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AANTEKENING VIDEO  
Competitive heeling – Reward Placement 

Trainer: Forrest Micke – Leerburg.com 
 

NB: in alle worpen zie je dat de hond direct de bal/tug komt terugbrengen en afgeven. 

Shoulder flick 
(snel over de schouder heen gooien) 

Deze worp stimuleert een rechte en hoge hoofd positie bij 
de hond. 

De linker hand gooit de bal+draad die over de linker schouder hangt, 
snel en licht naar linksachter. 
Je linkerhand gaat heel snel naar de draad toe (de bal hangt op je rug). 
Je pakt en werpt super snel de bal op de grond. De hand komt dus niet 
hoger dan waar de hand de draad pakt.  
Zorg dat de bal een hoek van 45 graden maakt tov het hoofd van de 
hond.  
Maar zorg ook dat de bal achter de hond valt. 
De hond moet er dus voor naar buiten toe draaien en de bal gaan 
pakken.  
Extra’s/nieuwe beloonvormen: 
Je kunt vanuit de shoulder flick, de hond een spin linksom laten maken.  

 

  

Left out  

De (bal of de) tug hou je in je linker hand. De hond wordt released naar 
de linkerkant/de buitenkant. De linkerhand gooit dan naar links. Het is 
de bedoeling dat de hond de tug/bal vangt en hem je meteen 
teruggeeft.  

 

  

Back alley toss 
(een worp achter de rug met bal en draad, door de rechterhand) 

Deze worp achter de rug, maakt een begin met het 
vervagen van de beloning voor de heeling position.  
Zonder dat het ten koste gaat van de hoofd hoogte positie 
van de hond. 

Je hebt de bal met draad vast in de rechter hand; de hond loopt links.  
De rechterhand gooit de bal+touw achter je rug weg.  
De bal gaat in de richting van de hond en passeert de hond 
achterlangs. De hond moet ook voor deze worp naar buiten toe 
draaien om de bal (achter hem) te gaan pakken.  
 
Alternatieve manieren/extra’s: 
Je maakt een langzame hoge worp zodat de hond de bal kan vangen. 

 

  

Back alley presentation 
(Rug boog maken) 

Deze worp bevordert dat de hond minder ver voor je 
loopt. Je plaatsing van de beloning trekt het voorlopen 
weer recht als het ware.  
 

Je rechterhand is achter je rug.  
De tug zit in je kontzak rechts. 
Je trekt je rug krom waardoor er ruimte ontstaat om de tug uit de 
kontzak te halen, en de hond kan gaan springen om de tug te vangen.  
Je houdt de tug niet veel hoger dan je middel en dan laat je de hond de 
tug vangen. 

 

  

Gebruik magnetische bal  

Maak de magnetische bal vast aan de rechteronderkant van de trui. En 
gooi de bal met rechts, ook rechts naar buiten.  
Je kunt ook gewoon de bal in de rechterhand houden; maar let er dan 
op dat je wel steeds de boog maakt (Back alley) dat de hond achter je 
langs gaat en rechts van je de bal haalt.  
 

 

 


