
Ouder van sportende kinderen

Hoe is het om de ouder te zijn van een kind dat betrokken is bij sport?
Het kan een geweldige ervaring zijn, waardoor je veel tijd kunt doorbrengen met je kind, 
het kunt zien groeien en ontwikkelen en ervaringen kunt uitwisselen. Maar u kunt ook 
enkele uitdagingen tegenkomen; het anticiperen op en het beheren van deze 
uitdagingen is belangrijk om u en uw kind een positieve ervaring te laten hebben.

Welke uitdagingen kan ik tegenkomen wanneer mijn kind betrokken is bij sport?
De meest voorkomende uitdagingen houden verband met competitie, bijvoorbeeld kijken 
naar de wedstrijd van uw kind, weten wat te zeggen en wanneer je met hen moet spreken 
na wedstrijden en hen helpen om teleurstellingen te verwerken. Sommige ouders melden 
ook organisatorische uitdagingen in verband met de kosten van sport, de tijd die sport kan 
innemen en zorgen over coaches en training. Bovendien kunnen er enkele uitdagingen 
ontstaan door uw kind te helpen met het beheren van sport-, sociale en 
schoolverplichtingen en keuzes te maken over hoe u uw tijd kunt besteden.

Hoe kan mijn ervaring veranderen tijdens de sportieve reis van mijn kind?
Waarschijnlijk zal  je veel verschillende situaties en scenario’s meemaken als kinderen 
meer dan 10 jaar actief zijn in de sport. Bijvoorbeeld, uw kind dat selecties moet 
ondergaan, geconfronteerd wordt met een blessure, uit een team valt, of zijn doelen niet 
bereikt. Al deze ervaringen kunnen invloed hebben op u als ouder en uw manier van 
denken, voelen en handelen veranderen. Anticiperen op deze uitdagingen kan helpen.

Wat kan ik doen om de problemen die ik als sportouder ervaar te minimaliseren?
Er zijn veel strategieën die voor u kunnen werken, maar eerst moet u tijd besteden aan het 
identificeren van de uitdagingen die u tegenkomt. Als je eenmaal weet voor welke 
uitdagingen je staat, kun je proberen de bron van de uitdaging aan te pakken of de 
emoties die zich voordoen te beheren. Deze strategieën worden in detail besproken in de 
onderstaande bronnen.

Hoe kan ik mijn ervaring als ouder van kinderen in de sport sturen?
Verschillende ouders zullen waarschijnlijk verschillende strategieën gebruiken om hun 
sportouderervaring te sturen. Vaak met vallen en opstaan. Terwijl je echter aan het leren 
bent wat voor jou werkt, kan het nuttig zijn om de tijd te nemen om meer te weten te 
komen over de sport van je kind, met je kind te praten over zijn of haar ervaringen, een 
ondersteunend netwerk uit te bouwen, basale copingvaardigheden te oefenen de 
uitdagingen van competitie te beheersen en te proberen focussen op de individuele reis 
van uw kind.


