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Je hoort het overal: kinderen moeten sporten, want sporten is gezond en het kweekt 
karakter. Dat is misschien wel zo, maar wat betekent dat voor jou als ouder van een 

sportende zoon of dochter? Kinderen opvoeden is al niet vanzelfsprekend en als sportouder 
krijg je er een heleboel nieuwe vragen bij waar je het antwoord op moet zoeken. Traint ze 
niet te weinig – of te veel? Hoe moet ik reageren als hij een wedstrijd verliest? Ze zal zich 
toch niet kwetsen? Waarom moet hij altijd op de bank zitten? 
 
Je kind heeft een coach die hem of haar helpt een weg te vinden in de sport. Een trainer 

die uitleg geeft en motiveert om vol te houden. Als ouders heb je die trainer niet. Gek 
eigenlijk, want als ouder speel jij toch een enorm belangrijke rol in de sportervaring van jouw 
kind. Net daarom werd dit boek geschreven, als coach voor jou en alle andere sportouders. 
Zodat jij en je kind samen een team kunnen vormen dat nog jaren plezier én resultaat haalt 
uit de sport. 
 

In dit boek krijg je daarvoor een heleboel praktische tips en antwoorden op vaak gestelde 
vragen van sportouders. Waar moet ik rekening mee houden als ik een coach kies voor mijn 
dochter? Welk eten moet ik op tafel zetten voor een wedstrijd? Mag ik mijn zoon 
verplichten om te gaan trainen als hij geen zin heeft? Wat mag ik wel of niet zeggen na een 
wedstrijd? Een trainingsschema om de perfecte sportouder te worden bestaat niet, maar 

zoals elke goede coach zal dit boek je helpen om je eigen grenzen te verkennen, zodat je 
kind alles uit de sport kan halen. 
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