Rol van de trainer/coach en ouders
Rol van de trainer/coach:
1. Praat met de spelers vooral over plezier maken en zelf beter worden.
2. Laat aan de spelers blijken dat het ok is als je tijdens een wedstrijd een fout maakt.
3. Zeg niet alleen tegen de spelers wat ze fout gedaan hebben maar vooral wat ze goed
gedaan hebben.
4. Door te trainen op sterke punten wordt de speler alleen nog maar beter en wellicht zelfs
uitblinker, hierdoor groeit het zelfvertrouwen en het gevolg is dat er met veel plezier en
durf gespeeld wordt.
5. Laat de spelers vooral zelf nadenken over oplossingen.
6. Vraag na de wedstrijd aan de spelers: “was het leuk?”
7. Wanneer de spelers weten waar ze goed in zijn weten ze ook wat verbeterpunten zijn,
dus vraag ze naar hun goede punten.
8. Behandel de spelers met respect, dan word jij ook met respect behandeld.
9. Geef het goede voorbeeld: blijf positief, ook richting scheidsrechter, grensrechters en
tegenstanders.
10. Het corrigeren van spelers, het toespreken van een speler en soms ook treffen van
disciplinaire maatregelen horen ook bij het coachen, maar zo’n maatregel dient wel te
leiden tot een gedragsverbetering van de spelers.
Rol van de ouders/verzorgers:
1. Plezier gaat voor presteren
Haal de nadruk van het presteren af en leer je kinderen dat plezier voorop staat. Vraag
dus liever ‘Was het leuk?’ of ‘Hoe ging het?’, dan ‘Hebben jullie gewonnen?’ of ‘Heb je
gescoord?’.
2. Moedig aan, maar coach niet mee
Wanneer zowel ouders als coaches aanwijzingen geven, is dat verwarrend voor
kinderen. Het kan ze uit hun spel halen en ze kunnen hun zelfvertrouwen kwijtraken
omdat ze niet meer weten naar wie ze moeten luisteren of wat ze moeten doen.
3. Moedig alle kinderen aan, niet alleen die van jezelf
Niet iedere ouders is erbij om zijn/haar kind aan te moedigen tijdens de wedstrijd.
Daarom is het leuk als het hele team wordt aangemoedigd vanaf de kant.
4. Geef zelf het goede voorbeeld
Ga niet tekeer tegen scheidsrechters als je het ergens niet mee eens bent. Dit is
misschien moeilijk, maar zo geef je wel het goede voorbeeld. Scheidsrechters doen hun
best om er een leuke en eerlijke wedstrijd van te maken. Kinderen moeten ook leren om
hier met respect mee om te gaan.
5. Laat je kind zijn of haar sport zelf beleven
Laat je kind zelf bepalen hoe intensief en hoe hoog het wil sporten. Dan beleeft het echt
het plezier van sport!

Plezier op het veld, daar zorgen
we samen voor!
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