
Hoe kan ik mijn kind helpen omgaan met 
stress en angst?

Angst is een gevoel van nervositeit en onbehagen en kan in ernst variëren. Sport kan vaak angst
oproepen wanneer kinderen in een situatie belanden die ze veeleisend, stresserend en
onvoorspelbaar vinden (bijvoorbeeld de eerste wedstrijd in een nieuwe leeftijdsgroep, een
wedstrijd die ze als bijzonder belangrijk ervaren of een strafschop nemen). Het is echter
belangrijk om te begrijpen dat alle atleten wat angst zullen ervaren omdat het deel uitmaakt van
de spannende en uitdagende ervaring van het beoefenen van sport.

Wat zijn de tekenen en symptomen van angst? 
Angst kan uw kind zowel mentaal als fysiek 
beïnvloeden, en dit kan ook hun gedrag 
beïnvloeden. Enkele symptomen:
§ Mentale (of cognitieve) symptomen kunnen 

zijn: zorgen, bezorgdheid, 
concentratiestoornissen en prikkelbaarheid. 
Afgeleid lijken of stiller zijn dan normaal kan 
een teken zijn.

§ Fysieke (of somatische) symptomen kunnen 
zijn: klamme handen, verhoogde hartslag, 
vlinders in de maag, verhoogde spierspanning, 
vaak moeten plassen, zweten, zich misselijk 
voelen en moeite hebben met slapen.

§ Consistent beter presteren, technische 
uitvoeren of betere beslissingen nemen in niet-
competitieve omstandigheden dan tijdens 
wedstrijden is ook een signaal dat overmatige 
zorgen de prestaties negatief beïnvloeden.

Strategieën om angst te beheersen:
De vlinders trainen om in formatie te vliegen

§ Erken de zorgen van je kind en help het om die 
te uiten en te bespreken waar ze bang voor 
zijn.

§ Leg uit dat alle atleten angst ervaren en 
moedig uw kind aan om angst te zien als een 
teken dat ze hun sport ernstig nemen, en dat 
het de manier is waarop het lichaam hen helpt 
zich klaar te maken voor competitie.

§ Stel hen enkele basisstrategieën voor die hen 
kunnen helpen om de symptomen te te
beheersen. Dit kunnen  
ademhalingstechnieken en mindfulness-
technieken zijn, of andere vormen van 
ontspanning. 

§ Moedig hen aan om 5 minuten de tijd te 
nemen om zich mentaal voor te bereiden door 
zich voor te stellen dat ze kalm en 
zelfverzekerd presteren in de competitie of 
wedstrijd.

Gebaseerd op: : 
Hanton, S., & Jones, G. (1999). The effects of a multimodal intervention program on performers II: Training the butterflies to fly in formation. The 

Sport Psychologist, 13 (1), 22-41. 


