
Vertrouwen is het geloof van een individu in zijn vermogen succesvol te zijn in een bepaalde situatie (bvb een
sportcompetitie) of bij een specifieke taak (bvb het nemen van een strafschop).

Hoe kan ik mijn kind helpen vertrouwen te 
ontwikkelen?

Waarom fluctueert het vertrouwen van mijn kind zo veel?

Sport is moeilijk en uitdagend omdat er altijd een gevoel van onzekerheid bestaat over wat er gaat gebeuren in
competitie. Geen enkele atleet voelt zich de hele tijd zelfzeker, en het vertrouwen van uw kind zal fluctueren en
natuurlijke laagtes hebben. Dit komt vaak omdat ze hun sportvertrouwen baseren op een relatief klein aantal
meestal oncontroleerbare bronnen (bvb hun kunnen in vergelijking met anderen). De sleutel tot het ontwikkelen van
een meer robuust of stabiel sportvertrouwen is het verkrijgen van vertrouwen van een breed scala aan beheersbare
bronnen (d.w.z. een grondige voorbereiding, verbeteringen op training, vaardigheid). Als uw kind op een bepaald
moment geen vertrouwen kan putten uit een bepaalde bron, heeft het een aantal andere bronnen om
zelfvertrouwen op te wekken.

Waar halen atleten hun vertrouwen vandaan?

• Vaardigheid (d.w.z. het ontwikkelen en verbeteren van hun vaardigheden)
• Demonstratie van bekwaamheid (d.w.z. het verslaan van anderen of het tonen van superieure vaardigheid)
• Kwaliteitsvolle mentale/fysieke voorbereiding
• Zelfpresentatie (d.w.z. er goed uitzien en zich goed voelen, schone uitrusting, goed voorbereid)
• Sociale ondersteuning (d.w.z. ondersteuning en aanmoediging van ouders en teamgenoten)
• Coachen (d.w.z. erop vertrouwen dat hun coach de juiste beslissingen neemt)
• Aangeboren factoren (d.w.z. superieur talent)

Hoe kan ik mijn kind helpen om een krachtig zelfvertrouwen te ontwikkelen? .

Geef uw kind allerlei kansen zodat het een sport kan vinden waar het goed in is. Moedig uw kind daarnaast aan om
sterke punten en verbeterpunten te identificeren en deze vaardigheden te oefenen. Prijs vooruitgang en inzet en
benadruk dat fouten maken deel uitmaakt van het leren. Omdat het vertrouwen van nature kan fluctueren in
sommige sporten (bijvoorbeeld vanwege het scoresysteem, structuur), moedig je doorzettingsvermogen altijd aan
wanneer je kind bepaalde situaties uitdagend vindt. Laat je kind deelnemen aan het juiste niveau van competitie
voor zijn of haar huidige niveau, zorg ervoor dat het mentaal en fysiek voorbereid is om aan wedstrijden te doen.
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