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Waarom
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Inhoud

Ik hoef niet alles te hebben om alles te geven
“haal het maximale uit jezelf en je teamgenoten”

Voor ambitieuze selectieteams (minimum leeftijd 12 jaar).

Als je op hoog niveau sport, wordt er steeds meer van je verwacht als sporter. 
Van groot belang is dat je jezelf leert kennen als sporter en als mens. Wat zijn je 
kwaliteiten en wat zijn je verbeterpunten, wat doe je om het maximale uit 
jezelf te halen en wat zou je graag  binnen de sport willen bereiken? Daarnaast 
is het altijd belangrijk om gemotiveerd en geïnspireerd te blijven.

Bewustwording, zelfreflectie, inspiratie en motivatie, nadruk op proces in plaats 
van resultaat, praktische tips en adviezen.

Een interactieve workshop in twee sessies over de mentale aspecten van de 
sport. Via stellingen en vragen wordt bewustwording gecreëerd omtrent ieders 
eigen beleving van (top)sport. Wat is bijvoorbeeld succes? Het behalen van 
resultaat in de vorm van medailles? Het winnen van grote finales? Of het 
maximale uit jezelf en jouw team kunnen halen? Hoe ga jij om met je sport en 
het behalen van jouw top?

Sessie I
v Talent: sterke punten en verbeterpunten: ga in je kracht zitten. 

Fysiek, techniek, tactiek, mentaal, creativiteit.
v Motivatie: voorwaarden en drijfveren om het maximale uit jezelf te halen.

Plezier, inspiratie, doorzettingsvermogen, bereidheid te investeren, wil om te 
winnen en te verbeteren.

v Mentale weerbaarheid: (top)sport is afzien. Omgaan met druk en kritiek, 
tegenslagen, incasseren en relativeren, durf en risico nemen, onzekerheid, 
individu en team, zelfreflectie.

v TEAM: Together Everyone Achieves More!
Teamproces,  valkuilen, kwaliteiten, bewustwording.

Al onze workshops worden verzorgd door Ingrid Wolff, Sylvia Karres en/of Afke van de Wouw.
Voor meer informatie over onze coaches of de diensten van MVO Sporttalent: 

www.mvosporttalent.nl of info@mvosporttalent.nl

http://www.mvosporttalent.nl
mailto:info@mvosporttalent.nl
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Ik hoef niet alles te hebben om alles te geven
“haal het maximale uit jezelf en je teamgenoten”

Sessie II
v Omgeving: wat zijn afleidingen en hoe ga je daarmee om?

Ouders, vrienden, trainers, druk van buitenaf, verwachtingen, school, media, 
bekendheid, scheidsrechters.

v Leefstijl: wat doe en laat je voor je sport om optimaal te presteren?
Lichamelijke verzorging, school, keuzes maken en prioriteiten stellen, 
energiebalans, voeding, planning, afspraken met team, discipline, 
voorbereiding, focus.

Maximaal 20.

1,5 uur per sessie, totaal 3 uur voor de gehele workshop.

€ 695 exclusief BTW, reistijd en versnaperingen.

Al onze workshops worden verzorgd door Ingrid Wolff, Sylvia Karres en/of Afke van de Wouw.
Voor meer informatie over onze coaches of de diensten van MVO Sporttalent: 

www.mvosporttalent.nl of info@mvosporttalent.nl

http://www.mvosporttalent.nl
mailto:info@mvosporttalent.nl
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Mijn kind doet aan topsport, dus ik ook?

Voor betrokken ouders met kinderen die aan topsport doen.

Bij sporten op hoog niveau komt er voor kinderen, hun ouders en coaches 
nogal wat kijken. Prestatiedruk, omgaan met teleurstellingen, omgaan met 
verlies, voor jezelf opkomen en het beste uit jezelf halen, andere ‘leuke’ 
dingen aan de kant zetten, omgaan met je coach etc. Allemaal dingen waar 
je kind mee te maken krijgt. En u als ouder dus ook!
Een goede communicatie tussen de sportieve driehoek kind - ouder - coach 
is daarom van groot belang!

Bewustwording, zelfreflectie, praktische adviezen.

Samen stil staan bij wat we doen langs de lijn en rondom het sporten van 
ons kind. Wat doet het met ons kind en op welke punten kunt u het 
eventueel anders of handiger doen? Deze workshop zorgt voor reflectie, het 
delen van ervaringen en levert u praktische tips op.

Onderwerpen
v Gedrag en uitstraling langs de lijn.
v Omgaan met coaches en trainers.
v Afspraken, regels en randvoorwaarden.
v Hoe ondersteunt u uw kind?

Maximaal 30; bij teamsporten bij voorkeur ouders per team.

2,5 uur.

€ 495 exclusief BTW, reistijd en versnaperingen.

Al onze workshops worden verzorgd door Ingrid Wolff, Sylvia Karres en/of Afke van de Wouw.
Voor een nadere introductie over onze coaches of de diensten van MVO Sporttalent:

www.mvosporttalent.nl of info@mvosporttalent.nl

http://www.mvosporttalent.nl
mailto:info@mvosporttalent.nl
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Haal nog meer uit je topteam!

Voor trainers en coaches van topteams.

Bij sporten op hoog niveau komt er voor kinderen, hun ouders en coaches 
nogal wat kijken. Prestatiedruk, omgaan met teleurstellingen, omgaan met 
verlies, het beste uit jezelf en uit je spelers halen. Allemaal dingen waar je 
als coach mee te maken krijgt. Een goede communicatie tussen de 
sportieve driehoek kind - ouder - coach is daarom van groot belang!

Bewustwording, zelfreflectie, praktische adviezen.

Samen stil staan bij wat we doen tijdens het trainen en coachen van onze 
teams en spelers. Wat doet het met een speler en op welke punten kunt je 
het als trainer/coach anders of handiger doen? Deze workshop zorgt voor 
reflectie, het delen van ervaringen en levert je praktische tips op.

Onderwerpen
v Wat voor coach ben jij?
v Communicatie en houding op en rond het veld.
v Omgang met spelers.
v Positief coaches.
v Omgang met ouders/verzorgers.
v Afspraken, regels en randvoorwaarden.

Maximaal 20.

2,5 uur.

€ 495 exclusief BTW, reistijd en versnaperingen.

Al onze workshops worden verzorgd door Ingrid Wolff, Sylvia Karres en/of Afke van de Wouw.
Voor een nadere introductie over onze coaches of de diensten van MVO Sporttalent:

www.mvosporttalent.nl of info@mvosporttalent.nl
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