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Abstract 

In the setting of children who are highly skilled in tennis, parents have an important role 

in the well-being of their children but also in the development of the tennis careers of 

their children. However, past research indicated that there is a discrepancy between how 

parents and children evaluate the parental involvement. Parents are often ignorant how 

to be involved and unaware of the needs of their children. This study examined the 

experiences and expectations of parents and their children who are highly skilled in 

tennis, towards parental involvement (age 8 to 14 years old) in the Netherlands. Parental 

involvement was operationalized in three different ways, instrumental, emotional and 

informational involvement. Twelve in-depth interviews were used for qualitative data-

analyses. Results showed that parents are not always aware of their non-verbal 

behaviours, even though they have the intention to mask their negative thoughts. 

Furthermore parents have the expectation that by being emotional involved they 

stimulate the self-reliance of their children, however parents show contrary behaviour. 

Finally parents want to give technical tennis advices but they do not have enough 

knowledge. These findings are important to formulate several implications with regard to 

the three forms of parental involvement. 
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Inleiding 

 Ouderlijke betrokkenheid bij de tenniscarrière van kinderen kan zowel een 

positieve als negatieve rol spelen in de ervaringen van kinderen (Holt, Tamminen, Black, 

Sehn, & Wall, 2008). Ouderlijke betrokkenheid kan ervoor zorgen dat een kind begint 

met sporten (Greendorfer & Lewko, 1978) en dat een kind blijft sporten (Scanlan & 

Lewthwaite, 1986). Daarnaast kan ouderlijke betrokkenheid het sportplezier bij het kind 

verhogen (Leff & Hoyle, 1997). Positieve ouderlijke betrokkenheid wordt geassocieerd 

met ouders die hun tennissende kind voorzien in sportuitrusting, zorgen voor transport, 

aanwezig zijn bij wedstrijden en aanmoedigen (Keegan, Harwood, Spray, & Lavallee, 

2009). Daarnaast wordt het geïnteresseerd zijn in feedback van de coach en het stellen 

van realistische doelen als positieve ouderlijke betrokkenheid gezien (Cumming & Ewing, 

2002; Wuerth, Lee, & Alfermann, 2004). Door sporters zelf wordt open communicatie van 

ouders als positief ervaren (Fraser-Thomas, Cote, & Deakin, 2008).  

Naast een positieve rol van ouders kunnen ouders ook een meer negatieve rol 

spelen. Het gedrag van ouders kan veel druk leggen op het kind, zeker als ouders 

volgens het kind te veel betrokken zijn bij de sport van het kind (Stein, Raedeke, & 

Glenn, 1999). Kinderen ervaren met name druk als ouders zich richten op prestaties. Als 

de druk te groot wordt, kunnen kinderen het gevoel hebben dat ouders bepaalde 

verwachtingen hebben ten aanzien van de atletische prestaties van het kind die zij niet 

kunnen waarmaken (Leff & Hoyle, 1995). Ouders die te veel nadruk leggen op het 

winnen kunnen gevoelens van stress veroorzaken bij kinderen (Fredericks & Eccles, 

2004; Gould, Tuffey, Udry, & Loehr, 1996). Uiteindelijk kan dit er toe leiden dat een kind 

vroegtijdig stopt met sporten (Jellinek & Durant, 2004; Lewthwaite & Scanlan, 1989). Bij 

teamsporten wordt een hogere mate van positieve ouderlijke betrokkenheid 

gerapporteerd door kinderen dan bij individuele sporten (McCarthy, Jones, & Clark-Carter, 

2006). Bij een individuele sport kan het kind zich niet achter een team verschuilen en 

hierdoor spelen ouders een grote rol (Giannitsopoulou, Kosmidou, & Zisis, 2010; Knight, 

Boden, & Holt, 2010). Het is van belang dat kinderen ook bij individuele sporten een 

hoge mate van positieve ouderlijke betrokkenheid ervaren. Ouderlijke betrokkenheid 

heeft namelijk niet alleen invloed op de prestaties van het kind in de sport maar ook op 

het welzijn van het kind in het algemeen (David, 1999; Gould, Lauer, Rolo, Jannes, & 

Pennisi, 2006; Holt et al., 2008). Tennis als individuele sport staat bekend om het 

problematische gedrag van ouders (Harwood & Knight, 2009b). Tennis is één van de 

weinige sporten, waarbij kinderen zelf de puntentelling moeten bijhouden en moeten 

aangeven of de bal uit is. Dit veroorzaakt stress bij ouders met als gevolg dat ouders op 

een negatieve manier betrokken kunnen raken bij het tennisspel van hun kind. Ouders 

zijn dan te veel gericht op het winnen, bekritiseren het spel van hun kind en kunnen 

eigen emoties niet onder controle houden (Harwood & Knight, 2009a). Bovendien 
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ervaren ouders meer stress door de toenemende prestatiedruk in de maatschappij, die 

ook te zien is in de sportwereld (Gershgoren, Tenenbaum, Gershgoren, & Eklund, 2011). 

In dit onderzoek is er contact gelegd met Pons Jan Vermeer die een belangrijk 

probleem heeft geconstateerd. Pons Jan Vermeer is voorzitter van de Vereniging van 

Nederlandse Tennisleraren (VNT) en werkt al jaren samen met coaches, ouders en 

kinderen die de Nederlandse top van tennis vormen. Hij ziet dat ouders vaak niet weten 

op welke manier zij optimaal betrokken kunnen zijn bij hun tennissende kind. Daarnaast 

weten coaches vaak niet hoe zij ouders hierin kunnen begeleiden, er lijkt dus sprake te 

zijn van handelingsverlegenheid. Er is nog weinig onderzoek gericht op het faciliteren van 

positieve ouderlijke betrokkenheid (Kanters & Estes, 2002). De algemene doelstelling van 

dit onderzoek is dan ook te onderzoeken wat de ervaringen en verwachtingen van ouders 

en kinderen zijn ten aanzien van ouderlijke betrokkenheid, zodat aandachtspunten 

geformuleerd kunnen worden voor het geven van advies aan tennisleraren, ouders en 

wellicht de tennisbond, met betrekking tot de ouderlijke betrokkenheid. Gekeken wordt 

naar verwachtingen om bij ouders te onderzoeken waarom zij op welke manier betrokken 

zijn bij hun kind en bij kinderen om te kijken wat zij van ouders verwachten. Er is al veel 

onderzoek gedaan naar ouderlijke betrokkenheid in de sportcontext, echter is er nog 

weinig kwalitatief onderzoek gedaan naar dit onderwerp (Bengoechea & Stream, 2007). 

Het is van belang dat er onderzoek gedaan wordt naar dit onderwerp omdat opvoeding in 

verschillende contexten van de samenleving plaats vindt en ook binnen de sportcontext. 

Zowel ouders als trainers zijn hierbij betrokken en hebben belangen die soms van elkaar 

kunnen verschillen. Het is echter belangrijk dat het belang van het kind wordt behartigd 

(Buisman, 2004). 

Zowel ouders als kinderen zullen in dit onderzoek worden onderzocht omdat er in 

veel gevallen nog een discrepantie bestaat tussen hoe ouders en kinderen de ouderlijke 

betrokkenheid ervaren (Stein et al., 1999). De tevredenheid van de kinderen in de 

sportcontext blijkt niet gerelateerd aan de tevredenheid van de ouders (Green & Chaplin, 

1997). Ouders willen het beste voor hun kind en handelen volgens deze verwachting 

(Hutchinson, Baldwin, & Caldwell, 2003). Zij zijn echter vaak niet op de hoogte van de 

behoefte en ervaring van kinderen en bieden hierdoor geen responsieve steun (Kanters & 

Casper, 2008). Dit brengt met zich mee dat ouders die geloven dat ze een positieve en 

steunende omgeving hebben gecreëerd voor hun kinderen eraan meehelpen dat het kind 

zich uit de sportcontext terugtrekt (Kanters & Casper, 2008) door de druk die ze van hun 

ouders ervaren (Brustad, 1996). Aangezien deze incongruente kijk negatieve gevolgen 

heeft voor het kind, is het van belang dat hier verder onderzoek naar wordt gedaan. 

In dit onderzoek zullen ouders en kinderen, van acht tot veertien jaar die bij de 

tennistop van Nederland horen, worden onderzocht. Deze kinderen zullen zich 

waarschijnlijk allemaal in de ‘specializing’ of ‘investment’ fase bevinden. Tijdens de 
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‘specializing’ fase ligt de focus op het ontwikkelen van de sportspecifieke vaardigheden. 

Ouders krijgen meer interesse in hun kind als een atleet, hierdoor steken zij meer geld 

en tijd in de sport van hun kind (Côte, 1999; Durand-Bush, Salmela, & Thompson, 

2004). Gedurende de ‘investment’ fase richt het kind zich op het doel om aan de top te 

komen, het kind zal steeds intensiever gaan trainen (Côte, 1999).  

Ouderlijke betrokkenheid wordt in dit onderzoek geoperationaliseerd naar de 

volgende drie vormen: materiële/logistieke, emotionele en informatieve betrokkenheid 

(Hurtel & Lacassagne, 2011). Onder materiële/logistieke betrokkenheid valt het vervoer, 

de investering van tijd en geld en het voorzien in de sportuitrusting (Fredricks & Eccles, 

2004; Hutchinson et al, 2003; Stein et al., 1999; Wolfenden & Holt, 2005). Ouders 

kunnen emotioneel betrokken zijn door kinderen aan te moedigen, maar ook door 

verbale feedback en gedragsbeloningen te geven (Holt et al., 2008; Keegan et al., 2009; 

Wuerth, Lee, & Alfermann, 2004). Bij informatieve betrokkenheid kan worden gedacht 

aan tennisinhoudelijke adviezen die ouders geven, die betrekking hebben op fysieke, 

technische en tactische aspecten van de sport (Wolfenden & Holt, 2005). Door in dit 

onderzoek de ervaringen en verwachtingen van ouders en kinderen op deze drie vormen 

van ouderlijke betrokkenheid te onderzoeken kan de algemene doelstelling behaald 

worden.  

Het eerste doel is te onderzoeken wat de ervaringen en verwachtingen zijn van 

ouders en kinderen ten aanzien van materiële/ logistieke betrokkenheid. Bij materiële/ 

logistieke betrokkenheid nemen ouders volgens Fredricks en Eccles (2004) de rol van 

leverancier aan. Hierbij gaat het om het aanbieden van een sport en deze praktisch 

mogelijk maken, zodat kinderen nieuwe ervaringen op kunnen doen (Fredricks & Eccles, 

2004; Gould et al., 2006). Uit onderzoek van Harwood en Knight (2009a) blijkt dat 

ouders kampen met een aantal organisatorische problemen aangaande de financiën en 

de tijd die zij vrij moeten maken voor de sportbeoefening van hun kind. Tennis blijkt een 

dure sport te zijn waardoor het op financieel gebied investeringen van ouders vraagt 

(Wolfenden & Holt, 2005). Ouders vinden dat er in vergelijking met de andere vormen 

van ouderlijke betrokkenheid vooral op financieel gebied en tijdsinvestering veel wordt 

gevraagd van hen (Hurtel & Lacassagne, 2011; Kay, 2000). Kinderen die bij de top 

behoren trainen zeer intensief en spelen veel wedstrijden. Dit kan er voor zorgen dat 

ouders organisatorische problemen of stress ervaren, aangezien er hierdoor veel tijd met 

de gehele familie verloren gaat en zij dit op een ander moment moeten inplannen 

(Baxter-Jones & Maffuli, 2003; Harwood & Knight, 2009a). Verder blijken ouders zich 

verplicht te voelen om op materieel en logistiek gebied te investeren. Ouders voelen zich 

verantwoordelijk voor de prestaties van hun kind. Als ouders dan niet zouden investeren 

en het kind faalt, zouden ouders het gevoel hebben zelf ook te falen. Daarbij komt nog 

eens dat een kind dat goed kan sporten zichtbaar is voor iedereen. Als het kind dan faalt 
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zullen ouders denken dat anderen hen verantwoordelijk houden omdat ze niet 

geïnvesteerd hebben (Coakley, 2006; Durand-Bush et al., 2004). Voor kinderen is de 

materiële/logistieke betrokkenheid van belang aangezien kinderen hierdoor meer plezier 

ervaren in het sporten (Anderson, Elliot, Funk, & Smith, 2003; Hoyle & Leff, 1997; Stein 

et al., 1999). Deze logistieke en financiële steun worden als positieve betrokkenheid 

ervaren door kinderen (Stein et al., 1999). Echter, uit onderzoek van Lauer, Gould, 

Roman en Pierce (2010) komt juist naar voren dat kinderen zich bewust zijn van deze 

investeringen en zich hierdoor schuldig voelen. Kinderen kunnen ook druk en dus minder 

plezier ervaren wanneer de investering van ouders hoog is. De investering van ouders bij 

tennis is hoog en kinderen weten dit, waardoor zij dus minder plezier in tennis kunnen 

ervaren (Wolfenden & Holt, 2005). Doordat ouders veel investeren kunnen kinderen het 

gevoel hebben dat ouders veel van hen verwachten (Kanters & Casper, 2008). De 

verwachting voor deze eerste doelstelling is dat ouders materiële/logistieke 

betrokkenheid vooral als stressvol ervaren en vinden dat er op dit gebied veel van hen 

gevraagd wordt (Hurtel & Lacassagne, 2011; Kay, 2000). Zij zullen bijvoorbeeld ervaren 

dat zij minder tijd over houden voor het gezin (Baxter-Jones & Maffuli, 2003; Harwood & 

Knight, 2009a). Ouders zullen verwachten dat zij zelf in deze vorm van betrokkenheid 

niet kunnen falen omdat het kind dan ook zal falen (Coakley, 2006; Durand-Bush et al., 

2004). Er wordt verder verwacht dat kinderen het als prettig ervaren dat ouders op 

materieel/logistiek gebied betrokken zijn, maar zich ook schuldig voelen door alle 

investeringen die ouders doen (Pierce, 2010; Stein et al., 1999). Kinderen zullen 

verwachten dat ouders door de vele investeringen veel van hen verwachten, hierdoor kan 

er prestatiedruk ontstaan (Kanters & Casper, 2008). 

Het tweede doel is inzicht te verkrijgen in de ervaringen en verwachtingen van 

ouders en kinderen ten aanzien van emotionele betrokkenheid. Emotionele betrokkenheid 

wordt geoperationaliseerd in de volgende gedragingen van ouders: aanmoedigen, 

troosten, verzekeren, motiveren en naar het kind luisteren (Wuerth et al., 2004). Ouders 

bieden emotionele ondersteuning veelal via verbale feedback, waarin zij een 

voorbeeldfunctie hebben (Holt et al., 2008). Deze voorbeeldfunctie blijkt ook uit het feit 

dat ouders volgens Fredricks en Eccles (2004) de rol van ‘vertaler’ aannemen. Dit houdt 

in dat wat ouders onder andere zeggen een rol speelt bij bijvoorbeeld de 

competentiebeleving van het kind. Het belang van de verbale feedback blijkt ook uit het 

feit dat negatieve feedback van ouders zorgt voor acute stress bij jonge tennisspelers 

(Puente-Diaz & Anshel, 2005). Onderzoek heeft aangetoond dat 42.7% van de 

commentaren van ouders positief zijn, 34.5% van de commentaren zijn negatief en de 

overige commentaren zijn neutraal (Blom & Drane, 2009; Kidman, McKenzie, & 

McKenzie, 1999). Emotionele betrokkenheid kan ouders stress opleveren, zij weten 

tijdens de wedstrijd niet wat ze moeten zeggen of hoe ze zich moeten gedragen. Stress 
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bij ouders wordt ook veroorzaakt doordat zij hun kind niet kunnen beschermen tegen 

bijvoorbeeld tegenstanders die vals spelen (Harwood & Knight, 2009a). Als er vervolgens 

wordt gekeken naar de verwachtingen van ouders lijkt het zo te zijn dat zij verwachten 

dat kinderen er waarde aan hechten dat zij komen kijken. De reden dat ouders namelijk 

vaak aanmoedigen is zodat het kind weet dat de ouder kijkt (Holt et al., 2008). Ouders 

verwachten verder dat kinderen succesvol kunnen worden door een bepaalde mate van 

druk uit te oefenen. Dit uiten zij in de soort complimenten die zij geven, waarbij de 

nadruk ligt op het goed je best doen (Lauer, Gould, Roman, & Pierce, 2010). Er blijkt dus 

dat ouders stress kunnen ervaren van emotionele steun of zich geen houding weten te 

geven. Ouders verwachten echter dat hun aanwezigheid en een bepaalde mate van druk 

positieve uitwerkingen heeft op het kind. Tevens wordt in dit onderzoek bekeken hoe 

kinderen de feedback van ouders ervaren en wat zij van ouders verwachten. Het is hierbij 

belangrijk hoe het kind de verbale feedback van ouders ziet (Holt et al., 2008). Ouders 

maken opmerkingen om het kind vertrouwen te geven, soms worden deze opmerkingen 

als onprettig ervaren door het kind vooral als deze opmerkingen zich richten op 

resultaten. Een voorbeeld hiervan is te zien in de reclame van Stichting Ideële Reclame 

(SIRE) met de campagne ‘geef kinderen hun spel terug’. Hier is te zien dat ouders 

schreeuwen langs het voetbalveld om hun kind aan te moedigen, maar dit kan juist het 

spelplezier verminderen. Een ander voorbeeld is als een ouder bijvoorbeeld kijkt naar de 

derde wedstrijd van het toernooi, terwijl het kind de eerste nog moet spelen, dan kan 

een kind denken dat de ouder verwacht dat het kind wint (Knight et al., 2010). Vooral dit 

soort verwachtingen van ouders kunnen prestatiedruk tot gevolg hebben (Lauer et al., 

2010; Wolfenden & Holt, 2005). Kinderen lijken het wel fijn te vinden om feedback te 

ontvangen over hun inzet en houding, zelfs als het om kritische feedback gaat. Kinderen 

vinden het vaak lastig als ouders iets anders zeggen dan ze uitstralen, als ouders 

bijvoorbeeld een compliment geven met een ontevreden gezicht. Dit kan er bij kinderen 

voor zorgen dat ze ondanks het compliment geen steun ervaren maar druk (Knight et al., 

2010). Verder kunnen kinderen gevoelens van schaamte ervaren, wanneer ouders 

schreeuwen of van het veld weglopen als reactie op een fout die het kind maakt (Lauer et 

al., 2010; Wuerth et al., 2004). Kinderen zien gedragingen als glimlachen, complimenten 

geven en helpen omgaan met verlies door bijvoorbeeld aan te geven dat het kind wel 

zijn/haar best heeft gedaan, als positieve bevestiging van ouders. Hierdoor voelen 

kinderen zich emotioneel gesteund (Keegan et al., 2009). Naarmate kinderen ouder 

worden en meer behoefte aan autonomie hebben is het tevens van belang dat ouders 

hun keuzes respecten, om zich gesteund te voelen (Hutchinson et al., 2003). Uit de 

literatuur komt duidelijk naar voren wat kinderen ervaren ten aanzien van emotionele 

betrokkenheid. Het is echter nog niet duidelijk wat zij verwachten van de emotionele 

betrokkenheid door ouders. In dit onderzoek zal dit verder onderzocht moeten worden. 
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De verwachting voor deze tweede doelstelling is dat ouders stress ervaren ten aanzien 

van emotionele betrokkenheid. Dit is vooral het geval als de ouder het gevoel heeft het 

eigen kind niet genoeg te kunnen beschermen of als de ouder zich geen houding weet te 

geven (Harwood & Knight, 2009a). Verder verwachten ouders dat hun aanwezigheid en 

complimenten over prestaties een positieve invloed heeft op het kind (Holt et al., 2008). 

Kinderen zullen het als onprettig ervaren als ouders zich richten op resultaten, iets 

anders zeggen dan ze uitstralen of verwachtingen hebben van het kind (Knight et al., 

2010; Lauer et al., 2010; Wolfenden & Holt, 2005). Feedback over inzet en houding, 

complimenten, glimlachen en hulp bij verlies zullen kinderen als prettig ervaren (Keegan 

et al., 2009). Verder is er nog niet duidelijk wat de verwachtingen van kinderen zullen 

zijn, dat zal nader onderzocht worden in dit onderzoek.  

Het derde doel is inzicht te verkrijgen in hoe ouders en kinderen het ervaren als 

het kind van informatie wordt voorzien. Ouders geven tips over technische, tactische, 

fysieke en psychologische aspecten van tennis (Holt et al., 2008; Hurtel & Lacassagne, 

2011). Adviezen kunnen onderverdeeld worden in praktische adviezen en 

tennisinhoudelijke adviezen (Wolfenden & Holt, 2005). Ouders geven meer praktische 

adviezen over bijvoorbeeld voeding of studie, dit vinden kinderen fijn (Wolfenden & Holt, 

2005). Jongeren vinden het verder belangrijk dat ze bij hun ouders terecht kunnen voor 

adviezen over de toekomst (Lauer et al., 2010). Echter, kinderen ervaren het als 

onprettig als een ouder het advies blijft herhalen terwijl het kind niets met het advies wil 

doen. Kinderen willen op dat moment zelf beslissen omdat ze autonoom willen zijn 

(Knight et al., 2010). Naast praktische adviezen zijn er tennisinhoudelijke adviezen, deze 

kunnen worden onderverdeeld in adviezen gericht op de uitkomst, waarbij de nadruk ligt 

op het winnen en competitie. Anderzijds kan er naar het proces worden gekeken, de 

nadruk ligt dan op het leerproces en de verbetering van vaardigheden (Keegan et al., 

2009). Onderzoek van Bengoechea en Stream (2007) laat zien dat ouders de individuele 

oriëntatie van kinderen kunnen beïnvloeden door hun manier van coachen: 

taakgeoriënteerde en egogeoriënteerde coaching. Bij taakgeoriënteerde coaching is men 

gericht op het leren van een taak, zichzelf verbeteren en op de moeite die in een doel 

wordt gestopt. Bij egogeoriënteerde coaching is men gericht op het winnen en/of het 

beter willen zijn dan anderen (Roberts, Treasure, & Conroy, 2007). Taakgeoriënteerde 

coaching wordt in de literatuur geassocieerd met positieve en adaptieve 

gedragspatronen: doorzetten en het kiezen van uitdagende taken (Papaioannou, 

Ampatzoglou, Kalogiannis, & Sagovits, 2008). Tevens is het van belang om passende en 

positieve feedback te geven (Van Rossum, 2000). Dit terwijl egogeoriënteerde coaching 

met meer negatieve gedragspatronen wordt geassocieerd (Ames, 1992). Ouders geven 

zelf aan dat tennisinhoudelijke adviezen het beste van de coach kunnen komen 

(Wolfenden & Holt, 2005). Maar ouders hebben, bij afwezigheid van een coach, het 
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gevoel tennisinhoudelijk advies te moeten geven om zo de prestatie van hun kind te 

verbeteren (Harwood & Knight, 2009a). Op het moment dat ouders het gevoel hebben 

meer kennis van de sport te krijgen hebben zij het gevoel meer taakgeoriënteerd te 

coachen dan andere ouders, echter denken alle ouders dit van zichzelf (Holt et al., 2008). 

Dat ouders bij meer kennis denken meer taakgeoriënteerd te coachen lijkt er op te 

wijzen dat ouders weten wat effectief is voor kinderen. Ouders vinden het van belang om 

taakgeoriënteerde adviezen te geven over hard werken en doorzetten om een doel te 

bereiken (Bloom, 1985; Ericsson et al., 1993; Gould, Dieffenbach, & Moffett, 2002). Als 

ouders echter competitieve stress en machteloosheid ervaren, bijvoorbeeld als hun kind 

niet op zijn/haar niveau tennist, geven zij meer advies gerelateerd aan de uitkomst 

(Harwood & Knight, 2009a). Kinderen kunnen vanaf twaalf jaar onderscheid maken waar 

feedback op is gericht: op de uitkomst of op het verbeteren van vaardigheden 

(Gershgoren et al., 2011). Kinderen worden zich dan steeds meer bewust van de 

verwachtingen van ouders (Stuntz & Weiss, 2009; Ullrich-French & Smith, 2006). Dus 

vanaf deze leeftijd lijken de inhoudelijke adviezen van ouders het meeste effect te 

hebben op kinderen. De bedoeling van ouders met het adviseren is om het kind te helpen 

en het spel te verbeteren (Holt et al., 2008; Hurtel & Lacassagne, 2011). Kinderen blijken 

het echter anders te ervaren, zij zien deze tips en adviezen eerder als kritiek of kunnen 

ervan in de war raken (Holt et al., 2008; Knight et al., 2010). Uit ander onderzoek blijkt 

daarentegen dat kinderen de adviezen wel waarderen als ouders er verstand van hebben 

en het kind iets kan met het advies (Knight et al., 2010). Adolescenten geven aan dat zij 

minder behoefte hebben aan advies met betrekking tot het tennisspel (Lauer et al., 

2010). De verwachting ten aanzien van deze derde doelstelling is dat ouders 

verschillende vormen van adviezen geven aan kinderen om het kind te helpen, zowel 

praktische als tennisinhoudelijke adviezen. Kinderen zullen de tennisinhoudelijke 

adviezen van ouders vermoedelijk niet waarderen, tenzij er taakgeoriënteerd wordt 

gecoacht (Holt et al., 2008). De praktische adviezen over bijvoorbeeld voeding en studie 

waarderen kinderen vaak wel (Wolfenden & Holt, 2005). Er wordt verder verwacht dat als 

ouders adviezen te veel herhalen dit als onprettig wordt ervaren door de kinderen 

(Knight et al., 2010). 

 

Methode 

Type onderzoek  

 In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een kwalitatieve aanpak. In een kwalitatief 

onderzoek worden problemen, situaties, gebeurtenissen en personen beschreven en naar 

aard en eigenschappen geïnterpreteerd. Daarnaast wordt kwalitatief onderzoek veel 

gebruikt wanneer het in het onderzoek gaat om interacties in bestaande situaties 

(Baarda, De Goede, & Teunissen, 2000). Met dit onderzoek wordt getracht handvatten 
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aan tennistrainers te kunnen geven, om zo ouders te informeren over de manier waarop 

zij betrokken kunnen zijn bij hun kind. Door een kwalitatieve en explorerende aanpak, 

namelijk door open interviews af te nemen, kan er een ‘insidersview’ worden genomen. 

Dit houdt in dat de situatie vanuit het gezichtspunt of perspectief van de betrokkenen is 

genomen (Baarda et al., 2000). Zowel onderzoekers als ouders worden niet gestuurd 

door de literatuur. Hierdoor kunnen respondenten zelf betekenis geven aan het begrip 

ouderlijke betrokkenheid. Door zowel de ouders als de kinderen te interviewen is er 

gekeken of er sprake is van een discrepantie tussen de ervaringen en verwachtingen van 

kinderen en ouders.  

 Om de context van dit onderzoek te schetsen is er een observatie gedaan. Dit 

maakt het mogelijk om de interviews binnen deze context te analyseren en interpreteren. 

Daarnaast is er een deskundige geraadpleegd Pons Jan Vermeer, oud bondscoach trainer 

van de internationale jeugd. Op dit moment is hij voorzitter van de vakbond tennisleraren 

opleiding. Daarnaast geeft hij cursussen aan ouders, waar zij leren hoe zij optimaal 

betrokken kunnen zijn bij hun tennissende kind. Door Pons Jan Vermeer te interviewen 

wordt getracht een beeld te krijgen van hoe ouders hun kind het best kunnen 

ondersteunen. Het interview is gebruikt om te kijken in hoeverre Pons Jan Vermeer de 

gevonden resultaten herkent en of deze relevant zijn om mee te nemen in het geven van 

advies. Daarnaast wordt door beide onderzoeksmethoden gecontroleerd of datgene wat 

de respondenten vertellen overeenkomt met de werkelijkheid. Hiermee wordt de interne 

geldigheid van de interviews gecontroleerd (Baarda et al., 2000). 

 

Participanten 

 Voor dit onderzoek zijn een aantal contactgegevens van respondenten via een 

contactpersoon uit de tenniswereld verkregen. Vervolgens is er gebruik gemaakt van een 

‘snowbal sampling’. Op deze wijze is er uiteindelijk een selecte steekproef getrokken. De 

onderzoeksgroep bestaat uit zes ouder-kind paren. Het criterium voor dit onderzoek was 

dat alle kinderen op het moment van het onderzoek tennis spelen op top- of 

subtopniveau in Nederland. De kinderen zijn tussen de acht en veertien jaar oud, met 

een gemiddelde leeftijd van tien jaar. Aan dit onderzoek deden vier meisjes en twee 

jongens mee. Er deden vijf moeders en één vader aan het onderzoek mee. De gezinnen 

hebben een gemiddelde tot hoge sociaaleconomische status. Alle participanten zijn van 

Nederlandse afkomst. De representativiteit van dit onderzoek is beperkt. Ten eerste is er 

bij een klein gedeelte van de top of subtop onderzoek gedaan en hierdoor is het 

onderzoek niet statistisch te generaliseren naar de gehele top of subtop. Echter, 

inhoudelijke generalisatie naar de gehele top of subtop is wel mogelijk. Aangezien er in 

dit onderzoek gevraagd is naar de ervaringen en verwachtingen van respondenten 

kunnen andere ouders zich hierin herkennen. Daarnaast is er sprake van een zekere 
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mate van selectiviteit. De participanten zijn benaderd via drie contactpersonen uit de 

tenniswereld. Bovendien hebben alle respondenten op vrijwillige basis meegewerkt aan 

het onderzoek.  

 

Open interview 

 Om te onderzoeken hoe ouders en kinderen de ouderlijke betrokkenheid ervaren en 

welke verwachtingen zij hebben, zijn er open interviews afgenomen. Ouders en kinderen 

zijn apart van elkaar geïnterviewd, zodat er geen wederzijdse beïnvloeding kon 

plaatsvinden. Hierdoor is de validiteit van de interviews gewaarborgd. Om de interviews 

te structureren is er gebruik gemaakt van een topiclijst. Het eerste topic is opgemaakt 

aan de hand van de eerste doelstelling welke gaat over materiële/logistieke 

betrokkenheid. Het tweede topic is opgemaakt aan de hand van de tweede doelstelling 

welke gaat over emotionele betrokkenheid. Tot slot is het laatste topic opgemaakt aan de 

hand van de derde doelstelling welke gaat over informatieve betrokkenheid. De vragen 

zijn zo neutraal mogelijk gesteld om de respondenten niet te beïnvloeden in wat hij/zij 

wilde vertellen. Daarnaast zijn de vragen open gesteld om de respondenten vrij te laten 

in wat hij/zij belangrijk vond om te vertellen. Het interview werd dus geleid door wat de 

respondenten te vertellen hadden, dit versterkt de interne validiteit (Baarda et al., 2000).  

 Er zijn twee verschillende topiclijsten gemaakt, één voor ouders en één voor 

kinderen. Deze kwamen grotendeels overeen, echter de topiclijst van de kinderen is 

vereenvoudigd. Zo is er specifiek naar ervaringen en verwachtingen van ouders en 

kinderen gekeken met betrekking tot de ouderlijke betrokkenheid. Achtereenvolgens zijn 

de verschillende topics van het interview besproken, waarbij er dieper is ingegaan op de 

operationalisering van ouderlijke betrokkenheid. Bij het bepalen van de topic volgorde is 

er met verschillende factoren rekening gehouden. Dit is gedaan om de respondenten op 

hun gemak te stellen. Zo is er begonnen met makkelijke en neutrale vragen zoals de 

persoonsgegevens en achtergrondinformatie. Vervolgens kwamen de meer persoonlijke 

topics aan bod. Per topic is er breed begonnen en vervolgens is er dieper op het 

onderwerp ingegaan. 

 Allereerst is er een korte inleiding gegeven op het interview. Er is verteld dat de 

interviewers elkaar afwisselen per onderwerp, welke onderwerpen behandeld worden, in 

welke volgorde deze aan bod komen en wie welk onderwerp bespreekt. Ook is verteld dat 

het gesprek wordt opgenomen omdat het interview getranscribeerd moet worden. Tevens 

is verteld dat de anonimiteit van de respondenten gewaarborgd wordt. In het eerste topic 

is er gevraagd naar de achtergrond informatie. Hierbij is er aan ouders en kinderen 

gevraagd naar de gezinssituatie, de sporten die andere familieleden uitvoeren, waarom 

tennis voor hen belangrijk is en wat zij hopen te bereiken. Dit topic is bedoeld om een 

beeld te vormen over de context. Bij de volgende drie topics is er naar de ervaringen en 
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verwachtingen van ouders en kinderen gevraagd met betrekking tot de drie specifieke 

vormen van ouderlijke betrokkenheid. Tevens is er hierbij gevraagd naar hoe ouders en 

kinderen andere ouders zien, of deze vorm van betrokkenheid is veranderd over tijd en of 

het gewenst is dat kinderen willen dat ouders zich anders gedragen en of ouders dit van 

zichzelf wensen. In het tweede topic is er gevraagd naar de materiële/logistieke 

betrokkenheid. Hieronder valt vervoer, de investering van tijd en geld en het voorzien in 

de sportuitrusting (Fredricks & Eccles, 2004; Hutchinson et al., 2003; Wolfenden & Holt, 

2005). In het derde topic is er gevraagd naar de emotionele betrokkenheid die ouders 

kunnen bieden door kinderen aan te moedigen, maar ook door verbale feedback en 

gedragsbeloningen te geven (Holt et al., 2008; Keegan et al., 2009; Wuert et al., 2004). 

Tenslotte is er in het vierde topic gevraagd naar de informatieve betrokkenheid, waarbij 

kan worden gedacht aan tennisinhoudelijke adviezen die ouders geven, die betrekking 

hebben op fysieke, technische en tactische aspecten van de sport (Wolfenden & Holt, 

2005). Na afloop van elk topic is er ter afsluiting gemuteerd en is er aan de respondent 

gevraagd of dit juist is. Dit draagt bij aan de betrouwbaarheid van de uitkomsten van het 

onderzoek. Het interview is afgesloten met de vraag of ouders of kinderen zelf nog iets 

wilden vertellen of vragen.  

 

Procedure  

 De contactgegevens van de respondenten zijn verkregen via een contactpersoon uit 

de tenniswereld. Bij de ouder-kind paren zijn er twaalf open interviews afgenomen. De 

meeste respondenten hebben vooraf aan het interview de topiclijst gekregen, waarbij de 

geheugensteuntjes voor de onderzoekers achterwege zijn weggelaten. Zo waren 

respondenten op de hoogte van wat er besproken ging worden. Daarnaast is de 

respondenten verteld dat hun anonimiteit gewaarborgd wordt. De namen komen niet 

naar voren en zijn bij de getranscribeerde stukken gecodeerd. Alleen de onderzoekers en 

de begeleider krijgen het ruwe materiaal te zien. Dit heeft ervoor gezorgd dat de 

respondenten vrijuit konden spreken. De interviews zijn afgenomen op de 

tennisverenigingen waar de kinderen tennissen of bij de kinderen en ouders thuis. Bij de 

afname van de interviews, die ongeveer 40 minuten duurden, waren twee onderzoekers 

aanwezig. De onderzoekers wisselden het bespreken van de topics af en vulden elkaar 

waar nodig aan. Op deze manier is getracht de intersubjectiviteit te controleren. Alle 

interviews zijn opgenomen en getranscribeerd, waardoor alles letterlijk teruggelezen kon 

worden en er geen eigen interpretaties aan zijn gegeven. Dit verhoogt de 

betrouwbaarheid omdat er op deze manier nauwkeurig is gewerkt. Aan de hand van de 

getranscribeerde verbatim stukken, afkomstig uit de interviews, is de data geanalyseerd. 

Allereerst zijn de relevante stukken tekst geselecteerd. Daarna zijn deze stukken tekst 

opgesplitst in inhoudelijke fragmenten en is er gelabeld. Vervolgens is er gecodeerd op 
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inhoud en zijn er labelrijen gemaakt waarin dimensies zijn aangebracht. Uiteindelijk zijn 

hier de kernlabels uit ontstaan (Baar, 2002; Baarda et al., 2000). De analyse is gestart 

na de verzameling van de eerste data. Het uitgangspunt van de analyse was de 

probleemstelling, namelijk wat zijn de ervaringen en verwachtingen van ouders en 

kinderen, met betrekking tot de ouderlijke betrokkenheid. Het doel van de kwalitatieve 

analyse was om structuur aan te brengen in de interviews. Op deze manier kan er 

antwoord gegeven worden op de probleemstelling. Door middel van analytische inductie 

is per doelstelling gekomen tot kernlabels die in principe het inhoudelijke rendement van 

de analyse weergeven (Baarda et al., 2000). De onderzoekers hebben de interviews in 

eerste instantie individueel geanalyseerd. Op deze manier is er gecontroleerd voor 

intersubjectiviteit. 

 De niet-gestructureerde observatie heeft tijdens een tennistoernooi 

plaatsgevonden. Hierbij waren vier onderzoekers langs de baan aanwezig die 

observeerden. Er is alleen gekeken naar de emotionele en informatieve betrokkenheid. 

Logistieke/materiële betrokkenheid is namelijk moeilijk te observeren, omdat deze vorm 

van betrokkenheid vaak buiten het sportveld plaats vindt. 

 Na het afronden van de van de analyses is er een semi-gestructureerd diepte 

interview afgenomen bij een deskundige van ongeveer 45 minuten. Er is vergeleken of de 

jarenlange praktijk ervaring van Pons Jan Vermeer (de deskundige) overeenkomt met de 

bevindingen uit het onderzoek. De uitkomsten van dit interview zijn verwerkt in de 

implicaties. 

 Tijdens het analyseren van de data zijn alle stappen gecodeerd en gedocumenteerd 

zodat de analysestappen te volgen zijn en terug te voeren zijn tot de oorspronkelijke 

tekstpassages. Op deze manier is getracht de transparantie van dit onderzoek te 

waarborgen, dit is belangrijk voor de betrouwbaarheid. Doordat de citaten zo letterlijk 

mogelijk zijn gelabeld is tevens getracht te interne validiteit zo goed mogelijk te 

waarborgen. 

 

Resultaten 

Uit de analyse van de twaalf interviews en de observatie zijn resultaten naar 

voren gekomen. De resultaten zijn in dit gedeelte beschreven. Alleen de belangrijkste 

uitkomsten zijn besproken. Aan de hand van enkele citaten uit het interview zijn 

verschillende uitkomsten geïllustreerd. De resultaten uit de interviews zijn besproken aan 

de hand van de drie vormen van betrokkenheid die uit de literatuur naar voren zijn 

gekomen: logistieke/materiële betrokkenheid, emotionele betrokkenheid en informatieve 

betrokkenheid. Als laatst zijn de resultaten uit de observatie besproken.  
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Logistieke en materiële betrokkenheid 

 Op het gebied van logistieke betrokkenheid kwam naar voren dat ouders veel tijd 

investeren in het brengen en halen van hun kind en veel aanwezig zijn bij wedstrijden. 

Bijna alle kinderen in dit onderzoek zijn op dit gebied afhankelijk van hun ouders omdat 

ze vaak niet in hun eigen plaats trainen en toernooien spelen. Ouders gaven meerdere 

malen aan dat hun hele leven erop ingericht is en dat het ze veel tijd kost. Zo zei een 

ouder: “Je moet je leven erop inrichten en je eigen tijd investeren.” en een andere ouder 

zei: “Al onze tijd gaat erin zitten.” Kinderen zijn zich bewust van de tijd die hun ouders in 

hun tennissport steken zo zei een kind: “Ze steken veel tijd in het rijden.” De intensiteit 

van de logistieke betrokkenheid wordt door sommige ouders als vermoeiend ervaren. Een 

ouder gaf aan dat de keuze om door te gaan afhangt van of het logistiek haalbaar is: “En 

dat het dan ook elke keer een keuze is van of je dat dan nog een jaar zo gaat doen. En 

dan zit het met name in dat logistieke…” Daarnaast wordt er op materieel gebied veel in 

tennis geïnvesteerd. Dit geld wordt geïnvesteerd in trainingen, toernooien, benzine en 

sportspullen. Ouders gaven aan dat ze het een dure sport vinden, zo gaf een ouder aan: 

“Het kost een klein vermogen.” Er zijn ouders die zijn gaan werken om tennis te kunnen 

betalen en al hun geld aan tennis besteden. Eén ouder praat bewust niet met zijn/haar 

kinderen over geld: “Er wordt niet over investeringen gesproken, dat hoeft niet dat is 

onze keuze.” Echter, een aantal kinderen gaf aan dat ze zich wel bewust zijn van de 

geldinvesteringen, zo zegt een kind: “Het kost veel geld, tennis is een dure sport.” De 

kinderen gaven voornamelijk aan dat ze geen moeite hebben met de geldinvesteringen 

en dat ze het als prettig ervaren, zo gaf een kind aan: “Ze kopen alle dingen voor mij dus 

dat vind ik wel fijn.” Er was één kind dat aangaf soms moeite te hebben met de 

investeringen: “Dan ben ik bij het toernooi geweest en dan speel ik de eerste ronde, 

verlies ik dan en dan heeft ze geld betaald en dan vind ik het wel moeilijk om dan 

verloren te hebben, omdat ze dan geld daarvoor hebben betaald.” Ouders gaven vaker 

aan moeite te hebben met de investeringen. Dit wordt soms gezegd met het oog op de 

toekomst omdat ouders geloven dat het financieel steeds zwaarder zal worden, zo zei 

een ouder: “Ja, naarmate je hoger komt, wordt het alleen maar duurder.” Er wordt veel 

tijd, geld, vakantie en andere activiteiten opgeofferd voor tennis. Zowel ouders als 

kinderen gaven aan dat er steeds minder tijd is voor het gezin door de tennisactiviteiten. 

Een ouder gaf aan: “Dus dat er steeds minder ruimte is om als gezin wat samen te doen. 

Ja dat is wel een offer die je moet brengen.” Zowel ouders als kinderen gaven aan niet of 

minder op vakantie te kunnen gaan door de kosten of toernooien die in de zomer plaats 

vinden. Sommige ouders gaven aan het jammer te vinden maar dat het er bij hoort. Een 

ouder zei hierover: “Tennis gaat voor.” Ouders vinden het een voorwaarde dat de tijd 

tussen hun kinderen eerlijk verdeeld wordt, maar dat het soms lastig is om naar een 

goede balans te zoeken, zo zei een ouder: “Het is wel zo dat we heel goed in de gaten 
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houden dat ja hij heeft ook een broer en een zus en die willen we zeker niet minder 

aandacht geven.” De dingen die met het gezin worden ondernomen zijn vaak gericht op 

tennis. Verder gaven ouders vaak aan dat je niet kunt kiezen voor materiële/ logistieke 

betrokkenheid, het hoort bij tennis en het niveau waarop hun kinderen spelen, zo is er 

een ouder die aangaf: “Want het is een keuze om mee te doen aan dit niveau van tennis 

dus dat betekent dat je in alle opzichten dus faciliteert.” Wanneer kinderen de keus 

hebben dan gaven ze aan dat ze geen verandering wensen op dit gebied. Ouders gaven 

echter verschillende keren aan dat ze bij keuze minder zouden willen rijden, zo zegt een 

ouder: “Gewoon wekelijks op en neer rijden met een kind, met alle stress van op school 

ophalen en wegbrengen en al die files en zo. Ik zou zeggen KNLTB gaat het net zo 

regelen als de KNVB, haal die kinderen gewoon op en laat die ouders gewoon betalen 

ervoor.” De reden die verschillende ouders aangaven waarom ze deze investeringen 

doen, is dat ze op deze manier het maximale uit het kind willen halen. Ze zien dit als hun 

verantwoordelijkheid. Daarnaast gaven ouders aan dat ze door middel van deze vorm 

van betrokkenheid hun kind willen stimuleren en voor plezier willen zorgen. Een kind 

noemde dat ouders veel investeren om de beste te worden: “Nou ze doen heel veel voor 

mij dus ze willen dat ik top dat ik nummer een van de wereld wordt.” Ouders zien 

logistieke en materiële betrokkenheid tevens als een voorwaarde om verder te komen. 

Een enkele ouder gaf aan bang te zijn dat hij/zij materieel niet genoeg kan investeren: 

“Ja dat kan echt wel denk ik, voor ons misschien in de toekomst, dat ze daardoor die top 

niet gaat halen, omdat we het geld daar uiteindelijk niet voor hebben.”  

 

Emotionele betrokkenheid 

 Op het gebied van emotionele betrokkenheid laten ouders zowel verbale als non-

verbale gedragingen zien. Non-verbale gedragingen als klappen, duim omhoog steken, 

knikken en verbale opmerkingen als ‘kom op’ en inhoudelijke feedback over de techniek. 

Kinderen worden gecomplimenteerd, maar ze krijgen ook feedback als ze fouten maken. 

Sommige ouders zeiden helemaal niets tijdens de wedstrijd. Ouders proberen met een 

pokerface of een zonnebril op zich er niet mee te bemoeien en niks te laten merken langs 

de baan. Ouders zijn soms te betrokken en ze proberen op deze manier bewust afstand 

te houden, een ouder zei hierover: “Maar in principe zeg ik ook bijna niets. Ik heb 

geleerd om mijn zonnebril op te zetten en gewoon geen emotie te tonen en soms ga ik 

ook gewoon een potje wordfeuten om maar niet te erg in die wedstrijd te gaan zitten. 

Want ik vind het wel spannend.” Interessant is dat een kind juist denkt dat zijn/haar 

ouder met de telefoon speelt tijdens een saaie wedstrijd: “Nee niet heel vaak behalve als 

het een suffe wedstrijd is en ik sta met een tegenstander die eigenlijk niet eens een 

balletje kan slaan.” Opvallend is dat ouders aangeven dat zij zich meestal kunnen 

inhouden als hun kind slecht speelt, terwijl kinderen juist zeggen dat ouders wel iets 
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zeggen als het slecht gaat. Sommige kinderen gaven aan dat ouders soms raar kijken 

tijdens de wedstrijd en dat ze daardoor weten dat het een slechte bal was, een kind zei 

hierover: “Dan kijken ze wel een beetje raar van wat was dat voor een bal en dan weet ik 

wel dat dat een hele slechte bal was.” Ouders gaven zelf aan dat ze rustig naar de 

wedstrijd zitten te kijken en zich er niet mee bemoeien. Een ander kind gaf aan dat 

ouders door middel van hun gezicht druk uitoefenen en dat hij/zij dit niet prettig vindt: 

”Nou als ik dan een foute bal sla dan zit mijn vader een beetje raar te kijken en dat vind 

ik niet echt leuk.” Ouders gaven aan het soms moeilijk te vinden om zich in te houden als 

andere kinderen vals spelen. Ze vinden het moeilijk om hiermee om te gaan en koken 

soms van binnen. Wel gaven ze aan zich meestal in te houden. Over het belang van 

winnen of verliezen gaven ouders aan het fijn te vinden als een wedstrijd wordt 

gewonnen. Zo zei een ouder: “Het is heel moeilijk, ik bedoel wanneer ik een wedstrijd zie 

waarvan ik denk die moet je kunnen winnen dan hoop ik gewoon dat ze wint.” Bij verlies 

gaven ouders aan het niet erg te vinden als hun kind verliest wanneer de tegenstander 

beter was, maar wel als hun kind zijn/haar best niet heeft gedaan, zo zei een ouder: “Op 

zich is het niet erg om te verliezen als je weet van nou die ander is gewoon veel beter. 

Maar wel als je merkt dat die, dat was vorige jaar nog wel eens dat het toen helemaal 

niet goed ging dat hij er echt een potje van maakte.” Een kind geeft aan het 

voornamelijk vervelend te vinden als ouders mee balen als hij/zij een wedstrijd heeft 

verloren: “Nou gewoon dat ze bijvoorbeeld, dat ze gewoon even niks zeggen of zo of 

gewoon even van nou ja volgende keer gewoon beter, het kan wel eens een keer slecht 

gaan.” Ouders gaven aan dat het kind geen bevestiging zoekt en voornamelijk gefocust is 

op het eigen spel. Toch voelen kinderen zich wel gesteund door de aanwezigheid van hun 

ouders. Zo gaf een kind aan: “Maar het is wel fijn als ze naast de baan zijn.” Zowel 

ouders als kinderen vinden dat andere ouders zich voornamelijk anders gedragen langs 

de baan in vergelijking met zichzelf of eigen ouders. Ze bemoeien zich onder andere 

meer met de wedstrijd. Ouders vinden zichzelf vaak rustiger tijdens een wedstrijd dan 

andere ouders. Sommige kinderen noemen wel dat andere ouders sportief zijn en zich 

normaal gedragen langs de baan, andere ouders klappen bijvoorbeeld ook voor hen. Bij 

keus zouden kinderen en ouders weinig willen veranderen. Ouders zijn blij met hoe ze 

het doen of weten niet hoe ze het anders zouden moeten doen. De kinderen zijn ook best 

tevreden met hoe ouders zich gedragen. Door ouders zelf wordt als verbeterpunt 

genoemd dat ze meer hun mond zouden willen leren houden en zich beter zouden willen 

beheersen, zo zei een ouder: “En ja ik zou dan wel willen dat ik nooit meer … ja dat ik 

me altijd goed kon beheersen. Dat je dit of dat niet doet en dat je altijd heel wijs bent.” 

Kinderen zouden voornamelijk willen veranderen dat ouders op een meer ontspannen 

manier de wedstrijd bekijken en minder de nadruk leggen op winnen. Verder zouden ze 

iets meer mogen klappen en wat minder laten merken dat ze balen als er wat minder 
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gespeeld wordt. Het liefst zouden ze bij negatieve ervaringen willen dat ouders niets 

zeggen of dingen zeggen zoals de volgende keer beter, zo zei een kind: “Nou zoals ik dus 

ook al zei van dat ze misschien wat minder mee balen als ik ook baal of ja en dat ze dan 

gewoon andere dingen zeggen.” Sommige ouders verwachten dat hun kinderen door hun 

emotionele betrokkenheid leren zelf dingen op te lossen en zichzelf leren aan te 

moedigen. Daarnaast verwachten ouders dat kinderen hun emotionele betrokkenheid als 

prettig ervaren, een ouder zei hierover: “Wat ik wel doe als hij een mooie bal heeft 

geslagen dat ik knik want je ziet hem wel kijken, af en toe kijkt hij wel en dan weet je 

dat ie daar steun aan heeft.” Echter, er zijn ook ouders die verwachten dat ze hun 

kinderen beschermen door niet te kijken. Zo zei een ouder: “Nou dat een kind nooit uit 

balans raakt als je bijvoorbeeld denkt van ‘goh kom op hè’ en je zit er zo bij, daar help je 

ze vaak niet mee.” Opvallend is dat kinderen geloven dat de emotionele betrokkenheid 

voornamelijk voortkomt uit de verwachting/wens van ouders om verder te komen en te 

winnen, zo gaf een kind aan: “Ja nu willen ze ook wel meer dat ik, dat het beter gaat 

enzo.” Tenslotte gaven zowel ouders als kinderen aan dat ouders minder fanatiek en 

rustiger zijn geworden over tijd. Kinderen ervaren de emotionele betrokkenheid als 

prettig, terwijl verschillende ouders de emotionele betrokkenheid soms als zwaar ervaren 

en aangaven dat het vermoeiend is. De spanning wordt soms als onprettig ervaren, een 

ouder zei: “Ook misschien toch een bepaalde spanning terwijl je kijkt. Maar ja het is 

intensief en niks doen is soms ook heel erg vermoeiend.” 

 

Informatieve betrokkenheid 

 Wat betreft de praktische adviezen kwam naar voren dat de meeste ouders 

adviezen geven met betrekking tot gezond eten. Af en toe maken zij wel een 

uitzondering om wat te snoepen, maar ze zijn zich bewust van het feit dat gezond en 

genoeg eten voor een wedstrijd van belang is. Zo zei een ouder: “Nou ja we geven wel 

voortdurend aan dat goed eten wel belangrijk is.” Ook de kinderen zijn zich hiervan 

bewust en houden er rekening mee. Andere ouders vinden het niet nodig om adviezen te 

geven over de voeding, omdat zij weten dat de kinderen uit zichzelf al gezond en genoeg 

eten. Tevens vinden de meeste ouders het van belang dat hun kinderen op tijd naar bed 

gaan wanneer zij de volgende dag een wedstrijd/toernooi moeten spelen. Zo zei een 

ouder: “En daarnaast natuurlijk hij moet weer op tijd naar bed want er moet weer 

getennist worden.” Ook hier is het zo dat sommige kinderen uit zichzelf al op tijd naar 

bed gaan. Naarmate kinderen meer/intensiever gaan tennissen, worden de adviezen met 

betrekking tot voeding steeds belangrijker. Een ouder gaf aan: “Zo wordt het eten steeds 

belangrijker.” Wanneer ouders tennisinhoudelijke adviezen geven gaat het vaak over hoe 

het kind de wedstrijd in moet gaan en hoe hij/zij zijn spel moet spelen. Ze vinden het 

hierbij van belang dat hun kind rustig de wedstrijd in gaat. Zo gaf een kind aan: “Nou 
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voor de wedstrijd zeggen ze dingen van rustig blijven enzo.” Tevens nemen ouders voor 

de wedstrijd het plan en de tactiek door en zeggen ze dat ze hun eigen spel moeten 

spelen. Dit wordt bevestigd door kinderen. Sommige ouders bespreken de tactiek en de 

gang van zaken tijdens de wedstrijd na afloop zodat het kind ervan kan leren en 

belangrijke punten leert herkennen. Zo zegt een ouder: “Ja qua oplossingen ook tactisch 

als je achter staat wat ga je dan doen ga je met je eigen ga je dan met hetzelfde 

spelletje door of ga je nadenken of ga je kijken wat zijn de zwakke punten hoe ga je 

dingen proberen als ik noem maar wat meer slice ga spelen dan topspin hoe werkt dat 

uit en dat soort keuzes maak je tijdens een wedstrijd en daar moet je heel bewust over 

nadenken.” Er wordt besproken wat goed ging en wat beter kan. Ook worden er adviezen 

gegeven met betrekking tot de technieken en er wordt gezegd dat er minder fouten 

gemaakt moeten worden. Zo zei een ouder: “Je probeert wel te zeggen van doorslaan en 

door je knieën en dat soort dingen.” Ook dit wordt bevestigd door de kinderen. Echter, er 

zijn een aantal ouders die zeggen geen advies te geven maar waarvan later blijkt dat zij 

toch enkele adviezen geven. Tevens zijn er ouders die daadwerkelijk weinig tips en tennis 

technische aanbevelingen geven. De reden waarom zij tennisinhoudelijk niet zo 

betrokken zijn is omdat zij vaak vinden dat de trainer deze adviezen moet geven. Zij 

vinden dat zij zelf te weinig verstand van zaken hebben om dit soort adviezen te geven. 

Zo gaf een ouder aan: “Ja ik zou op een gegeven moment niet meer zo goed weten wat 

voor een adviezen ik zou moeten geven. Want hij krijgt natuurlijk ook heel veel adviezen 

van de trainer.” Sommige ouders gaven aan dat hun tennisinhoudelijke adviezen 

veranderd zijn naarmate hun kind meer/intensiever is gaan tennissen. Zij stemmen hun 

adviezen bijvoorbeeld af op de tennisfase waarin het kind zich bevindt. Er zijn ook ouders 

die aangaven dat hun adviezen niet veranderd zijn. Zowel ouders als kinderen zeggen dat 

de trainer de meeste tennisinhoudelijke adviezen geeft. Sommige ouders onderhouden 

regelmatig contact met de trainer om te bespreken hoe het gaat zodat zij hun eigen 

adviezen hierop aan kunnen passen. Een aantal ouders en kinderen gaven aan dat hun 

eigen adviezen overeenkomen met die van de trainer. Terwijl andere ouders en kinderen 

aangeven dat de adviezen van elkaar verschillen. Dit zorgt voor verwarring bij de 

kinderen. Zo zei een kind: “Ja soms zijn die verschillende adviezen wel verwarrend maar 

dan ga ik toch met mijn moeder overleggen.” Alle kinderen gaven aan dat zij het prettig 

vinden om adviezen te krijgen van hun ouders, zo zei een kind: “Ja, heel erg fijn want ik 

word er lekker rustig door en ik denk ja dan kan ik veel relaxter de naar de baan.” De 

meeste ouders zijn tevreden met de manier waarop zij adviezen geven en zeiden dat het 

vanzelf gaat. Een ouder gaf aan: “Ja ik vind het eigenlijk heel leuk, ik doe dat ook bij 

mijn andere kinderen om te coachen dat vind ik alleen maar heel rijk dat je zoiets kan 

doen.” Echter, een enkeling gaf aan het lastig te vinden om adviezen te geven aan het 

kind wanneer deze een grote prestatie moet leveren. Niet alle kinderen zijn tevreden met 
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de adviezen die zij krijgen van hun ouders. Zij zijn het niet altijd met hun ouders eens en 

vinden het niet nodig dat hun ouders adviezen geven. Zo geeft een kind aan: “Ja, ik denk 

dat het niet nodig is.” Wanneer het gaat om de verwachtingen hebben sommige kinderen 

het idee dat hun ouders praktische adviezen geven zodat zij beter kunnen presteren. 

Andere kinderen denken dat hun ouders praktische adviezen geven om hun te steunen. 

Wat betreft de tennisinhoudelijke adviezen gaven de meeste kinderen aan dat deze 

gegeven worden zodat ze er wat van kunnen leren. Een kind zei: “Wedstrijden bespreken 

vind ik eigenlijk wel beter want dan leer ik meer.” Wat betreft de ouders, niet alle ouders 

weten of de praktische adviezen die zij geven van invloed zijn op de prestaties van hun 

kind. Ouders geven adviezen met betrekking tot voeding, omdat zij het van belang 

vinden dat hun kinderen goed eten wanneer zij veel sporten. Ouders geven 

tennisinhoudelijke adviezen zodat hun kinderen nadenken over hun tennistechnieken en 

er iets van leren. Tevens benadrukken ouders dat het kind het maximale uit zichzelf moet 

halen. Zo zei een ouder: “Nou dat ze er zeg maar maximaal voor gaan, dat ze zich 

helemaal inzetten om beter te worden en ja dat je leert dat je daar wel iets voor moet 

doen, je moet je inzetten.” Andere ouders gaven aan dat de informatieve betrokkenheid 

er gewoon bij hoort. Als laatst zeggen sommige ouders dat ze hun kind niets willen 

opdringen en dat ze hun eigen keuzen moeten maken waardoor ze uiteindelijk zelf leren 

inzien wat de beste optie is. Wanneer ouders/kinderen zouden mogen kiezen geven 

sommige ouders/kinderen aan dat zij de adviezen nu al goed vinden en willen dan ook 

geen verandering. Een ouder gaf aan: “Nee ik zou niet anders willen eigenlijk.” Er zijn 

echter ook kinderen die aangeven dat zij meer tennisinhoudelijke adviezen zouden willen 

ontvangen van hun ouders. Sommige kinderen willen dat hun ouders een reden geven 

waarom ze bepaalde adviezen geven. Zo zei een kind: “En dan wil ik wel weten waarom 

en dan vragen ze dat wel vaak aan mij waarom maar dat doen ze niet altijd.” Kinderen 

nemen de inhoudelijke adviezen van hun ouders niet altijd aan, dit kan bijvoorbeeld 

afhankelijk zijn van hun humeur. Het lukt ze ook niet altijd om de adviezen toe te passen. 

De meeste kinderen gaven aan dat ze de adviezen van hun trainer eerder aannemen 

omdat hij/zij meer verstand heeft van tennis. Tot slot blijkt dat niet alle ouders/kinderen 

op de hoogte zijn van de adviezen die andere ouders geven. Ze letten er niet op, alleen 

wanneer het storend is. Een ouder gaf aan: “Ik let niet op andere ouders, alleen wanneer 

ze storend zijn.” Wanneer zij zich er wel van bewust zijn komt het vaak naar voren dat 

andere ouders meer dingen roepen over de baan, meer adviezen geven of op dezelfde 

manier informatief betrokken zijn als de ondervraagde ouders. 

 

Observaties 

 De observaties hebben plaatsgevonden tijdens de districtskampioenschappen in 

Zeist. Er is bij verschillende leeftijdsklassen geobserveerd. In totaal zijn er bij zes 
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wedstrijden geobserveerd in de leeftijdsklasse tot en met acht jaar, tot en met tien jaar 

en tot en met twaalf jaar. De observaties hebben ongeveer vier uur geduurd met pauzes. 

Er werd vaak geroepen ‘Mooie bal’, ‘Goedzo’, ‘Kom op’, ‘Top hoor’ of ‘Lekker spelen’. 

Tennisinhoudelijk is er gezegd ‘Mooie rally’, ‘Er naar toe, er naar toe, meer positie staan’ 

of ‘Dan moet ie hem toch eerder pakken’. Er werd door ouders geklapt bij een mooie bal. 

Tevens viel het op dat veel kinderen naar de kant keken om, naar ons idee, bevestiging 

te krijgen van hun ouders. Één kind moest huilen en keek naar de kant om steun te 

krijgen van zijn/haar ouders. De ouders reageerden hierop door ‘Kom op’ te roepen of 

hun duimen omhoog te doen. Wanneer kinderen zichtbaar gefrustreerd raakten doordat 

ze achter stonden of een bal verkeerd sloegen riepen ouders vaak ‘Rustig blijven’, ‘Kom 

op’ of ‘Ontspan, even rustig wat drinken’. Tot slot was er te zien dat een aantal ouders 

zich bemoeiden met het spel. Ze riepen dan bijvoorbeeld ‘Ja hij was op de lijn’ of ‘Dit is 

wel een lachertje’ bij een bal die uit werd gegeven tegen de scheidsrechter, of ‘Gewoon 

rustig een hand geven aan de tegenstander en de scheidsrechter’ tegen het kind. Er was 

één ouder die een emmertje water langs de kant had neergezet met daarin wat natte 

doeken. Wanneer er een setwissel was legde de ouder een natte doek in de nek of tegen 

het voorhoofd van het kind om af te koelen. Deze ouder praatte teveel met het kind en 

werd gewaarschuwd door de scheidsrechter. Deze observaties ondersteunen de gevonden 

resultaten gedeeltelijk. Ouders gaven inderdaad aan dat zij wel eens ‘Kom op’ of ‘Goedzo’ 

riepen, of dat ze klappen bij een goede bal of winst. Echter, in de interviews is niet 

duidelijk naar voren gekomen dat ouders zich bemoeien met de wedstrijd of dat ze 

tijdens de wedstrijd tennisinhoudelijke adviezen geven. Tevens is er vaak gezegd in de 

interviews dat ouders een grote zonnebril opzetten of een pokerface om hun emoties zo 

min mogelijk te tonen. Dit kwam niet naar voren tijdens de observaties.  

 

Discussie 

 De algemene doelstelling van dit onderzoek was om te onderzoeken wat de 

ervaringen en verwachtingen van ouders en kinderen zijn ten aanzien van ouderlijke 

betrokkenheid, zodat aandachtspunten geformuleerd kunnen worden voor het geven van 

advies aan tennisleraren, ouders en eventueel de tennisbond met betrekking tot de 

ouderlijke betrokkenheid. In de discussie wordt de algemene doelstelling bediscussieerd 

aan de hand van de drie doelstellingen welke tevens de drie vormen van betrokkenheid 

zijn: materiële/logistieke betrokkenheid, emotionele betrokkenheid en informatieve 

betrokkenheid. Ten aanzien van de eerste doelstelling, waar de ervaringen en 

verwachtingen van ouders en kinderen ten opzichte van materiële en logistieke 

betrokkenheid zijn beschreven, kan er gesteld worden dat de resultaten veelal 

overeenkomen met de gevonden literatuur. Uit de resultaten is gebleken dat ouders in 

het opzicht van materiële en logistieke betrokkenheid in hoge mate betrokken zijn; zij 
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rijden hun kinderen, zijn veelal aanwezig en investeren veel tijd en geld in tennis. 

Doordat ouders veel tijd kwijt zijn met het rijden van hun kinderen en de aanwezigheid 

bij wedstrijden/toernooien gaat er veel gezinstijd verloren (Baxter-Jones & Maffuli, 

2003). Net als in de literatuur is er in de resultaten een tweedeling te zien in hoe 

kinderen logistieke en materiële betrokkenheid ervaren. Uit de resultaten is gebleken dat 

kinderen het fijn vinden dat ouders veel investeren. Naast het feit dat uit het onderzoek 

van Stein en collega's (1999) naar voren komt dat kinderen het als prettig kunnen 

ervaren dat ouders hun in dit opzicht ondersteunen, is in het artikel van Lauer en 

collega's (2010) tevens beschreven hoe kinderen deze betrokkenheid soms als druk 

kunnen ervaren en dat zij zich hier schuldig over kunnen voelen. Uit dit onderzoek is 

gebleken dat kinderen zich bewust zijn van de investeringen van ouders. Uit één van de 

interviews kwam naar voren dat een kind graag de wedstrijd wilde winnen omdat het 

kind wist hoeveel de ouders geïnvesteerd hadden. Het is dus mogelijk dat kinderen door 

de vele investeringen van ouders een soort prestatiedruk ervaren. Hoewel maar één kind 

dit aangaf in dit onderzoek is het toch een belangrijk gegeven om hier aandacht aan te 

besteden, omdat kinderen mogelijk hieronder kunnen lijden (Wolfenden & Holt, 2005). 

Ouders blijken zowel de logistieke als de financiële steun soms als zwaar te ervaren, dit 

komt overeen met het onderzoek van Harwood en Knight (2009a). Uit de resultaten is 

gebleken dat ouders het als hun verantwoordelijkheid zien om hun kinderen deze 

mogelijkheden te bieden en dat ze op deze manier het maximale uit het kind willen 

halen. Dit komt deels overeen met de eerder gevonden literatuur waarin onder andere 

Coakley (2006) beschrijft dat ouders het als hun verantwoordelijkheid zien om hun 

kinderen in logistiek en materieel opzicht te steunen en dat ouders dit doen vanuit de 

verwachting dat als het kind faalt zij zelf ook falen. Hoewel uit de resultaten van ons 

onderzoek naar voren is gekomen dat ouders het investeren wel als een voorwaarde zien 

om te slagen in de tenniswereld, noemden ouders geen gevoel van falen te ervaren. Dit 

zou kunnen komen doordat ouders zich niet bewust zijn van deze verwachting of het 

moeilijk vinden om dit toe te geven. Het is echter ook mogelijk dat ouders dit niet zo 

ervaren in tegenstelling tot wat eerder uit het onderzoek van Coakley (2006) naar voren 

is gekomen. Er zal meer onderzoek naar dit onderwerp gedaan moeten worden om hier 

duidelijkheid over te krijgen. 

De tweede doelstelling van dit onderzoek was om inzicht te verkrijgen in de 

ervaringen en verwachtingen ten aanzien van de emotionele betrokkenheid. Zowel 

ouders als kinderen ervaren deze vorm van betrokkenheid over het algemeen als prettig. 

Kinderen ervaren het echter als minder prettig als de nadruk te veel op winnen komt te 

liggen. Dit komt overeen met de eerdere de onderzoeken van Lauer en collega's (2010) 

en  Wolfenden en Holt (2005). Ouders ervaren van binnen vaak wel spanning en stress 

door bijvoorbeeld het valsspelen van de tegenstander, maar zij maar proberen dit te 
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verhullen door middel van een pokerface of een zonnebril. Ouders gaven aan meestal 

kalm te blijven, rustig te kijken en hun spanning te verhullen. Uit de literatuur is echter 

gebleken dat ouders niet zozeer altijd hun spanning weten te verhullen maar dit ook 

vaker laten zien langs de baan bijvoorbeeld door middel van weglopen of schreeuwen 

(Lauer et al., 2010). Deze gedragingen waren niet terug te zien bij de observaties. In 

enkele interviews met kinderen gaven zij echter aan dat ouders wel negatieve signalen 

geven als het slecht gaat, voornamelijk door een raar gezicht te trekken, dit wordt door 

de kinderen als onprettig ervaren. Mogelijk gaven ouders dit zelf niet aan door het feit 

dat ze zich hier niet bewust van zijn (Kanters & Casper, 2008). Uit de resultaten is naar 

voren gekomen dat ouders verwachten dat kinderen hun emotionele betrokkenheid als 

prettig ervaren. Dit komt zowel overeen met het onderzoek van Holt en collega's (2008) 

als met hoe kinderen in dit onderzoek emotionele betrokkenheid ervaren. Uit de 

resultaten is verder gebleken dat ouders verwachten door deze vorm van betrokkenheid 

dat kinderen zichzelf leren aanmoedigen en dingen zelf leren oplossen. Deze verwachting 

blijkt niet geheel overeen te komen met wat kinderen denken. Uit eerdere onderzoeken 

kwam niet duidelijk naar voren wat de verwachtingen waren van kinderen met betrekking 

tot de emotionele betrokkenheid. Uit deze resultaten kwam naar voren dat zij verwachten 

dat ouders emotioneel betrokken zijn omdat zij willen dat het kind verder komt en wint.  

Ten slotte is er informatie verkregen over de derde doelstelling, waarin gekeken 

wordt wat de ervaringen en verwachtingen van ouders en kinderen zijn ten opzichte van 

informatieve betrokkenheid. Allereerst zijn er praktische adviezen, ouders geven op dit 

gebied vooral advies over slapen en eten. Kinderen zien hier het nut van in en houden er 

zelf ook rekening mee. Kinderen lijken deze praktische adviezen fijn te vinden, wat 

overeenkomt met eerder onderzoek van Wolfenden en Holt (2005). Daarnaast zijn er de 

tennisinhoudelijke adviezen waar ouders veel gebruik van maken. Ouders geven vooral 

aan hoe het kind de bal moet slaan en besteden aandacht aan hoe hun kind de wedstrijd 

in gaat. Er zijn zowel adviezen in de antwoorden van ouders te zien die gericht zijn op de 

uitkomst als adviezen die gericht zijn op het proces (Keegan et al., 2009). Toch is er in de 

resultaten van voorgaande doelstelling te zien dat ouders waarde hechten aan winnen of 

verliezen. De adviezen die worden gegeven over hoe de bal geslagen moet worden en 

ouders die zeggen dat het kind te veel fouten maakt passen bij egogeoriënteerde 

coaching (Roberts et al., 2007). Er is wat onduidelijkheid over hoe kinderen de 

tennisinhoudelijke adviezen van ouders ervaren en wat zij verwachten. Kinderen vinden 

enerzijds dat ouders zich er niet te veel mee moeten bemoeien en dat ze niet altijd de 

adviezen aannemen, maar anderzijds zeggen ze juist meer tennisinhoudelijke adviezen te 

willen ontvangen en vinden ze de adviezen die ze krijgen prettig. Er zijn echter ook 

kinderen die juist minder tennisinhoudelijke adviezen willen of juist adviezen willen als 

het niet goed gaat. Er is dus sprake van een zeer inconsistent beeld op dit gebied, het 
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lijkt er op dat elk kind zijn eigen voorkeur heeft. Wanneer er wordt gekeken naar eerdere 

onderzoeken, zou het kunnen zijn dat kinderen vooral taakgeoriënteerde coaching willen, 

wat hen helpt bij het tonen van positieve en adaptieve gedragspatronen (Papaioannou et 

al., 2008; Roberts et al., 2007). Het kan ook zo zijn dat de kinderen die de adviezen wel 

waarderen ouders hebben die er verstand van hebben waardoor het kind iets kan met 

het advies (Knight et al., 2010). Wat ook uit de resultaten is gebleken is dat ouders 

zeggen geen tennisinhoudelijk advies te geven, maar later blijkt toch dat zij deze 

adviezen geven. Dit kan komen doordat ouders vinden dat dit de taak van de trainer is 

wat sommige ouders ook aangaven in dit onderzoek, dit is ook gebleken uit het 

onderzoek van Wolfenden en Holt (2005). Het kan zijn dat ouders toch het gevoel 

hebben dat ze zelf de tennisinhoudelijke adviezen moeten geven zodra de trainer er niet 

is (Harwood & Knight, 2009a). In eerdere onderzoeken is beschreven dat ouders het van 

belang vinden om taakgeoriënteerde adviezen te geven over hard werken en doorzetten 

om een doel te bereiken (Bloom, 1985; Ericsson et al., 1993; Gould et al., 2002). Uit ons 

onderzoek is gebleken dat ouders benadrukken dat het van belang is dat kinderen het 

maximale uit zichzelf halen, het is echter niet duidelijk of ze hier ook advies over geven. 

 

Conclusie 

De algemene doelstelling van dit onderzoek was om te onderzoeken wat de 

ervaringen en verwachtingen van ouders en kinderen zijn ten aanzien van ouderlijke 

betrokkenheid, zodat aandachtspunten geformuleerd kunnen worden voor het geven van 

advies aan tennisleraren, ouders en eventueel de tennisbond, met betrekking tot de 

ouderlijke betrokkenheid. Concluderend kan gezegd worden dat er in dit onderzoek 

bevestigd wordt dat er incongruentie bestaat tussen de ervaringen en verwachtingen van 

ouders en kinderen op bepaalde punten van de ouderlijke betrokkenheid (Kanters & 

Casper, 2008). Ouders ervaren de materiële/ logistieke betrokkenheid als stressvol en de 

gezinstijd gaat er aanzienlijk op achteruit. Kinderen ervaren deze vorm van 

betrokkenheid als prettig. De meeste kinderen zijn zich bewust van de investeringen van 

ouders, mogelijk brengt dit onbewust druk met zich mee (Kanters & Casper, 2008). Dit 

zal nader onderzoek moeten uitwijzen.  

Ouders gaven over het algemeen aan geen negatieve feedback te geven wanneer 

het niet goed gaat, terwijl kinderen het tegenovergestelde aangaven. Er is gebleken dat 

ouders emotioneel betrokken zijn met de verwachting om kinderen te leren dingen zelf 

op te lossen. Kinderen hebben de verwachting dat ouders emotioneel betrokken zijn 

zodat zij verder komen en winnen. Kinderen denken dus dat ouders op het resultaat zijn 

gericht en dus egogeoriënteerd worden gecoacht, dit is ongunstig voor het kind (Ames, 

1992).  
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Als laatste is er naar voren gekomen dat ouders praktische en tennisinhoudelijke 

adviezen geven. Kinderen ervaren praktische adviezen, over bijvoorbeeld eten en slapen, 

als prettig. Over de tennisinhoudelijke adviezen is geen eenduidig antwoord te geven hoe 

kinderen dit ervaren. Mogelijk vinden kinderen het fijn als ouders adviezen geven, omdat 

zij dan aandacht en bevestiging krijgen voor hun prestaties, dit zal nader onderzocht 

moeten worden.  

 

Limitaties 

 In dit onderzoek is er getracht nauwkeurig en compleet te werk te gaan, 

desondanks zijn er enkele limitaties. Ten eerste heeft dit onderzoek een exploratief 

karakter en kunnen er geen causale uitspraken worden gedaan. Daarnaast zijn de 

resultaten van dit onderzoek verzameld door middel van het afnemen van open 

interviews. Door vragen op verschillende manieren te stellen is gebleken dat 

respondenten verschillen in de antwoorden die zij per vraag geven. Het is de vraag of 

deze resultaten bij herhaling ook zullen worden gevonden. Het is daarnaast niet uit te 

sluiten dat de respondenten sociaal wenselijke antwoorden hebben gegeven. Dit is 

getracht te controleren door vragen op andere manieren te stellen en op andere 

momenten in het interview hier op terug te komen. Daarnaast is de sociale wenselijkheid 

gecontroleerd door interviews met ouders en kinderen afzonderlijk van elkaar af te 

nemen, waardoor er geen wederzijdse beïnvloeding kon plaatsvinden. Tevens is er op 

deze manier een beeld verkregen van de gedragingen die ouders volgens zichzelf 

vertonen en volgens hun kinderen. 

 Ten tweede zijn de resultaten van dit onderzoek op een kwalitatieve manier 

geanalyseerd. Hierbij is er getracht de intersubjectiviteit van de analyses te waarborgen 

door met vier onderzoekers de analyses uit te voeren. Er is echter een mogelijkheid dat 

de vier onderzoekers op eenzelfde wijze zijn beïnvloed door het perspectief wat zij 

innemen als onderzoeker en met de kennis die tijdens het onderzoek is opgedaan. 

Tenslotte moet men zich er bewust van zijn dat er in dit onderzoek sprake is van 

een beperkte mate van statistische generaliseerbaarheid. Er is onderzoek gedaan bij een 

kleine selectieve doelgroep, waarvan alle respondenten vrijwillig hebben meegewerkt. 

Echter, in dit onderzoek staat de betekenis, die ouders en kinderen geven aan de 

ouderlijke betrokkenheid, centraal. Hierdoor is het mogelijk dat andere ouders en 

kinderen zich herkennen in de verhalen van de respondenten die mee hebben gedaan 

aan dit onderzoek. Dit maakt dat generaliseerbaarheid naar de populatie toptennissers 

en hun ouders wel mogelijk is (Baarda, De Goede, & Teunissen, 2000).  

Op basis van deze limitaties zijn er een aantal aanbevelingen gedaan voor 

vervolgonderzoek. Bij vervolgonderzoek zouden de verzamelde data ondersteund kunnen 

worden door kwantitatieve data, hiermee kan tevens beter gecontroleerd worden voor 
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sociale wenselijkheid. Het is ook wenselijk dat er interviews bij een groter aantal 

toptennissers en ouders wordt gedaan. Hierdoor valt er meer te zeggen over de manier 

waarop ouders en kinderen de ouderlijke betrokkenheid ervaren en kan er wellicht 

gegeneraliseerd worden naar een grotere populatie.  

 

Implicaties 

Aan de hand van dit onderzoek kunnen er handvatten worden geboden aan 

trainers en eventueel de tennisbond om ouders te adviseren in hoe zij betrokken kunnen 

zijn bij talentvolle kinderen, op het gebied van tennis en wat zij van deze betrokkenheid 

kunnen verwachten. Zoals uit de literatuur blijkt vindt opvoeding plaats in verschillende 

contexten, zo ook in de sportcontext, waarin ouders en trainers een belangrijke rol 

spelen (Buisman, 2004). Uit het interview met Pons Jan Vermeer is gebleken dat er 

onder ouders onwetendheid is wat betreft de verschillende vormen van betrokkenheid. 

Daarnaast werd er in eerdere onderzoeken en dit onderzoek bevestigd dat er een 

incongruentie is tussen de ervaringen en verwachtingen van de ouderlijke betrokkenheid 

tussen ouders en kinderen (Kanters & Casper, 2008). Trainers moeten bewust worden 

gemaakt van de incongruentie die er bestaat tussen ouders en kinderen. Hierdoor 

kunnen zij preventief te werk gaan en kunnen ouders leren hun betrokkenheid te 

evalueren met hun kind. Hieronder staan de aanbevelingen die resulteren uit ons 

onderzoek.  

 Ten is eerste is het goed als trainers bij aanvang van de tenniscarrière van een 

kind, ouders bewust laten nadenken over de mogelijke consequenties op het gebied van 

tijd en geldinvesteringen. Uit de resultaten is gebleken dat ouders het niet als keus 

ervaren om betrokken te zijn. Daarnaast geven zij aan, net als in onderzoek van 

Harwood en Knight (2009a), deze vorm van betrokkenheid als zwaar te ervaren. Het is 

daarom van belang dat ouders zich bewust zijn dat het wel degelijk een keus is om 

betrokken te zijn. Tevens kwam in dit onderzoek naar voren dat ouders 

materiële/logistieke investeringen doen om het maximale uit hun kind te halen. Het blijft 

echter onduidelijk of ouders zich bewust zijn van mogelijke gevolgen voor kinderen. 

Nader onderzoek hiernaar is gewenst net als naar het gegeven dat ouders mogelijk een 

gevoel van falen kunnen ervaren wanneer hun kind faalt (Coakley, 2006).  

Ten tweede is het van belang trainers te leren welke rol ouders zouden moeten 

aannemen om een zo optimaal mogelijk pedagogisch klimaat te creëren voor kinderen. 

Uit dit onderzoek is gebleken dat ouders en kinderen een andere verwachting 

respectievelijk ervaring hebben ten op zichtte van de emotionele betrokkenheid. Uit de 

resultaten blijkt dat ouders verwachten het oplossingsvermogen van kinderen te 

stimuleren door emotioneel betrokken te zijn. Ouders lijken hierin op de hoogte te zijn 

van het feit dat kinderen zich gesteund voelen door ouders wanneer deze feedback geven 
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over inzet en houding, complimenten geven, glimlachen en helpen bij verlies (Keegan et 

al., 2009). Pons Jan Vermeer gaf echter aan dat ouders door het tonen van deze 

gedragingen tijdens de wedstrijd er juist voor zorgen dat kinderen afhankelijk worden 

van de bevestiging van ouders. Het is gewenst dat ouders een coachende functie hebben, 

zodat kinderen niet afhankelijk worden van ouders en zij onafhankelijk van hun ouders 

leren presteren. Hierbij is het van belang dat ouders hun kind leren begeleiden bij de 

emoties en mentale aspecten, door te praten over de emoties die kinderen ervaren 

zonder hierbij tennisinhoudelijke adviezen te geven. Tijdens een wedstrijd is het van 

belang om kinderen zelf problemen te laten oplossen. Hierdoor wordt de zelfredzaamheid 

van kinderen gestimuleerd. Tevens is het van belang om ouders zich bewust te laten 

worden van de verbale en non-verbale uitingen die zij vertonen en de momenten waarop 

zij dit doen. Ondanks het feit dat uit onderzoek van Kanters en Casper (2008) en de 

resultaten uit dit onderzoek blijkt dat ouders geen negatieve gedragingen vertonen, 

blijken kinderen deze wel te zien. 

 Tot slot is het advies aan ouders dat zij geen tennisinhoudelijke adviezen geven, 

omdat zij hier geen kennis van hebben. Deze adviezen zouden uitsluitend door de trainer 

gegeven moeten worden. Wanneer ouders echter toch adviezen willen geven, omdat 

bijvoorbeeld kinderen hier de behoefte aan hebben zoals uit de resultaten is gebleken, is 

het gewenst dat ouders op de hoogte zijn van waar de trainer mee bezig is. Dit is van 

belang om geen tegenstrijdige adviezen te geven en de adviezen van de trainer niet te 

ondermijnen. Hierdoor voorkom je dat, zoals uit eerder en huidig onderzoek is gebleken, 

kinderen van tegenstrijdig advies in de war raken (Holt et al., 2008; Knight, et al., 2010). 

Vooraf aan de wedstrijd kunnen ouders kinderen begeleiden bij de voorbereiding op de 

wedstrijd, waarbij er geen tennisinhoudelijk advies wordt gegeven, echter wordt 

ingegaan op hoe kinderen de wedstrijd in gaan. Op basis van gedane onderzoeken is het 

advies dat ouders zoveel mogelijk taakgeoriënteerde coaching nastreven om adaptieve 

gedragspatronen te stimuleren waardoor kinderen zichzelf leren verbeteren (Bengoechea 

& Stream, 2007; Papaioannou et al., 2008; Roberts et al., 2007). Daarnaast is het de 

taak van ouders om kinderen vooraf aan een wedstrijd te begeleiden door adviezen te 

geven over eten en slapen. Uit ons onderzoek is gebleken dat ouders zich bewust zijn 

van het belang van deze adviezen voor de prestatie van hun kind. In de praktijk is echter 

gebleken dat ouders niet voldoende kennis hebben van goede eet- en slaapgewoonten. 

Om adequate adviezen te kunnen geven, zouden zij nog meer hierover moeten leren. 

Hierbij moet er ook aandacht worden besteed aan de toenemende autonomie, waar 

kinderen behoefte aan hebben (Knight et al., 2010). 
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