
 

 

Protocol bij  kampioenschap jeugdteams. 

Een vast protocol geeft duidelijkheid en helpt bij uitvoering van wat we bij Altior als belangrijk  beschouwen 
binnen onze club: pro-actieve aandacht voor de sociale factor. Alle jeugdteams volgen dit protocol. 

In  2017 heeft de KNVB wedstijdvormen gewijzigd. Bij de Mini’s, JO-8, JO-9 en JO10 worden geen standen meer 
bijgehouden en zijn de uitslagen niet zichtbaar. Deze teams geen kunnen geen kampioen in hun poule worden. 
Teamleiders van de Mini’s, JO-8, JO-9 en JO10 zijn natuurlijk altijd vrij om op eigen verantwoordelijkheid en 
eigen kosten een activiteit, bijvoorbeeld een team bbq, te organiseren als afsluiting van het seizoen. 

Bij Onder 11 en hoger worden wel standen bijgehouden en zijn de uitslagen zichtbaar.  De KNVB gaf in het 
verleden bij de pupillen het advies dat als er sprake is van een gelijk aantal punten beide ploegen het 
kampioenschap mogen vieren, want bij de pupillen zijn er verder geen regels over doelsaldo enz. Dat is nu 
anders en wordt het: Bij een gelijk doelsaldo is het aantal doelpunten vóór beslissend. Is ook het aantal 
doelpunten vóór gelijk, dan is het totale resultaat van de onderlinge competitiewedstrijden beslissend. 
NOTE: Regels kunnen jaarlijks wijzigen, advies of bij twijfel informeer op de website van de KNVB 

1. Kampioenschappen Jeugd 

Wat Regelen door Uitvoering/ uitreiking door  
Uitnodigen sponsor + bestuurslid jeugdcoördinator  
Foto + bijschrift voor website/facebook  Teamleider Opsturen naar:       info@altior.nl 
   

• Bloemen, 5 euro per bos 
Aantal bloemen hangt af van 
aantal spelers. 

 
 

• Koffie/Frisdrank/limonade. 
                 Patatje of tosti voor de spelers                  
                 in de kantine van Altior 
 
 

• Gebak  
 

Teamleiders  
 
 
 
 
Teamleiders in overleg met 
kantinebeheerder 
 
 
 
Gebak door teamleider te 
bestellen. Bedrag tot €30,00 
 
 

Van te voren bestellen en op te  
halen bij Fam. v/d Hoorn. Nr 0172-604437 
Bonnetje inleveren bij bestuur 
 
 
Kantine Altior, Kantinebeheerder 
 
 
 
 
Bonnetje inleveren bij bestuur  

Toespraak na wedstrijd door bestuurslid 
 
 
Uitreiken kampioensschaal (leenschaal) 

Teamleider 
 
 
Bestuurslid  

Teamleider/bestuurslid onderling de input 
bespreken 
 
Bestuurslid reikt deze schaal uit aan team 

 
Aanschaf medailles,  ca € 2.00 per stuk 
 

 
Teamleider 

 
Bonnetje inleveren bij bestuur 

Teamleiders zijn natuurlijk vrij om op eigen verantwoordelijkheid en eigen kosten extra activiteiten rondom de 
kampioenschap te organiseren. Bijvoorbeeld rondgang door het dorp*, teamuitje /  bbq, etc.  
Wij verzoeken aub geen clubsponsors te benaderen om deze activiteiten te bekostigen.  
Extra activiteiten op het Altior terrein gaan in samenspraak met de jeugdcoördinator.  

 
* PAS OP MET PLATTE KAR, GEBRUIK ALLEEN WETTELIJKE TOEGESTANE VOERTUIGEN OM PERSONEN TE 
VERVOEREN: Kampioenen en platte karren.. is dit veilig??. Niet om de feestvreugde te bederven, maar 
veiligheid gaat voor alles. Wettelijk is vastgelegd dat de chauffeur of eigenaar van de kar is aansprakelijk voor 
eventuele ongevallen.Het bestuur van Altior raadt het dan ook af om op een dergelijke manier een 
kampioenschap te vieren. Toch een rondje Aarhoeve…..  neem de juiste maatregelen en gebruik de juiste 
middelen (bijvoorbeeld auto, cabriolet, lopend of fiets) om de veiligheid kunt garanderen.  


