedstrijden goed te laten
verlopen, kunnen scheidsrechter worden. Er
zijn cursussen op verschillende niveaus. Tijdens
de opleiding speelt het fluiten zelf een centrale
rol. Op het veld merk je meteen wat goed gaat
en wat nog beter kan. 

 
FLUIT 

In 1878 werd de 
scheidsrechtersfluit ontworpen.
Daarvoor zwaaide de arbiter met

een witte vlag als hij iets gezien had wat
niet mocht. De fluit is nu het belangrijkste
item om de aandacht van de spelers te

krijgen of het spel stil te leggen. Eén keer
fluiten betekent dat de scheidsrechter een

overtreding of andere fout heeft gezien en het
spel onderbreekt. Twee keer fluiten betekent
dat – na 45 minuten plus blessuretijd – de
eerste helft is afgelopen. Driemaal fluiten

betekent dat – na 90 minuten plus
blessuretijd – de wedstrijd is

afgelopen.  

GELE EN GELE EN 
RODE KAARTRODE KAART 

Geen enkele scheidsrechter 
vindt het leuk om rode of gele 
kaarten te geven, maar soms is

het wel noodzakelijk. Daarom moet
de scheidsrechter deze altijd bij
zich hebben. Geel betekent een
officiële waarschuwing en bij
een rode kaart word je van 

het veld gestuurd. 

ervoor

teams.
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WAAR OF 
NIET WAAR?

Weet jij net als Danny Makkelie alles over de spelregels van voetbal?  
Test dan nu je kennis met deze quiz.

WAAR OF WAAR OF 
NIET WAAR?NIET WAAR?

Weet jij net als Danny Makkelie alles over de spelregels van voetbal?  Weet jij net als Danny Makkelie alles over de spelregels van voetbal?  
Test dan nu je kennis met deze quiz.
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 NIET WAAR WAAR

1.
De penaltystip bevindt zich op13 meter vanaf de doellijn.

 NIET WAAR
 WAAR

3.
Voor het hinderen van de 

keeper krijg je een gele kaar
t.		

 NIET WAAR
 WAAR

2.
Als het sneeuwt tijdens een

voetbalwedstrijd, wordt een

groene bal gebruikt, zodat h
ij

zichtbaar is.		

15

De 
oplossing
vind je op 
pagina 95
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 NIET WAAR WAAR

5.
Een voetbalwedstrijd duurt
twee keer 45 minuten.

 NIET WAAR WAAR

7.
De kleur van kunstgrasvelden  

bij voetbal is blauw.

 NIET WAAR WAAR

8.
Je kunt uit een ingooi niet 

buitenspel staan.			

 NIET WAAR
 WAAR

9.
 De rust na de eerste helft duurt 15 minuten.			

 NIET WAAR
 WAAR

4.
Om te bepalen welk team
de aftrap neemt, gooit de

scheidsrechter een munt op.
Dit

noem je de floss.

 NIET WAAR WAAR

6.
Voor het uittrekken van het shirt 

na het scoren van een doelpunt

krijgt een speler een rode kaart.

 NIET WAAR WAAR

10.
Een doelpunt telt wanneer de bal

voor de helft over de doellijn is
gegaan.


