
Respect langs de lijn is misschien wel het 
belangrijkste van alles! Gek genoeg blijft dit een  
lastig thema. Tijd om op een positieve manier 
hiermee aan de slag te gaan met jouw team, 
ouders en supporters. Let’s go!

Activiteit: Respect langs de lijn 

Stap 1: Het is natuurlijk logisch dat familie en 
vrienden die naar je wedstrijd komen kijken 
fanatiek staan te roepen langs de lijn. Maar 
soms lijkt het alsof ze liever zelf mee willen doen. 
Bespreek met elkaar hoe dit voor jullie als spelers 
voelt.
 
Stap 2: We gaan de ‘supporters’ langs de lijn 
verrassen met een persoonlijk bericht. Bespreek 
in jullie team wat jullie aan de positieve en de 
misschien wel iets té fanatieke supporters zouden 
kunnen geven en wat jullie daarbij zouden willen 
zeggen. Kijk hiernaast voor leuke inspiratie!  

Stap 3: Tijdens of na afloop van de eerstvolgende 
wedstrijd gaan jullie allemaal je zelfbedachte 
‘respect langs de lijn’-actie uitvoeren! 

Belangrijk is hierbij dat jullie de positieve, 
leuke sfeer en het samen genieten van de sport 
benadrukken. Verzin echt iets leuks voor al die 
fanatieke supporters langs de lijn.  

Inspiratie 1:  De groene kaart
Dit keer is het niet de scheidsrechter die de 
kaart uitdeelt, maar de spelers zelf! Moedig als 
supporter de spelers positief aan en respecteer 
de besluiten van de scheidsrechters. Als je als 
supporter geniet en jouw enthousiasme met 
anderen deelt, dan maak je kans op de groene 
kaart!

Inspiratie 2: Appelactie
Creeër bewustzijn bij alle ouders, opa’s, oma’s, 
ooms, tantes en verzorgers door vooraf aan de 
wedstrijd appels uit te delen met een kaartje: 
“Bedenk voordat je roept, wat het met een ander 
doet” of een andere positieve zelfbedachte 
boodschap. Soms is het gewoon even goed om 
op een appeltje te kauwen ;)   

Stap 4 - Afsluiting: Bespreek deze actie als team 
na. Wie vond het spannend? Welke reacties kreeg 
je? Merkte je verschil bij het spelen? Zou je het nog 
eens doen? Etc.

Tip: Deel jullie actie met de #weekvanrespect en
inspireer andere clubs van Nederland.
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