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Richtlijn ballenkinderen 5-ballen-systeem Eredivisie (en eventueel Topdivisie)
Alle ballenkinderen werken samen als een team, niet alleen om te zorgen dat de wedstrijd een vlot
verloop heeft maar ook opdat de teams op hun best kunnen presteren.
Het 5 ballen systeem
Ballenkinderen op de posities 1- 2 & 4 - 5
Zij moeten altijd een bal hebben. De serveerder kan zowel de bal ontvangen om te gaan serveren van
ballenkind 1 of 2 dan wel van 4 of 5.
Ballenkinderen 3 en 6 zorgen ervoor dat de bal van het veld wordt gehaald als de spelers dat niet al
gedaan hebben. Zij zorgen er tevens voor dat de bal naar die kant wordt gerold waar er het laatst
geserveerd is zodat de ballenkinderen op de posities 1 -2 óf 4 - 5 zo snel mogelijk weer in het bezit van
een wedstrijdbal zijn.
Algemene richtlijnen
*

Zorg ervoor dat er altijd een wedstrijdbal is op de posities 1 - 2 en 4 – 5 zodat de volgende rally
meteen kan beginnen.

*

Droog de bal met een droge handdoek af voordat je deze aan de serveerder geeft.

*

Alle ballenkinderen moeten ervoor zorgen dat de inspeelballen en de wedstrijdballen strikt
gescheiden blijven.

*

Ben er zeker van dat dezelfde bal van de laatste rally niet direct daarna weer wordt gebruikt voor
de volgende rally. De scheidsrechters zullen hierop toezien en zijn hiervoor verantwoordelijk maar
de ballenkinderen kunnen hierbij behulpzaam zijn.

*

Rol geen bal naar een andere positie dan naar een speler die gaat serveren en geef de bal voor de
volgende service alleen maar aan de serveerder.

*

Kijk uit voor reclameborden die niet in een lijn staan. Zij kunnen voor gevaar zorgen als jij de bal
rolt en hierdoor in het speelveld terecht kan komen.

*

Als een bal in het publiek terecht komt dan moet in principe ballenkind 1 of 4 deze bal gaan
ophalen. Is deze niet meer terug te halen informeer dan het jurylid (Eredivisie) of de 2e
scheidsrechter.

Gedurende het inspelen aan het net
Bij het inslaan zorgen de ballenkinderen ervoor dat de aanvallers of de serveerder zo snel mogelijk weer
een bal hebben. Na het inslaan zorgen de ballenkinderen er ook voor dat de inspeelballen zo snel
mogelijk van het speelveld af worden gehaald en in de ballenwagentjes worden gedaan.
Tijdens de wedstrijd
De ballenkinderen op de posities 1 – 2 en 4 – 5 ontvangen voor aanvang wedstrijd elk een wedstrijdbal
van de 2e scheidsrechter. Vlak voor het begin van de wedstrijd ontvangt de serveerder de wedstrijdbal
van de 2e scheidsrechter.
Alle vijf wedstrijdballen blijven bij de ballenkinderen gedurende de spelonderbrekingen, tussen de rally’s
en gedurende de pauzes tussen de sets. Voor de beslissende set neemt de 2e scheidsrechter een
wedstrijdbal in ontvangst en de andere vier wedstrijdballen blijven bij de ballenkinderen op de posities
1 -2 en 4 - 5.
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De 2e scheidsrechter geeft voor het begin van de beslissende (5e) set deze wedstrijdbal aan de
serveerder.
Tijdens de wedstrijd, wanneer de bal uit het spel is, wordt de bal opgehaald door een ballenkind
(meestal 3 of 6) en daarna gerold naar positie 1 of 2 dan wel naar 4 of 5.
De ballenkinderen mogen niet met de wedstrijdballen spelen gedurende de spelonderbrekingen, tussen
de rally’s en gedurende de pauzes tussen de sets.
Na de wedstrijd moeten de vijf wedstrijdballen worden teruggebracht naar de tellertafel.
Hoe zit je op een stoeltje/krukje met een wedstrijdbal (zie foto)
1.

Benen niet gekruist maar gebogen

2.

Bal tussen je voet en een reclamebord

3.

Armen samen en ordelijk voor je lichaam

4.

Handdoek gevouwen en onder het stoeltje geplaatst

5.

Gezicht richting het speelveld

Speelruimte: Ballenkinderen posities en balbewegingen

