


MODULE 3: HET INRICHTEN VAN JE TRAINING

Nu je een overzicht hebt van de oefeningen die je moet kunnen, de 

vaardigheden waar jij als geleider over moet beschikken en de 

eigenschappen die je wellicht moet gaan ontwikkelen, kun je een plan van 

aanpak maken. Per onderdeel kun je gaan kijken hoe het onderdeel is 

opgebouwd en hoe je ervoor staat. Een apportoefening kan bijvoorbeeld 

bestaan uit de volgende onderdelen:

Jij als geleider moet het blok goed kunnen gooien

De hond moet op jouw commando het blok gaan halen

De hond moet direct en snel weer terugkomen met het blok

De hond moet het blok stil in zijn bek houden en voor je gaan 

zitten

Op jouw commando moet de hond het blok afgeven en blijven 

zitten

Op jouw commando moet de hond aan de voet komen



Zoals je ziet bestaat een oefening uit allerlei onderdelen en moeten zowel 

geleider als hond een en ander doen en kunnen. In alle onderdelen 

kunnen dingen fout gaan. 

Het is belangrijk dat je de oefening opdeelt in stukken en dat je het 

aanleren van een oefening goed opbouwt zodat de kans op slagen zo 

groot mogelijk gemaakt wordt en je ook kunt onderzoeken wat er in welk 

stadium misschien nog niet helemaal goed gaat. Daarnaast kun je beter 

bepalen waar je in je training aan wil werken. Dit is natuurlijk ook 

afhankelijk van je planning: over het algemeen hoef je niet elke keer een 

heel programma af te draaien en richt je je op het verbeteren van de 

oefeningen die nog niet naar wens gaan. Maar kom je dichter in de buurt 

van een examen of wedstrijd, dan zul je waarschijnlijk het programma 

wel een paar keer willen lopen. Daarom is een planning ook van belang. 

Daar zullen we in Module 6 verder naar kijken. 

Maak nu de oefening behorende bij Module 3. 


