
Psychische kracht en welzijn:
Zeven adviezen

De ontwikkeling van mentale kracht is een complex proces en ouders spelen een sleutelrol, vooral tijdens de
kindertijd en de adolescentie. Met dit in gedachten, bieden we zeven adviezen voor sportouders die de mentale
ontwikkeling en het welzijn van hun kind zullen bevorderen.

Zoek een deskundige en 
ondersteunende coach

Zoek een coach die een aangename omgeving zal creëren, voortdurend uw kind 
uitdaagt (in termen van voortdurende zelfverbetering) en het geleidelijk aan 
blootstelt aan stressvolle situaties (d.w.z. simulatietraining).

Betrek uw kind bij de 
keuzes over zijn sport

Betrek uw kind steeds meer bij het nemen van beslissingen naarmate het  ouder 
wordt, omdat dit verantwoordelijkheid en besef van eigen rechten zal helpen 
bevorderen.

Installeer een harde 
werkethiek en inzet voor 
prestaties

Spreek doelen en verwachtingen af met uw kind  over de belangrijkste 
prestatiewaarden die centraal staan in training en competitie (inspanning, 
toewijding, concentratie, leren) en moraal (sportiviteit, teamwerk) die uw kind 
helpen zijn potentieel in sport en andere domeinen te maximaliseren.

Herken en waardeer 
vooruitgang

Help uw kind een sterk en stabiel gevoel van vertrouwen te ontwikkelen door zijn 
vooruitgang, verbetering en consistentie van inspanning te erkennen en te prijzen. 
Help ze om plezier in de sport te ervaren en leer dat dit komt door ernaar te 
streven zichzelf te verbeteren, ongeacht het resultaat.

Moedig uw kind aan om na 
te denken over 
verbeterpunten

Help uw kind na te denken over zijn prestaties en identificeer zowel sterke punten 
als verbeterpunten. Zodra verbeterpunten zijn geïdentificeerd, moedig uw kind aan 
om deze met zijn coach te communiceren en hieraan te werken, zowel binnen als 
buiten de training.

Benadruk dat fouten en 
tegenslagen een belangrijk 
onderdeel zijn van leren

Help uw kind om het perspectief te behouden en moeilijkheden (d.i. niet-selectie, 
blessure, slechte vorm) te zien als uitdagingen en kansen voor persoonlijke groei in 
plaats van bedreigingen. Fouten en tegenslagen zijn onvermijdelijk in de sport, dus 
het is belangrijk om ze te zien als leermogelijkheden.

Leer uw kind basis 
psychologische 
vaardigheden en 
strategieën

Help uw kind om elementaire psychologische vaardigheden te ontwikkelen door 
enkele eenvoudige strategieën uit te proberen (d.w.z. positieve zelfspraak, 
eenvoudige ademhaling, mindfulness, inbeelding). Deze kunnen een basis zijn om 
de uitdagingen en de druk in moderne jeugdsportomgevingen het hoofd te bieden.


