
Protocol kampioenschap jeugdteams 

Spelregels. Als vereniging  zijn we blij met elk kampioenschap. De beloning voor een half jaar of een 

jaar hard trainen, wedstrijden spelen etc. Bij het behalen van de titel hoort natuurlijk ook een feestje. 

Om leiders en trainers te informeren over hetgeen van de vereniging mag worden verwacht, hierbij 

de spelregels. 

 

• Het rondrijden van de kampioenen op platte karren etc. is niet toegestaan c.q. wordt ernstig 

ontraden. De verzekering dekt deze ritten niet. De vereniging aanvaardt hiervoor dan ook 

geen enkele aansprakelijkheid en staat niet toe dat dit onder de vlag van SEH gebeurt. Dit 

betekent dat teams eventueel zelf voor een (aanvullende) verzekering dienen te zorgen 

(waarvoor de premie overigens niet gering is). Beter is het te zoeken naar een alternatief 

zoals in auto’s of op de fiets. Dit is aan de leiders of ouders zelf. 

 

• De kampioenen worden door de vereniging gehuldigd. Dit kan bijvoorbeeld voorafgaande 

aan de traditionele wedstrijd van het eerste op de dag van de nieuwjaarsreceptie (meestal 

de eerste zaterdag van het nieuwe jaar) of aan het einde van het seizoen, eveneens 

voorafgaande aan een wedstrijd van het eerste team.  Overleg hierover met  de coördinator 

van het jeugdbestuur. 

 

• De kampioenen krijgen zoveel mogelijk op de dag van het behalen van het kampioensschap 

de kampioensshirts. Belangrijk is dat de leider dit tijdig afstemt met Jan Wagenaar 

(janennikki@hotmail.com)  van de materiaalcommissie. De materiaalcommissie zorgt voor de 

shirts en wil dit minimaal één week van te voren weten. Jan zorgt ook voor een attentie voor 

de sponsor. Informeer Jan dus tijdig over de belangrijke dag zodat Jan de sponsor kan 

uitnodigen en de attentie kan verzorgen. 

 

• De supportersvereniging stelt een herinneringsmedaille  beschikbaar.  Deze kan worden 

aangevraagd  via  Jan Wagenaar.  

 

• Namens het bestuur en jeugdbestuur wordt na afloop van de kampioenswedstrijd of op een 

ander geschikt moment een patatje met een consumptie aangeboden in de kantine. 

Informeer tijdig de coördinator van het jeugdbestuur svp. Hij of zij kan er dan voor zorgen 

dat er een tafel beschikbaar is en regelt de bestelling in de keuken. Overige consumpties zijn 

voor eigen rekening. 

 

• NB: voor de jeugd onder 15, 17 en 19 geldt dat alleen de nummer één in de eindklassering 

zich kampioen mag noemen en dat het kampioensschap zo mogelijk op doelsaldo kan 

worden  beslist. Hierbij worden de richtlijnen van de KNVB gevolgd. Voor de overige teams 

geldt dat ook bij gelijke stand het kampioensschap mag worden gevierd en dat dit protocol 

ook dan van toepassing is. 
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• Voor de O8, O9 & O10 jeugd wordt door de KNVB geen stand of uitslagen bijgehouden. Om 

niet voorbij te gaan aan een evt kampioenschap is besloten bij winst in alle wedstrijden of bij 

max.1 gelijkspel er een normale huldiging plaats zal vinden zoals ook voor de oudere jeugd.  

 

Voor vragen en suggesties kun je terecht bij het jeugdbestuur via jeugdbestuur@vvseh.nl 

Vastgesteld  10 oktober 2018 / aangepast februari 2020. 
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