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SPELREGELS (EDITIE DRENTHE)

Buitenspel! Is een spannend en dynamisch kaartspel. Het is geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar en
kan gespeeld worden door 2 tot 10 personen. De speelduur bedraagt gemiddeld 20 tot 30 minuten.
Doel van het spel

Inhoud
116 speelkaarten, waarvan
76 spelerskaarten en 40 actiekaarten
19 witte spelerskaarten
19 blauwe spelerskaarten
19 oranje spelerskaarten
19 groene spelerskaarten
8 +2 kaarten
8 sla beurt over kaarten
8 verander speelrichting kaarten
4 verander van kleur kaarten
4 +5 kaarten
4 buitenspel kaarten
4 goal kaarten
De betekenis van de actiekaarten wordt
uitgelegd op de volgende pagina.

VoetbalreizenXL

Het doel van het spel is om als eerste al jouw
kaarten kwijt te raken. Zodra een speler al zijn of
haar kaarten kwijt is, heeft die speler de ronde
gewonnen. De overige spelers tellen de strafpunten
van de kaarten die ze nog in hun bezit hebben en
worden als overwinningspunten genoteerd bij de
winnaar van de ronde. Zodra een speler 750 overwinningspunten of meer heeft, stopt het spel. Deze
speler heeft het spel gewonnen. Indien gewenst
kan van tevoren een ander puntenaantal worden
afgesproken om zodoende de speelduur te verkorten
of te verlengen.

Voorbereiding
De beste verdediger aan tafel schudt de kaarten
en deelt iedere speler aan tafel zeven kaarten.
De overige kaarten worden gedekt in het midden
van de tafel gelegd. Deze stapel noemen we de
voorraad. De bovenste kaart van de voorraad wordt
omgedraaid en naast de voorraad open op de tafel
gelegd. Dit noemen we de aflegstapel. Is de eerste
kaart van de aflegstapel een actiekaart, dan gelden
er afwijkende spelregels (zie ‘betekenis van de
actiekaarten’ op de volgende pagina).
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De speler links van de deler begint het spel.
Als het jouw beurt is, gooi je een kaart op de
aflegstapel van hetzelfde team (kleur), waarde of
symbol (actiekaart), gelijk aan de bovenste kaart
van de aflegstapel. Een witte kaart mag meestal op
elke kleur of actiekaart worden gelegd (rekening
houdend met de betekenis van de actiekaarten).
Voorbeeld: de bovenste kaart van de aflegstapel
is een speler van het groene team met nummer
10. Dan moet je ook een kaart van het groene
team neerleggen, of een speler van een ander
team maar ook met nummer 10. Tevens mag je
een groene actiekaart spelen, of een van de witte
actiekaarten.
Als je geen geschikte kaart hebt om te spelen,
dan moet je een kaart pakken van de voorraad.
Als deze kaart wel geschikt is, dan mag je deze
direct spelen. Je mag er altijd voor kiezen om
geschikte kaarten NIET te spelen. In dit geval
moet je een kaart van de voorraad pakken. Deze
gepakte kaart mag dan indien mogelijk alsnog
op de aflegstapel gelegd worden. Je mag er niet
meer voor kiezen alsnog een andere geschikte
kaart op de aflegstapel te gooien.
Er wordt net zolang gespeeld totdat één van de
spelers al zijn of haar kaarten kwijt is. Als je nog
maar één kaart in jouw handen hebt, roep je
“laatste kaart”! Als je dit vergeet en het wordt
opgemerkt voordat de volgende speler begonnen
is aan zijn of haar beurt, dan moet je als straf drie
kaarten pakken van de voorraad. Let op, de laatste kaart die je speelt moet altijd een spelerskaart
zijn. Indien alle kaarten van de voorraad op zijn,
dan wordt de aflegstapel, met uitzondering van
de als laatst opgegooide kaart, opnieuw geschud
en als nieuwe voorraadstapel gebruikt.

Puntentelling
Zodra één van de spelers alle kaarten kwijt
is, heeft die speler de ronde gewonnen.
De overige spelers tellen nu de waarde van
hun kaarten in de hand:
Spelerskaarten
Wissel kaart
Rode kaart
Overige actiekaarten

Waarde rugnummer
50 punten
50 punten
20 punten

Het aantal strafpunten per speler wordt
opgeteld en genoteerd als overwinningspunten
bij de winnaar van de ronde. Er worden net
zoveel rondes gespeeld totdat een van de
spelers meer dan 750 punten heeft.
De winnaar
De winnaar van het spel heeft als eerste
750 overwinningspunten gehaald.
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Gele kaart;
pak twee kaarten van de voorraad.
De scheidsrechter kon jouw actie
niet waarderen en bestraft het met
een gele kaart.

dan heb deze ronde gewonnen. Vergeet echter niet
vóór het opgooien van de laatste spelerskaart ‘laatste
kaart!’ te roepen. Anders moet je alsnog de laatste
spelerskaart terugnemen en als straf drie kaarten
pakken uit de voorraad.

Bij het spelen van deze kaart, moet de
volgende speler twee kaarten pakken uit
de voorraad. De beurt is dan voorbij, tenzij de bestrafte
speler zelf ook een +2 kaart kan spelen. De speler daarna
moet dan 4 kaarten pakken, enzovoort. Deze actiekaart
mag alleen gespeeld worden op kaarten van dezelfde
kleur of dezelfde actiekaart van een willekeurige kleur.

Voorbeeld 2: je gooit deze kaart van het oranje team
op de aflegstapel. Je hebt echter geen spelerskaarten
van deze kleur in de hand. Jouw beurt is nu voorbij.
De volgende speler heeft wel een of meerdere
spelerskaarten van de oranje kleur in de hand. Die
speler mag nu alle spelerskaarten van deze kleur op
de aflegstapel gooien. De beurt is nu voorbij. Heeft
deze speler echter ook geen spelerskaarten van de
oranje kleur, dan mag deze speler bijvoorbeeld de
‘kampioen’ kaart spelen van een andere kleur en
indien mogelijk alle spelerskaarten van die andere
kleur afleggen. Ook actiekaarten van dezelfde kleur,
of een witte actiekaart (met uitzondering van de ‘
buitenspel’ kaart) mogen gespeeld worden. Als ook
dit niet kan pakt die speler een kaart uit de voorraad.
Indien mogelijk mag de gepakte kaart meteen
gespeeld worden.

Reservebank; sla een beurt over
De trainer heeft vandaag weinig
vertrouwen in jouw kwaliteiten en laat
je op de reservebank plaatsnemen.
Als je deze kaart speelt, moet de
volgende speler een beurt overslaan.
Deze kaart mag alleen gespeeld worden
op kaarten van dezelfde kleur of op dezelfde
actiekaart van een willekeurige kleur.
Kampioen!
Kampioen! Alle spelers van het team
delen mee in de feestvreugde.
Speel je deze kaart, dan mag je alle
spelers van hetzelfde team (kleur) op de
aflegstapel gooien. Als je geen spelers van
deze kleur hebt, is jouw beurt voorbij. In dat geval mag
de volgende speler al zijn of haar spelerskaarten van de
betreffende kleur op de aflegstapel gooien. Als die
speler dat ook niet kan, mag een andere actiekaart
gespeeld worden. Als ook dit niet kan, pakt die speler
een kaart van de voorraad en is de beurt voorbij.
Voorbeeld 1: je gooit de ‘kampioen’ kaart van de groene kleur op de aflegstapel. Je hebt drie spelerkaarten
van deze kleur in jouw hand. Je mag ze alle drie op de
aflegstapel gooien. De beurt is nu voorbij. Ben je door
het spelen van deze kaart direct al jouw kaarten kwijt,

N.B.: Is de ‘kampioen’ kaart aan het begin van de ronde
de eerste kaart van de aflegstapel, dan mag de speler die
begint alle spelerskaarten van de betreffende kleur
opgooien, een andere geschikte actiekaart spelen of
een kaart pakken uit de voorraad.

Duizelig; verander van speelrichting
Die bal kwam wel heel hard op
jouw hoofd, je bent er duizelig van!
Als deze kaart wordt gespeeld, dan verandert de
speelrichting. Als er met de klok mee werd gespeeld,
dan wordt nu tegen de klok in gespeeld en vice versa.
Deze kaart mag alleen gespeeld worden op kaarten
van dezelfde kleur of op dezelfde actiekaart van een
willekeurige kleur.
Lees verder

vervolg: betekenis van de actiekaarten
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Buitenspel!
Mooie actie, maar helaas, buitenspel!
Je mag de buitenspel kaart alléén
opgooien op een spelerskaart van een
willekeurige kleur en dus niet op een
andere actiekaart! De speler die de
spelerskaart heeft opgegooid, moet deze
terugnemen van de aflegstapel. Heeft de vorige speler
door de doelpuntkaart meerdere spelerskaarten mogen
afleggen, dan moet die speler al die kaarten terugnemen in de hand. Na het spelen van deze kaart
verandert de gevraagde kleur niet.
Voorbeeld: er wordt gespeeld met vier spelers.
Speler 1 gooit een spelerskaart op van de oranje kleur.
Speler 2 heeft geen geschikte kaart en kan na het pakken
van een kaart, nog steeds niet spelen. De beurt is voorbij.
Speler 3 speelt nu de ‘buitenspel’ kaart. Aangezien speler
2 niet kon spelen, moet speler 1 nu zijn of haar gespeelde spelerskaart weer terugnemen in de hand. Speler 4
vervolgt nu het spel met een kaart van de oranje kleur.
N.B.: Is deze kaart aan het begin van de ronde de eerste kaart
van de aflegstapel, dan pakt de speler die begint een kaart
van de voorraad.

Rode kaart;
pak vijf kaarten van de voorraad
Onsportief gedrag wordt niet
getollereerd! Rode kaart!
Je mag deze kaart in principe alleen
spelen als je geen spelerskaarten meer
hebt van de gevraagde kleur (er is een uitzondering,
hier wordt zo dadelijk op teruggekomen). De speler die
deze kaart speelt, mag een willekeurige speler in het
spel aanwijzen die bestraft wordt tot het pakken van vijf
kaarten. Tevens mag de speler die de rode kaart speelt
bepalen met welke kleur verder gespeeld gaat worden.
De bestrafte speler mag nu twee dingen doen:
Rode kaart accepteren: hij of zij pakt vijf kaarten van de
voorraad. De beurt is nu voorbij. Het spel gaat verder bij
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de speler ná de speler die de rode kaart heeft
gekregen. Dit kan inhouden dat een of meerdere
spelers gepasseerd worden en dus een beurt
moeten overslaan.
Straf aanvechten: de bestrafte speler vecht z’n straf
aan als diegene vermoedt dat de speler van de rode
kaart wel degelijk spelerskaarten van de gevraagde kleur in bezit heeft. De bestrafte speler mag de
andere speler uitdagen zijn of haar kaarten te laten
zien aan de bestrafte speler. Als blijkt dat de bestrafte speler onterecht een rode kaart heeft gekregen,
moet de speler die de rode kaart gespeeld heeft zelf
vijf kaarten pakken. De bestrafte speler ontloopt nu
de straf. Blijkt de rode kaart wel terecht, dan krijgt de
bestrafte speler een extra straf van twee kaarten en
moet er nu zeven pakken!
Voorbeeld: het spel wordt gespeeld met 7 spelers.
Speler 3 heeft geen spelerskaarten meer van de
gevraagde kleur. Hij of zij speelt de rode kaart en
straft speler 6. Speler 3 bepaalt tevens dat er vanaf
nu verder wordt gespeeld met de groene kleur. Speler
6 accepteert de rode kaart en pakt vijf kaarten uit
de voorraad. De beurt is meteen voorbij. Speler 7
vervolgt het spel met de groene kleur. Speler 4 en 5
worden hierdoor overgeslagen.
N.B.: Is de rode kaart aan het begin van een ronde
de eerste kaart van de aflegstapel, dan moet de speler die
begint meteen vijf kaarten pakken. De deler bepaalt in dit
geval de kleur waarmee gespeeld gaat worden. De straf
aanvechten is dan niet mogelijk.

Wissel! Verander van kleur
Het bord van de 4e man
gaat omhoog. Wissel!
De speler die deze kaart speelt mag
kiezen met welke andere kleur er
ver-der wordt gespeeld. Deze kaart
mag je op gooien op elke kleur en elke actiekaart en
mag dus altijd gespeeld worden.

