
Opleiding en scholing

RHGD reddingshonden stelt haar 
reddingsteams belangeloos be-
schikbaar bij zoekacties naar 
vermiste personen in Neder-
land en in de grensstreek.
De toegevoegde waarde van 
honden bij opsporingen heeft 
zich in de praktijk ruimschoots 
bewezen. Met hun sterke reuk-
vermogen kunnen onze zoek-
honden geursporen van ver-
miste personen achterhalen. 

RHGD reddingshonden stelt hoge 
eisen aan de opleiding van haar 
teams, door zo veel mogelijk 
verschillende situaties aan te 
bieden en de teams uit te dagen, 
zodat ze goed belastbaar zijn en 
ook goed presteren in stressvolle 
situaties.

De opleiding tot een inzetbaar 
team is zeer tijdsintensief en 
duurt gemiddeld 2,5 tot 3 jaar. In 
principe wordt er 50 weken per 
jaar 8 tot 12 uur per week getraind. 
Dat betekent op jaarbasis 400-
600 uur. 

Deze vrijwillige tijdsinvestering 
van onze medewerkers komt 
naast de inzetten en een baan.

Gecertificeerde teams

In 2018 hebben onze teams 
een grote ontwikkeling door-
gemaakt. Een vlakteteam en 
een mantrailteam hebben 
het inzet-certificaat behaald. 
Zij zijn klaar voor inzetbaarheid 
met alle taken die we als RHGD 
reddingshonden daarbij verlangen.

Daarnaast hebben maar liefst 
drie teams het basiscertificaat 
vlaktezoeken behaald.
We verwachten dat zij het ko-
mende jaar inzetbaar worden. 

Flip met pensioen
Na vele jaren ingezet te zijn 
geweest als vlaktehond is onze 
Labrador, Flip met welverdiend 
pensioen gegaan.Het zoeken naar 
mensen was zijn lust en leven. 
Daarnaast was hij een zeer goede 
mentor voor de jonge honden.

Inzetoefening Brandweerkorps 
Emmtec Industry&Businesspark

In samenwerking met het Brand-
weerkorps werd een succesvolle 
fabriekstraining georganiseerd, 
vol afleiding van lawaai, sterke 
geuren en draaiende machines.
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Professionaliseren

In 2018 heeft RHGD reddings-
honden de in 2017 ingezette 
professionaliseringsslag verder 
uitgebouwd. Hierbij is intensief 
gewerkt aan het verkrijgen van 
sponsoring om onze missie, vi-
sie en doelstellingen op korte 
en lange termijn te kunnen re-
aliseren.

Investeren

RHGD reddingshonden heeft 
kunnen investeren  in een pro-
fessionele uitrusting, commu-
nicatieapparatuur en vooral 
in scholing. Er waren verschil-
lende trainingsweekenden en 
internationale scholingen ten 
behoeve van het opleiden van 
onze vlakte- en mantrailteams. 
Ook de discipline HRD (het zoe-
ken naar menselijke resten) is 
in 2018 verder ontwikkeld en 
vormgegeven.
Daarnaast  investeren wij ruim 
in de gezondheid van onze 
honden, omdat zij het kapitaal 
vormen van onze Reddingshon-
dengroep.
RHGD reddingshonden doet er 
alles aan om de kwaliteit van 
onze teams hoog te houden. 

Inzetten

RHGD reddingshonden is in 2018 meerdere keren ingeschakeld. Soms 
wel 3 keer per week. Daarnaast waren er haast wekelijks alarmerin-
gen en hebben we regelmatig stand-by gestaan. 

Voor vermissingen in Noord-Nederland spelen wij een centrale rol in 
de coördinatie van zoekacties van de Samenwerkende Reddingshon-
den Organisaties (SRO).
Afhankelijk van de urgentie en het zoekgebied kunnen wij opschalen 
en onze collega-reddingshondengroepen oproepen, zodat we binnen 
de kortste tijd kilometers grote gebieden kunnen afzoeken met tien-
tallen honden. Dit gebeurde tijdens de inzetten o.a. in Gasselte, As-
sen en Norg.
Ook waren er een aantal landelijke gezamenlijke  zoekacties vanuit 
de SRO, waarvan twee in België.

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 vlaktezoek- en mantrailteams die zoeken 
naar zowel levende als overleden personen.          ALARMnummer: 06-51 73 92 62
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