
Wat doe ik het beste bij wedstrijden?
Sportcompetities zijn emotioneel geladen omgevingen, met veel potentieel om iets te zeggen of te
doen. Jeugdsportwedstrijden zijn een van de weinige prestatieomgevingen waarin je daadwerkelijk je
kind ziet presteren; je zult zien dat ze slagen en je zult zien dat ze fouten maken en dat je vaak weinig
kunt doen om te helpen. Binnen deze omgeving kan het heel moeilijk zijn om te weten wat te zeggen
of te doen. Ons beste advies is om het voortouw te nemen bij uw kind; vraag je kind wat hij / zij leuk
vindt om te doen voor, tijdens en na wedstrijden en probeer dit dan te doen! Hieronder staan enkele
suggesties van atleten waarmee we hebben gesproken, omdat je zult zien dat minder vaak
wenselijker is dan meer.

Voor de wedstrijd Tijdens de wedstrijd Na de wedstrijd
• Stel een tactiek voor als uw 

kind ernaar vraagt (maar 
spreek de coach niet tegen).

• Geef je kind tijd en ruimte 
om alleen te zijn of met het 
team samen te zijn.

• Adviseer en versterk goede 
pre-matchgewoonten, maar 
probeer niet alles voor je 
kind te doen

• Herinner uw kind eraan dat 
u trots op hem of haar bent, 
ongeacht het resultaat

• Benadruk inspanning, 
attitude en plezier

• Blijf ontspannen en kalm

• Woon wedstrijden bij om 
belangstelling te tonen

• Wees de volledige wedstrijd 
aandachtig

• Toon je steun door tijdens 
de wedstrijd op de juiste 
manier te klappen en te 
juichen

• Neem een positieve en 
gelukkige houding aan

• Hou de hele wedstrijd een 
neutraal of vrolijke 
uitstraling

• Blijf rustig

• Wees respectvol tegenover 
de tegenspelers van je kind 
en de scheidsrechter/ 
officials

• Laat uw kind eerst de 
wedstrijd bespreken met 
teamgenoten en de coach.

• Praat alleen over het spel als 
je kind dat wil

• Geef commentaar op 
inspanning en houding in 
plaats van op het resultaat

• Houd je gedrag consistent, 
ongeacht of ze hebben 
gewonnen of verloren

• Wees realistisch over de 
prestatie, in plaats van 
excuses te zoeken

• Geef eerst positieve feedback 
en hou het eenvoudig

• Zorg ervoor dat je kind eten 
heeft en tijd heeft om te 
herstellen

• Geef je kind ruimte als het 
heeft verloren 
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