
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   Respect 
 

 

                          
 

   voor iedereen 



 
Beste sportvrienden, 

 

OSC wil zich graag presenteren als een club, waar 

gemoedelijkheid, gezelligheid en sportiviteit hand in hand 

gaan met de sportieve prestaties van onze elftallen. 

Wij zijn allemaal trots op onze club en wij zijn blij dat wij 

elke week weer zoveel trouwe supporters hebben, zowel bij 

de thuis- als de uitwedstrijden. 

 

Het is dan ook pijnlijk om in De Gelderlander van afgelopen 

maandag te lezen dat het OSC publiek zich heeft 

misdragen. Ook worden wij als bestuur steeds vaker 

aangesproken door bestuursleden van andere verenigingen 

en bestuursleden van de KNVB op het gedrag van een deel 

van onze supporters. 

 

Dat past niet bij onze club en dat moeten we met z’n allen 

niet willen. Laten we een voorbeeld nemen aan de spelers 

van ons eerste elftal, die met een minimum aan gele 

kaarten een maximale prestatie leveren. 

Laten wij als supporters onze jongens steunen door hen aan 

te moedigen. De tegenstander uitdagen draagt niet bij aan 

een goede sfeer en bevordert de sportiviteit binnen het 

veld ook niet. 

 

 

 

 

 

OSC heeft zich vorig jaar aangesloten bij het Fair Play 

Convenant, dat als doel heeft om het respectvol en  

sportief gedrag op en rond de velden te bevorderen en 

al het gedrag dat daar niet thuishoort te voorkomen en 

te bestrijden. 

 

De slogan van het Fair Play Convenant is ‘Trots op onze 

club’. 

Wij zijn trots op onze club en trots op de vele 

supporters die ons eerste elftal steunen. En dat willen 

we graag zo houden. 

Als voorzitter wil ik jullie dan ook vragen respect te 

tonen voor de tegenstander, hun aanhang en de 

scheidsrechter. 

Met ons allen moeten we de cultuur van de onze club 

bewaren. Zullen we afspreken dat we elkaar vanaf nu 

corrigeren als er iemand over de schreef gaat?  

Dan blijven we wat we willen zijn 

 

Trots op onze club! 
 

Namens het bestuur, 

Hans Bolland, voorzitter. 


