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Competitie en jongeren

=

Een dubbeltje op zijn kant

Waarom bezinningsmoment?



Positieve zelfwaardering (zelfvertrouwen)

Positieve emoties zoals fier, fun en exstase)

Intrinsieke motivatie

Wil om doel te bereiken

Morele en sociale waarden en vaardigheden

Manier van ontstressen

Positieve kijk op een “gezond lichaam”

Wat zijn positieve gevolgen/gevoelens van 
sporten



Negatieve zelfwaardering 

Negatieve emoties (angst, teleurstelling, 
verdriet,…)

Afhankelijk van extrinsieke motivatie

Weinig betrokkenheid en inzet

Weinig morele waarden & interpersoonlijke 
vaardigheden

Hoge druk (eventueel burn-out)

Negatieve kijk op “gezondheid”

Wat zijn negatieve gevolgen/gevoelens 
van sporten



Hoe staan we tegenover sporten met 
jongeren (wetenschappelijk model)

Hoe gaan we om met onze spelers en diens 
ouders (sociale vaardigheden)

Rol van de opleiders



De timing, regels en structuur

Het groepsverband

Het publiek

Het competitiegevoel

Sporten is samen met anderen spelen

Hoe beleven kinderen sport | Vlaanderen



“Winnen” is niet de belangrijkste reden om 
aan sport te doen.

Overheersende druk op winnen is wel één 
van de belangrijkste redenen om te stoppen.

Samen met anderen spelen is veel 
belangrijker dan winnen.

Hoe beleven kinderen sport | Nederland



Redenen om te sporten:
actie
groepssfeer
populair zijn
uitdaging
vrienden

Redenen om te stoppen:
Blessures
Geen “fun” meer
Teveel druk
Teveel tijd

Hoe beleven kinderen sport | USA



(Langdurig) geblesseerde sporters zitten al 
lang met de gedachte om te stoppen.

Gewoon het feit van “geblesseerd zijn” is 
een geldige (voldoende) reden om te 
stoppen. Op die manier ben je ook geen 
“loser”.

Soms veroorzaken sporters hun blessure 
zelf.

Veel sporters blijven langer dan nodig 
“geblesseerd”.

Blessures



Fun betekent niet: “losjes en 
ongeconcentreerd spelen”

Fun =
ingewikkelde tactieken
ingewikkelde technieken
hard werken voor realistische doelen
uitdagingen aangaan
creatieve oplossingen zoeken
individueel en als collectief een doel bereiken
ingestudeerde doelpunten scoren
gezellig napraten na een mooie pot voetbal

Geen “fun” meer



“Win at all costs” mentaliteit

=

Directe aanslag op het zelfbeeld van de 
jonge competitiesporter

Bezinningsmoment | omdat



Iedereen heeft een zelfbeeld

Elk (volwassen) subject is in staat tot 
zelfreflectie (object)

Door zelfreflectie maak je zelfconstructies, je 
staat als het ware stil over hoe je over een 
bepaalde periode iets gedaan hebt (spiegel 
voor jezelf houden).

Het zelfbeeld is de totaliteit van deze 
zelfconstructies.

Zelfbeeld



Zelf | Wie/hoe ben ik?

Ideaal-zelf | Hoe zou ik willen zijn?

Alter-zelf | Hoe zijn de anderen?

Ideaal-alter-zelf | Hoe zouden de andere 
moeten zijn?

Meta-zelf | Welk beeld heb ik van mij?

Ideaal-meta-zelf | Welk beeld zou ik moeten 
hebben?

Zelfconstructies



8 jaar = cruciale leeftijd

Kinderen kunnen zichzelf evalueren

Kinderen leggen zichzelf continu in de 
weegschaal (vergelijken en afwegen waar je 
goed of minder goed in bent)

“self-esteem” = eigenwaarde of zelfrespect

In de meeste gevallen denken kinderen 
positief over zichzelf en zijn ze positief 
ingesteld

Zelfvertrouwen



Negatieve spiraal

Waarom (nog) bezinningsmoment?



Twee visies/manieren op winnen:

VC Groot Dilbeek organiseert vanaf U16 
een sportpsychologische test waarmee 
(o.b.v. een vragenlijst) nagegaan kan 
worden of een speler ego-georiënteerd 

dan wel taak-georiënteerd is



Waarom verkiezen we taak-georiënteerde 
spelers



Wat weten we



Wat zijn de gevolgen van een 
“win at all costs” houding



Tips en tricks

Tips en tricks voor opleiders en ouders



Stappenplan

Welke soorten opleiders zijn er?







Commandant: Opvoeder:





Zijn er dan geen succesvolle 
commandant-opleiders





Stel je als opleider de volgende vraag



Is een goede relatie met je kind als ouder 
belangrijk?

Op welke momenten is die goede relatie 
belangrijk?



Drop-Out



Faalangst



stimuleren
opvangen

Tip voor ouders



Lees elke stelling en de drie opties erbij.

Zet een 3 bij de optie die jij het 
belangrijkst vindt.

Zet een 1 bij de optie die jij het minst 
belangrijk vindt.

Zet een 2 bij de overgebleven optie.

Tel daarna alles scores op.

Test
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