
Psychologische kracht & welzijn
Hoe kan ik het gevoel van eigenwaarde bij mijn kind vergroten?
Het zelfvertrouwen van kinderen is gebaseerd op hun gevoel van eigenwaarde in vier 
belangrijke levensdomeinen (d.w.z. school, fysiek, sociaal en emotioneel). Hoewel sport kan 
helpen bij de ontwikkeling van eigenwaarde (en in het bijzonder van fysieke eigenwaarde), 
is het belangrijk om ervoor te zorgen dat je je kind kansen biedt om zijn of haar zelfrespect  
ook op andere vlakken te ontwikkelen  (bijv. jeugd- of vrijwilligerswerk, hobby’s, sociale 
activiteiten).
Hoe kan ik mijn kind helpen om zelfzeker te zijn?
Het zelfvertrouwen van jonge atleten kan sterk veranderen omdat ze hun vertrouwen 
vaak baseren op een klein aantal oncontroleerbare referenties (bijvoorbeeld door zichzelf 
te vergelijken met anderen). Als ouder kunt u uw kind helpen om een hoog en stabiel 
zelfvertrouwen te ontwikkelen door hen meer  beheersbare referenties aan te reiken 
waaruit zij vertrouwen kunnen putten (bijvoorbeeld een goede voorbereiding of 
erkenning van persoonlijke verbeteringen).
Hoe kan ik mijn kind helpen met het omgaan met stress en angst?
Sport kan gevoelens van angst oproepen (bijv. nervositeit, zorgen) wanneer kinderen in 
een situatie worden geplaatst die ze veeleisend of stressvol vinden. Bijvoorbeeld de eerste 
wedstrijd, een belangrijke competitie, of het nemen van een strafschop. U kunt uw kind 
helpen deze gevoelens aan te pakken door hen enkele basisstrategieën aan te leren om 
hun angstgevoelens te beheersen – zoals diep in- en uitademen - of door hen te helpen te 
accepteren dat stress normaal is, en nuttig kan zijn voor de prestaties.
Hoe kan ik mijn kind helpen om gemotiveerd te blijven?
Om gemotiveerd te voelen moeten kinderen gevoelens van autonomie ervaren (d.w.z. dat 
ze een keuze hebben), bekwaamheid (d.w.z. dat ze goed zijn in hun sport) en 
verbondenheid (d.w.z. dat ze een goede band hebben met coach en medespelers). Als 
ouder kan je de motivatie van je kind op lange termijn vergroten door hen te betrekken bij 
de besluitvorming en door te benadrukken dat hun succes in de sport niet gaat over 
winnen, maar over de manier waarop ze strijden, en hoe ze proberen persoonlijke 
vooruitgang en verbeteringen te bereiken.
Hoe kan ik mijn kind helpen om te focussen?
Om zich op de sport te kunnen concentreren, moet uw kind mentaal kunnen 
overschakelen van voor de sport irrelevante gedachten (bvb schoolwerk) en afleidingen, 
naar de specifieke acties die relevant zijn voor hun prestaties. Tijdens de aanloop naar 
competitie kan je je kind daarbij helpen door zijn of haar  aandacht te richten op 
specifieke en relevante acties - bijvoorbeeld de punten waaraan ze hebben gewerkt 
tijdens de training - en ook door ervoor te zorgen dat ze grondig opwarmen. Je kunt ze 
ook aanmoedigen om basisroutines of triggerwoorden te ontwikkelen (bijvoorbeeld 'de 
bal aankijken') om hen te helpen hun focus (terug) te vinden tijdens wedstrijden.


