Protocol van Huldiging
BIJ WEDSTRIJDEN OM HET NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP

advies aan het bestuur van de Nederlandse Triathlon Bond
van de door haar in oktober 2011 ingestelde Werkgroep NKs Uitwerking 1e Fase,
officieel geaccordeerd door het NTB bestuur in april 2012.

Ceremonie Protocollaire (betreft de huldiging van de overall nummers 1, 2 en 3):
• een meer formeel karakter benadrukt dat het hier om de huldiging van de allerbesten in een
bepaalde discipline gaat;
• de prijzen worden uitgereikt door de burgemeester en een lid van het hoofdbestuur van de NTB,
uiterlijk 15 minuten nadat de winnaar van de bronzen medaille is gefinisht.
Feestelijke Huldiging (betreft de huldiging van de nummers 1, 2 en 3 bij de age groups):
• dat het hier om het vieren van bijzondere prestaties gaat, moet tot uiting komen in een meer
informeel en feestelijk karakter van de huldiging van de prijswinnaars;
• de huldiging vindt voor alle age groups tegelijk en gezamenlijk plaats op een vooraf bekend
gemaakt tijdstip, waarbij de prijzen uitgereikt worden door een ‘celebrity’.
Jeugd & Junioren (betreft de huldiging van de nummers 1, 2 en 3 bij de groepen 12+ en 16+ OA – mogelijk
ook andere disciplines afhankelijk van besluitvorming in de TR van 25 april a.s.):

• het karakter van de huldiging moet een stimulans zijn voor de jeugd & junioren;
• de huldiging van elke groep afzonderlijk en voor meisjes en jongens apart, vinden snel na elkaar
plaats op een vooraf bekend gemaakt tijdstip, waarbij de prijzen worden uitgereikt door een
‘celebrity’.

Overwegingen
De bedoeling van het voorliggende advies inzake het ‘Protocol van Huldiging’ van prijswinnaars bij wedstrijden
om het Nederlands Kampioenschap, is dat deze in 2013 ingevoerd wordt en operationeel is. Voorwaarde voor
een instantie om de organisatie van een wedstrijd om het Nederlands Kampioenschap toegewezen te krijgen, is
dat zij zich conformeren aan dit protocol. Indien de hiernavolgende ‘uitwerkingen’ onvoldoende blijken, kan
nadere uitwerking en detaillering van het protocol in een draaiboek nodig blijken.
Dit advies heeft als aanname dat wedstrijden om het Nederlands Kampioenschap plaatsvinden conform het
perspectief zoals dat is geschetst in het advies ‘voor NK’s met Trots en Status’, dat op 20 juni 2011 door de
NTB TaskForce NK’s is uitgebracht.
Omdat dit perspectief voorlopig nog geen realiteit is, lijkt het onvermijdelijk dat bij wedstrijden om het
Nederlands Kampioenschap soms maatwerk nodig is. Dergelijk maatwerk is alleen aanvaardbaar indien geen
andere mogelijkheden resten en dient reeds bij het ‘bid’ door de organiserende instantie te worden gemeld. Het
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ligt in de rede dat het NTB bestuur de verantwoordelijkheid voor besluitvorming etc. in deze t.z.t. delegeert naar
de – eveneens conform het advies ‘voor NK’s met Trots en Status’- nog op te richten WGNK.
Een ander uitgangspunt van dit advies is dat wedstrijden om het Nederlands Kampioenschap bij de jeugd en
junioren ongeacht de discipline plaatsvinden in twee categorieën: de groep 12+ en de groep 16+. (zulks
afhankelijk van besluitvorming in de TR van 25 april a.s.)
De organisatie van wedstrijden om het Nederlands Kampioenschap zijn voor 2012 reeds toegewezen.
Organiserende instanties wordt dringend verzocht zoveel als mogelijk aan te sluiten bij het in dit advies
geschetste protocol, zulks in overleg met de directeur.

Ceremonie Protocollaire – uitwerking:
• een meer formeel karakter benadrukt dat het hier om de huldiging van de allerbeste in een bepaalde discipline
gaat;
• de prijsuitreiking (medailles en bloemen) geschiedt gezamenlijk door de burgemeester (of diens plaatsvervanger)
van de (deel)gemeente waar de wedstrijd plaatsvindt en een lid van het hoofdbestuur van de NTB;
(bij indienen ‘bid’ heeft de organiserende instantie bij voorkeur de toezegging van de burgemeester)
• de ceremonie protocollaire vindt plaats zo spoedig mogelijk, doch niet meer dan 15 minuten, na de finish van de
bronzen medaille winnaar;
• de starttijden van de wedstrijden bij de vrouwen en mannen worden zodanig gekozen dat de ontknoping van de
wedstrijd in de ene categorie niet samen kan vallen met de ceremonie protocollaire van de andere categorie;
• de prijswinnaars ontvangen een door de NTB aangeboden medaille van aantoonbare kwaliteit met inscriptie:
o 1e: Nederlands Kampioen – ‘jaartal’ ‘discipline’ – 32 mei in Weerwater
o 2e: Nederlandse Kampioenschappen – ‘jaartal’ ‘discipline’ 2e plaats overall – 32 mei in Weerwater
o 3e: Nederlandse Kampioenschappen – ‘jaartal’ ‘discipline’ 3e plaats overall – 32 mei in Weerwater
• organiserende instantie verzorgt een representatieve bos bloemen voor elk van de prijswinnaars;
• de Nederlands Kampioen ontvangt op het podium namens de NTB een uniek – niet voor andere doeleinden te
gebruiken en/of niet door niet-Nederlands Kampioenen te bemachtigen – nader te ontwerpen trainingsjack/shirt
van goede kwaliteit;
• tijdens de ceremonie protocollaire kunnen aan prijswinnaars alleen andere bescheiden worden uitgereikt indien
daar vooraf – in principe bij de toekenning van het NK – door het NTB bestuur mee is ingestemd; prijzengeld
wordt nimmer, ook niet symbolisch, tijdens de prijsuitreiking overhandigd;
• de organiserende instantie moet in haar ‘bid’ duiden hoe zij de NTB perswand als decor voor de ceremonie
protocollaire prominent positioneert;
(geldt tot 2016 vooralsnog alleen voor de Olympische Afstand)
• nadat de prijzen en overige bescheiden zijn uitgereikt aan de winnaars van de drie podiumplaatsen en voordat
deze prijswinnaars het podium verlaten, klinkt het Wilhelmus; bij opkomst en weggaan van de prijswinnaars klinkt
de NTB NK-tune;
• de winnaar van de bronzen medaille wordt als eerste gevraagd het podium te betreden en ontvangt dan meteen
de bescheiden; vervolgens volgt de winnaar van de zilveren medaille, waarna alle schijnwerpers gericht zijn op
de Nederlands Kampioen;
• de organiserende instantie moet in haar ‘bid’ aantoonbaar maken dat de ceremonie protocollaire alle aandacht
krijgt en op generlei wijze hinder ondervindt van het verdere verloop van de wedstrijd.

Feestelijke Huldiging – uitwerking:
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• dat het hier om het vieren van bijzondere prestaties gaat, moet tot uiting komen in een meer informeel en
feestelijk karakter van de huldiging van de prijswinnaars;
• de prijsuitreiking (medailles) geschiedt door een ‘celebrity’;
(bij indienen ‘bid’ heeft de organiserende instantie bij voorkeur de toezegging van deze celebrity)
• de huldiging vindt voor alle age groups tegelijk en gezamenlijk plaats op een vooraf bekend gemaakt tijdstip, dat
zodanig wordt gekozen dat alle prijswinnaars in redelijkheid gefinisht kunnen zijn;
• de starttijden van de wedstrijden bij de verschillende age groups worden zodanig gekozen dat de wachttijd tussen
finish en tijdstip van de huldiging zo minimaal mogelijk is;
• het is een feestelijke huldiging van alle bijzondere prestaties die in elk van age groups is geleverd: medailles en
eventuele andere attenties worden niet nagezonden;
• bij opkomst en weggaan van de prijswinnaars klinkt de NTB NK-tune;
• de winnaars ontvangen een door de NTB aangeboden medaille van simpele doch degelijke kwaliteit met een
uniforme inscriptie per prijs:
o 1e: Nederlandse Kampioenschappen – ‘jaartal’ ‘discipline’ 1e plaats age group – 32 mei in Weerwater;
o 2e: Nederlandse Kampioenschappen – ‘jaartal’ ‘discipline’ 2e plaats age group – 32 mei in Weerwater;
o 3e: Nederlandse Kampioenschappen – ‘jaartal’ ‘discipline’ 3e plaats age group – 32 mei in Weerwater
(per discipline zijn er dus drie verschillende medailles; de age group wordt niet gespecificeerd)
• de organiserende instantie wordt gevraagd een simpel bloemetje of andere attentie voor elk van de prijswinnaars
te verzorgen;
• alle winnaars van de bronzen medailles worden als eerste gevraagd naar voren te komen en ontvangen dan
meteen de bescheiden; vervolgens volgen alle winnaars van de zilveren medailles, waarna alle winnaars van de
gouden medailles volgen;
• als podium volstaat een simpele verhoging waarop alle gouden medaille winnaars kunnen plaatsnemen;
• in afwachting van een kwalificatie systeem voor de age group wedstrijden om de Nederlands
Kampioenschappen, wordt organiserende instanties gevraagd in hun bid te duiden op welke wijze zij bij
inschrijvingsprocedure voorzieningen treffen om een redelijk deelnemersveld per age group te bevorderen;
• ongeacht het aantal deelnemers, gelden de nummers 1, 2 en 3 in elke age group als prijswinnaar;

Jeugd & Jongeren - uitwerking
• het karakter van de huldiging moet een stimulans zijn voor de jeugd & junioren;
• de prijsuitreiking (medailles) geschiedt door een ‘celebrity’;
(bij indienen ‘bid’ heeft de organiserende instantie bij voorkeur toezegging van deze celebrity)
• de huldiging van elke groep afzonderlijk en voor meisjes en jongens apart, vinden snel na elkaar plaats op een
vooraf bekend gemaakt tijdstip, dat zodanig wordt gekozen dat alle prijswinnaars in redelijkheid gefinisht kunnen
zijn;
• de winnaar van de bronzen medaille wordt als eerste gevraagd het podium te betreden en ontvangt dan meteen
de bescheiden; vervolgens volgt de winnaar van de zilveren medaille, waarna alle schijnwerpers gericht zijn op
de winnaar van de gouden medaille;
• de winnaars ontvangen een door de NTB aangeboden medaille van simpele doch degelijke kwaliteit met een
unieke inscriptie per medaille.
e
e
e
(template insciptie: Nederlandse Kampioenschappen – ‘jaartal’ ‘discipline’ 1 /2 /3 plaats jongens/meisjes
12+/16+ – 32 mei in Weerwater);
• organiserende instantie wordt gevraagd een simpele doch motiverende attentie voor elk van de prijswinnaars (en
of deelnemers) te verzorgen;
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• elke deelnemer ontvangt na afloop van de prijsuitreiking een op naam gesteld NTB certificaat, waarvoor vanwege
de NTB per wedstrijd een format beschikbaar moet komen; de organiserende instantie moet ervoor zorgdragen
dat deze ter plaatse uitgeprint kan worden;
• bij opkomst en weggaan van de prijswinnaars klinkt de NTB NK-tune;
• ongeacht het aantal deelnemers, gelden de nummers 1, 2 & 3 in elke leeftijdsgroep bij de jeugd en junioren als
prijswinnaar.

Nieuwegein 16 februari 2012
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