
IDEEEN
1. Ga voor de pret omdat die leidt naar winnen
2. Geef vertrouwen aan de club – ouderraad 

3. Geef vertrouwen aan de coach – hij kan luisteren
4. Denk aan de invloed die JIJ hebt op JOUW zoon/dochter
5. Moedig je zoon aan en leg de nadruk op zijn inspanning

6. Zorg er mee voor dat je zoon/dochter zich goed voelt
7. Blijf een bron van ‘graag zien’

8. Mens blijven met respect voor anderen



ZEER PRAKTISCH
1. Reageer steeds constructief en zet aan tot amusement

2. Supporter tijdens wedstrijden, maar blijf weg op training
3. Zorg ervoor dat je kind meerdere sporten blijft doen en vriendjes heeft

4. Zorg dat je zoon/dochter leert verliezen en verlies accepteren als deel van winnen
5. Voetbal is een deel van het leven, niet het leven

6. Jouw zoon/dochter is uniek maar ‘stoefen’ moet je limiteren – nederigheid
7. Respect voor de coach

8. Installeer vaderschap (moederschap) voor je zoon/dochter: ik zie je graag: wat ook …
9. Stimuleer het accepteren van de feedback van de coach en druk op aanbevelingen

10. Trofeeën zijn om naar te kijken als je klaar bent met je carrière, niet tijdens



De rol van de ouders bij Olympische kampioenen 

• De sporter werd duidelijk gesteund door zijn/haar familie.

• De familie legde bijna geen druk op de speler om te moeten 
winnen.

• De familie creëerde een positieve omgeving (positief leerklimaat).

• De familie legde de nadruk op een ‘jij kan het’-houding.

• De familie legde de nadruk op een ‘als je iets doet, doe het dan 
goed’-houding.

• De familie legde de nadruk op hard werken en discipline.

• De familie zag de sport niet als een alles of niets-verhaal (er is 
meer in het leven van het kind…)
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