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1. Algemeen 

1.1 Doelstelling 

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

door ASW in het zonnetje gezet. Hoe is in het document ‘ASW Protocol Kampioenen’ 

vastgelegd.  

Het document maakt onderdeel uit van het huishoudelijk reglement van ASW 

1.2 Verantwoordelijkheid document 

Het document ‘ASW Protocol Kampioenen’ is in beheer van het bestuur van ASW. 

1.3 Verantwoordelijkheid uitvoering 

Uitvoering van het ‘ASW Protocol Kampioenen’ valt bij vaststelling van dit document onder de 

verantwoordelijkheid van: 

 De Jeugd Cie. voor de jeugdteams (jongens, meisjes en auti) 

 De Senioren Cie. voor de seniorenteams (heren en dames, zondag en zaterdag). 

 De Zaal Cie. voor de zaalteams.  

 

1.4 Kampioenschap 

Wanneer is een team kampioen?  

 Indien een team in de stand van de competitie bovenaan staat en niet meer 

ingehaald kan worden door concurrenten (e.e.a. op basis van regelgeving van de 

KNVB). 

 Indien een team bij een onvolledig uitgespeelde competitie en waarbij door de KNVB 

geen wedstrijden meer worden ingepland, het team bovenaan staat op basis van het 

minste aantal verliespunten. 

 Indien een team bij de bekercompetitie als 1e eindigt.  
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1.5 Publicatie 

Het is wenselijk dat van de kampioenswedstrijd en de huldiging een bericht wordt gepubliceerd 

op: 

 De website van ASW 

 De nieuwsbrief 

 Facebook van ASW 

 Hart van Holland  

 

1.7 Kampioensfeest 

Het bestuur oordeelt elk seizoen opnieuw of een apart kampioensfeest zal worden georganiseerd. 

Dit o.a. afhankelijk van het aantal teams dat kampioen is geworden. 

De datum van dit feest wordt bepaald in overleg met de teams die kampioen zijn geworden. Voor 

spelers, begeleiding en trainers van de kampioenen is het eten gratis. Drank is voor eigen rekening 

Het feest is toegankelijk voor alle leden en hun partner.  

 

1.6 Bijzonderheden 

De herinnering die teams en/of spelers ontvangen wordt bepaald door: 

 Het Jeugdbestuur voor de jeugd. 

 Het hoofdbestuur voor senioren en zaal.  

 

In alle situaties waarin dit protocol niet voorziet, beslist het bestuur van ASW. 
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2. Protocol Jeugd 

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

2.1 De wedstrijd 

 Alle spelers ontvangen na hun kampioenswedstrijd  een traktatie in de vorm van een 

portie patat en een niet alcoholhoudend drankje naar keuze.  

Dit dient vooraf bij de kantine commissie te worden aangegeven.  

 De begeleiding van het team ontvangt een drankje naar keuze. 

 Het is wenselijk dat een lid van de Jeugdcommissie of het hoofdbestuur aanwezig is 

bij de wedstrijd. Dit is echter geen vanzelfsprekendheid.   

 

2.2 Huldiging 

 De kampioenen worden aan het eind van het seizoen door de voorzitter van de 

Jeugd Cie. gehuldigd. 

 Het team, trainers en leiders ontvangen een herinnering . 

 Iedere speler die kampioen is geworden ontvangt een aandenken in de vorm van een 

medaille (of iets vergelijkbaars).  

Dit aandenken zal worden overhandigd tijdens de huldiging van alle kampioenen. 

 De huldiging vindt plaats in de kantine van ASW tijdens de jaarlijkse slotdag  

 

2.3 Bijzonderheden 

 Voor teams die in een competitie spelen waarin ook een periodekampioenschap kan 

worden behaald, ontvangt het team bij het behalen van het eerste 

periodekampioenschap en het seizoen een krat met frisdrank. 

 Indien de competitie is opgedeeld in een voor- en een najaarscompetitie, wordt de 

winst in de najaarscompetitie beschouwd gelijk een periodekampioenschap. 

 Indien promotie via de nacompetitie wordt bereikt, ontvangt het team een krat met 

frisdrank.  
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3. Protocol Senioren 

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

3.1 De wedstrijd 

 De aanvoerder, leider en/of trainer ontvangen een bos bloemen. 

 Het team ontvangt een krat met bier en/of frisdrank. 

 Het is wenselijk dat een lid van de Seniorencommissie of het hoofdbestuur aanwezig 

is bij de wedstrijd. Dit is echter geen vanzelfsprekendheid.   

 

3.2 Huldiging 

 De kampioenen worden aan het eind van het seizoen door een bestuurslid van ASW 

gehuldigd. 

 Het team  ontvangt een herinnering . 

 De huldiging vindt plaats in de kantine van ASW tijdens de jaarlijkse slotdag  

 

3.3 Bijzonderheden 

 De KNVB najaars- en voorjaarcompetities van het 7 tegen 7 voetbal zijn uitgesloten 

van dit protocol. 

 Voor teams die in een competitie spelen waarin ook een periodekampioenschap kan 

worden behaald, ontvangt het team bij het behalen van het eerste 

periodekampioenschap en het seizoen een krat met bier en/of frisdrank. 

 Indien de competitie is opgedeeld in een voor- en een najaarscompetitie, wordt de 

winst in de najaarscompetitie beschouwd gelijk een periodekampioenschap. 

 Indien promotie via de nacompetitie wordt bereikt, ontvangt het team een krat met 

bier en/of frisdrank.  
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4. Protocol Zaal 

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

4.1 De wedstrijd 

 De aanvoerder, leider en/of trainer ontvangen een bos bloemen. 

 Het team ontvangt een halve krat met bier en/of frisdrank. 

 Het is wenselijk dat een lid van de Zaalcommissie of het hoofdbestuur aanwezig is bij 

de wedstrijd. Dit is echter geen vanzelfsprekendheid.   

 

4.2 Huldiging 

 De kampioenen worden aan het eind van het seizoen door een bestuurslid van ASW 

gehuldigd. 

 Het team  ontvangt een herinnering  

 De huldiging vindt plaats in de kantine van ASW tijdens de jaarlijkse slotdag. 

3.3 Bijzonderheden 

 Voor teams die in een competitie spelen waarin ook een periodekampioenschap kan 

worden behaald, ontvangt het team bij het behalen van het eerste 

periodekampioenschap en het seizoen een halve krat met bier en/of frisdrank. 

 Indien promotie via de nacompetitie wordt bereikt, ontvangt het team een halve krat 

met bier en/of frisdrank.  

 


