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Voetbal
Voetbal is een wereldwijd populaire balsport waarbij twee ploegen van elf spelers moeten
proberen de bal in het doel van de tegenstander te krijgen. De bal mag met ieder deel van
het lichaam gespeeld worden, met uitzondering van armen en handen (behalve bij de
inworp). In de praktijk wordt vooral met de voet gespeeld en met het hoofd gekopt. Ook
moet de bal te allen tijde speelbaar blijven en mag deze niet afgeklemd worden door
bijvoorbeeld op de bal te gaan liggen of deze tussen de benen te klemmen. Deze
beperkingen gelden niet voor de doelverdediger, ook wel keeper genoemd, in het eigen
strafschopgebied.
Om goed uit de voeten te kunnen op het grasveld, waarop meestal wordt gespeeld, dragen
de spelers speciaal gefabriceerde voetbalschoenen.

Spelregels
Het speelveld (vaak ook voetbalveld of voetbalterrein genoemd) is rechthoekig en moet
ongeveer 50 meter breed en 100 meter lang zijn. De afbakening gebeurt met lijnen en op de
hoeken worden hoekvlaggen geplaatst. In het midden van de achterste lijnen moet verplicht
een doel staan.
Het doel is 7,32 meter breed en 2,44 meter hoog. Het is gemaakt van hout of aluminium en
is aan de voorzijde open terwijl aan de achterkant een net hangt.
De duur van een wedstrijd bedraagt 2 maal 45 minuten (plus eventuele extra tijd, ook wel
blessuretijd genoemd, van enkele minuten), daartussen is er een rustpauze van 15 minuten.
Is er na negentig minuten nog altijd sprake van een gelijke stand en is een winnaar
noodzakelijk, dan zal er nog een verlenging van twee keer vijftien minuten worden gespeeld.
Is er na de verlenging nog altijd geen winnaar bekend, dan worden er strafschoppen
(penalty's) genomen. Beide partijen nemen om de beurt een strafschop. Het team dat na vijf
strafschoppen de meeste ballen in het doel heeft gekregen, is de winnaar. Mocht er een
gelijke stand staan na vijf strafschoppen, dan worden er om en om strafschoppen genomen,
totdat het ene team mist en het andere raakt.
Het spel wordt gespeeld door twee teams van normaliter elf spelers, inclusief de doelman.
Het staat onder leiding van een scheidsrechter die door twee assistent-scheidsrechters of
grensrechters wordt geassisteerd. Bij wedstrijden in de hoogste regionen van het betaalde
voetbal en grensoverschrijdende wedstrijden is er ook nog een vierde official aanwezig.
Een spelregel die regelmatig tot discussie leidt is de buitenspelregel. Een speler staat in
buitenspelpositie als hij dichter bij de doellijn van de tegenstander staat dan de bal en de
vóórlaatste tegenstander. Dit geldt niet wanneer de speler zich op zijn eigen speelveldhelft
bevindt. Een tegenstander telt ook mee als hij zich achter de doellijn bevindt. Een speler
staat niet buitenspel als hij zich achter de bal begeeft, bij het moment van spelen van de bal.
In buitenspelpositie staan is niet tegen de regels. Het kan pas strafbaar zijn als een
medespeler de bal naar deze speler speelt op het moment dat deze speler in
buitenspelpositie staat. Een speler wordt alleen voor zijn buitenspelpositie bestraft indien
hij, op het moment dat de bal wordt geraakt of gespeeld door een medespeler, naar het
oordeel van de scheidsrechter, actief bij het spel betrokken is door in te grijpen in het spel,
of een tegenstander in diens spel te beïnvloeden, of voordeel te trekken uit zijn
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buitenspelpositie. Een speler wordt niet voor zijn buitenspelpositie bestraft indien hij de bal
rechtstreeks ontvangt uit een doelschop, inworp of hoekschop.
Als een speler naar de doelman passt met een lichaamsdeel vanaf de knie tot de voet en de
doelman pakt de bal met de handen, dan is het een terugspeelbal. In dit geval kent de
scheidsrechter een indirecte vrije trap toe aan de tegenstander.
Wanneer de bal door een dood element (bijvoorbeeld de cornervlag of de scheidsrechter)
wordt geraakt, moet er doorgespeeld worden, ook al zou daardoor een der partijen
bevoordeeld of benadeeld worden. Als de bal via de scheidsrechter, die zich binnen het
speelveld bevindt, over de zijlijn gaat, krijgt de partij die daaraan voorafgaande de bal het
laatste speelde, een inworp tegen.
Bron: Wikipedia-bijdragers. (2021, 25 januari). Voetbal. Wikipedia.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Voetbaln
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Het Duitse voetbalelftal
Het wereldkampioenschap voetbal van 1954 in Zwitserland was voor de Bondsrepubliek
Duitsland het eerste grote sportieve succes. De BRD was vijf jaar eerder opgericht en had tot
dusver nauwelijks aansprekende sportresultaten geboekt, totdat het onverslaanbaar
geachte Hongarije in de finale het onderspit moest delven. De wedstrijd gaat sindsdien door
het leven als 'het wonder van Bern'.
In de jaren zeventig was het West-Duitse voetbalelftal zeer succesvol. Het nationale elftal
werd Europees kampioen in 1972 en klopte Oranje in de finale van het WK '74 in München.
In 1980 was Duitsland opnieuw de beste van Europa.
In 1990 schreef het Duitse elftal, vlak voor de vereniging van Oost- en West-Duitsland, voor
de derde keer het wereldkampioenschap op haar naam. Het won in de finale van Argentinië
met 1:0, een doelpunt uit een penalty vlak voor het eindsignaal. Tijdens het toernooi maakte
de latere bondscoach Rudi Völler zich in Nederland zeer impopulair door zijn ruzie met Frank
Rijkaard. Laatstgenoemde spuugde Völler tot twee keer toe in zijn haren. Beide spelers
werden van het veld gestuurd. Het laatste grote Duitse succes dateert van 1996. ‘Die
Mannschaft’ werd in het Wembleystadion in Engeland Europees kampioen.
In 2006 organiseerde Duitsland voor de tweede keer het WK. De organisatie van het
toernooi was een groot succes. Het Duitse team reikte tot de halve finale, maar werd daarin
na verlenging uitgeschakeld door de latere kampioen Italië. Bondscoach Jürgen Klinsmann
ging niet in op een contractverlenging, waarna Joachim Löw het stokje van hem over nam.
Onder zijn leiding haalde Duitsland in 2008 de finale op het EK, maar moest daarin in Spanje
zijn meerdere erkennen.
Niet alleen bij de mannen is Duitsland succesvol, ook de Duitse vrouwen behoren op ieder
toernooi tot de favorieten. Sinds 1989 zijn de Duitse speelsters zeven keer Europees
kampioen geworden en twee keer wereldkampioen. In 2011 wordt het WK voetbal voor
vrouwen in Duitsland gehouden. Birgit Prinz is al jarenlang de belangrijkste speelster bij het
Duitse elftal.
(Bron: Het Duitse elftal. (z.d.). Duitsland Instituut. https://duitslandinstituut.nl/naslagwerk/628/hetduitse-elftal )
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Wedstrijden tussen Nederland en Duitsland
Nederland en Duitsland hebben al tientallen keren tegen elkaar gespeeld. Tussen de
onderlinge ontmoetingen zitten enkele beladen, maar ook een aantal schitterende
wedstrijden. In 2005 eindigde Nederland-Duitsland in 2-2.
De eerste Nederland-Duitsland werd op 24 april 1910 in Arnhem gespeeld. Nederland
versloeg het Duitse keizerrijk met 4-2. Daarna volgde een reeks vriendschappelijke duels,
waarin beide landen aan elkaar gewaagd waren. Aan één van deze wedstrijden hebben de
Nederlandse spelers minder prettige herinneringen: in 1937 werd in Düsseldorf een
wedstrijd tegen nazi-Duitsland gespeeld.
Voor aanvang van de wedstrijd werden voor het Duitse team twee liederen ten gehore
gebracht. Eerst werd het ‘Horst Wessel-Lied’, de hymne van de NSDAP, gedraaid en
vervolgens het volkslied ‘Deutschland über alles’. Aan de Nederlandse voetballers was
opgedragen tijdens het eerste lied niet in de houding te gaan staan, maar bij het tweede lied
wel. Zij volgden gehoorzaam de instructies op, maar erg op hun gemak voelden zij zich
waarschijnlijk niet. In het met nazisymbolen versierde Rhein-stadion eindigde de partij in 22. Na afloop weigerden de Nederlandse spelers contact met de tegenstanders.
Ruim een jaar later, in december 1938, stond in Rotterdam de wedstrijd NederlandDuitsland op het programma. De aankondiging van de wedstrijd leverde commotie op,
omdat een maand eerder de Reichskristallnacht had plaatsgevonden. Burgemeester P.J. Oud
besloot de wedstrijd wegens verwachte ordeverstoringen te verbieden. De belangrijkste
leider van de voetbalbond, Karel Lotsy, was woedend over dit besluit. Volgens hem moest de
wedstrijd gewoon doorgaan.
De eerste keer dat het Nederlandse en Duitse elftal elkaar na de Tweede Wereldoorlog weer
ontmoetten, was tijdens een vriendschappelijke wedstrijd in 1956. Nederland versloeg de
wereldkampioen van 1954 in Düsseldorf door twee doelpunten van sterspeler Abe Lenstra.
Er volgden nog enkele oefenduels tot het er in 1974 werkelijk om ging: Nederland en
Duitsland speelden de WK-finale in München. Oranje had indruk gemaakt tijdens het
toernooi, door met mooi voetbal onder meer Argentinië en Brazilië te verslaan. Met een
snoeiharde penalty van Johan Neeskens kwam Nederland al in de tweede minuut op
voorsprong. Halverwege de eerste helft kreeg ook Duitsland een strafschop: 1-1. Net voor
rust scoorde spits Gerd Müller de 2-1. In de tweede helft werd niet meer gescoord en
Duitsland was wereldkampioen.
De finale van dit WK staat voor menig Nederlander in het geheugen gegrift. Hoe kón Oranje
deze wedstrijd verliezen? Het totaalvoetbal waar het Nederlandse team om geroemd werd,
kwam er in de finale niet uit. De Duitsers waren gewoonweg beter.
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Rivaliteit
Veertien jaar later nam Nederland wraak voor de verloren WK-finale. Oranje versloeg
Duitsland in de halve finale van het EK 1988 in het Volkspark-stadion in Hamburg. Na de 1-0
van ‘aartsvijand’ Lothar Matthäus kwam Nederland terug in de wedstrijd door een penalty
van Ronald Koeman. De ontlading was enorm toen Marco van Basten net voor het einde van
de wedstrijd de bal langs doelman Eike Immel schoot. In de finale versloeg Nederland
vervolgens de Sovjet-Unie.
Twee jaar later speelden Nederland en Duitsland op het WK in Italië de achtste finale tegen
elkaar. Veel meer nog dan de uitslag herinneren veel mensen het beruchte spuugincident
tussen Frank Rijkaard en Rudi Völler. Na getreiter van Völler en een door hem aangesmeerde
gele kaart was Rijkaard het zat. Hij spuugde Völler in zijn haren. Beide spelers werden
vervolgens van het veld gestuurd. Duitsland won de wedstrijd met 2-1 en werd na
overwinningen op Tsjecho-Slowakije, Engeland en Argentinië voor de derde keer
wereldkampioen.

EK 1992 tot en met WK 2014
Op het EK 1992 stonden Nederland en Duitsland opnieuw tegenover elkaar. Oranje won de
poulewedstrijd tegen de Duitsers met 3-1. Beide landen werden vervolgens uitgeschakeld
door Denemarken. Na het EK van 1992 volgden enkele vriendschappelijke wedstrijden, tot
Nederland en Duitsland elkaar in 2004 weer op een groot toernooi tegenkwamen. De eerste
poulewedstrijd van het EK in Portugal eindigde in 1-1
Op het EK 2012 in Oekraïne versloeg Duitsland Nederland met 2-1. Nederland was na de
voorrondes uitgeschakeld, Duitsland bleef tot en met de halve finale in het toernooi, waarin
het van Italië verloor. De laatste wedstrijd tussen beide landen was een vriendschappelijke,
in november 2012. Daar bleef het 0-0.
Op het WK van 2014 in Brazilië leek een finale Nederland-Duitsland lange tijd mogelijk, maar
Nederland verloor in de halve finale na strafschoppen uiteindelijk van Argentinië (dat in de
finale het onderspit delfde tegen Duitsland). Aan het EK van 2016 deed Nederland niet mee
en ook voor het WK van 2018 heeft het zich niet gekwalificeerd.

(Wedstrijden tussen Nederland en Duitsland. (z.d.). Duitsland Instituut.
https://duitslandinstituut.nl/naslagwerk/629/wedstrijden-tussen-nederland-en-duitsland )
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Het EK 2020 en het coronavirus
Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, besluiten veel overheden, bedrijven
en organisaties om passende maatregelen te treffen. De gevolgen van het coronavirus
treffen ook het EK 2020 voetbal, waardoor de UEFA dinsdag 17 maart 2020 een bijeenkomst
heeft gepland met alle betrokkenen.
De volgende partijen hebben via een videoverbinding overlegd over EURO 2020 en het
coronavirus: UEFA, European Club Association, afgevaardigden van de Europa League en
Champions League, de FIFPro en de nationale voetbalbonden. In een aantal scenario's moest
ook de wereldvoetbalorganisatie FIFA bij het besluit betrokken worden.
Er waren een aantal scenario's voor het EK 2020 i.v.m. het coronavirus:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ongewijzigd door laten gaan;
Inkorten van het speelschema;
Wedstrijden verplaatsen naar veiligere landen;
Wedstrijden zonder publiek spelen;
Annuleren van het toernooi in 2020;
Verplaatsen van het toernooi naar december 2021;
Verplaatsen van het toernooi naar de zomer van 2021.
Uitkomst van het topoverleg is dat het Europees Kampioenschap voetbal een jaar
wordt uitgesteld. Dit betekent dat het EK voetbal voor het eerst in de historie
verplaatst is buiten het oorspronkelijke jaar. We krijgen nu dus een EK 2020 in het
jaar 2021.

(Bron: Het EK 2021 voetbal (EURO 2020). (z.d.). EK 2021. https://www.ek-2021voetbal.nl/#coronavirus )
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