
Hoe kan ik mijn kind helpen om moeilijkheden
te overwinnen?

Als ouder kan het heel moeilijk zijn om te zien hoe je kind met uitdagingen en tegenslagen wordt 
geconfronteerd. Helaas zijn ze een onvermijdelijk onderdeel van jeugdsport, maar als ouder kan je een 
belangrijke rol spelen in het helpen om hiermee om te gaan. Voordat u uw kind kunt helpen, moet u echter 
eerst zorgen dat uw eigen emoties geen invloed hebben op de situatie (bekijk het gedeelte over ‘Ervaringen 
van ouders’ voor enkele suggesties).

Ontwikkeling van copingstrategieën bevorderen
Copingstrategieën zijn manieren om met stress of problemen om te gaan. Opdat sporters zulke strategieën 

ontwikkelen, zijn volgende zaken belangrijk voor ouders:
• Ontwikkel een ondersteunende relatie met uw kind. Het moet weten dat je er voor hen bent als de 

dingen niet goed gaan. Neem de tijd om uw kind te tonen dat u begrijpt wat het meemaakt, maar laat 
het zich ook zelfstandigheid ontwikkelen, zodat het vertrouwen krijgt in het eigen vermogen om 

problemen op te lossen.
• Help uw kind om na te denken over de dingen die het meemaakt. Stel hen vragen over de situatie, help 

hen om de ervaring in perspectief te plaatsen, deel uw ervaringen met hen en voorzie waar mogelijk 
kansen voor kinderen om copingvaardigheden te oefenen.

Sporters leren om met uitdagingen om te gaan
Het is belangrijk om te beseffen dat het aangaan van uitdagingen niet altijd een slechte zaak is. Als sporters 

verschillende uitdagingen tegenkomen, zullen ze ook nieuwe copingstrategieën leren. Sporters proberen 
bijvoorbeeld verschillende strategieën uit in verschillende situaties, sommige zullen werken en andere niet. 

Als ouder kun je hen aanmoedigen om na te denken over strategieën, zodat ze kunnen achterhalen wat ze de 
volgende keer kunnen proberen als ze een uitdaging tegenkomen. Door dit proces van vallen en opstaan, 
krijgen atleten een hele reeks copingvaardigheden die hen zullen helpen als ze vooruitgang boeken in de 

sport.

Het belang om de ontwikkeling van actieve copingstrategieën te ondersteunen
Onderzoek heeft aangetoond dat ouders die kinderen helpen om actieve copingstrategieën aan te gaan, dat 

wil zeggen strategieën die gericht zijn op het aanpakken van problemen en uitdagingen, als meer 
ondersteunend worden ervaren dan ouders die kinderen aanmoedigen om uitdagingen te negeren of te 

bagatelliseren. Door je kind actief te helpen met het managen van uitdagingen, laat je zien dat je de situatie 
begrijpt en je de ontwikkeling en groei van je kind steunt.
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