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Protocol kampioenen 
 

VV Heerenveen is trots op haar kampioenen. 

Kampioen worden is een hele prestatie en de teams die deze prestatie neerzetten worden door de 

club extra in het zonnetje gezet. VV Heerenveen streeft er naar om activiteiten rondom 

kampioenschappen zo goed en gelijkwaardig mogelijk te laten verlopen. Om deze reden is het 

protocol kampioenen opgesteld. 

 

Wanneer is een team kampioen? 

1.  Indien een team in de stand van de competitie bovenaan staat en niet meer ingehaald kan 

worden door concurrenten 

 (Op basis van regelgeving van de KNVB). 

2.  Indien een team bij een onvolledig uitgespeelde competitie (met name bij najaars- en 

voorjaarscompetitie) en waarbij door de KNVB geen wedstrijden meer worden ingepland, het 

team bovenaan staat op basis van het minste aantal verliespunten. 

3.  Indien een team bij de bekercompetitie als 1e eindigt. 

  

NB: “Winterkampioen” in een volledige competitie, dus als koploper de winterstop in gaan, telt niet 

als kampioen. 

 

Zaalcompetitie 

In de winterstop wordt deelgenomen aan twee verschillende zaalcompetities. Kampioen in het 

kersttoernooi of de zaalcompetitie wordt niet gevierd als een kampioenschap, maar volstaat met een 

eervolle vermelding met foto op de VV Heerenveen site. Verantwoordelijkheid ligt bij de teamleider. 

 

Nacompetitie of periodekampioen 

Het behalen van de nacompetitie of periodekampioen worden, volstaat met een eervolle vermelding 

met foto op de VV Heerenveen site. Verantwoordelijkheid ligt bij de teamleider. 

Het winnen van de nacompetitie en het promoveren wordt gevierd als een voorjaarskampioenschap. 

 

In het geval dat een team kampioen wordt geldt het volgende protocol: 

 

Protocol kampioenschap seniorenteams (heren- en damesteams) 

De seniorencommissie kan niet altijd aanwezig zijn bij betreffende kampioenswedstrijden (zal wel 

het streven zijn) en zal in deze gevallen in overleg gaan met de betreffende coördinator omtrent 

regelen van het protocol. Indien gewenst kan altijd een bestuurslid worden gevraagd. Hiervoor graag 

een mail sturen naar bestuur@vvheerenveen.nl  
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De volgende zaken wordt door de teamleider geregeld: 

 

Voor de seniorenteams: 

 Een kampioenssjaal voor iedere speler, aantal te bestellen bij bestuur@vvheerenveen.nl  

 Uiterlijk drie dagen voor het verwachte kampioenschap; 

 Het team ontvangt 2 kratten bier / wijn / fris (naar keuze); 

 De teamleider meldt bij de kantinecommissie wanneer en hoe laat het kampioensteam komt 

door tijdig een email te sturen naar kantine@vvheerenveen.nl i.v.m. de bestellingen; 

 De foto van de kampioenen komt op de kampioenswand van de kantine.  

De teamleider mailt de kampioensfoto naar bestuur@vvheerenveen.nl 

 

Kostendrager: seniorencommissie 

De seniorencommissie geeft aan de penningmeester door welke bestedingen uit de kantine aan 

kampioenen zijn uitgegeven. 

 

Protocol kampioenschap jeugdteams (zowel jongens, meisjes als mixteams).  

De teams O7 t/m O10 vallen niet onder het kampioensprotocol.  

De visie van de KNVB op deze leeftijd is genieten van elke wedstrijd en geen focus op het 

klassement. 

 

De jeugdcommissie kan niet altijd aanwezig zijn bij betreffende kampioenswedstrijden (is wel het 

streven ) en zal in deze gevallen in overleg gaan met de betreffende coördinator omtrent regelen van 

het protocol. Indien gewenst kan altijd een bestuurslid worden gevraagd. Hiervoor graag een mail 

sturen naar bestuur@vvheerenveen.nl  

 

De volgende zaken wordt door de teamleider geregeld: 

 De teams tot O11 ontvangen bij een kampioenschap 1 patat per speler. 

 Vanwege het fasevoetbal kan een team diverse malen kampioen worden.  

Er wordt alleen de eerste keer een kampioenssjaal uitgereikt. 

Uiteraard krijg je wel na elk kampioenschap patat en drinken en kan een kampioensfoto 

ingeleverd worden voor de Kampioenenwand. 

 Vanaf O11, per speler een afdruk van de kampioensfoto. De leider maakt en stuurt de 

kampioensfoto naar bestuur@vvheerenveen.nl. De commissie communicatie zorgt voor het 

afdrukken van de foto’s. De deadline voor het aanleveren van de foto’s zijn: 

• Najaarskampioenen, vóór 1 februari; 

• Voorjaarskampioenen, vóór 1 juli. 

 Een kampioenssjaal voor iedere speler, aantal te bestellen bij  bestuur @vvheerenveen.nl. 

Uiterlijk drie dagen voor het verwachte kampioenschap; 
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 1 patat per speler (indien het zeer vroeg is en frituurpan nog niet aan staat, kan patat 

vervangen worden door 1  zakje chips en/of zakje snoep per speler/speelster); 

 1 consumptie per speler (geen alcoholische drank); 

 De teamleider meldt bij de kantinecommissie wanneer en hoe laat het kampioensteam patat 

komt eten door; 

 tijdig een e-mail te sturen naar kantine@vvheerenveen.nl ivm de bestellingen; 

 De foto van de kampioenen komt op de kampioenswand van de kantine. De teamleider mailt 

de kampioensfoto naar  bestuur @vvheerenveen.nl.  

 

Patat en drinken krijgen ze op dag van de wedstrijd (bij een uitwedstrijd krijgen ze patat en drinken 

bij terugkomst op SKW). De huldiging door de club van alle kampioensteams vindt indien mogelijk 

plaats op de dag van de laatste thuiswedstrijd van het 1e (zowel voor de winterstop als voor de 

zomer). Een speler van het eerste overhandigt de prijs. 

De jeugdcommissie coördineert bovengenoemde. 

 

Kostendrager: jeugdcommissie 

De jeugdcommissie geeft aan de penningmeester van het hoofdbestuur door welke bestedingen uit 

de kantine aan kampioenen zijn uitgegeven.  

 

Publicatie 

Aan het eind van het seizoen (en halverwege voor de najaarskampioenen) kan de teamleider een 

kampioensfoto insturen met eventueel een korte tekst ter publicatie.  Uiteraard moeten alle ouders 

/spelers het hiermee eens zijn, dit ivm de privacy. 

Stuur een e-mail met tekst en de volledige namen van de spelers naar: 

 

 Website, Facebook, Twitter: E: bestuur @vvheerenveen.nl  

 Clubblad VV Heerenveen: E: bestuur @vvheerenveen.nl 

 Heerenveense Courant: E: redactie.heerenveensecourant@ndcmediagroep.nl  

 Groot Heerenveen: E: redactie@grootheerenveen.nl   
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