
Zes tips om je betrokkenheid bij de sport van 
je kind te optimaliseren

1) Selecteer geschikte kansen voor uw kind en verleen de nodige ondersteuning
Onderzoek toont steeds weer aan dat kinderen baat hebben bij het uitproberen van een reeks verschillende 
sporten als ze jong zijn, voordat ze zich specialiseren in een of twee sporten als ze halverwege hun puberteit 
zijn. Als ouder zal je veel tegenstrijdige informatie tegenkomen, maar je kind aanmoedigen om verschillende 
sporten uit te proberen is nuttig.

2) Begrijp wat gezaghebbende of autonomieondersteunende opvoedingsstijlen zijn en pas ze toe
Verschillende ouders voeden hun kinderen op veel verschillende manieren op, en we hebben meer 
onderzoek nodig naar de voor- en nadelen van verschillende benaderingen in de sport. Tot nu toe lijkt het 
erop dat er verschillende voordelen verbonden zijn aan een autonomieondersteunende aanpak, waarbij je 
je kind zelf keuzes laat maken, hen enige flexibiliteit toestaat bij de eisen die je hen stelt, en begeleiding 
geeft in plaats van strikte instructie.

3) Beheers de emotionele eisen van competitie en wees een rolmodel voor uw kind
Met alle emoties rond wedstrijden kan je plots merken dat je dingen doet die je normaal niet zou doen! De 
tijd nemen om te begrijpen je gedrag beïnvloedt bij wedstrijden en strategieën ontwikkelen om die zaken te 
controleren, is erg belangrijk.

4) Bevorder en onderhoud gezonde relaties met anderen in de sportomgeving
De sportieve ervaringen van kinderen worden beïnvloed door veel mensen, met name hun coach(es) en 
andere ouders, dus is het belangrijk om als ouder sterke en vriendschappelijke relaties met deze personen 
te ontwikkelen. Als je goede relaties hebt met anderen in de sportomgeving, kan je carpoolen en informatie 
delen en ervoor zorgen dat je weet wat er is gebeurd in trainingen en wedstrijden en je opmerkingen en 
begeleiding afstemmen op die van de coach.

5) Beheer de organisatorische en ontwikkelingseisen die aan u worden gesteld.
Helaas kan de jeugdport erg veeleisend zijn voor ouders. Om uw kind goed te kunnen ondersteunen, is het 
erg belangrijk dat u zelf al deze vereisten onder controle houdt en een aantal strategieën hebt om de impact 
die ze kunnen hebben op uzelf en op de relatie tussen u en uw kind te beperken. Enkele suggesties om deze 
eisen te beheren zijn te vinden in het gedeelte over ervaringen van de ouders op de website sportparent.eu.

6) Pas uw betrokkenheid aan de verschillende stadia van de sportieve reis van uw kind aan
Wat kinderen van hun ouders nodig hebben, verandert naarmate ze vorderen in de sport en verschillende 
uitdagingen tegenkomen. Als ouder is het erg belangrijk om te weten wanneer de behoeften van uw kind 
veranderen. Blijven praten met uw kind over de ondersteuning die zij van u nodig hebben, is de beste 
manier om dit te doen.
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