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DOEL 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.” 



TRAJECT POSITIEF COACHEN 

 Historie 

 Cursus Positief Coachen voor Trainers & Bestuur 

 Huisregels 

 Team afspraken 

 Inspiratie avond Coach de Coach 

 Websites 

 

Ten slotte… 

 10 GOUDEN tips voor ouders met sportende kinderen 

 



HISTORIE  

 2013-11 Positief Coachen bijeenkomst gemeente Assen 

 

 2014-01 Oriëntatie gesprek Edith Frijlink Nevobo 

 

 2014-01 Theatervoorstelling “Wel winnen hè!” 

 

 2014-04 Workshop Sportief Besturen 

 

 2014-09 Cursus Positief Coachen 

 

 

 

 



CURSUS POSITIEF COACHEN  

 Cursus Positief Coachen voor Trainers & Bestuur 

 27/8 & 10/9 

 

 

 

 

 

 

 

Gefeliciteerd Gea, Ilja, Loïs, Klaas, Wout, Remco, Marije, 
Tieme Jaap, Syta, Marissa, Erwin, Jildou, Dirk, Peter, 

Miranda, Klaas, Annemaaike & Henny!! 

Top gedaan!! 



HUISREGELS  

Waarom? 

 Duidelijkheid: Vastleggen wat we nu al doen 

 Duidelijkheid voor nieuwe leden. 

 Vastleggen hoe we met elkaar willen omgaan. 

 

Wanneer? 

 Voor 1 januari 2015 gereed door bestuur 

 Daarna verspreiden via trainers naar teams 

 Mail naar ouders en op de website. 

 

 

 

 

 



TEAM AFSPRAKEN  

Waarom? 

 Duidelijkheid binnen team (allen dezelfde verwachting) 

 Op afspraken terug kunnen komen 

 

Wanneer? 

 Sommige teams hebben al afspraken gemaakt. 

 Andere teams ook voor 1 januari 2015 gereed. 

 Jeugdteam afspraken communiceren naar ouders 

 

 

 

 

 

 



INSPIRATIE AVOND COACH DE COACH 

Waarom? 

 De vereniging wil blijvend werken aan Positief Coachen 

 Goede trainers zijn belangrijk voor een plezierig en veilig leerklimaat binnen onze 
vereniging. 

 Trainerscoaches coachen de trainers in hun rol, hoe plezier centraal staat en hoe een 
positieve sfeer te scheppen bij trainingen en wedstrijden. 

 

Voor wie? 

 Mensen met hart voor de vereniging (leden, ouders, trainers, enz.) 

 Ouders die wel eens coachen 

 Iedereen die meer wil weten over Positief Coachen 

 Iedereen die houdt van het coachen van mensen. 

 Kennis van volleybal is NIET nodig. 

 

Wanneer? 

 Nader te bepalen. 

 

Aanmelden bij: 

 Syta Luchtenveld 

 Henny van der Veen 

 

 

 



OVERIGE WEBSITES 

 www.positiefcoachen.nl 

 

 

 

 

 www.tvsportplezier.nl 

 

 

 

 

 

http://www.positiefcoachen.nl/
http://www.tvsportplezier.nl/
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Een positieve ouder helpt mee aan een positieve cultuur bij de club.  

Want in zo’n cultuur is de kans het grootst dat het goed gaat met jouw kind!  

 

HOE?  10 Tips voor ouders van sportende kinderen: 

 

1. Praat met je (sportende) kind vooral over plezier maken en zelf beter 
worden. En geniet daarvan. 

 

2. Laat aan je kind blijken dat het oké is als je tijdens een wedstrijd een fout 
maakt. 

 

3. Kijk, ondanks de wedstrijdspanning,vooral naar wat er wél goed gaat en geef 
daar complimenten over, eerlijk en oprecht.  

 

4. Geef geen extra aandacht aan wat fout gaat in een wedstrijd. 

 

5. Laat je zoon of dochter vooral zelf nadenken. 



6. Geef het goede voorbeeld:blijf positief. Ook richting scheidsrechter en 

tegenstander. 

 

7. Vraag na een wedstrijd aan je kind: “Was het leuk?”. 

 

8. Luister vervolgens naar je kind en stel ‘open’ vragen zoals:”Hoe vond je de 

wedstrijd gaan?”  

 

9. Kijk samen met je kind terug op momenten dat het wél goed ging. 

  

10. Begrijp dat het voor je kind het beste is als duidelijk is wat de rol is van de 

trainer/coach en de rol van de ouder. Concentreer je op je rol: het geven van 

onvoorwaardelijke liefde.  
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BEDENK…. 

 

Winnen is het toetje van veel oefenen  

en positieve samenwerking. 

 

 

 

 

 


