
 
Tien tips rond jeugdbinding 

 

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. De jeugd neemt dan ook een belangrijke plaats in bij de meeste 

sportverenigingen. Maar het valt niet mee om een aanbod te creëren dat echt op de jeugd is afgestemd. Hoe kan een 

vereniging zorgen dat de jeugd met veel plezier bij de club blijft trainen? Hier volgen tien tips. 

 

1. Probeer te achterhalen waarom kinderen sporten. Praat hierover met de jeugd en speel in op hun behoeften, 

bijvoorbeeld voor een speciaal honk te maken in het clubhuis.  

2. Spreek de taal van de jeugd. Speel in op wat de jeugd beweegt en wat de jeugd interesseert.  

3. Kies activiteiten die aansluiten bij het belevingsniveau. Kinderen vinden het bijvoorbeeld leuk om veel aan de beurt 

te zijn. Maak je de groep kleiner, dan komen ze meer aan bod en is de training overzichtelijker.  

4. Stel doelen die passen bij het spelniveau en de leeftijdsgroep.  

5. Niveauverschillen zijn er altijd. Vergelijk prestaties niet altijd met die van anderen, maar kijk ook of een kind voor 

zichzelf een persoonlijke prestatie levert. Bijvoorbeeld als een kind net iets beter glijdt of remt dan de vorige keer.  

6. Bied ook eens activiteiten aan buiten de reguliere sport, zoals een survival of een ludieke versie van de eigen sport.  

7. Betrek de jeugd bij de organisatie van de vereniging. Spreek jeugd aan op hun zelfstandigheid en hun eigen 

kwaliteiten. Geef ze (kleine) taken die ze aankunnen en leuk vinden.  

8. Als jongeren stoppen met sporten, is het belangrijk dat de club te weten komt waarom. Luister naar de 

beweegredenen en denk na hoe je de volgende keer kunt voorkomen dat een jeugdlid opzegt.  

9. Betrek ouders bij de sportclub. Vooral bij jonge kinderen nemen de ouders een belangrijke plaats in bij de keuze van 

en belangstelling in de sport. Het is belangrijk dat ouders hun kind aanmoedigen en stimuleren.  

10. Werk bij kinderen al op jonge leeftijd aan Fair Play. Wanneer ze nu goed leren omgaan met winnen en verliezen, 

niveauverschillen en samenwerking, beleven ze blijvend meer plezier aan hun sport. 


