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Voorwoord
Wat een raar jaar. We begonnen goed maar daar kwam al snel verandering in. In maart
ging de hele wereld plat. Covid-19 sloeg toe. Al het leven, dus ook Oger SARdogs viel stil.
Thuiswerken, geen ontmoetingen meer, het bestuur en de medewerkers van Oger
SARdogs troffen elkaar alleen nog via Teams. Een hele rare gewaarwording.
Door onbekendheid met dit virus was ook onze overheid zoekende, daardoor ontstond er
wat onduidelijkheid, ook bij ons. Intern werd er geregeld over gesproken, wel of niet
trainen, de honden raken het kwijt, kunnen we niet een beetje trainen. Nee, doen we
niet.
De zomer brak aan en de wereld ging weer een stukje open, kortom trainen kon weer.
Iedereen kwam maar wel met enig behoud en anderhalve meter afstand. Het weekend
Marnehuizen bleek, na een kennismaking van ons met de nieuwe terreinbeheerder,
gelukkig ook door te kunnen gaan. Het leek een beetje op vanouds.
Het najaar brak aan en de vrees waar intern bij Oger SARdogs al over gesproken was, werd
bewaarheid. De wereld ging weer op slot, sterker nog, zelfs meer op slot dan in het
voorjaar. Avondklok, geen trainingen, enz.
Terugkijkend op 2020 wat kunnen we dan zeggen:
•

Er is weinig gezamenlijk getraind

•

Op de momenten dat er wel getraind mocht worden, bleek het bos ook door héél veel
mensen bezocht te worden. Veel meer dan anders het geval was. Staat bosbeheer
verbood ons nog te trainen in bepaalde bosgebieden i.v.m. te veel mensen in de
bossen en omwille van rust voor de natuur.

•

Medewerkers hebben thuis wel meer gedaan qua training

•

Medewerkers hebben in de tijd die ze nu over hadden nagedacht over Oger SARdogs,
privé enz. Dit resulteerde enerzijds in het opzeggen van de aansluiting door een aantal
mederkers. Anderzijds kwamen zich spontaan 3 mensen melden om weer aan te
sluiten bij Oger.
De mensen die stopten bij Oger SARdogs gaven aan dat ze;
•

Privé/gezinssituatie van belang vonden

•

Door weinig of geen inzetten niet meer gemotiveerd waren.
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Deze laatste is een reden waar we geen invloed op hebben en er is uitgebreid
gesproken over dat dit niet alleen de reden mag zijn om bij Oger te trainen. Het
trainen met je hond in clubverband zou de reden moeten zijn en de kers op de taart is
het draaien van een inzet.
Wat wel geconcludeerd kan worden is dat een deel van de huidige medewerkers wat
meer is gaan kijken naar de wereld om hen heen en Oger SARdogs wat minder
prominent het privéleven beheerst. Meer balans en dat is goed.
•

Zijn de honden het spelletje verleerd? Nee, natuurlijk hebben ze wel wat aan scherpte
en misschien zoekconditie verloren maar dit is zeker snel weer op te pakken. Je zag dat
op het moment er weer getraind werd dat de honden het spelletje direct weer
oppakken en weer staan te trappelen om aan het werk te gaan. Ze zijn het dus zeker
niet verleerd.

•

We hebben wel het idee opgevat om voor 2021 en 2022 hier wat extra tijd in te
investeren zodra het trainen weer kan en eenieder gevaccineerd is. Het idee bestaat
om in Oostenrijk weer een lawine training te gaan houden.

•

Ook in 2020 is onze wens, om een 4e bestuurslid te vinden, in vervulling gegaan. Beter
nog we wilden heel graag iemand die ook niks met honden had en dat is gelukt.

•

Er zijn afgelopen jaar wel diverse zoekacties geweest, zowel in Nederland als in België
zijn we op inzet geweest. Het waren er niet veel maar zeker de inzet in België en de
laatste inzet in Nederland waren dusdanig groot i.v.m. de omvang van de
zoekgebieden dat ze onder vlag van de S(amenwerkende). R(eddingshonden).
O(rganisaties) zijn uitgevoerd. De laatste inzet in Nederland is geïnitieerd,
georganiseerd en afgehandeld door Oger SARdogs.
Kortom een jaar dat heel veel onrust gaf, ons dwong om na te denken, minder
zoekacties maar toch ook vertrouwen in elkaar.
Met voorzichtig vertrouwen zien we 2021 tegemoet en na de vaccinaties hopen we op
meer vrijheid en activiteit.

Kortom, als voorzitter van Oger SARdogs ben ik bijzonder trots op wat wij, met elkaar,
gedaan hebben in het afgelopen jaar en ben ik benieuwd waartoe het ons nog allemaal zal
leiden
Assen, juni 2021.
André Wevers
Voorzitter Stichting Oger SARdogs
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Zoekacties
In Nederland en België hebben we aan diverse zoekacties meegedaan. Weliswaar niet zo
vaak als vorig jaar omdat in het begin van het jaar Corona voor zoekacties met meerdere
teams niet meer mogelijk was. Halverwege het jaar kwamen er meer versoepelingen en
waren de zoekactie eenvoudiger te organiseren in overleg met veiligheidsregio’s.
Met name de zoekactie in België met onze zuiderburen was succesvol als je hier van een
succes mag spreken. We hebben met hulp van een aantal groepen meneer teruggevonden
en een einde kunnen maken aan een aantal weken van onzekerheid. De zoekactie in
Groningen liep gelukkig beter af. De meneer is na een paar dagen weggeweest te zijn
gevonden door een zoekteam, vlak in de buurt van zijn woning. Hij is toen naar het
ziekenhuis gebracht voor medische zorg. Meer over de zoekacties kun je lezen op onze
website: https://www.ogersardogs.com/nl/zoekacties

Friesland

Groningen

België
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Mantrailen
Oger SAR-dogs (OSD) - Samenwerkende Reddingshonden Organisaties (SRO)
Trainingen:
Zoals voor alles en iedereen was COVID -19 ook voor de Mantrail-trainingen de grote
spelbreker voor de OSD-teams Sam-Conny, buddy Ellen Westenberg en Izar-Brenda.
In 2020 is er dan ook nauwelijks iets van gekomen om de gezamenlijke trainingen met de
SRO mantrailers, opgestart in 2019, consequent voort te zetten.
Alleen in januari hebben we nog samen kunnen trainen met teams van
de Reddingshondengroep Drenthe (RHGD) en Mantrailing NL (MNL) en wel op 19 januari.
Een mantrail-weekend op Ameland dat werd uitgesteld in maart kon gelukkig eind
augustus wel plaatsvinden.
Tijdens dit weekend hebben we zeer uitdagende trails (inzet vergelijkbaar) aangeboden
gekregen op een eiland waar het bijna altijd heel hard waait; een uitdaging op zich!
En in september was er natuurlijk nog het weekend in een militair oefendorp, waar we ook
door huizen heen getraild hebben of konden starten vanuit een huis.
In heel kleine vorm en natuurlijk steeds de overheidsregels volgend hebben we op een
aantal avonden nog wel met RHGD en onze eigen mantrail-teams getraind.
Zolang de reguliere trainingen bij OSD nog door konden gaan is er gelukkig wel bijna elk
weekend getraild. Dat hield helaas op toen de lockdown-regels aangescherpt werden.
Terecht, want ieders veiligheid en het voorkomen van de verspreiding van het virus
hadden vanzelfsprekend voorrang.
Inzetten:
Op 11 januari is OSD op uitnodiging van MNL mee geweest naar een inzet (zoekactie) in
Almelo. In overleg met de familie van de vermiste was dit mogelijk om extra inzet-ervaring
op te doen. Ook is toen afgesproken dat we roulerend bij een inzet aansluiten.
Seminars:
In april stond een Seminar bij Dogforces Academy gepland in Duitsland bij David Lee
Layata. Dit is geannuleerd i.v.m. Corona.
Het MT-seminar bij MNL op 15 en 16 augustus ging gelukkig wel door. Het was een
internationaal seminar met een trainer uit o.a. Zwitserland.
De oefeningen werden enigszins aangepast omdat nu de extra uitdaging de enorme hitte
was.
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Ameland
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Boottrainingen
Ook dit jaar hebben we weer intensief getraind op de boot. Naast onze reguliere training hebben
we na onze werkdagen vaak tijd vrijgemaakt om deze extra trainingen voort te zetten.
Ook dankzij een sponsor die in dit geval graag anoniem wil blijven hebben we fantastische sonar apparatuur voor onze boot kunnen aanschaffen. Met deze Humminbird Helix 12 sonarapparatuur
die onder de boot kan kijken krijgen we een goed beeld van wat er onder water aanwezig is.
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Toekomst
In november en december is er veel TEAMS-overleg geweest tussen de SRO-mantrailteams. Onze tijd is zeer nuttig besteed!
Deze overleggen hadden voornamelijk ten doel om een standaard-normering te
formuleren en om hiermee naar buiten te kunnen treden richting bijvoorbeeld politie.
Net als voor de vlakte voor de Samenwerkende Reddingshonden Organisaties, heeft dit
voor het mantrailen geresulteerd in:
- een certificeringsboek SRO > om voortgang en kwaliteit te garanderen t.a.v. het niveau
voor zoekacties.
- een trainingsboek voor het MT-team > om tussentijds voortgang en leerpunten in bij te
houden. Waaraan moet een MT-team voldoen is beschreven.
- een trainingsboek voor de Buddy > om voortgang en leerpunten in bij te houden voor de
begeleiding van een MT-team. Wat een MT-team van een buddy mag verwachten en vice
versa is dus ook beschreven.
Er zijn dus wel degelijk veel stappen gezet in het afgelopen jaar. De unieke samenwerking
tussen de mantrailers uit de verschillende groepen die onder de SRO vallen zal,
zodra dit weer veilig en Corona-vrij kan, zeker voortgezet worden!
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Financieel
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