
 

  De helpende handen! 



 

Teamspeler 

De high5 dribbelouder is steeds positief naar de kinderen, trainer 

en  andere  ouders toe. Hij/zij bekijkt het glas steeds als half vol. 

De high5 dribbelouder draagt bij tot een enthousiaste, 

aanmoedigende en realistische sfeer.  

Beloner 

Positivo  

Motivator  

Helper  

De high5 dribbelouder geeft praktische ondersteuning voor, 

tijdens en na een 2v2 dribbelwedstrijdje van U6.  

De high5 dribbelouder zorgt letterlijk voor tal van 

high5’s voor, tijdens en na de wedstrijd. 

De high5 dribbelouders vormen het derde team en werken dus  

samen ten voordele van de spelers, de clubs en het voetbal.  



 

Als high5 dribbelouder ben je dichter betrok-

ken bij de sportbeoefening van je zoon of 

dochter. 

 

Als high5 dribbelouder kan je rekenen op             

appreciatie van club en trainer en vooral 

van de kinderen zelf. 

 

Als high5 dribbelouder draag je bij tot een 

leuke sfeer. 

 

Als high5 dribbelouder leg je sneller contac-

ten met andere ouders en clubmedewerkers 

op je nieuwe club. 

High5 dribbelouders zijn een extra hulp en 

begeleiding bij het 2v2 dribbelvoetbal. 

 

High5 dribbelouders zijn reeds van bij de              

instroomleeftijd (U6) meer betrokken bij het 

clubgebeuren. 

 

High5 dribbelouders zijn echte kandidaat-

vrijwilligers voor de club. 

 

High5 dribbelouders dragen bij tot een toffe 

sfeer en beleving en positieve uitstraling van 

de  2v2 dribbelwedstrijdjes. 

 



 

 

… ons, maar ook de spelers van het andere team positieve aandacht geeft. 

 

… onze knappe acties beloont met een high-5. 

 

… samen met ons op gepaste wijze de spelregels bewaakt. 

 

… het spel en het spelplezier voorop stelt. 

 

… met de andere high5ouders 

    ook een team vormt. 



 

… ons als een coach allerlei instructies geeft. 

 

… de wedstrijd als een scheidsrechter leidt. 

 

… tijdens de wedstrijd discussieert met andere ouders. 

 

… ons voortdurend wijst op wat niet mag. 

 

… overdrijft in je taken, laat ons maar de dribbelsterren zijn! 



 

Trainer     Ouder 

2 high5 dribbelouders per team, elke wedstrijd heeft er dus bij voorkeur 4 (1 per terrein). 

De high5 dribbelouders zijn er voor alle spelertjes. Ze motiveren met een high5 na een knappe 

goal, gelukte dribbel of sportieve actie.  

De high5 dribbelouders stellen zich discreet op tussen of langs de terreintjes (zie vb. tekening). 

De high5 dribbelouder kan vooraf assisteren in de voorbereiding van de terreinopstelling. 

Voor de wedstrijd zorgen de high5 dribbelouders samen met de spelers voor de kick-off van 

de wedstrijd (vb. een korte cheer/lied/dans/activiteit). 

Na de wedstrijd volgt opnieuw een afsluitmoment met alle spelers onder leiding van de 

high5 dribbelouders (vb. High5 treintje met de ouders langs de lijn.) 

High5 dribbelouder 



 

Geef de ouders alle nuttige info tijdens het algemeen infomoment bij de start 

van het seizoen. Een persoonlijk contact motiveert echter des te beter. 

 

Tracht geëngageerde ouders als high5 dribbelouder in te schakelen. Zij zijn het 

ideale voorbeeld om op te starten.  

 

Vraag na de opstart ook expliciet aan andere ouders om de rol op te nemen. Zij 

overwinnen mogelijk ook de drempel na het zien van goede voorbeelden. 

 

Waardeer het engagement van de high5 dribbelouders met een drankje na de 

match, een verkiezing high5ouder van het jaar, … . Dit werkt stimulerend. 

 

Wanneer je de ouders meer betrekt op de club, geeft hen dit des te meer zin om 

de club ook op andere vlakken te helpen. 



 

“Papa, wil jij de volgende wedstrijd ook eens high5       

dribbelouder zijn?” 

“Ik vond de mama van Mats de leukste high5 

dribbelouder die we dit seizoen al gehad heb-

“Dankzij de high5 dribbelouder kan ik als coach 

goed kijken naar wat de dribbeltjes al kunnen.” 

“Het wedstrijdbegin en –einde doen we nu steeds met alle kinderen  

en high5 dribbelouders samen, wat een leuke beleving is.” 


