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Overeenkomst Stichting Jeugdsport en Stichting Positief Coachen
1

Leereffect, IJver, Fouten
Spreek positief & Spreek LIJF, Spreek taakgericht & Spreek minder, Spreek af & Spreek aan
3
Snelheid, Uitstraling, Controle, Competitief, Emotionele stabiliteit en Spelinzicht
4
Effect coaching = Kwaliteit coaching x Acceptatie coach x Motivatie team
5
Open-Eerlijk-Nieuwsgierig
6
Relevant in de Amerikaanse context waar sprake is van schoolteams, in de Nederlandse context minder bruikbaar
omdat ouders reeds een rol hebben als trainer, coach en/of team(bege-)leider.
7
Niet acceptabel gedrag nooit tolereren is ons devies!
8
Idee achter het foutenritueel is om krachttermen te vervangen voor onschuldige woorden of gebaren.
Een bal wordt gemist; ipv van een flinke vloek zou op dat moment bv een 'toiletdoortrek'-gebaar gemaakt kunnen worden.
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