
* door zoveel mogelijk anders (tussen de benen door / away from heeling) dit te oefenen, wordt de uiteindelijke 

“heel position” niet besmet. De ‘heel position’ blijft ongeschonden voor het ultieme hoge hoofd en de goede 
bijbewegingen van het hondenlijf.   
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Video van Leerburg.com  
Building skills away from heeling* (trainer: Forrest Micke). 
 
Dit zijn de onderdelen / de chains die horen bij het goed aanleren van heeling. 
(duurt ongeveer 3 weken)  
 
 
De hond leert hoofdpositie en ontwikkelt aandachtgerichtheid 
 
Deel 1: de hond leert hoofdpositie  
 
De hond leert tussen de benen te lopen van de geleider. 
Het commando om de hond tussen de benen te laten gaan staan: place. 
Beiden maken samen passen vooruit, achteruit, ze draaien linksom en rechtsom. (de zogenoemde 
pivots maken). 
 
1. De hond dient als baas en hond dit samen doen, wel de hele tijd hoog naar de geleider te kijken.  
2. De geleider neemt in iedere hand steeds 8-10 brokjes, en voert de hond om-en-om een brokje uit 

de linker en dan weer uit de rechter hand. Steeds langs de route: borstbeen, buik, hondenbek. 
3. Langzaam aan wordt dit verder afgebouwd. Net zolang tot de hond non stop opkijkt naar de 

geleider en na een tijdje pas een beloning krijgt.  
4. Als je de hond released & reward na een tijdje goed kijken, dan doe je dat met een beweging naar 

voren (onder de benen van de geleider uit) voor de hond.  
 
 
Deel 2: De hond leert aandachtgerichtheid 
Uitgangspunt: de hond zit recht voor je (Hier-positie) 
1. Geleider doet beide armen wijd uit tot op schouder hoogte.  
2. De hond dient steeds de geleider in de ogen aan te blijven kijken.  
3. Als dit goed gaat, dan kun je de hond met de armen proberen te verleiden toch ergens anders 

naar te gaan kijken. Immers in beide handen zitten brokjes.  
4. Je kunt de armen rondom bewegen, je kunt de armen kort stacato bewegen…. Alles kan.  
 
Deel 3: combinatie maken van 1 en 2 
1. Je hebt als uitgangspositie de hond tussen de benen van de geleider. 
2. De hond dient steeds omhoog te kijken ongeacht de afleidingen/verleidingen die de handen 

maken.  
3. De hond dient daarnaast ook nog de bewegingen van de baas te volgen: vooruit, achteruit, de 

draaiing rechts- en linksom.  
 
Vanuit het bewegen ga je door naar de afleidingoefening met de handen (al bewegend).  
 
Beloning: Het is belangrijk om de beloning vanuit het gezicht over het borstbeen (de centrale lijn van de 
geleider) aan de hond te geven. Dan kijkt hij niet alvast een kant op om vv voor fout gedrag de beloning 
te ontvangen.  
 
Let op: 
In het begin is de beweging en veel succesvolle reps (repetities) erg belangrijk. Dat succes kan eerst 
alleen het bewegen zijn, daarna komt daar dan het kijken/awareness bij.  


