
Hoe kan ik op de best mogelijke manier bij de 
sport van mijn kind betrokken zijn?

Elk kind is een individu en het is erg belangrijk dat u begrijpt dat de beste manier om betrokken te zijn bij de
sport van uw kind uniek zal zijn. Geen twee kinderen willen precies hetzelfde van hun ouders, dus het is erg
belangrijk dat je met je kind praat om erachter te komen welk gedrag ze leuk vinden. Er zijn echter
aanwijzingen dat bepaalde soorten van betrokkenheid waarschijnlijk gunstiger zijn dan andere; deze worden
hieronder beschreven.

Zorg ervoor dat jij en je kind dezelfde doelen 
hebben en communiceer daar regelmatig over

Als jij en je kind verschillende ideeën hebben over 
waarom je kind aan sport doet of wat het wil  
bereiken, kan dit waarschijnlijk conflicten en 

problemen veroorzaken. Door ervoor te zorgen dat 
jullie beiden op dezelfde golflengte zitten en blijven, 
kun je ervoor zorgen dat je steun overeenkomt met 

de behoeften van je kind.

Streef ernaar de individuele sportieve reis van uw 
kind te begrijpen en te verbeteren

Als ouder is het belangrijk om te beseffen dat de 
sport van uw kind een reis is die een aantal jaren kan 
duren. In deze periode zullen de vereisten voor u en 
uw kind aanzienlijk veranderen. Ervoor zorgen dat je 
altijd betrokken bent op een manier die toont dat je 
deze reis begrijpt en die gericht is op het verbeteren 

van de ervaring van je kind is de sleutel.

Verbeter ouderschapspraktijken bij wedstrijden

Wat u zegt en doet tijdens wedstrijden, kan grote 
gevolgen hebben voor uw kind. Daarom is het erg 
nuttig om de noden van je kind op wedstrijden te 
achterhalen, en je daarop te concentreren. Ook is 

het nuttig om uw kind te helpen bij het ontwikkelen 
van strategieën om de verschillende uitdagingen van 
competitie het hoofd te bieden. Maar misschien wel 

het belangrijkste is dat het essentieel is om 
strategieën te ontwikkelen om uw eigen tijdens 

wedstrijden te beheren, om de betrokkenheid te 
optimaliseren.

Ontwikkel een begripvol emotioneel klimaat

Hoe u uw kind thuis ondersteunt, hoe u het 
ondersteunt en hoe ermee omgaat, zal allemaal  

bepalen hoe uw kind uw betrokkenheid ervaart. Het 
streven om aan te tonen dat je de uitdagingen 

begrijpt die samenhangen met sportcompetitie, de 
complexiteit van het slagen, de invloed van factoren 
buiten de sport, en ook het belang dat je kind hecht 

aan sport, zullen allemaal helpen om een goed 
begrip van de ervaringen van je kind te 

demonstreren.
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