
De rollen en verantwoordelijkheden van 
ouders

Welke invloed heb ik als ouder op de sportieve reis van mijn kind?
Een enorme invloed! Als ouder kan de manier waarop u betrokken bent bij de sport van uw kind van invloed zijn op 
hun plezier, hun betrokkenheid op lange termijn en zelfs hun prestaties. Het is heel belangrijk om met uw kind 
samen te werken om ervoor te zorgen dat u op de best mogelijke manier voor hen wordt betrokken.

Hoe kan ik mijn kind helpen zijn potentieel in de sport te bereiken?
Als ouder is het handig als je de sport van je kind begrijpt en alle verschillende aspecten die verbonden zijn aan 
ontwikkeling en progressie in sport - veel van deze informatie is beschikbaar op deze website. Natuurlijk zijn zowel 
uw kind als de coach van uw kind ook zeer belangrijke informatiebronnen.

Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik op de best mogelijke manier bij het sportieve leven van mijn kind betrokken ben?
Het belangrijkste dat u moet onthouden, is dat er niet één juiste manier is om uw op te voeden en hetzelfde geldt 
voor de sport. Het ondersteunen van een sportend kind is complex en individueel, maar een goede communicatie 
tussen u en uw kind zal de sleutel zijn. Neem de tijd om met je kind te praten over hun doelen en doelen in de sport, 
om te tonen dat je hun sportieve ervaring begrijpt en de rol die sport speelt in hun leven, en praat met je kind over 
wat ze willen dat je doet en zegt op wedstrijden.

Wat zijn de beste dingen om te doen tijdens wedstrijden?
Kinderen willen vóór, tijdens en na wedstrijden verschillende dingen van hun ouders, afhankelijk van hoe ze 
presteren en voelen, en ook van het resultaat. Het beste dat je kunt doen, is praten met je kind en erachter komen 
welke dingen je doet die nuttig zijn en welke dingen ze willen dat je niet meer doet. U kunt dan samen met de coach 
van uw kind de wedstrijdervaring helpen optimaliseren. Het kan ook handig zijn om over verschillende situaties te 
praten, zodat u kunt anticiperen op hoe u uw betrokkenheid op verschillende momenten zult moeten aanpassen.

Hoe kan ik mijn kind helpen om tegenslagen en uitdagingen het hoofd te bieden?
Om je kind in deze situaties te helpen, is een van de eerste dingen die je kunt doen, het proactief leren omgaan met 
strategieën en anticiperen op verschillende situaties voordat ze zich voordoen. Wanneer ze zich voordoen, moet je 
je eigen emoties beheersen en ervoor zorgen dat ze geen invloed hebben op je reactie. Dan kunt u met uw kind 
werken om de situatie opnieuw te beoordelen en hen te helpen hun copingvaardigheden te gebruiken.

Hoe kan ik met coaches werken om ervoor te zorgen dat mijn kind de beste ervaring heeft?
Communiceren, communiceren, communiceren! Hoe meer jij en de coach van je kind kunnen communiceren en 
begrijpen wat jullie allemaal proberen te bereiken, hoe beter het voor alle betrokkenen zal zijn. De tijd nemen om 
meer te weten te komen over de coach van je kind en de eisen begrijpen die aan hen worden gesteld, kan ook 
nuttig zijn. Ten slotte zal actief trachten om de coach te ondersteunen, of het opnemen van verschillende 
verantwoordelijkheden in het team, het versterken van hun boodschappen, en bezorgdheden rechtstreeks met hen 
te bespreken in plaats van met andere ouders of uw kind, ook een positievere ouder-coachrelatie mogelijk maken.


