
Hoe kan ik mijn kind helpen zijn potentieel in  
sport te vervullen?

Uw kind is sterk afhankelijk van uw steun en de begeleiding om te slagen in de sport. Het is echter niet altijd 
gemakkelijk om te weten wat u moet doen om uw kind te helpen zijn potentieel te bereiken, omdat er veel 
tegenstrijdig advies en veel onverwachte eisen en uitdagingen zijn verbonden aan sport. Hieronder staan een 
paar strategieën die u mogelijk handig vindt om uw betrokkenheid te helpen sturen.

• Communiceer met uw kind: vraag het wat het 
leuk vindt, wat het wil bereiken en vooral hoe je 
het kan helpen.

• Ontwikkel een sterke relatie met de coach van je 
kind: neem de tijd om  hun filosofie te leren 
kennen en wat ze proberen te bereiken. Probeer 
ze zoveel mogelijk te ondersteunen.

• Stimuleer zelfstandig leren: sport verandert 
voortdurend, dus het kan nuttig zijn om meer te 
weten te komen over de sport van uw kind en 
wat er nodig is als ze zich ontwikkelen.

• Houd sport in het juiste perspectief: sport is 
slechts een deel van het leven van een kind. Als 
sport te veel wordt, kan dat  voor jou en voor hen 
een moeilijkheid worden.

• Focus op de vele voordelen van sport: de meeste 
kinderen worden geen topsporters, maar ze 
kunnen nog steeds veel voordelen behalen door 
deel te nemen aan sport. Ze kunnen bijvoorbeeld 
fysieke, psychologische en sociale vaardigheden 
opdoen. Terwijl u tijd en geld in sport investeert, 
moet u eraan denken dat u in deze vaardigheden 
investeert, niet alleen of uw kind een topsporter 
wordt.

• Leer wat uw kind nodig heeft bij wedstrijden: 
met uw kind praten over wat hen kan helpen 
vóór, tijdens en na wedstrijden kan echt nuttig 
zijn.

• Begrijp hoe uw kind uw gedrag ervaart: soms 
kunnen we dingen met de beste bedoelingen 
doen, maar voor een kind kunnen deze acties 
geheel anders worden geïnterpreteerd. Probeer 
het perspectief van uw kind te begrijpen.

• Bevorder onafhankelijkheid: naarmate uw kind 
vordert in de sport, is het belangrijk dat het dat 
alleen aankan. Schakel waar mogelijk uw kind in 
om verantwoordelijkheid te nemen voor hun 
sportieve ontwikkeling.

• Houd kinderen verantwoordelijk voor hun 
gedrag: competities kunnen heel uitdagend zijn 
voor kinderen, maar dit betekent niet dat ze zich 
ongepast kunnen gedragen. Zorg ervoor dat ze 
een goede sportiviteit tonen tijdens wedstrijden

• Geniet van de ervaring: als u kunt genieten van 
de sportieve reis van uw kind, zal dit alles veel 
gemakkelijker maken voor u en uw kind. Probeer 
alle positieve dingen te onthouden die u en uw 
kind bereiken door hun sportdeelname.
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