PSV Workshop
‘Mijn kind wil profvoetballer worden! Dus ik ook?’
‘Inzicht krijgen in jezelf en je kind’
‘Hoe begeleid ik mijn kind’
Voor ouders/verzorgers van jeugdspelers bij
de jeugdopleiding van PSV!
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Doel workshop
• Bewustwording
• Zelfreflectie
• Praktische tips en adviezen

Onderwerpen van vanmiddag
•
•
•
•

Hoe ondersteun/begeleid je jouw kind?
Hoe ga je in gesprek met je kind?
Do’s and Dont’s
Hoe ga ik om met stress van mijn kind?

Warming Up
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ik bespreek met mijn kind de wedstrijd en zijn spel na
Voetballen bij PSV geeft stress voor mijn kind
De trainer weet goed hoe hij mijn kind kan motiveren
Ik vind het belangrijk dat vooral ‘mijn kind’ goed speelt en presteert
Ik sta nooit lekker ontspannen aan de lijn
Ons leven wordt mede bepaald door het schema van mijn
voetballende kind
7. Ik heb behoefte om met de coach van gedachten te wisselen
8. Ik ondersteun mijn kind genoeg om het beste uit zichzelf te halen
9. Ik zie mezelf als fanatieke ouder
10.Ik baal als mijn kind niet goed speelt

Hoe ondersteun/begeleid je jouw kind
I

Individuele reflectie:

• Wat wil jij als ‘ouder’ dat je kind uit zijn sport haalt?
• Hoe ga je om met je eigen teleurstelling/suc6 van je
kind?
• Ben je ‘te’ kritisch op de prestaties van je kind?

Hoe ondersteun/begeleid je jouw kind
II Groepsopdracht:
Hoe ondersteun jij je kind in voetballen bij PSV?
•
•
•
•

Wat doe je om je kind mentaal te steunen/begeleiden?
Hoe ga je om met teleurstellingen van jouw kind?
Hoe ver ga je als ouder in de mate van topsport van je kind?
Laat ik me teveel meeslepen tijdens de wedstrijd van mijn kind?

Tips
• Leer en laat je kind zijn verantwoordelijkheid nemen en zijn eigen
boontjes doppen (bv. leer hem zelf zijn tas te pakken: maak je kind
verantwoordelijk)
• Zorg voor de randvoorwaarden (schone kleren, op tijd slapen, gezond
eten voor onderweg)
• Ondersteun je kind met het ontwikkelen van growing mindset
• Laat de sport het gezinsleven en sociale leven niet “beheersen”
(opofferingen)
• Laat zelfbeeld van je kind niet afhankelijk zijn van prestaties als voetballer
• Vraag je kind qua steun waar het behoefte aan heeft
• Neem afstand, laat het de sport en de wil van je kind zijn

Voetballen bij PSV is een metafoor
voor het leven:
Je moet leren incasseren. Soms moet je harder werken
om de bal te krijgen, je wordt omver gelopen, je krijgt
blauwe plekken, je verliest en valt en je staat weer op,
daar word je alleen maar sterker van!

Hoe en wanneer ga je in gesprek met je kind?
1. Laat OMA thuis (geen oordelen, meningen en aannames)
2. NIVEA (niet invullen voor een ander)

3. KDHHD (Kop dicht en hou hem dicht)
4. Open vragen (w-vragen en hoe)

Vragen van ouders (na wedstrijd of training)
•
•
•
•
•
•
•

Hoe was het vandaag?
Wat was er niet leuk?
Wat heb je geleerd?
Waar moet/wil je aan werken?
Kan ik jou daarbij helpen?
Hoe voelde je je vooral?
Wat heeft de trainer gezegd na de wedstrijd?

Do’s
• Moedig je kind aan om uitdagingen aan te gaan

• Wees kalm en vol zelfvertrouwen tijdens wedstrijden
• Houd je kind verantwoordelijk voor zijn gedrag tijdens
trainingen en wedstrijden

Dont’s
• Coachen terwijl dat de ouder kind relatie aantast
• Onmiddellijk kritiek leveren op je kind direct na de wedstrijd
• Focus op korte termijn prestaties ipv ontwikkeling van je kind

• Je kind anders benaderen afhankelijk van winst/verlies cq
goed/slecht spel
• Oordeel niet over coaches en andere spelers

QUOTE:
“ I have missed more than 9000 shots in my career

I’v lost almost 300 games
26 times, I’ve been trusted to take the game winning shot and
missed
I have failed over and over and over again in my life
And that is why I succeeded”
Michael Jordan

Hoe ga ik om met stress van mijn kind?
Wat zijn de bronnen van stress:
•
•
•
•
•
•

Gevoel niet goed genoeg te zijn
Bang om fouten te maken
Vervelende sfeer in het team
Concurrentie met medespelers
Presteren onder druk
Selectie momenten

De grote klassiekers
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

‘ ik hoop dat ik niet weer… ’
‘ als ik deze kans mis dan… ’
‘ ze gaan teleurgesteld zijn ’
‘ hoe kan ik zo dom zijn?! ’
‘ we moeten winnen ’
‘ ik mag nu zeker geen fout maken ’
‘ tijdens het inspelen ging het al niet goed ’
elementen buiten het kind zelf

Gemeenschappelijk:
Alle aandacht daarop gericht, waardoor minder aandacht aan het eigen
spel en het hier en nu!

Hoe help ik mijn kind ont-stressen?
Tips
• Zelf goede voorbeeld geven
• Je kind zelf oplossingen helpen zoeken
• Positieve zelfspraak
• Je kind zou zijn eigen beste vriend moeten zijn!
• Reëel verwachtingspatroon
• Eigen ontwikkeling spiegelen
Geef als ouder je kind de kans zich te ontplooien,
waardoor zelfvertrouwen groeit.

Quote
“ Champions aren’t made in the gym.
They are made from something they have
deep inside of them;
A desire, a dream, a vision!
They have to have the skill, and the will!
But the will must be stronger than the skill!”

Muhammed Ali

Afronding
Belangrijkste punten:
• Zelfreflectie
• Bewustwording van eigen gedrag en rol
• Neem mee waar je wat mee kunt om
het voetballen voor je kind en jezelf
nog succesvoller en leuker te maken!

Bedankt voor
jullie aandacht!
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