
Welke uitdagingen kan ik tegenkomen wanneer 
mijn kind betrokken is bij sport?

Door hun betrokkenheid bij sport kunnen kinderen een aantal positieve fysieke, psychologische en
sociale voordelen behalen. Om deze voordelen te behalen, zijn kinderen vaak afhankelijk van de steun
en aanmoediging van hun ouders/verzorgers. Het is echter niet altijd gemakkelijk om deze
ondersteuning en aanmoediging te geven. Als u zich bewust bent van de uitdagingen waarmee u als
ouder te maken kunt krijgen, kunt u anticiperen op en plannen maken voor problemen waardoor ze
makkelijker te beheren zijn en ze mogelijk helemaal verdwijnen. Hieronder beschrijven we de
belangrijkste problemen of uitdagingen waarmee ouders te maken kunnen krijgen als kinderen
betrokken zijn bij sport, met name op het hoogste niveau
.

Wedstrijdgerelateerde
uitdagingen

Organisatorische uitdagingen Ontwikkelingsuitdagingen

1. Kijken hoe je kind deelneemt 
aan wedstrijden, vooral als het  
teleurgesteld is of slecht 
presteert.

2. Je eigen emoties beheersen 
tijdens het kijken.

3. Praten met uw kind na 
wedstrijden, vooral na verlies.

4. Interactie met coaches en 
ouders bij wedstrijden.

5. Uw kind helpen zich lichamelijk 
en geestelijk voor te bereiden 
op wedstrijden.

1. Tijd spenderen aan 
verplaatsingen naar trainingen 
en wedstrijden, wat invloed kan 
hebben op uw gezin, werk of 
sociale leven

2. De kosten van oudrusting, 
coaching en wedstrijden en de 
gevolgen voor de 
gezinsfinanciën

3. Communicatie en relaties met 
coaches en sportorganisaties

4. Opvangen van blessures, 
selecties en andere hobbels op 
de weg

1. Evenwicht vinden tussen 
educatieve, sociale en 
sportieve verplichtingen

2. Beslissingen nemen over uw 
kind dat naar een 
sportacademie gaat, school 
verlaat enz

3. Beslissingen nemen over de 
toekomst van uw kind in de 
sport

4. Zorgen over gezondheid op 
lange termijn en blessures

5. Begrijpen hoe de sportieve reis 
van uw kind in de loop van de 
tijd verandert
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