
Jack gaat vandaag voetballen. ‘Ben je al 
wakker, Jack? We moeten opschieten!’ 

Jack hoort mama helemaal niet, hij droomt 
over doelpunten maken. Hij wil winnen en 
weet al precies hoe. Zijn teammaatjes zijn 
straks vast trots op hem!

Jack gaat vandaag voetballen.  
‘Ben je al wakker, Jack?  
We moeten opschieten!’

Jack hoort mama helemaal niet,  
hij droomt over doelpunten maken.  
Hij wil winnen en weet al precies hoe.  

Zijn teammaatjes zijn straks vast trots op hem!



Eindelijk kunnen ze gaan.
‘Jack, denk je dat je ooit profvoetballer wordt?’ vraagt papa.

 ‘Dat dénk ik niet alleen, papa,’ lacht Jack. 
‘Dat weet ik zeker!’

‘Nou, maak ze in, jongen!’  zegt papa. 
Jack voelt het opeens kriebelen in zijn buik.
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Juist vanuit die benadering kun je ook beter kijken 
naar de worsteling, de interne spanning die de set 
aan kwaliteiten met zich mee kan brengen. 
 
Wat gebeurt er als je kind overprikkeld is, diep ge-
raakt is door een gebeurtenis, even helemaal uit 
zijn dak gaat of geen contact meer wil? Als ouder is 
het de kunst om de situatie niet meteen op te willen 
lossen, maar allereerst inzicht te krijgen in wat er die 
dag gebeurd is, welke signalen er door je kind ge-
geven worden, hoe jij als ouder of hoe de omgeving 
daarop reageert en welke wisselwerking dit heeft op 
jullie interactie. Gedrag is namelijk vaak een gevolg 
van een dieperliggende behoefte. 

Als je elkaar echt kunt ‘zien’, dan heb je de tools zelf 
in handen om van onrust naar rust te gaan en is het 
genieten geblazen!’

Wil je meer weten over hooggevoeligheid in combi-
natie met een sterke wil? Neem een kijkje op mijn 
website. Jack heeft een eigen pagina waar hij vertelt 
over zijn belevenissen op de dag van de wedstrijd.
www.leeflangengelukkig.nu

MANON LEEFLANG 
Manon Leeflang is op de eerste plaats gelukkige 
mama van Stan en Jens, een energieke tweeling die 
inspiratiebron is voor dit prentenboek. Als coach en 
trainer van ouders met een hooggevoelig kind en een 
sterke wil helpt ze vanuit Leeflang & Gelukkig ouders 
inzichten te krijgen in wat hun kind nodig heeft als ze 
beschikken over deze combinatie aan kwaliteiten. 
 
Manon: ‘In mijn praktijk richt ik me met ouders vooral 
op de positieve kanten van de hooggevoelige karak-
tereigenschap en het herkennen van kwaliteiten. Je 
bent namelijk zoveel meer dan alleen hooggevoelig. 


