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Voorwoord 
 
In eerste instantie dacht ik dat het allemaal wel meeviel met zaken die we het afgelopen 
jaar gedaan hebben. Maar nu e.e.a. zo op schrift staat, terwijl ik terugkijk op het afgelopen 
jaar, kan ik niet anders dan bewondering voelen voor deze groep vrijwilligers en 
concluderen dat er een hoop gedaan is. We hebben echt een slag gemaakt, sterker nog die 
maken we nog steeds om professioneler te werken waarbij op het vlak van kwaliteit niets 
ingeboet wordt of mag worden.  
 
Kortom, als voorzitter van Oger Zoekhonden ben ik bijzonder trots op wat wij, met elkaar, 
gedaan hebben in het afgelopen jaar en ben benieuwd waartoe het ons nog allemaal zal 
leiden.  
 
Garijp, februari 2019 
 
André Wevers 
Voorzitter Stichting Oger Zoekhonden 
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Het jaar 2018 
 

● Inzetten; 

Binnen Oger Zoekhonden hebben we het afgelopen jaar diverse keren klaar gestaan 

voor uitzending, Voor Indonesië 

twee keer (Lombok en Sulawesi). 

Dit is uiteindelijk niet doorgegaan 

omdat de Indonesische regering 

vindt dat ze het zelf kunnen en 

geen hulp nodig hebben. Probleem 

is ook dat de bevolking daar 

overwegend moslim is en honden 

gezien worden als onrein. Behalve 

met de Indonesische overheid 

hebben we ook contact gehad met 

een Nederlander die daar veel 

werk gedaan heeft om de 

infrastructuur weer op poten te zetten. Ook hij gaf aan, zeker na de tsunami dat wat wij 

doen broodnodig is na zo’n ramp en dat hij ons daar graag aan het werk had gezien. In 

Europa hebben we klaar gestaan voor o.a. de zoekactie in Italië bij het Gardameer naar 

een vermiste Nederlandse jongen.In Nederland zijn we bij een 10-tal vermissingen actief 

betrokken geweest. Overigens 

betekent dit niet dat we maar 

10 keer ingezet zijn. Nee, een 

aantal zoekacties is verspreid 

geweest over meerdere 

dagen. In en rond Zaandam 

zijn we bijvoorbeeld 3 dagen 

in totaal aan het zoeken 

geweest. Dit geldt 

bijvoorbeeld ook voor een 

vermissing in het duingebied 

bij Castricum en een 

recreatieterrein in de buurt 

van Enschede. Geconcludeerd 

kan worden dat er een 

duidelijke toename is wat het 

aantal inzetten in Nederland betreft. Wij worden vaker ingezet t.o.v. een paar jaar 

geleden. 

http://www.ogerzoekhonden.nl/www.ogersardogs.com/info@ogerzoekhonden.nl


 

Stichting Oger Zoekhonden 
Jaarverslag Stichting Oger Zoekhonden 2018 

4 

 

Stichting Oger Zoekhonden, Inialoane 19, 9263RB GARYP, Alarmnummer: +31 (0) 622 689 140 

www.ogerzoekhonden.nl/www.ogersardogs.com/info@ogerzoekhonden.nl 

KvK: 54193710    Rabobankrek.nr: NL05RABO01636 88 338 

 
 

 

 

● Trainingsweekenden; 

We hebben afgelopen jaar een 

4-tal trainingsweekenden 

gehad (vrijdagavond t/m 

zondag) 

1e ESAR in België (vlakte, puin, 

enz.).  

2e Demodag bij Animal Event 

voor de firma Farmfood 

(sponsor) met aansluitend een 

dag training bij een 

sloopbedrijf in Breda,  

3e Trainingsweekend in 

Ommen (vlakte training) 

4e Trainingsweekend bij 

defensie in Marnehuizen 

(vlakte en bebouwing). 

 

Deze opeenvolgende 

trainingsdagen zijn zeer 

waardevol omdat in dit soort 

weekenden grote stappen 

gemaakt worden met hond en 

geleider. Voor de groep zelf 

heeft het veel waarde voor de 

onderlinge binding in het 

team en voor het inzet-gevoel. 

 

● Nieuwe aanwas; 

We hebben dit jaar erg hard 

gewerkt aan het klaarstomen 

van een aantal jonge honden 

en we verwachten dat deze 

honden halverwege 2019 

allen inzet waardig zijn. 

Afgelopen jaar zijn alle 5 de 

leden die zich vorig jaar 
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kwamen melden als aspirant, volwaardig lid geworden en dus ook voorzien van kleding 

en veiligheidsmiddelen. Eén van de oude leden is om privé-omstandigheden gestopt en 

een ander lid heeft i.v.m. lichamelijke omstandigheden een stap terug moeten doen. 

 

● Kennis en coaches; 

De kennis en de ervaring binnen de stichting is dusdanig groot geworden dat de drang 

om extra coaches op te leiden niet meer zo groot is. De eerlijkheid in het geven en 

ontvangen van feedback en natuurlijk het kritisch kijken naar jezelf hebben inmiddels 

goede resultaten opgeleverd. Dit proces, naar een zelfsturende groep, is zeer boeiend 

om te zien. 
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● Werkboek gaat nationaal; 

Het werkboek dat wij binnen Oger Zoekhonden in 2016 geïntroduceerd hebben bevalt 

erg goed. Sinds het gebruik hebben we een nog beter inzicht in de trainingsopbouw en 

dit beeld bevordert stabiel en degelijk zoekwerk.  Deze continue monitoring van hond en 

geleider heeft afgelopen jaar een landelijk vervolg gekregen.  

Oger Zoekhonden is  aangesloten bij de Samenwerkende Reddingshonden Organisaties 

(SRO). Dit is een groep van 15 stichtingen die elkaar inschakelen en bij zoekacties 

samenwerken. Kort gezegd om slagkracht en landelijke dekking te kunnen vergroten bij 

vermissingen. Afgelopen jaar hebben al deze organisaties besloten om volgens hetzelfde 

volgsysteem te gaan werken als wij binnen Oger Zoekhonden doen. Wij doen geen 

examen maar onze honden en geleiders worden continue gemonitord. De gegevens, 

bijvoorbeeld leermomenten en vervolgstappen, worden na elke training vastgelegd in 

een boekje. Doordat de gegevens/resultaten van een training worden vastgelegd krijgt 

men ook een constant beeld over de kwaliteit van honden en geleiders (elke week 

weer). Landelijk wordt een examen als iets heiligs gezien, maar probleem is dat bij een 

examen de hond en geleider 1 keer getoetst worden en bij goed gevolg zijn ze vanaf dat 

moment inzetbaar. Stel ze leveren geen constante kwaliteit maar op die dag van het 

examen ging het goed. Wat is dan de 

werkelijke waarde? Immers die constante is er 

niet en dus kun je ook niet spreken van 

kwaliteit. Wij, binnen Oger Zoekhonden, 

vonden dit dan ook nooit een goede 

graadmeter of goede borging van kwaliteit. 

We hebben het over honden en mensen met 

toch wisselende stemmingen, gesteldheden 

en tijden. Het is mooi om te zien dat men 

binnen de SRO onze zienswijze en ons 

volgsysteem heeft overgenomen.   

  
● Internetsite; 

De internetsite is inmiddels in een nieuw jasje 

gestoken en zal verder opgebouwd gaan 

worden met o.a. een Engelstalig deel. 

 
● Social Media; 

Twee leden van ons houden zich actief bezig met vermissingen in Nederland. Zij doen dit 

via de Social Media. Te denken valt dan aan Facebook, Burgernet enz. Afgelopen jaar zijn 

we hier mee begonnen en inmiddels hebben beiden een aardig netwerk opgebouwd.  
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● Wijziging naam; 

Gedurende het jaar en tijdens de internationale contacten kwamen we er steeds meer 

achter dat de naam Oger Zoekhonden buiten Nederland niet begrepen wordt. Afgelopen 

jaar hebben we besloten de naam Oger Zoekhonden steeds meer los te laten en de 

naam Oger SARdogs nationaal maar ook internationaal te gaan gebruiken. Inmiddels 

hebben we, omdat hier ook een rechtspersoon aan gekoppeld moet zijn, ook een 

stichting met die naam opgericht. Onze kleding was al voorzien van die naam maar nu 

zullen we ook met de naam Oger SARdogs op de voorgrond gaan treden. De website en 

e-mailadressen zullen hiervoor ook omgebouwd gaan worden. Wij streven ernaar dat dit 

voor de zomer van 2019 klaar is. 

 
● Bestuur; 

We hebben nu 4 bestuursleden (voorzitter, secretaris, penningmeester en een algemeen 

bestuurslid). We zijn op zoek naar een 5e bestuurslid en de bedoeling is dat dit een 

extern lid wordt zodat er evenwicht in het bestuur ontstaat. Het bestuur heeft dan dus 

ook iemand die niets met honden heeft en dat is goed op lange termijn. Behalve dat 

hebben we om financieel gezond te blijven, afgelopen jaar besloten, om de 

coördinatiefunctie zoals wij die kenden op te heffen. Taken zijn herverdeeld waardoor 

dit minder geld kost en de gelden meer ten goede komen van Oger Zoekhonden.  

 

● Boot trainingen en inzetten 

 

We zijn eind 2017 gestart een aantal honden op de 
boot te laten wennen. Met deze intensieve training 
konden ze kennismaken met het zoeken op water. 
Naast onze reguliere training hebben we na onze 
werkdagen, vaak tijd vrij gemaakt om deze discipline 
meer inhoud te geven. In het begin van het jaar 
waren de omstandigheden vaak koud en nat. Voor 
ons echter maakte dat niet zoveel uit want we 
hadden goede kleding die ons warm en droog hield. 
We merkten al snel dat de honden vertrouwen 
kregen en het fijn vonden de boot op te gaan en 
vanaf de boot te zoeken. 
 
Dit heeft geresulteerd dat we afgelopen jaar een al 
aantal keren gezocht hebben op het water met een 

paar van onze meest ervaren honden. 
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Op 31 augustus hadden we dan ook onze eerste zoekactie en hebben we in Koog a/d 
Zaan gezocht naar een vermiste vrouw. Zij was toen al twee weken vermist.  
De zoekactie was georganiseerd door Rescue Team Friesland (RTF) en Black Diamond 
Search & Rescue team (BD SAR). 
 
Op 15 september hebben we op het water van het Rutbeek bij Enschede naar een 
vermiste vrouw gezocht. Tot op heden is zij helaas nog vermist. De zoekactie op dit 
recreatieterrein was georganiseerd door het BD SAR en RTF. Dit was ook een mooie 
samenwerking met duikers die vervolgens de plek konden verifiëren waar de honden 
verhoogde activiteit hadden.  Later hebben we op verzoek van de familie nog een keer 
naar haar gezocht.  
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Onze laatste water-zoekactie in 2018 was in Wormerveer waar we samen met Rescue 
Team Friesland nogmaals gezocht hebben naar de vrouw naar wie we ook op 31 
augustus hadden gezocht. Opnieuw betrof het hier een mooie samenwerking met RTF, 
de duikers van Public Safety Duikteam Nederland (PSD NL) en de sonarboten van Nauta 
Boat Shop. 

 

 
 

We hebben dit jaar erg veel ervaring op kunnen doen met de honden op de boot en andere 
disciplines met hun eigen expertise wat betreft het zoeken op het water. Het is een lastige 
discipline maar zeker een uitdaging die wij bij Oger Zoekhonden graag aangaan. 
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Publiciteit 
 

Naast het bijhouden van een actuele website, vermeldingen op facebook en twitter, heeft 
de Stichting dit jaar op vele manieren de publiciteit gezocht: 

● Deelname veiligheidsdagen; 
● Geven van lezingen/workshops; 
● Verspreiden van folders; 
● Vermelding in persberichten; 
● Animal Event 

Externe contacten 
 
Externe contacten zijn er geweest met de volgende organisaties: 

● INSARAQ; 
● Samenwerkende Reddingshonden Organisaties; nationale inzetten; 
● Politie Regio Noord; coördinatie noordelijke inzetten; 
● Stichting Contacthond; 
● Sponsorwerver Prestación (Willy Bos) 
● Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, TN Sloopwerken, Pongers Sloopwerken, 

Beelen Sloopwerken, Sagro Sloopwerken, Troned, Groningen sloopwerken, Boverhoff 
sloopwerken, Hofstede Sloopwerken, Ministerie van Defensie, Weever sloopwerken; 
trainingslocaties 

Interne contacten 
 
Stichting Oger Zoekhonden bestaat merendeel uit vrijwilligers. Naast het bestuur en een 
betaalde coördinator bestond de Stichting in 2018 uit de volgende disciplines: 

● 2 coaches; 
● 1 Trainingscoördinator en internationaal inzetleider; 
● 8 zoekhondenteams, waarvan er 

- 5 teams nationaal inzetbaar zijn; 
- 4 teams internationaal inzetbaar zijn. 

 
Deze vrijwilligers besteden veel tijd om het hoge niveau van de zoekhonden teams te 
handhaven. 

 
Daarnaast heeft Oger Zoekhonden middels een vacature een beginnende uitbreiding gedaan 
van zijn medewerkers. De reacties hierop heeft Oger Zoekhonden vrijwilligers gebracht die 
nu meetrainen als aspirant. 
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Samenstelling en taakverdeling bestuur 
 
De voorzitter 

o Heeft algemene leiding van de stichting; 
o Vertegenwoordigt de stichting naar buiten toe;  
o Overlegt met officiële instanties; 
o Geeft leiding aan het bestuur; 
o Is het eerste aanspreekpunt voor bestuursleden; 
o Stelt in overleg met de secretaris de agenda voor elke vergadering op; 
o Leidt de bestuursvergaderingen en de jaarvergadering; 
o Ziet er op toe dat beslissingen worden genomen in overeenstemming met de wet, de 

statuten en het huishoudelijk reglement; 
o Stelt, in goed overleg met de secretaris en de penningmeester, het beleidsplan op en 

herziet dit jaarlijks, voorafgaand aan de jaarvergadering; 
o Coördineert en stuurt activiteiten;  
o Ziet er op toe dat bestuursleden hun taken naar behoren vervullen en spreekt hen 

hierop aan indien dit niet het geval lijkt. 
 

De penningmeester  

o Voert de financiële administratie; 
o Waarborgt de continuïteit van de financiële administratie, met name in geval van 

opvolging; 
o Stelt financiële overzichten op; 
o Maakt het financiële gedeelte van het jaarverslag; 
o Zorgt ervoor dat de financiële administratie, de manier waarop deze administratie 

gevoerd wordt en het financiële jaarverslag niet onnodig afwijkt van Richtlijn 650. 
o Beheert de kas, de bankrekeningen en de eventuele spaarrekeningen, beleggingen 

en investeringen; 
o Beheert de inventarislijst en de inventaris, bepaalt of en onder welke voorwaarden 

inventaris wordt uitgeleend en ziet toe op retour bezorging; 
o Begroot inkomsten (inzamelingsacties) en uitgaven (projecten) en voert op deze 

activiteiten tussentijds en na afronding financiële controle uit; 
o Beslist zelfstandig over uitgaven tot 250 euro; 
o Beoordeelt of gedane uitgaven en declaraties vallen binnen de jaarbegroting, de 

kaders van projectbudgetten en/of de in bestuursvergaderingen gemaakte 
afspraken; 

o Neemt het initiatief om voor bepaalde tijd ingestelde werkgroepen/projectgroepen 
decharge te verlenen; 

o Onderhoudt contacten met sponsoren en subsidieverstrekkers. 
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De secretaris  

o Maakt van elke vergadering een verslag waarin minimaal vermeld: 
● De datum en plaats van de vergadering; 
● De aanwezige en afwezige bestuursleden; 
● De verleende volmachten; 
● De genomen besluiten. 

o Stelt het niet-financiële gedeelte van het jaarverslag op; 
o Ontvangt alle binnenkomende post, rechtstreeks of via andere bestuursleden; 
o Neemt kennis van en behandelt de post, schakelt waar nodig andere bestuursleden 

in om de post te behandelen en verzorgt de daaruit voortvloeiende correspondentie;  
o Archiveert alle relevante documenten; 
o Zorgt er, in goede samenwerking met de webmaster, voor dat het actuele gedeelte 

van het archief via de website voor alle bestuursleden te downloaden is. 
 

Algemeen bestuurslid 
 

o Beheert de trainingslocaties; 
o Onderhoudt de contacten met de beheerders en stelt i.o.m. de coaches een jaarplan 

op; 
o Coördineert i.s.m. de voorzitter de nationale en internationale inzetten. 
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Doelen 2019 
 

 Grote oefening organiseren 
Afgelopen jaar hebben we (Oger Zoekhonden) het plan opgevat om een grote 
inzetoefening te organiseren met politie en alle leden van de Samenwerkenden 
Reddingshonden Organisatie (SRO). Oger Zoekhonden is aangesloten bij deze organisatie 
om de slagkracht bij vermissingen te kunnen vergroten en werkt al enige jaren samen met 
hen. Zo’n 2 jaar geleden heeft de politie, in samenwerking met de SIN geprobeerd alle 
hondenverenigingen op 1 lijn te krijgen. Een goed initiatief echter een erg kostbaar 
initiatief, waarbij de SIN een rol kreeg als administratiekantoor en 
examenbureau/instantie. Dit ging per geleider / hond enz. een hoop geld kosten omdat 
we moesten gaan betalen voor aangesloten zijn, examens afleggen enz. Dat is niet wat wij 
binnen de SRO willen of kunnen bekostigen. 
Gaande weg de discussie over de kwaliteit en de kosten, is binnen Oger Zoekhonden het 
idee van de grote oefening geboren. Dit idee hebben we ook bij de politie geopperd en 
voor hen was dit zeker een optie. Ook binnen de SRO zag men dat wel zitten. 
Inmiddels is er een locatie voor deze oefening gevonden en vastgelegd, de datum is 
geprikt en het oefenplan met doelen is er. Zowel de politie als de leden van de SRO staan 
hier zeer positief tegenover en zijn enthousiast. Kortom een uniek iets waar we mee bezig 
zijn. Behalve dat dit in Nederland nog nooit gedaan is biedt dit ons ook de kans om te 
laten zien waar we, als leden van de SRO, toe in staat zijn, wat we kunnen en wat voor 
slagkracht er is. Dit is met name voor de politie van groot belang en zo kunnen zij zien dat 
wij een serieuze speler zijn bij vermissingen met een hoog gehalte aan kwaliteit en 
betrouwbaarheid. 
De organisatie van deze oefening is inmiddels in volle gang en diegenen die dit project 
trekken zien het helemaal zitten. Wij zijn ervan overtuigd dat we Oger Zoekhonden dit 
jaar landelijk echt op de kaart zullen zetten. Op 12 en 13 oktober zal deze oefening 2 keer 
gehouden worden omdat de groep erg groot is qua aanmeldingen. Elke dag zullen er zo’n 
65 tot 75 mensen(geleiders en inzetleiders) met honden oefenen. 
 

 Deelname aan een workshop in Duitsland 
Aankomend jaar zullen wij in juni deelnemen aan een workshop in Duitsland, reden is 
vergaren van extra kennis en kijken bij een ander in de keuken. Mooie is dat dit 
evenement 2 dagen duurt en ervaring leert dat juist deze 2 of meerdaagse 
workshops/trainingen veel extra brengen qua ingespeeld zijn op je hond en verbreden 
van de kennis. 
 

 Opstellen van een realistisch beleidsplan met een toekomstvisie voor Oger 
Zoekhonden. 
Afgelopen jaar is er gespard en gedacht over een toekomst voor Oger Zoekhonden. Als 
we nu kijken naar het hoe en wat is het misschien wel zo dat dit wel erg voortvarend was. 
Doel voor dit jaar is om het beleidsstuk tegen het licht te houden, realistisch in te vullen 
en dit stuk als toekomstvisie op de site te plaatsen en hier invulling aan te geven. 
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 Wensen 2019 

 Het idee van een inzetwagen is er nog steeds en willen we graag uitvoeren. Zeker gezien 

het feit dat hierdoor grotere zoekacties beter en strakker opgezet en begeleid kunnen 

worden. Een deel van het geld is er al maar we hebben nog niet genoeg dus we sparen 

nog even door( bijlage 1). Er is inmiddels al geld voor de aanhanger echter dit is nog niet 

genoeg om de wagen van inrichting en apparatuur te voorzien. 

 We merken dat we met onze boot tekortschieten als het gaat om het onder water 

‘kijken’ op het moment dat de honden aan boord aanslaan of verhoogde tekenen van 

activiteit vertonen wat mogelijk zou kunnen wijzen op een lichaam. Inmiddels hebben 

we een mooi en goed werkend sonarsysteem gezien wat ook nog makkelijk en 

eenvoudig bedienbaar is. Voor het bedrag voor een goed, betrouwbaar systeem en wat 

eenvoudig te bedienen is, moeten we ook nog doorsparen. 

 Onze kleding is goed, echter wat wij missen is high visibilty-kleding (wind en 
waterdicht), die goed zichtbaar is in het donker om te dragen tijdens de inzetten. 
Hiervoor is ook nog een bedrag nodig. Het gaat dan om 20 jassen in diverse maten. 

 Om naar het buitenland te gaan (rampgebied) is er geld nodig. De afgelopen jaren 
hebben we hiervoor steeds een bepaald bedrag aangehouden. Dit was dan voor 6 
personen maar dit bedrag is krap bemeten en zou opgehoogd moeten worden. De reden 
van deze ophoging is dat het gaat om maximaal 6 mensen, 4 of 5 honden en alle bagage. 
Dit laatste is juist hetgeen waar we qua vliegen en vervoer last van krijgen omdat we 
altijd over de 20 kg ruimbagage heen zullen gaan, dit komt doordat we zelfvoorzienend 
zijn en dus behalve behuizing ook proviand voor mens en dier, voor 10-15 dagen, mee 
moeten nemen. De factor overgewicht is hier zeker debet aan en hier moeten we extra 
geld voor reserveren. 

 Hond loggers Dit zijn gps-loggers die bijhouden waar de honden gelopen hebben in het 
bos tijdens een inzet. Dit geeft ons een goed zgn. real-time beeld wat wel en niet goed 
doorzocht is of wat extra aandacht verdient i.v.m. opvallend gedrag van de hond. Het 
gaat dan om 10 loggers waarvan 2 op reserve. 

 Droom binnen onze stichting is nog steeds een eigen clubhuis voor opslag van 

materialen (boot, inzet-aanhanger, uitrusting voor inzet waar ook ter wereld). Daarbij 

een eigen terrein waar we onze eigen puin locatie zouden hebben. Wens is dat we deze 

steeds wisselend kunnen inrichten zodat we hier doordeweeks zouden kunnen trainen 

maar er ook workshops kunnen geven. Juist dit laatste, de puin locatie, is iets wat nog 

niemand heeft maar wat wel nodig is. Onze contacten met verschillende slopers zijn 

zeker goed maar door de wijzigingen in wet en regelgeving wordt het steeds moeilijker 

om goede locaties te vinden waar we dan ook nog mogen trainen.  
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