
Ontdek je sterke en 
zwakke kanten 

m.b.t. aandacht.



Kruis aan welke van onderstaande kaders het 
beste bij jou past. Denk er niet te lang over na. 

1. ‘Multitasken’ is my middle name. Ik ben het liefst met 

veel dingen tegelijkertijd bezig en dat gaat mij ook goed af. Als 
ik op het veld loop weet ik precies wie er langs de kant staat 
en weet precies wie waar loopt en wie wat doet. Ik hoor en zie 
altijd alles. Ik ben dan ook best snel afgeleid door wat er om 
mij heen gebeurt. Het lukt me niet altijd om op tijd te 
reageren op mijn hond. 

2. Ik ben heel gestructureerd en wil alles analyseren en 

plannen. Ik bedenk strategieën en denk eerst heel goed na 
voordat ik ga doen. Maar ook terwijl ik doe ben ik bezig met 
hoe kan het beter en ben ik op de goede weg. Ik heb altijd een 
plan en ben altijd bezig te analyseren en plannen te maken, 
ook als ik op het veld loop. Wel ben ik zo vaak in gedachten 
verzonken dat ik regelmatig te laat op mijn hond reageer. 



3. Ik ben een ster in focussen: ik kan me heel goed 

concentreren op één bepaald aspect uit mijn omgeving.
Ik laat me door niets of niemand afleiden als ik een hindernis
of afstand inschat. Ik ben alleen wel zo bezig met hetgeen 
waar mijn focus op ligt, dat ik andere belangrijke dingen mis.  

4. Ik ben een echt gevoels mens en kan compleet opgaan 

in mijn connectie met de hond en het veld. Ik ben helemaal 
gefocust op mijn hond en op wat ik moet doen en merk niets 
meer van wat er om mij heen gebeurt. Ik heb last van andere 
geleiders om me heen op het veld. Het kan gebeuren dat ik 
mensen in de weg loop of dat er opeens een andere 
combinatie voor me heb staan, zonder dat ik het doorhad. Als 
ik een negatieve gedachte of gevoel krijg, blijft dat heel lang 
hangen. 



Als je focusstijl 1 hebt aangekruist dan ben je waar-
schijnlijk iemand die extravert is, gericht op de 
buitenwereld, iemand die veel prikkels om zich heen 
nodig heeft om het beste uit zichzelf te halen. Je bent 
mogelijk flexibel maar wel wat chaotisch aangelegd. 
Deze ‘extern brede’ aandachtsstijl is vooral heel handig 
in teamsporten waarbij je van alles in de gaten moet 
houden en snel moet reageren op veranderende 
omstandigheden in je omgeving. Het is een ideale 
focusstijl als je complexe wedstrijdsituaties in je moet 
opnemen en als je je omgeving moet beoordelen. Je 
bent een ster in scannen.

Het werkt echter niet productief als deze stijl ervoor 
zorgt dat je zo druk bent met je omgeving, dat je niet 
meer bezig bent met de huidige situatie en je hond. Als 
je iedereen langs de kant ziet en ziet wat de pakwerker 
doet terwijl jij nog 6 verstekken moet revieren, ben je 
afgeleid en gaat het waarschijnlijk mis. De valkuil is dus 
dat je van alles meekrijgt maar dat je niet gefocust bent 

op hetgeen voor nu en voor je taak belangrijk is. 



Als je focusstijl 2 hebt aangekruist dan ben je waar-
schijnlijk iemand die introvert is, wat meer op zichzelf is, 
en rust en ruimte voor zichzelf nodig heeft. Je bent 
mogelijk flexibel maar wel wat chaotisch aangelegd. Bij 
deze ‘intern brede’ aandachtsstijl is onze aandacht 
vooral gericht op onze gedachten en gevoelens. We 
analyseren, maken plannen, werken strategieën uit. 
Deze focusstijl is een prima stijl tussen trainingen in om 
plan van aanpak te maken. 

Het werkt echter niet productief als we in onze 
gedachten blijven hangen en niet meer kunnen handelen 
omdat we blijven analyseren en denken in plaats van 
gaan doen. We kunnen overspoeld raken door 
gedachten en hierop vastlopen. Ook kan de focus op 
irreële zaken komen te liggen als oordelen, teveel bezig 
zijn met wat was of wat zou moeten zijn, teveel denken 

en niet doen.  



Als je focusstijl 3 hebt aangekruist dan ben je waar-
schijnlijk iemand die extravert is, gericht op de 
buitenwereld, iemand die veel prikkels om zich heen 
nodig heeft om het beste uit zichzelf te halen. Je bent 
mogelijk heel gestructureerd en geordend. Deze ‘extern 
smalle’ wordt ook wel vergeleken met een ‘tunnelvisie’. 
Op het moment dat je pakwerk doet en de hond alleen 
gefocust is op de pakwerker, is er sprake van extern 
smalle focus. Als jij op de volgende hindernis focust, is je 
aandacht extern smal. In de agility kan dit een heel 
nuttige aandachtstijl zijn. Maar ook in de obediënce of 
het appelgedeelte kan het helpen op externe ijkpunten 
te focussen. Ook is het handig als je aandacht bij de 
keurmeester is als dat nodig is. Je richten op de 
lichaamstaal van je hond kan ook heel handig zijn. 

Het werkt echter niet goed als je net op het verkeerde 
gefocust bent of als je niet kunt schakelen. Een valkuil kan zijn 
dat je niet van je plan kunt afwijken, ook al is dat noodzakelijk. 
Of als je raakt afgeleid door een tegenstander, een supporter, 
kleding die niet lekker zit, een irritant geluid, commentaar uit 
het publiek, of…. Mensen die vastlopen in deze aandachtsstijl 
kunnen heel boos worden en zelfs dingen kapot maken. 



Als je focusstijl 4 hebt aangekruist dan ben je waar-
schijnlijk iemand die introvert is, wat meer op zichzelf is, 
en rust en ruimte voor zichzelf nodig heeft. Je bent 
mogelijk geordend en gestructureerd. Bij deze ‘intern 
smalle’ aandachtsstijl is onze aandacht vooral gericht op 
ons gevoel. Deze aandachtsstijl is heel handig als we les 
krijgen, wanneer we bepaalde aanwijzingen moeten 
opvolgen of wanneer we signalen van ons eigen lichaam 
of die van de hond moeten waarnemen. Deze 
aandachtsstijl wordt tevens gebruikt bij 
verbeeldingsoefeningen. Deze aandachtsstijl kan ons 
helpen totaal met onze taak en opdracht bezig te zijn, 
hier helemaal in op te gaan.  

Deze aandachtsstijl kan tegen ons werken als we teveel 
opgaan in ons gevoel. Zeker als dit gevoel of de 
gedachten die erbij horen negatief zijn. We kunnen 
teveel in ons hoofd terecht komen en hierdoor angstig 
worden. Ook kan het zijn dat je te weinig uit je omgeving 
meekrijgt waardoor gevaarlijke situaties kunnen 
ontstaan (een medegeleider over het hoofd zien 
bijvoorbeeld)



Er zijn niet persé goede of foute aandachtstijlen. Je kunt 
echter wel vast zitten in een verkeerde aandachtsstijl 
voor dit moment. Bedenk waar je je op moet focussen 
en wat de valkuilen zijn van jouw 
voorkeursaandachtsstijl. Kunnen schakelen op de juiste 
momenten is namelijk essentieel.

Op jullie succes!


