


MODULE 2: WAT MOET JE KUNNEN?

Je traint als het goed is om iets te leren, om beter te worden. Om te 

kunnen verbeteren, is het belangrijk dat je je huidige en het gewenste 

niveau in kaart brengt, om vervolgens regelmatig te evalueren hoe het er 

voor staat. Maar om je huidige niveau in kaart te kunnen brengen is het 

belangrijk dat je weet welke oefeningen je moet kunnen. Wat wordt er 

van jou verwacht? En van je hond? Wat moet je kunnen, wat moet je 

kennen? Wat is je niveau? En dat van je hond? En wat is het gewenste 

niveau? 

Het kan zijn dat je voor verschillende onderdelen moet trainen. Als je IPO 

traint, zijn er bijvoorbeeld 3 onderdelen: speuren, manwerk en appèl. Het 

KNPV programma is nog veel uitgebreider. Misschien train je bij de 

zoekhonden en moet je hond mensen leren verwijzen. Of je doet aan 

Agility, ook hier kun je allerlei aspecten bedenken die belangrijk zijn om 

een goed parcours te lopen. 



Bij het bepalen van wat je moet kunnen zou je ook eens kunnen denken 

aan persoonlijke eigenschappen als geduld, doorzettingsvermogen, etc. 

Bij het bepalen van je profiel helpt het wellicht om iemand in gedachte te 

nemen (of meerdere mensen) die jij bewondert om wat voor reden dan 

ook, en te bedenken wat je zo aan hen bewondert en wat maakt dat zij 

succesvol zijn in de sport. Wellicht kun je enkele van hun eigenschappen 

kwijt in je eigen profilering. 

LET OP: Hierbij is het wel belangrijk te beseffen dat een ander kopiëren 

niet gaat werken, zeker niet als je met honden werkt! Belangrijk is dat je 

je eigen identiteit ontwikkelt en je eigen weg bewandelt. Het idee is echt 

dat je kijkt welke vaardigheden en eigenschappen van belang zijn en dat 

je inventariseert waar jij staat.



Misschien moet je het werkblad behorende bij deze module samen met je 

begeleider of instructeur invullen. Of moet je opzoeken wat eigenlijk 

allemaal van belang is om op het gewenste niveau uit te kunnen komen. 

Allemaal prima. Het is een dynamisch document dat je regelmatig zult 

moeten aanpassen en bijwerken. Eenmaal gemaakt kan het als leidraad 

dienen en kan het je helpen bij de evaluatie van je vooruitgang. 

Maak nu de opdrachten die horen bij Module 2.  


