
Protocol kampioenschap voor jeugdteams 

Bij het behalen van een kampioenschap door een jeugdteam gelden de volgende afspraken: 

• De leider of leidster van het betreffende team maakt een afspraak met de fotograaf 
1
 om na 

afloop van de kampioenswedstrijd een foto te maken. Deze foto zal door de fotograaf gemaild 

worden naar de webmaster van de Valleivogels-website 
2
, alsmede naar de redactie van het 

clubblad “de Valleivogel” 
3
. De leider of leidster zorgt er vervolgens voor dat er kopij over het 

behaalde kampioenschap digitaal naar de webmaster en de redactie van het clubblad verzonden 

wordt. De webmaster zal er zorg voor dragen dat de kampioensfoto en bijbehorende kopij van 

de leider of leidster op de Valleivogels-website geplaatst wordt. Ook zal de webmaster de kopij 

en foto door sturen naar de P.R. commissie 
4
. De medewerker P.R commissie zal dit vervolgens 

door sturen naar de Scherpenzeelse Krant en overige Regionale Media. De redactie van het 

clubblad zal er zorg voor dragen dat de kampioensfoto en de door de leider of leidster 

aangeleverde kopij in het eerstvolgende clubblad gepubliceerd wordt. 

 

• Na afloop van de kampioenswedstrijd zal tevens een blijvende herinnering uitgereikt worden aan 

iedere speler van het team door een vertegenwoordiger van het jeugdbestuur 
5
 Het 

jeugdbestuur zal er voor zorgen dat deze herinneringen tijdig aanwezig zijn. De begeleiding van 

het betreffende team zal een boeket bloemen overhandigd krijgen, deze bloemen worden door 

het jeugdbestuur besteld bij Flower Power. 

 

• Het jeugdbestuur zal er na streven om, als er meerdere kampioenschappen te vieren zijn, de  

betreffende teams op dezelfde zaterdag en tijdstip in het clubhuis te huldigen. Hier zal vooraf 

met de leiders van de kampioensteams over gecommuniceerd worden. 

 

• Gebruikelijk is dat na afloop van de huldiging de kampioenen worden verwend met patat en 

drinken. Hiervoor kan de patatbon, welke aan het begin van het seizoen is uitgereikt, gebruikt 

worden. Mochten beide bonnen al verbruikt zijn dan zal in overleg het “etentje” door het 

jeugdbestuur aangeboden worden. De leider of leidster dient er op toe te zien dat na het 

nuttigen van het feestmaal de tafels in het clubhuis weer opgeruimd en schoon worden achter 

gelaten. 

 

• Een traditie is dat na het behalen van een kampioenschap het team op de “platte kar” door het 

dorp gereden wordt. Hier gelden een paar dringende spelregels voor. Het is ten strengste 

verboden om alcoholische drank of glaswerk mee te nemen op de kar. Verder moet er een 

deugdelijke valbescherming op de kar aanwezig zijn, dit alles om ongelukken te voorkomen. De 

begeleiding van het betreffende team worden dringend verzocht hier streng op toe te zien. 

Het Jeugdbestuur s.v. “de Valleivogels” 

                                                           
1
 Fotograaf   Tèke Lanting   033-277-0857  wilteke@hetnet.nl 

2
 Webmaster   Kees de Koning   033-277-3346  sv.valleivogels@hetnet.nl 

3
 Redactie clubblad  André Diepenveen  033-277-3641  redaktie_valleivogels@hotmail.com 

4
 PR Commissie   Peter Henken   033-277-0619  peuthenken@hotmail.com 

5
 Het Jeugdbestuur  Jan van Dijk  033-277-3604  jeugd@valleivogels.nl 


