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INSTRUCTIES BALLENJONGENS 2019-2020 

Zoals vastgesteld door de KNVB leveren de jeugdteams van VVOG de ballenjongens aan tijdens de 
wedstrijden van het eerste van VVOG. Hieronder lees je enkele belangrijke aanwijzingen. Lees die 
goed door. 

- De ballenjongens/-meisjes, inclusief 1 begeleider (leider/trainer/ouder) worden uiterlijk om 
14.00 uur verwacht in het wedstrijdsecretariaat. 

- Er worden 8 ballenjongens/-meisjes per wedstrijd ingezet.  
- Voordat de spelers het veld op komen staan de spelers met vlaggen klaar op het veld. 
- De ballenjongens/-meisjes zijn allen gelijk representatief gekleed in een trainingspak zonder 

reclame-uitingen. Ze krijgen hiervoor een regenjack van VVOG. Zorg zelf voor een  
- De materiaalman van VVOG 1 deelt de ballen uit en worden na de wedstrijd ook weer bij 

hem ingeleverd. De begeleider is verantwoordelijk voor uitdelen en inleveren van de ballen. 
- De ballenjongens/-meisjes dienen hun posities in te nemen zoals op onderstaande afbeelding 

is aangegeven, zo dicht mogelijk bij de reclameborden. 
- De ballenjongens/-meisjes dienen de bal in de hand te houden, niet aan de voet. 
- De ballenjongens/-meisjes dienen het spel te blijven volgen. 
- De ballenjongens/-meisjes kijken, wanneer een bal over de lijn gaat, eerst of een speler zelf 

de bal nog kan/gaat pakken of een bal uit het publiek op het veld belandt. Gebeurt dit niet 
dan direct een bal gooien. Daarna pas een andere bal pakken. 

- De ballenjongens/-meisjes lopen na afloop warming-up, eerste helft of tweede helft nooit 
over het veld, altijd buiten de boarding langs. De begeleider is verantwoordelijk dat alle 
ballenjongens op één plek verzamelen en als groep naar het wedstrijdsecretariaat gaan. 

- Het is de ballenjongens/-meisjes niet toegestaan om een handtekening of shirts te vragen. 
- In de rust leg je je bal in de dug-out van VVOG en gaat iets drinken in het 

wedstrijdsecretariaat. Na maximaal 15 minuten sta je weer op je positie op het veld. 
- Na afloop van de wedstrijd levert elke ballenjongen/-meisje de bal in bij de materiaalman en 

het krukje en de geleende jas in het wedstrijdsecretariaat. 
- In het wedstrijdsecretariaat ontvangen de ballenjongens een consumptiebon voor eten of 

drinken. 
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