


Tip 1: Kijk goed naar mensen voor wie je 

bewondering hebt

Zoek een voorbeeld en laat je inspireren. Dat kan 

door in real life te kijken maar ook door filmpjes of 

foto’s te bekijken. Kijken naar iemand voor wie je 

bewondering hebt werkt motiverend en inspirerend. 

En bovendien leer je veel van het observeren van 

anderen. Zowel van de dingen zie ze goed doen, 

maar vooral ook van de dingen die misgaan en zien 

hoe doe opgelost worden.  Beschouw goede en 

inspirerende voorbeelden als brandstof voor je 

hersenen en laat je inspireren!



Tip 2: Probeer niet altijd zelf het wiel opnieuw 

uit te vinden

Leer van anderen. Kijk naar hoe anderen problemen 

aanpakken en probeer uit of dat voor jou ook zo 

werkt. Vraag jezelf af wat cruciale stappen zijn in de 

handelingen van diegene die je als voorbeeld neemt, 

en vraag je af wat jij hierin anders doet. Onderzoek 

vervolgens wat je hiervan kunt leren en wat je mee 

kunt nemen om je eigen vaardigheid te verbeteren. 

Het is wel heel belangrijk dat je hierbij jezelf niet 

verliest. Iemand anders kopieren werkt niet, je zult 

dicht bij jezelf moeten blijven en je de handelingen 

op jouw manier eigen moeten zien te maken. 



Tip 3: Hou een trainingsdagboek bij

Door na de training op te schrijven wat goed ging en 

waarom, wat minder goed ging en waardoor dat 

kwam, hoe je problemen hebt opgelost, wat je 

absoluut niet mag vergeten voor de volgende keer 

en wat je huiswerk zal zijn, kun je je training veel 

efficiënter insteken. En je hoeft niet alles te 

onthouden. Je kunt je volgende training beter 

voorbereiden. En je kunt eens terugkijken hoe je 

vergelijkbare problemen eerder hebt opgelost. 

Bovendien kan het dagboek motiverend werken 

doordat je vorderingen en groei kunt bijhouden. 



Tip 4: Schrijf ideeën direct op

Koop een notitieboekje en draag dat altijd bij je. 

Schrijf ingevingen en geweldige ideeën direct op. 

Voor je het weet ben je dat gouden idee kwijt en dat 

is doodzonde! 

Tip 5: Durf fouten te maken

Fouten maken staat bij niemand hoog op het 

verlanglijstje. En toch zorgen fouten ervoor dat we 

kunnen groeien, dat we het morgen beter doen dan 

dat we het vandaag deden. Het zorgt ervoor dat we 

creatief moeten zijn en problemen op moeten lossen. 

Nieuwe manieren van handelen zorgen ervoor dat er 

nieuwe verbindingen in onze hersenen worden 



gevormd. En dat zorgt er weer voor dat we kunnen 

ontwikkelen en nog beter kunnen worden. Een 

interessante vraag is: ‘Train je om beter te worden of 

train je om te shinen?’ Als je antwoord het eerste 

deel van de vraag is, dan hoort fouten maken erbij.

Altijd een goede training betekent vaak ook dat er 

weinig grenzen zijn opgezocht. En als je doet wat je 

altijd deed, zul je krijgen wat je altijd kreeg. Dus 

soms moet je de grenzen opzoeken en dat betekent 

dat het niet altijd zo zal gaan als je had verwacht. 

Dan moet je op zoek naar een oplossing en kun je 

het morgen beter doen. Fouten maken hoort bij het 

leerproces, dat zul je moeten accepteren. 



Tip 6: Train niet op tijd

Train niet op tijd maar op herhaling. Meet niet hoe 

lang je een oefening uitvoert, maar hoe vaak. Als je 

iets nieuws uitvoert maak je nieuwe verbindingen 

aan in je hersenen. Door dit vaker te herhalen raken 

deze paden steeds beter ingesleten. Zeg niet tegen 

jezelf: ‘Ik ga vandaag een uur oefenen’, maar: ‘Deze 

oefeningen ga ik 5 keer foutloos doen’. Je 

vooruitgang meet je af aan wat er echt toe doet, en 

dat is niet hoe lang je iets oefent, maar hoe vaak je 

een oefening goed kunt uitvoeren. 



Tip 7: Vind uit hoe jij en je paard of hond het 

gemakkelijkst leren

Ben jij iemand die leert van zelf doen, van eerst 

droog oefenen, van naar iemand kijken, van leren uit 

een boek? Uiteindelijk leer je het best door een 

combinatie van alles, maar iedereen heeft een 

voorkeursleerstijl. Zoek uit hoe jij makkelijk kunt 

leren. Sommige mensen raken namelijk overspoeld 

als ze heel veel informatie krijgen tijdens het 

trainen, maar kunnen die informatie wel verwerken 

als ze een concreet voorbeeld hebben. Een ander 

leert het makkelijkst door meteen te gaan doen en 

tegen fouten aan te lopen. Kijk wat werkt voor jou.



Tip 8: Wil niet teveel in één keer

Vaak zie je mensen elke trainingsronde precies 

hetzelfde doen: steeds dezelfde oefeningen, vaak 

ook in dezelfde volgorde, het hele programma af. Je 

kunt je afvragen of dit effectief is. Probeer in plaats 

van het hele programma tegelijk perfect te willen 

doen, elke dag een of twee kleine dingetjes te 

verbeteren. Als je teveel wilt doe je uiteindelijk vaak 

veel van niets. Dus bepaal waar jouw focus vandaag 

op ligt en ga daarmee aan de slag. En bepaal 

wanneer je voor nu tevreden moet zijn. Welk stapje 

in de goede richting is voor nu voldoende 

verbetering? 



Door stap voor stap richting doel te werken zul je je 

het best ontwikkelen. En door kleine stapjes vooruit 

te boeken, elke dag weer, zullen veranderingen 

uiteindelijk ook blijvend zijn. 

Tip 9: Zoek de grenzen van je ‘comfortzone’ op

We hebben het vaak over onze comfortzone en dat 

we daar uit moeten. Ik ben van mening dat we 

binnen onze comfortzone moeten blijven, maar dat 

we uit onze ‘schijnveiligheid’ moeten. Om beter te 

kunnen worden zul je dingen moeten leren die je 

eerder nog niet kon. Dat betekent dat je de strijd 



aan moet gaan en dat je fouten moet durven maken. 

‘Als je doet wat je deed, zul je krijgen wat je kreeg’

Vallen en opstaan hoort bij het proces. Vraag jezelf 

dus af of je wil shinen of wil leren. Wil je goed 

worden in wat je doet, of wil je iets gewoon kunnen? 

Als je goed wil worden in wat je doet, zul je moeten 

oefenen, grenzen van mogelijkheden en 

moeilijkheden moeten opzoeken, en steeds een 

stapje verder moeten gaan. Vallen en opstaan horen 

bij groeien. 



Tip 10: Oefen liever 5 keer per dag 10 minuten 

dan 1 keer een uur

Zoals eerder beschreven is het aanleren van 

vaardigheden een kwestie van herhaling totdat je 

iets in de vingers hebt. Zowel voor geleider als hond 

geldt dat je beter korte sessies kunt inplannen dan 

te lang door te willen gaan. Dit komt overeen met tip 

8: bepaal je doel voor vandaag. Wat wil je perse 

bereikt hebben? En hoe moet dat er dan uitzien? 

Wees concreet en bepaal je succes en de stappen die 

tot dat succes gaan leiden vooraf. En wil niet teveel 

tegelijk: ‘Het gaat er niet om hoe snel je gaat, als je 

maar doorzet’ 



Tip 11: Hou het leuk

Op het moment dat de druk toeneemt, neemt het 

plezier vaak af. Als we de weken voor een examen of 

wedstrijd trainen, komt er spanning en druk om de 

hoek kijken en gaat de lol er vaak af. Er komt een 

druk op de oefeningen te liggen waardoor het trainen 

eerder een ‘drilpartij’ lijkt te worden. ‘Moeten is 

dwang’ en over het algemeen leren we onder dwang 

niet zo goed. Of bepaalde onderdelen zijn saai en 

geestdodend waardoor het een dingetje wordt om 

het te gaan uitvoeren. Maak er een spelletje van. 

Bijvoorbeeld door een puntensysteem toe te kennen 

en wekelijks een aantal punten bij elkaar te 



verdienen. Of door een onderling wedstrijdje te 

arrangeren. Spelletjes zijn leuk en kunnen 

verslavend zijn. Trainen moet leuk zijn en door met 

serieuze speelsheid te trainen hou je en leuk en blijf 

je gemotiveerd. Nieuwsgierigheid, plezier en 

enthousiasme zijn sleutelwoorden.

Tip 12: Zorg dat jouw inzet past bij je doelen

Je kunt de lat heel hoog leggen en boven gemiddelde 

doelen stellen, maar je moet beseffen dat dit ook 

een boven gemiddelde inzet vergt om deze doelen te 

kunnen behalen. Als je niet bereid bent om een 

boven gemiddelde inzet te tonen, is het



waarschijnlijk dat bovengemiddelde doelen te hoog 

gegrepen zijn. Bovengemiddelde doelen vergt 

bovengemiddelde inzet.

Tip 13: Het is niet altijd leuk

Niet alles wat je moet doen om je doelen te bereiken 

is leuk. Soms moet je saaie oefeningen leren 

beheersen om vooruitgang te boeken. Om 5 uur 

opstaan om naar een belangrijk evenement te gaan 

is niet altijd leuk. Soms moet je doorbijten. 

Bedenken waarom je het ook alweer deed kan 

helpen om door te zetten wanneer het even moeilijk 

wordt. 



Tip 14: Durf je fouten onder ogen te zien

Fouten en blunders vergeten we het liefst zo snel 

mogelijk. Maar: zoals eerder vermeld horen ze bij 

het leerproces. Ze wijzen je de weg naar 

verbetering. Zie fouten direct onder ogen en kijk wat 

je kunt doen om jezelf en de situatie te verbeteren. 

Dan hebben je fouten functie.

Tip 15: Neem de tijd

Vaak willen we te snel en zijn we direct na het 

uitvoeren van een oefening al met het volgende 

bezig waardoor we te snel gaan en de oefening 

afraffelen. Neem je tijd voor het netjes uitvoeren van 



De oefening en werk hem goed af. Je zou jezelf 

kunnen aanleren na een oefening tot 10 te tellen en 

een paar keer diep in en uit te ademen voordat je 

doorgaat. 

Tip 16: Train voor een spiegel

Een spiegel kan je helpen om te checken of je gevoel 

klopt met hoe het in werkelijkheid toont. Hierdoor 

kun je in je gevoel blijven en tegelijkertijd checken 

of je de oefeningen goed uitvoert. Je training 

opnemen werkt natuurlijk ook prima. 



Tip 17: Maak een prestatieprofiel

Door heel precies in kaart te brengen wat je moet 

kennen, kunnen, leren, weten en op te schrijven hoe 

het nu gesteld staat met die aspecten, kun je 

onderzoeken waar je aan moet werken. Door 

regelmatig te evalueren en opnieuw cijfers te geven 

voor je vaardigheden, kun je onderzoeken of je 

vooruitgaat. Je prestatieprofiel is als het ware je 

‘roadmap to succes’, en helpt je te onderzoeken of je 

nog op de juiste weg zit. 



Tip 18: Richt je op het positieve

Hiermee bedoel ik absoluut niet dat alles ‘holadijee-

hupsakee-party-niets-aan-het-handje is. Wat ik wel 

bedoel is dat je je richt op wat je wel wil, in plaats 

van wat je niet wil. Je kunt niet willen dat je hond 

gaat zitten wanneer hij af moet. Maar dan richt je je 

dus op iets wat je niet wil. In plaats daarvan kun je 

veel beter formuleren wat je wel wil. Wat je 

aandacht geeft groeit. En op het moment dat je je 

richt op wat je wel wil kun je een plan opmaken. Dus 

als je merkt dat je iets niet wil, bedenk dan direct 

wat je daarvoor in de plaats wil en maak een plan 

van aanpak. 



Tip 19: Nogmaals: richt je op het positieve

Dit geldt ook voor het afleren van slechte gewoontes. 

Je bent dan dus bezig met hetgeen je niet wil. Veel 

beter kun je bezig zijn met wat je wel wil. En dat 

betekent dat het wellicht veel efficiënter is om 

nieuwe gewoontes aan te leren dan om slechte 

gewoontes af te leren. Negeer de slechte gewoonte 

en richt je energie op het gedrag dat je daarvoor in 

de plaats wil laten zien. 



Tip 20: Geef nooit op

Succes betekent vallen, opstaan, motivatie 

herpakken, doorzetten. Geef niet op. Hou voor ogen 

waarom je hier ook alweer mee bezig bent. Zelf de 

grootste toppers kennen tegenslag, verlies, pech. Zij 

weten altijd een manier te vinden om zichzelf te 

herpakken en door te zetten. Laat je niet afleiden 

van je doel en ga er op af. 



En nu?

Alhoewel bovenstaande tips gaan je natuurlijk helpen 

om meer uit jezelf te kunnen halen, is het structureel 

trainen van je mentale vaardigheden als motivatie, 

kunnen omgaan met teleurstelling en tegenslag, 

kunnen omgaan met druk en spanning, goed leren 

focussen, kunnen omgaan met negatieve, 

beperkende gedachten, het ontwikkelen van 

zelfvertrouwen etc. echter super belangrijk. Dat is 

waar ik je bij kan helpen. Meer hierover vind je op 

www.gekinhondenpaardensport.nl . 

Wil jij hiermee alvast kennismaken? Dan heb ik nu 

iets superleuks en waardevols voor je! Namelijk

http://www.gekinhondenpaardensport.nl/


de online training ‘Op naar meer zelfvertrouwen’. In 

deze training krijg je meer zicht op waar het bij jou 

aan zelfvertrouwen ontbreekt. Daarnaast leer je wat 

er nodig is om aan zelfvertrouwen te werken. Je 

krijgt tips en tools die jou hierbij gaan helpen. 

Dus: wil jij het beste uit jezelf en je hond halen? Het 

ontwikkelen van zelfvertrouwen kan hierbij een 

eerste stap zijn. Wil jij hiermee aan de slag? Meld je 

dan HIER aan voor de GRATIS cursus ‘Op naar 

meer zelfvetrouwen’. 

http://www.gekinhondenpaardensport.nl/gratiszelfvertrouwen
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Afsluiting

Nu ben je aan het einde gekomen van het E-boek. Ik 

ben benieuwd welke tips vooral voor jou nuttig zijn. 

Ook ben ik benieuwd wat jij graag zou willen leren 

en waar jij tegenaan loopt. Waar wil jij meer over 

weten? Waar moet ik vooral over blijven schrijven?

Het zou super zijn als je me in een mail laat weten 

hoe het met je gaat en hoe ik je van dienst kan zijn. 

Ik hoor graag van je!

Op jullie succes!

Meld je HIER
gratis aan voor 
de cursus ‘Op 

naar meer 
zelfvertrouwen

https://app.enormail.eu/subscribe/b61d66dc52c6a76690d61b0d81650102

