
TOP GEDAAN: Alle trainers geslaagd voor de cursus Positief Coachen!  

 
Als vereniging staan wij voor: 

“Een juiste balans tussen Spelplezier & Prestatie met wederzijds respect voor alle betrokkenen.” 

Dit doen wij door middel van: 

Positief Coachen  

“Het geheim van succes in de sport is eigenlijk plezier & zelfvertrouwen.  

Juist kijken naar wat WEL goed gaat in plaats van focus op wat NIET goed gaat. 

Want wanneer je iets met plezier & vol zelfvertrouwen doet komen de goede resultaten vanzelf.” 

 

Afgelopen maand was het zover, in 2 cursusavonden kregen alle trainers de cursus voor Positief Coachen onder 

enthousiaste begeleiding van Susanne Kappetein. Door middel van theorie, filmpjes, rollenspelen en 

groepsdiscussie ontstond een geweldig positieve dynamiek rondom het thema Positief Coachen en wat dat 

inhoudt voor een ieder. Positief Coachen is niet alleen complimenten geven, maar vooral kijken naar je eigen 

rol als trainer/coach. Hoe ga je met elkaar en met de sporters om. Hoe kun je motiveren, hoe kun je afspraken 

maken, hoe spreek je elkaar aan, enz. En dat het nog best lastig is bleek wel tijdens de rollenspelen. We kregen 

ook allemaal 2 opdrachten mee naar huis om te oefenen. Eén daarvan is het vermijden van het woordje NIET. 

We zeggen namelijk dagelijks het woordje NIET, en toch heeft dit vaak een negatieve lading. Door de 

boodschap anders te brengen, het zogenaamde om-denken, ontstaat gelijk een meer ontspannen sfeer. Ik zou 

zeggen ga de uitdaging ook eens aan om een dag het woord NIET te vermijden, want in elke situatie is het te 

gebruiken. 

Gaan jullie er wat van merken de komende tijd? Ja zeker, ook al zullen het kleine veranderstapjes zijn. Het 

zaadje over Positief Coachen is geplant en door het te voeden zullen we binnen de vereniging groeien naar een 

positief en veilig sportklimaat. Positief Coachen is natuurlijk ook door iedereen te gebruiken en dan met name 

door ouders. Hoe kun je jouw kind laten genieten van de sport. We zullen de ouders van onze jeugdleden dan 

ook informeren dit seizoen. Kijk ook op www.positiefcoachen.nl of www.TVsportplezier.nl 

 

 

http://www.positiefcoachen.nl/
http://www.tvsportplezier.nl/

