Iedereen weet dat zelfvertrouwen belangrijk is voor sport
succes, maar het bouwen aan zelfvertrouwen is nog niet zo
gemakkelijk.Want hoe doe je dat als sporter? Of hoe draag
je daartoe bij als trainer of coach? In dit artikel wordt nader
ingegaan op het begrip ‘zelfvertrouwen’ en worden tips
gegeven hoe hier aan te werken.
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Figuur 1. Schematische weergave van factoren
die de ‘self-efficacy’ beïnvloeden.
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hoe doe je dat?
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Aan de hand van het schema van Ban
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spelers of journalisten. Als een coach

dura (1977) kan gewerkt worden aan
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Vrij Nederland terug op zijn carrière.
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bewerkstelligen over de focus. Het

nen de sporter complimenten geven

zijn technieken die lichaam en geest

Positieve indirecte ervaringen

over bepaalde taken. Aan de speler

tot rust kunnen brengen en kunnen
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binnen te laten komen en niet meteen

lichaam.

de verwachting omtrent de eigen ef

met ‘ja, maar dat andere ging juist he

Voorbeelden van dergelijke technieken

fectiviteit. Om die reden is het goed als

lemaal niet goed’ te komen. Het wil
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gedrag bevestigt. Je kunt denken aan

Ook het zien uitvoeren van de taak
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