
PERFECT HEELWORK© Deel I-III
3-daags Seminar met Mareike Doll
op 2, 3 en 4 augustus 2019
Deelnemersaantal: min. 10 en max. 12 deelnemers

(deelnemers zonder hond onbeperkt)

PERFECT HEELWORK© 

is een trainingssysteem dat door de jaren heen is 
ontwikkeld voor "volgen aan het been", dat elke 
hondengeleider stap voor stap gemakkelijk kan leren 
en voor u en uw hond zeker het gewenste effect kan 
brengen!

Hier leert u de theoretische en praktische kennis 
om uw puppy vanaf het begin optimaal naar 
het volgwerk te brengen. Maar juist ook bestaande 
problemen van oudere honden kunnen snel worden 
herkend en gecorrigeerd met dit trainingsysteem.

Perfect Heelwork© bestaat niet alleen uit schouder-tot-knie-hoogte lopen met oogcontact; 
wendingen en basispositie, maar verklaart ook de relatie tussen de anatomie en het 
interieur van de verschillende soorten honden en de impact hiervan op het 'aan de voet gaan' 
tijdens het lopen. Het gaat vooral om honden te krijgen die MET VEEL PLEZIER EN MOTIVATIE 
samen met je werken.

INHOUD SEMINAR
DAG 1 - PERFECT HEELWORK© DEEL I:

Perfect Heelwork© deel I is het Basiselement van het 
opleidingssysteem.  Elke hondengeleider heeft deze 
basiskennis nodig om een succesvol mens-hond team te 
worden. Alle volgende lessen bouwen voort op dit Perfect 
Heelwork © deel I, dat theoretische kennis en praktische 
oefeningen combineert.
- ook voor hondengeleiders die ervaring hebben met
examens.

Video-opname- en -analyse van het volgwerk van elke 
deelnemer
Op basis van deze video-opnames wordt de theoretische 
basiskennis over de anatomie en fysiologie tijdens het 
volgwerk van de hond uitgelegd en gedemonstreerd.

Presentatie van het Perfect Heelwork© opleidingssysteem
Praktische basislessen van het Perfect Heelwork© opleidingssysteem
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DAG 2 - PERFECT HEELWORK© DEEL II:

Individuele toetsing van het geleerde bij hond en hondengeleider 
Opbouwende oefeningen van het Perfect Heelwork© opleidingssysteem 
Draf training
Anti-stap training
Wendingen
Werken met de lichaamsas
Cavaletti Training 

DAG 3 - PERFECT HEELWORK© DEEL III:

Bespreking van examens in het verleden 
in een groepssituatie
Hoe ga ik om met spanningen?
Examenvoorbereiding
Examentraining voor hond en 
hondengeleider
Praktische oefeningen!

Deelnamekosten: met hond
zonder hond

€ 290,- (incl. lunch)
€ 150,- (incl. lunch)

Aanmelden via: email: info@reddingshonden-zon.nl
Pas na ontvangst van een aanbetaling van € 100, - is uw plek voor het 
seminar vastgelegd. Dit bedrag is niet terug te vorderen. Het totaalbedrag 
te voldoen vóór 13 juli 2019

Verdere info over Mareike of haar Perfect Heelwork © trainingssysteem vindt u online op haar 
website:  https://www.perfect-heelwork.de of haar facebook pagina @Perfect-Heelwork.

Het seminar wordt gegeven in Nijmegen, adres Staddijk 121 (6537 TW). Er is voldoende 
parkeerplaats aanwezig en ruimte om uw hond(en) uit te laten. De theorielessen vinden plaats 
in het clubhuis, honden zijn daar niet toegestaan. Op het mooie sportveld worden de praktijklessen 
gehouden. Mareike geeft haar lessen in het duits, maar kan het ook in het engels uitleggen.

Wij kijken uit naar een spannend en leerrijk seminar!
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