


MODULE 6: PLANNING

Inmiddels heb je plannen gemaakt, doelen gesteld, nagedacht over de oefeningen en 

je training ingericht. De trainingsmomenten zijn vaak vaste momenten op een club en 

vereniging. Maar vaak red je het niet in 1 of 2 keer per week oefenen. En om echt 

doelmatig aan het werk te kunnen, is het ook belangrijk na te denken over de iets 

langere termijn, bijvoorbeeld in een termijn van een jaar of enkele maanden. Het is 

goed om overzicht te verkrijgen en dit kun je doen door planningen te maken. Deze 

planningen zijn wederom richtlijnen, geen kant en klare wetten. Doelen zijn er om 

richtingt te geven, maar moeten zo nu en dan bijgesteld worden, hetzij omhoog, 

hetzij omlaag. Zo is het ook met een planning. Ze geven een richtlijn en zorgen voor 

structuur. 

Een jaarplanning helpt je om een soort van ankers te creëren. Wat zijn belangrijke 

momenten waar je naartoe kunt werken? Als jij bijvoorbeeld als doel hebt om mee te 

doen aan een NK volgend jaar, dan weet je welke tussenstappen er nodig zijn om daar 

terecht te kunnen komen. Wellicht moet je meedoen aan selecties, moet je een 

bepaald niveau behalen, zijn er andere zaken die je moet regelen. Je jaarplanning is 

dus een globale richtlijn waar je de rest van je planningen op aan zou kunnen passen.



Een ander voorbeeld is dat je besluit binnen een jaar IPO 3 te behalen, terwijl je nu 

op 1 zit. Plan een maand waarin je examen wil doen en plan van daaruit je weg naar 

dat examen. In dit geval betekent het dat je ook ergens IPO 2 moet behalen. En 

misschien wil je wel oefenexamens draaien. Of meedoen aan een wedstrijd om de 

stand van zaken te bekijken. Eigenlijk ben je hier dan bezig met de maandplanning. 

Dus ik de jaarplanning bedenk je waar je volgend jaar wil staan, in de maandplanning 

hoe je route er globaal uit komt te zien.

Tot slot heb je nog de weekplanning. Hierin plan je al je trainingsgerichte 

activiteiten met je hond. Op welke dagen ga je trainen? Op welke dagen oefen je het 

huiswerk? Wanneer ga je speuren? En wanneer ga je fietsen of hardlopen? In de 

weekplanning verwerk je eigenlijk het huiswerk en alle activiteiten die ervoor gaan 

zorgen dat je de volgende training weer een stapje verder bent. In de werkbladen van 

module 6 vind je documenten die je zou kunnen gebruiken voor de jaar- maand- en 

weekplanning. 

En denk dan ook eens aan andere planningszaken: wanneer moet je hond geënt? 

Ontwormd? Ontvlooid? Zijn er andere zaken die je moet ondernemen die je kwijt kunt 

in de overzichten? 


