
 

Gedragscode supporter 
 
Beste supporter 
 
Je bent een gedreven liefhebber van onze mooie club. Je zet je in voor het sportieve succes door je 
aanwezigheid langs de lijn en hiervoor zijn we je als club uitdrukkelijk zeer dankbaar. 
Uiteraard werken we binnen VOS Reinaert binnen een structurele visie. Een bepaald DNA waar we 
graag over waken maar waarbinnen elkeen ook zijn eigen accenten kan en mag leggen. Dit document 
stipuleert de krijtlijnen van de visie waarvan we verwachten dat jij als sporter ze in je draagt. 
 

➢ Wedstrijden betwisten in het Reinaertshirt vraagt een bepaalde instelling. Als club hechten we 
veel belang aan sportiviteit en respect. Uiteraard verwachten we van onze supporters een 
gelijkaardige houding. Gedraag je naast het terrein correct ten aanzien van tegenstanders, 
scheidsrechters en supporters. Het imago van onze club wordt mede bepaald door jullie, denk 
hieraan! 
 

➢ We houden bij VOS Reinaert erg van positieve energie. Geef op een ondersteunende en 
opbouwende manier uiting aan je aanmoedigingen en wees je bewust van het feit dat we in de 
eerste plaats liefhebbers zijn van de sport. Enkel zo kan je langs de lijn écht mee het verschil 
maken. 
 

➢ Draag bij het supporteren voor je team ook mee zorg voor de accommodatie. Let er op dat je 
het terrein en de chalet achterlaat in de staat waarin je ze gevonden hebt. Doe een inspanning 
om leeggoed en ander afval niet op de terreinen achter te laten. Een leuke club is een propere 
club! 
 

➢ Deel je supportersmomenten met de rest van de club. Door middel van sociale media staat VOS 
Reinaert steeds in contact met haar leden. Twijfel niet om creatieve, amusante maar vooral 
sportieve momenten met ons te delen. We doen op die manier aan community-building en 
tonen dat we meer zijn dan een gewone sportclub! 

 

In wat volgt, vind je concrete praktische vertalingen van deze uitgangspunten, die je hopelijk kunnen 
helpen bij het aanmoedigen van je favoriete ploeg op Vos Reinaert.   



 
Ouders/supporters hebben een voorbeeldfunctie:  

▪ Wees je bewust van je voorbeeldfunctie.  
▪ Zorg ervoor dat je gedrag sportief is.  
▪ Laat geen rommel achter.  
▪ Respecteer de beslissingen van de scheidsrechter.  
▪ Moedig je kind aan de regels te volgen en respectvol te zijn.  
▪ Veroordeel elk gebruik van geweld.  

 
Ouders/supporters dienen de sporters aan te moedigen:  

▪ Wees gul met lof voor inzet en prestatie.  
▪ Geef steeds positieve kritiek; breek sporters nooit af wanneer het eens wat minder loopt.  
▪ Maak een kind nooit belachelijk en scheld het niet uit als het een fout maakt gedurende een wedstrijd.  
▪ Focus op de mogelijkheden van de sporters; schenk niet te veel aandacht aan hun tekortkomingen.  
▪ Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van sporters, trainers of scheidsrechters.  
▪ Wees supporter/ouder, geen trainer.  

 
Ouders/supporters dienen positief betrokken te zijn:  

▪ Wijs medesupporters op een rustige manier op een fair gedrag.  
▪ Laat je mening horen op een constructieve manier.  
▪ Ken je plaats als ouder.  
▪ Respecteer de bestaande communicatiekanalen.  
▪ Gun je kind het plezier van de sport.  

 
Ouders/supporters moeten de prestatie van hun sporter(s) kunnen relativeren:  

▪ Toon respect voor tegenstanders/tegenspelers, zonder hen zou er geen wedstrijd zijn.  
▪ Schat het talent van je sporter(s) naar waarde.  
▪ Leer je sporter dat je best doen even goed is als winnen.  
▪ Wees nederig in het verlies en bescheiden bij winst.  

 


