BUITENSPEL !!!
Een regel die tot op de dag van vandaag enorme gevolgtrekkingen heeft. Was het niet alleen in het
voetbal, dan ook vooral buiten de velden. Buitenspel staan. Niet leuk. Of zit dat toch anders in elkaar?
Toen ik nog klein aapie was, is het mij snel uitgelegd. Buitenspel staan op het veld wil in feite zoveel
zeggen als: ‘balletje afwachten’. Tussen mij en de goal keeper moet minstens één speler van de
verdedigende ploeg staan. Anders is het niet eerlijk. Vrouwen hebben problemen om deze spelregel
te begrijpen; - heb ik mij laten vertellen.
Tegenwoordig zijn die regels wat verder aangescherpt. Tegenwoordig is het ‘buitenspel’ als je wordt
aangespeeld. Het kan dus zo zijn dat een speler van de aanvallende ploeg, geen tegenspeler voor
zich ziet, anders dan de goal keeper. Dan sta je als aanvallende speler NIET buitenspel. Alleen als je
wordt ‘aangespeeld’. Logisch, want dan is het ‘balletje afwachten’.
Het klinkt helemaal logisch. Tot op de dag van vandaag.
Was ik blij zeg: dat mij dit allemaal op jonge leeftijd al eens was uitgelegd. Sindsdien kon ik GOED
voetballen! Echt goed! Ik versloeg iedereen!
Tja, u denkt dat ik hier een beetje aan het overdrijven ben. Maar dat is eerlijk niet waar. Nooit stond ik
‘buiten spel’. Ik snapte de regel ‘buitenspel’ méér dan goed!
Vandaag heb ik het voetbalveld er weer eens mogen bijpakken. Duurde even. Veel gedoe. Gejoept
voor weinig, toen uit elkaar. Op de fiets mee naar huis. En thuis was dat nog een héél avontuur hoor.
Zo’n voetbalveld weer in elkaar knutselen. Maar met grote overdenkingen, met zonder tekening, is het
allemaal goed gekomen. Ik kan weer voeteballen!
Nu nog een tegenstander.
… en dat buitenspel staan: volgens mij klopt het niet. Volgens mij kan je helemaal niet buitenspel
staan. Op het voetbalveld. Kijkt u ZELF eens: ‘wat denkt u?’
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