
Welke invloed heb ik als ouder op de 
sportcarrière van mijn kind?

Een grote invloed! Door de steun en aanmoediging die u uw kind biedt, kunt u het helpen om deel te nemen,
van hun sport te genieten en hun potentieel te benutten. Als ouder kunt u uw kind op verschillende manieren
beïnvloeden, bijvoorbeeld als rolmodel, als “aanbieder” en als “vertolker” van hun sportervaring.

Ouders als rolmodellen

Je kind zal veel leren door naar jou te kijken. Als  het 
zietdat je deelneemt aan sport, geniet van het leren 
van nieuwe vaardigheden en positief reageert op 
uitdagingen of verlies, zal het waarschijnlijk dit gedrag 
herhalen. Evenzo, als ze zien dat je jezelf beheerst aan 
de zijlijn, respect hebt  voor de scheidsrechter en 
andere ouders, beide teams aanmoedigt en 
sportiviteit aanmoedigt, zal het ook meer geneigd zijn 
om dat zelf te doen.

Ouders als aanbieders

De meest voor de hand liggende manier waarop u 
invloed zult hebben op de sportervaring van uw 
kind, is het bieden van kansen, informatie en 
ondersteuning. In het bijzonder bent u als ouder 
verantwoordelijk voor het verstrekken van:
• Tastbare ondersteuning:  betalen voor 

apparatuur, coaching, wedstrijden en reizen, 
tijd vrijmaken om kinderen naar training en 
evenementen te brengen, zorgen dat 
kinderen gevoed, gekleed en klaar om te gaan 
zijn!

• Emotionele ondersteuning: er zijn om hen op 
te vangen als het verkeerd gaat, uw kind  
ondersteunen of ze nu winnen of verliezen,  
uw kind helpen de uitdagingen te overwinnen 
die het onvermijdelijk zal tegenkomen.

• Informatieve ondersteuning: geef uw kind 
belangrijke informatie over hun trainings- en 
wedstrijdschema's, help hen te 
communiceren met hun coach en houd hen 
op de hoogte van hun sport.

Door deze ondersteuning stelt u uw kind in staat om 
aan sport deel te nemen. Zonder jouw steun zou 
hun sport niet mogelijk zijn!

Ouders als vertokers

Door uw opmerkingen en reacties op uw kind, helpt u 
hen om hun sportieve ervaringen te begrijpen. 
Wanneer je bijvoorbeeld met je kind praat over 

winnen en verliezen, benadruk je het resultaat van 
een prestatie, en zal een kind waarschijnlijk zijn of 
haar succes beoordelen op basis van het feit of hij 

won of verloor. Als je daarentegen focust op de 
verschillende vaardigheden die je kunt opdoen bij 

sport en het plezier benadrukt en de vrienden die je 
kan  maken, zullen kinderen eerder geneigd zijn om 

hun ervaring op deze manier te beoordelen.
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