Hoe is het om de ouder te zijn van een
sportend kind?
Iedereen heeft waarschijnlijk iets andere ervaringen met het opvoeden van een kind dat
betrokken is bij sport. Voor sommigen is het een vlotte reis, terwijl er voor anderen wellicht
meer hobbels zijn. Ouders in verschillende sporten en landen hebben een aantal van de
beste aspecten van het zijn van een sportouder en enkele van de meer uitdagende delen
geïdentificeerd - anticiperen op deze uitdagingen kan je helpen tijdens je eigen sportieve reis.

Een sport-ouder zijn:
Enkele uitdagingen

Een sportouder zijn:
De beste momenten
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Zien dat je kind plezier heeft en geniet van
actief bezig te zijn
Kijken hoe je kind verbetert en presteert
Het zien van alle vaardigheden die uw kind
leert die hem of haar zullen helpen in hun
sport en in het leven
Uw kind helpen om een fysiek gezonde
levensstijl te ontwikkelen
Andere ouders ontmoeten en nieuwe
vriendschappen sluiten
Een activiteit delen met je kind en je relatie
versterken
Een gedeelde gezinsactiviteit hebben
Zien dat je kind vrienden maakt en een
sociaal netwerk ontwikkelt
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Je kind teleurgesteld zien over resultaten,
selectie, blessure, enz
Uitzoeken hoe je je kind het beste kunt
laten genieten van sport en op zijn best
kunt laten presteren
Praten met uw kind na moeilijke of
teleurstellende prestaties
Het managen van de financiële en
tijdgebonden verplichtingen in verband
met sport
Het ontwikkelen en onderhouden van
relaties met coaches en andere ouders
Beslissingen nemen over de balans tussen
onderwijs en sport
Niet zo veel tijd doorbrengen met uw
familie of partner als u zou willen
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