
VOETBAL      ROULETTE®
Het balletje kan soms raar rollen…

SPELREGELS – 4 RONDES
Voetbal Roulette maakt elke wedstrijd nog spannender!

Om Voetbal Roulette te kunnen spelen heb je alleen een Voetbal Roulette bord nodig plus een non

permanent (wisbare) marker / fineliner of een gewoon potlood met gum. Let op: Speel je met een

gewone pen of stift dan kan je het spel niet wissen en maar één keer spelen. Je speelt Voetbal

Roulette met 2 tot 4 personen tijdens een ‘live’ voetbalwedstrijd op tv.

Iedere speler doet voor en tijdens de wedstrijd 24 voorspellingen verdeeld over 4 spelrondes: 1) minuut

1 t/m 30, 2) 31 t/m rust, 3) 46 t/m 75, en 4) 76 t/m eindsignaal, waarmee je punten kunt winnen (van 4

tot 30 punten). Winnaar is degene met de meeste punten! Let op: je hoeft niet consequent te

voorspellen, je kunt dus 0-0 als einduitslag voorspellen, en voorspellen dat de thuisclub wint.

Onderstaand een handleiding om Voetbal Roulette met 4 rondes te spelen. De spelregels en

puntentelling voor Voetbal Roulette voor 2 en 6 spelrondes vind je ook op de website

www.voetbalroulette.nl

De voorspellingen per ronde en de punten:

1. Aantal geldige goals per periode: 0 goals (4 pt.) of 1 goal (4 pt.) of 2 of meer goals (10 pt.);
2. Team dat de periode wint (5 pt.);
3. Gele kaart (5 pt. per kaart), of rode kaart (25 pt. per kaart), of penalty (25 pt. per penalty), of geen

van drieën (10 pt.) in de periode;
4. De juiste tussenstand aan het einde van de periode (15 pt.);
5. Topscore: de juiste minuut waarin een geldig doelpunt wordt gescoord: 30 punten! Kies je voor

een doelpunt in de extra tijd, dan levert je dat 20 punten op.
6. Eindstandbonus: de juiste einduitslag levert een bonus van 25 punten op, de juiste winnaar 10

punten!
De puntentelling staat ook op het speelbord linksboven.

Let op: iedere speler mag 1 voorspelling per categorie per ronde doen. Dit geldt niet voor voorspelling

5 (juiste minuut). Iedere speler mag hierbij ieder kwartier 1 minuutvoorspelling doen. Dus in Ronde 1

tweemaal, in ronde 2 eenmaal, in ronde 3 tweemaal en in ronde 4 eenmaal.

Het begin
Benoem een scheidsrechter. Dit is de spelleider
die ook aan het spel kan deelnemen als speler.
De scheidsrechter houdt de scores bij en is
verantwoordelijk voor een goed verloop van de
wedstrijd. De scheidsrechter beslist bij verschil
van mening over de toepassing van de
spelregels.
De scheidsrechter noteert als eerste de uit- en
thuisspelende teams op het spelbord.
Vervolgens kiest iedere speler een rugnummer
tussen 1 en 8. De scheidsrechter noteert deze
door op het bord onder het betreffende
rugnummer de initialen van de speler op te
schrijven.

Voorafgaand aan de wedstrijd
Iedere speler, te beginnen bij het laagste
rugnummer, voorspelt de einduitslag en de
winnaar van de wedstrijd. De scheidsrechter
noteert deze voorspellingen op het bord in het
vak Eindstand Bonus. Bijvoorbeeld: als speler 4
als eindstand 3-1 voorspelt en als winnaar het
uitspelende team dan is de notatie op het bord:
4) 3-1 en een kruisje bij het vakje U (Uitspelend
team).

Voorspellingen bij Voetbal Roulette hoeven dus
niet consequent te zijn!

Op verzoek van de scheidsrechter voorspelt nu
iedere speler, te beginnen bij het hoogste
nummer, de 6 voorspellingen voor de 1ste ronde
(minuut 1 t/m 30). De scheidsrechter noteert de

voorspellingen op het bord in de linker balk
Oneven Periode.

Voorbeeld: Speler 4 voorspelt 0 goals in de 1ste
ronde. Dan noteert de scheidsrechter een 4 in
het vak 0 goals etc. De scheidsrechter noteert
de 3 voorspellingen voor de minuut waarin een
doelpunt gescoord wordt in de bovenste helft
van het betreffende minuutvak. Bijvoorbeeld een
doelpunt in de 4de minuut noteert hij boven in
het vak van minuten 4/49.

De Wedstrijd kan beginnen!
Tussen minuut 23 – 27: De scheidsrechter
vraagt en noteert de 5 voorspellingen voor de
2de ronde (minuut 31 t/m rust), in omgekeerde
volgorde aan de 1ste ronde. Hij gebruikt hiervoor
de rechter balk (Even Periode).
Na minuut 30: De scheidsrechter telt de punten
voor de 1ste ronde, noteert ze op het scoreboard
en rapporteert de tussenstand. Vervolgens wist
hij de voorspellingen van de 1ste ronde in de
linker balk, zodat hij deze balk kan gebruiken
voor de voorspellingen van de 3de ronde.

In de rust
De scheidsrechter telt de punten op voor de 2de
ronde, noteert ze op het scoreboard en
rapporteert de tussenstand. Hij wist nu de
voorspellingen van de 2de ronde in de rechter
balk om daar de voorspellingen voor de 4de
ronde te kunnen noteren.

Hierna vraagt en noteert de scheidsrechter de 6
voorspellingen voor de 3de ronde (minuut 46
t/m 75). De koploper moet als eerste
voorspellen, dan de speler die tweede staat etc.

De 2de helft kan gespeeld worden!
Tussen minuut 68 – 72: De scheidsrechter
vraagt en noteert de 5 voorspellingen voor de
4de ronde, eerst aan de koploper, vervolgens de
nummer 2 etc.
Na minuut 75: De scheidsrechter verzamelt/telt
de punten voor 3de ronde, noteert ze, en
rapporteert de tussenstand.

Na de wedstrijd
De scheidsrechter telt de punten van de 4e
ronde, noteert ze, voegt de eventuele
eindstandbonussen toe en rapporteert de
eindstand!

De speler met de meeste punten wint!

 SNELLE START 

1. Vul de teams in:  thuis en uit

2. Vul de initialen van de deelnemers 

in, onder het door hen gekozen 

rugnummer

3. Noteer de voorspellingen voor de 

einduitslag en de winnaar van de 

wedstrijd (T/U/G)

4. Noteer de eerste vier voorspellingen 

van iedere deelnemer voor de ronde 

door de rugnummers op te schrijven 

in de betreffende voorspelvakken 

onder de (on)even periode

5. Noteer de minuutvoorspellingen 

voor de periode

6. Na iedere ronde: tel de punten op 

en start opnieuw bij 4

 NIEUWE RONDE! 


