
Hoe kan ik het beste samenwerken met de 
coach?

De triade van de child-parent-coach kan erg krachtig zijn; elke persoon zal bijdragen om een kind te helpen 
groeien als persoon, een betere atleet worden en uitdagingen overwinnen. Maar het is niet altijd gemakkelijk om 

positieve relaties te onderhouden. Door elkaars prioriteiten te begrijpen, kunnen veel frustraties worden 
voorkomen en kan iedereen een betere ervaring hebben!

Hoe je de relatie met de coach van je kind kunt versterken

• Begrijp en anticipeer op het gedrag dat de coach kan frustreren (en omgekeerd). Probeer dergelijke 
gedragingen te vermijden of praat met elkaar over de reden waarom ze aanwezig kunnen zijn.
• Maak kennis met elkaar: praat na de training, ga naar ouderbijeenkomsten, doe vrijwilligerswerk bij de club
• Informeer je  over de filosofie van de coach en hoe deze de training en wedstrijden van uw kind zal  

benaderen. Steun deze filosofie of, als het niet goed is voor uw kind, overweeg alternatieven.
• Respecteer de privétijd van de coach en de tijd die hij/zij nodig heeft om te trainen. Probeer op een 

afgesproken moment te praten
• Praat over je problemen en frustraties en probeer het perspectief van de coach te begrijpen.
• Informeer je over de sport van uw kind en de regels van de club/organisatie
• Toon respect voor en vertrouw de coach van uw kind

Dingen die ouders doen, kunnen coaches frustreren:
• Een gebrek aan kennis over de regels en etiquette 

van de sport
• Veel tijd van de coach opeisen
• Overdreven verwachtingen over de sport van een 

kind
• Een kind onder druk zetten tijdens wedstrijden
• De rol van de coach niet respecteren door tijdens 

trainingen of wedstrijden tactische of technische 
aanwijzingen te geven die in tegenspraak zijn met 
de instructies van de coach

Dingen die coaches doen die ouders frustreren:
• Geen gelijke of eerlijke speeltijd geven, 

vriendjespolitiek
• Wanneer kinderen geen plezier hebben of niks 

leren tijdens trainingssessies
• De ontwikkeling van het kind niet begrijpen
• Slechte voorbereiding van of onvoldoende 

aandacht tijdens de training
• Slechte organisatorische vaardigheden
• Slechte of beperkte communicatie
• Een gebrek aan respect of begrip voor uw rol als 

ouder
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