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Jaarverslag 2016
Het jaarverslag wordt opgesteld door het bestuur van RHGD Reddingshonden.
RHGD Reddingshonden is opgericht op 12 december 1999.
RHGD Reddingshonden is een daadkrachtige organisatie van vrijwilligers die dag en
nacht klaar staan om te worden ingezet bij zoekacties naar vermiste personen.
Onze ervaren reddingsteams staan voor kwaliteit en zijn belangeloos beschikbaar.
Wij hebben gespecialiseerde teams die vrij zoekend grote gebieden kunnen doorzoeken
naar zowel levende als overleden personen. Daarnaast kunnen wij bij urgente vermissingen direct onze mantrailteams inzetten, die gespecialiseerd zijn in het zoeken naar
specifieke menselijke geur.
Wij zoeken vermisten in bos en veld, maar ook in puin, gebouwen en stedelijk gebied.
Om onze teams effectief en adequaat in te kunnen zetten, zorgt de RHGD voor een gedegen en verantwoorde opleiding van mensen en honden.
RHGD Reddingshonden maakt deel uit van de Samenwerkende Reddingshondenorganisaties in Nederland. Daarnaast wordt er samengewerkt met reddingshondengroepen uit
Duitsland en België. Zo vinden er jaarlijks gezamenlijke trainingen en oefeninzetten plaats en wordt kennis met elkaar gedeeld.
Sinds 01-01-2012 heeft de RHGD bij de Belastingdienst de status van
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften en
donaties van particulieren en bedrijven aftrekbaar zijn van de belasting.
De RHGD werkt nauw samen met KNON-Hondenschool Borger, die o.a.
gehoorzaamheidscursussen aanbiedt in de regio Borger.
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Bestuur:
voorzitter:		
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Voorwoord
Succesvol jaar
Het jaar 2016 was voor de RHGD in meerdere opzichten een succesvol jaar. Zowel op
inzetgebied als op het gebied van examens.
Een van onze teams heeft met succes het Vlakte Inzetexamen afgelegd en twee teams
zijn geslaagd voor het Vlakte A-examen.
Daarnaast hebben twee ervaren teams het herhalingsinzetexamen Vlakte moeiteloos
doorstaan. Hiermee is hun inzetlicentie met twee jaar verlengd.
Ons mantrailteam heeft glansrijk het Level 1 GAK9 Mantrailing gehaald.
Een aantal RHGD-teams zijn in februari afgereisd naar Oostenrijk om hier deel te nemen
aan een lawinewerkweek. Een geweldige training voor het uitbouwen van zelfstandig
werken, doorzettingsvermogen, belastbaarheid en teambuilding.
In 2016 hebben we twee nieuwe teams in opleiding kunnen verwelkomen.
Hun inzet, motivatie en geduld mag geprezen worden.
Dit jaar is de samenwerking met de hulpdiensten geïntensiveerd.
Wat hier naadloos op aansluit, is het SMS-alarmsysteem dat wij in gebruik genomen
hebben. Hierdoor kunnen we bij een oproep tot inzet nog sneller ter plaatse zijn. Dit is
zeker ook opgemerkt door de politie.
De inzet in november te Winschoten maakte nog eens extra duidelijk dat alle jaren
van training de RHGD terdege hebben voorbereid op de taak die de groep heeft: het
opsporen van vermisten, zodat deze thuisgebracht kunnen worden naar hun geliefden
en hoofdstukken gesloten kunnen worden.
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Het bestuur
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I- Verslag van de secretaris
ACTIVITEITEN EN ONTWIKKELINGEN BINNEN DE RHGD
•
•

De RHGD heeft in 2016 3x plenair vergaderd over alle ontwikkelingen.
Daarnaast was er regelmatig tussentijds overleg om alle nieuwe ontwikkelingen en
activiteiten te coördineren.

•

Op 19 mei vond er een bestuurswisseling plaats.
Rieks Jansen nam de voorzittersfunctie over van Vera
Lubach. Janine Schopmeijer bleef secretaris en Carin
van der Veen bleef penningmeester.

•

De RHGD beschikt over inzetbare vlaktezoekteams en een inzetbaar mantrailteam.
Daarnaast zijn er een aantal teams in opleiding.
De RHGD-ers konden weer terecht bij KNON-Hondenschool Borger voor het volgen
van de gehoorzaamheidscursus die past bij de leeftijd en ontwikkeling van de hond.
Tussen de RHGD en KNON-Hondenschool Borger bestaat al jaren een nauwe samenwerking.

•

•

De RHGD is steeds actief op zoek naar sponsors, maar de meeste inkomsten kwamen van donaties, het geven van lezingen/demonstraties en workshops en de organisatie van de Survival voor Baas en Hond.

•

De inkomsten van deze lezingen/demonstraties werden gebruikt voor uitrusting en
scholing, zoals de genoemde lawinewerkweek en praktische en theoretische kennisuitbreiding over mantrailing, neuswerk en leerprincipes bij de hond.
Daarnaast hebben we een cursus Plaats Delict gevolgd, gegeven door de recherche.

•
•

De RHGD heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Al onze mensen kunnen gebruik maken van RHGD-materialen, LED-zaklampen,
GPS- en communicatieapparatuur om de trainingen en inzetten veilig en verantwoord te kunnen laten verlopen.

•

Er zijn contacten onderhouden met Politie, Brandweer, Venema Communicatie BV,
Meldkamer Drachten, het Rode Kruis, Staatsbosbeheer, Emmtec, collega-reddingshondengroepen en de Samenwerkende Reddingshonden Organisaties.
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PR-BELEID EN FONDSENWERVING
•
•
•
•
•
•
•

Jaarverslag

•

Het op een eenduidige manier uitdragen van de filosofie en doelstellingen van de
RHGD in onze opleiding en activiteiten.
Hiertoe wordt de RHGD-website zeer consciëntieus bijgehouden. Uiteraard is de
RHGD ook actief op Twitter en Facebook.
Het ontwikkelen en promoten van de RHGD op velerlei gebied, zoals:
Een grote PR-campagne door het aanbieden van een speciale RHGD Jaarkalender
aan donateurs, relaties, politie en andere hulpverleningsinstanties in de drie noordelijke provincies
PR-materiaal uitdelen in de vorm van flyers en visitekaartjes tijdens promotiedagen.
Het in bruikleen geven van functionele en signalerende kleding met het RHGD-logo
aan de RHGD-leden.
Het genereren van inkomsten door het organiseren van grote
evenementen zoals de SURVIVAL voor Baas en Hond en op
aanvraag een HondenDoeDag, het werven van donateurs en
het geven van lezingen/demonstraties.
Daarnaast is in november een workshop Vlaktezoeken voor
beginners georganiseerd. Alle deelnemers waren zeer enthousiast. De RHGD zal voortaan 2x per jaar een Workshop organiseren.
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Inzet Kloosterburen

INZETTEN
De RHGD is in 2016 meerdere keren ingeschakeld.
Zo waren er in januari (Kloosterburen), in september (Hilversum) en november (Culemborg) een aantal gezamenlijke zoekacties met de Samenwerkende Reddingshonden
Organisaties.
De SRO-zoekactie in Hilversum is op verzoek van de RHWW door ons gecoördineerd.
We beschikken over 2 groepsleiders en meerdere mensen ter ondersteuning, waardoor
we met onze inzetbare koppels meerdere zoekgroepen kunnen formeren.

Inzet Hilversum

Inzet Culemborg

2016
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Voor spoedinzetten in Exloo (april) en Winschoten
(november) zijn we opgeroepen door de politie.
En met resultaat: in Winschoten hebben we de vermiste kunnen lokaliseren.
Inzet Exloo>

Inzet Winschoten
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Nieuw hierbij is dat we nu ook de mogelijkheid hebben om een mantrailhond in te
zetten. Bij deze discipline word aan een lange lijn gezocht op een specifieke menselijke
geur. Hierdoor kunnen we aan de hand van een geurvoorwerp van de vermiste persoon
de zoekactie starten vanaf het punt waar de persoon is vertrokken, om zo ook gerichter
te kunnen bepalen waar we onze vlaktehonden in kunnen zetten.
Deze combinatie van zoeken biedt grote meerwaarde!
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INZETOEFENINGEN
Er zijn 4 grote inzetgerichte oefeningen gehouden:
In februari hebben we voor de Reddingshonden Werkgroep Overijssel (RWO) een
inzetoefening georganiseerd in Grolloo.
De intercollegiale feedback werd weer als zeer waardevol ervaren door beide groepen.
In april heeft KNPV de Speurneus voor ons een inzetgerichte zoekactie en een aantal
interessante trainingen georganiseerd in en om het gesloopte Reinier de Graaf Ziekenhuis
te Delft. Tijdens dit ijzig koude weekend hebben we onze tenten maar binnen opgezet.

2016
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En in juli had KNPV de Speurneus wederom een mooie locatie voor ons.
Dit keer in en om de Politie Academie te Apeldoorn.
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In oktober hadden we een gezamelijk trainingsweekend met Oger Zoekhonden en
Espero (B) in Marnehuizen. Ook dit was een fantastische locatie voor mooie zoekacties.

Als afsluiting van een zeer succesvol jaar hebben we in december samen met Mantrailing
Overijssel (MTO) mooie inzetgerichte oefeningen kunnen doen op een voormalige
militaire locatie in Itterbeck (Dld).

2016
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OPLEIDING EN SCHOLING
•

•

•

•
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•

•

Het zoekwerk wordt vooral getraind in het weekend, maar ook wel door de weeks
en ‘s avonds. Het is van belang om de teams zo veel mogelijk verschillende situaties
aan te bieden en uit te dagen, zodat ze goed belastbaar zijn en ook goed presteren
in stressvolle situaties.
De training is gericht op zowel vlaktezoeken als puin, gebouwen en fabrieken. Daarbij worden de honden opgeleid om te zoeken naar zowel levende mensen, alsook
naar menselijke resten (HRD).
Daarnaast heeft de RHGD zich ten doel gesteld
om ook de discipline mantrailen te ontwikkelen
binnen onze groep. Hiervoor wordt sinds mei
‘15 een mantrailhond opgeleid.
Uiteraard is hiervoor scholing nodig ter uitbreiding van onze kennis en kunde. Hiervoor worden maandelijks trainingen gevolgd bij Mantrailing Overijssel (MTO), lezingen gevolgd en
wordt deelgenomen aan meerdaagse Internationale GAK9 Seminars.
In juli was er voor alle teams en een aantal collega-reddingshondengroepen een cursus ‘Hoe
te handelen als reddingshondengeleider op een
Plaats Delict’ door een rechercheur van de politie die ook actief is bij ESAR-dogs.
Naast theorie en praktijk gericht op het zoekwerk is ook kennis van andere zaken (GPS,
kompas, abseilen) en teambuilding van belang.
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•

Om ook verdieping te krijgen in de theoretische achtergrond van geur en het zoeken naar geur, heeft een van onze teams Module 2 van de cursus Neuswerk (Tinley
Academie) succesvol afgerond. Uiteraard werd de opgedane kennis overgedragen.
Daarnaast is ook de cursus Leerprincipes bij O&O Module A met succes afgerond.

•

Op woensdagavond volgden de teams de bijpassende gehoorzaamheidstraining
bij de KNON-Hondenschool Borger.

•

In februari hebben vier RHGD-teams deelgenomen
aan de Lawinewerkweek te Oostenrijk bij Oger Zoekhonden. Dit was een een fantastische ervaring waarbij
grote stappen zijn gezet in de ontplooiing van onze honden en de samenwerking tussen baas en hond.

SAMENWERKING ANDERE REDDINGSHONDENGROEPEN
•
•
•
•
•
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De RHGD maakt deel uit van de Samenwerkende Reddingshonden Organisaties
(SRO), waarbij we gezamenlijk op inzet gaan en trainingen organiseren met andere
RH-verenigingen en deskundigen.
In maart was er een bijeenkomst met de SRO in Duiven om het inzetten van mantrailhonden tijdens de zoekacties te inventariseren en coördineren.
Het jaarlijkse overleg met alle samenwerkende groepen werd op 18 juni in Duiven
gehouden bij de RHWW te Duiven.
In juli was er een bijeenkomst met een nieuw toe te treden groep Reddingshonden Team Noord Holland (RHT-NH) in Amersfoort. Hierbij waren RHWW, Sirius
en RHGD aanwezig.
Er werd regelmatig samen getraind met Oger Zoekhonden. Vlaktezoeken in het bos
(Odoorn en Havelterberg) en regelmatig doordeweeks mantrailen in buitenwijken/
industrieterreinen in de regio.

EXAMENS EN ANDERE ACTIVITEITEN
Het eerste RHGD-mantrailteam heeft op 6 maart hun Level 1 certificering behaald onder
auspiciën van het Amerikaanse Georgia K9 National Training Center. In samenwerking
met Mantrailing Overijssel (MTO) werd het examen afgenomen door een Duitse GAK9examinator. Het team heeft in het bos bij Borger een spoor van 1 uur oud, 600m met 2
hoeken uitgewerkt. Deze test is dubbelblind, dwz dat zowel de geleider van de hond als
de examinator niet weten hoe het spoor loopt.

Jaarverslag

Op 30 oktober is een RHGD-team ruimschoots geslaagd voor het vlakte-inzetexamen.
Het team is zeer gedreven en laat mooi stabiel werk zien.
Op dezelfde dag hebben twee RHGD-teams met een tweejaarlijkse inzet-toetsing hun
inzetlicentie verlengd.
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Op 20 november is een RHGD-team zeer overtuigend geslaagd voor het A-examen vlakte.
En op 11 december volgde direct het volgende RHGD-team. Ook zij zijn glansrijk geslaagd
voor het A-examen vlakte.
Beide teams zijn nu vol in training voor het vlakte-inzetexamen.

2016
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Aan het UV-examen, een uithoudingsvermogen-proef van 20 km op de fiets, op 6
november, hebben zeven leden met succes deelgenomen.

•

Twee RHGD-vrijwilligers werden genomineerd als “Kei van de Hondsrug” omdat
beiden zich al jaren inzetten als vrijwilliger voor de Reddingshonden Groep Drenthe
en KNON Hondenschool Borger. Zij werden op de foto gezet voor het project
Kunstkei door Lawendel Fotografie.
Alle keien werden afgelopen zomer tentoongesteld in de dorpen op de Hondsrug.

•

Uiteraard hebben we het jaar weer gezamenlijk met de KNON- Hondenschool Borger
afgesloten met een eindejaarsborrel in het clubhuis. Dit als jaarlijkse blijk van dank
en waardering voor al onze vrijwilligers en andere waardevolle actievelingen.

Jaarverslag

•
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II- Visie en doelstelling 2017
De RHGD Reddingshonden zet zich in, met verschillende zoekmethodes, om hulpverleningsinstanties in binnen- en buitenland te assisteren bij het zoeken naar
vermiste personen en is aanspreekpunt voor de drie noordelijke provincies.
Daartoe:
•

zoekt de RHGD naar levende en overleden vermisten

•

zoekt de RHGD zowel in natuurgebieden en gebouwen alsook bij instortingen

•

heeft de RHGD inzetbare teams met minimaal 4 vlaktehonden (ook getraind op
menselijke resten), 2 mantrailhonden en 2 tot 4 opleidingsplaatsen

•

heeft de RHGD 2 inzetleiders en 3 groepsleiders

•

heeft en onderhoudt de RHGD intensief contacten met de hulpverleningsorganisaties in de drie noordelijke provincies

•

heeft en onderhoudt de RHGD contacten met hulpverleningsorganisaties in
binnen- en buitenland

•

heeft en onderhoudt de RHGD contacten met reddingshondengroepen in
binnen- en buitenland

•

heeft de RHGD een mobiele commandopost tot haar beschikking, voorzien van
elektriciteit, computerapparatuur, porto’s en gps.

•

heeft de RHGD een goed herkenbare en veilige uitrusting voor zowel mens als hond

•

heeft de RHGD een opleidingsteam dat zorg draagt voor een goede opleiding van
inzetbare teams

•

worden met regelmaat inzetoefeningen georganiseerd om het juiste niveau te behouden, zowel van de inzetbare teams als van het ondersteunende personeel

•

heeft de RHGD een demoteam en een PR-team om bekendheid te geven aan het
werk van de RHGD

•

heeft de RHGD donateurs en sponsoren en worden activiteiten georganiseerd om
geld te genereren teneinde het werk van de RHGD mogelijk te maken.
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Daartoe heeft de RHGD een hechte groep vrijwilligers waarin ieder
zijn/haar verantwoordelijkheid neemt, vertrouwen heeft in elkaar en bovenal
een passie heeft voor de mogelijkheden van de hond en zijn neus.

III- Jaarrekening 2016
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