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Hoe was het jaar 2021 

 

Was 2020 een raar jaar, in 2021 deden we het nog eens dunnetjes over. Eigenlijk was het 

zelfs nog erger dan 2020 omdat we in feite langere tijd een lockdown gehad hebben en we 

niet mochten trainen. Kortom Covid-19 bleef ons, net als de rest van de wereld, parten 

spelen.  

Wederom een jaar van thuiswerken, minder trainingen en we zagen elkaar alleen via 

Teams. Intern werd er regelmatig over gesproken, wel of niet trainen, de honden raken 

het kwijt, kunnen we niet een beetje trainen. Nee, doen we niet en als we toch ergens 

wat doen dan low profile en alles binnen de geldende overheidsregels.  

Zodra de mogelijkheid er was werd er weer getraind. De zomer brak aan en ging al 

trainend voorbij. En in het najaar stond het weekend Marnehuizen op de planning. 

Gelukkig kon dit doorgaan.  

 

Terugkijkend op 2021 wat kunnen we dan zeggen, 

• Er is minder dan gebruikelijk, gezamenlijk als volledige groep getraind. 

• Op de momenten dat er wel getraind mocht worden, bleek het bos ook dit jaar door 

héél veel mensen bezocht te worden. Staatbosbeheer verbood ons, net als vorig jaar, 

nog te trainen in bepaalde bosgebieden omdat er te veel mensen in de bossen kwamen 

en flora en fauna geen rust kregen. 

• Leden hebben thuis wel meer gedaan qua training 

• Er is wel geregeld getraind met de boot, twee man aan boord en er is ruimte genoeg 

om op afstand van elkaar te kunnen werken. 

• Van de drie nieuwe mensen die zich vorig jaar hadden gemeld is er een afgevallen. Op 

zich jammer, maar ook dit hoort erbij. De twee mensen die gebleven zijn, boeken 

vooruitgang en zijn inmiddels aspirant. En, niet onbelangrijk, ze liggen goed in de groep, 

net als hun honden.  

Het is voor hen duidelijk, ook al is het einddoel het zoeken en vinden van vermiste 

personen, dat daarvan niet uitsluitend hun motivatie mag afhangen.  

Het trainen met honden in teamverband, en het proces naar het einddoel toe, moet 

motiverend genoeg zijn. Samen met het team het niveau van je hond naar 

inzetbaarheid tillen en op hoog niveau houden maakt het meegaan bij een echte inzet 

gaan bij een daadwerkelijke vermissing, vanzelfsprekend. En ja, daar doen we het voor 

en we doen het samen. 
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• Weekend-training Marnehuizen, Dit weekend hebben we getraind met een aantal 

groepen uit Noord-Nederland. Wat nog nooit gedaan was, dat alle groepen gemixt 

werden zodat iedereen bij elkaar in de keuken kon kijken qua training. Dit was een 

succes en waar we het weekend wilden afsluiten met een inzet werd er door de 

groepen gezegd laten we dat nu niet doen maar gewoon in deze vorm doorgaan 

omdat we erg veel van elkaar opsteken en het goed is om dit volledig uit te nutten. 

Voor het verrassingseffect hebben we zondagmiddag ad hoc toch een inzetoefening 

opgezet om te kijken hoe snel er geacteerd kon worden. Dit ging verbazingwekkend 

snel.  

• Zijn de honden en geleiders het spelletje verleerd? Nee, natuurlijk hebben ze wel wat 

aan scherpte, conditie en kwaliteit verloren maar daar zullen we in 2022 alles aan doen 

om dit te herstellen. 

• Vorig jaar hadden we al het idee opgevat om voor 2022 extra tijd en geld te 

investeren om weer op het niveau te komen wat we van onze mensen en de honden 

verwachten. De plannen zijn er en de organisatie van deze training is inmiddels 

geregeld.  

- Begin Maart, zullen we een week in Oostenrijk (lawinetraining) organiseren.  

- April, een weekend trainen ergens in Nederland.  

- September, weekend trainen in Marnehuizen. Dit zal een soortgelijk weekend 

worden als afgelopen jaar maar met weer andere groepen.  

• Afgelopen jaar zijn er heel weinig zoekacties geweest, zowel in Nederland als in België.   

2021; weer een raar jaar met veel goede wil, weinig actie maar wel vertrouwen in 

elkaar. Inmiddels is 2022 aangebroken en het lijkt de goede kant op te gaan, met 

voorzichtig vertrouwen zien we 2022 tegemoet. 

              

Ik val in herhaling, maar als voorzitter van Oger SARdogs ben en blijf ik bijzonder trots op 

wat deze groep mensen met hun honden en met elkaar kunnen en in de toekomst nog 

zullen gaan doen, als vrijwilliger. Ik kan dit niet genoeg benadrukken, zij allen zijn in mijn 

ogen echte vrijwilligers met de bevlogenheid, inzet en kwaliteit van professionals.  

 

 

Assen,  maart 2022. 

André Wevers 

Voorzitter Stichting Oger SARdogs  
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Zoekacties 

 

In Nederland hebben we ook weer aan diverse zoekacties meegedaan. Ook dit jaar waren 

er minder zoekacties dan voorgaande jaren omdat zoekacties met meerdere teams vaak 

niet mogelijk waren. Rond de zomer kwamen er meer versoepelingen en waren de 

zoekacties  eenvoudiger te organiseren in overleg met de veiligheidsregio’s.   

Meer over de zoekacties kun je lezen op onze website: 

https://www.ogersadogs.com/nl/zoekacties 

 

 

 

 
 

 

 

Zuidlaren (nacht) Loon

Assen

mailto:info@ogersardogs.com
https://www.ogersadogs.com/nl/zoekacties


   

 

Stichting Oger SARdogs, Ellen 14 ASSEN,  Alarmnummer: +31 (0) 622 689 140 

www.ogersardogs.com / info@ogersardogs.com 

KvK: 73046906 Rabobankrek.nr: NL79 RABO 0335 1887 29 

 

Pagina 6  

Samenwerking   
 

Oger SARdogs heeft jaarlijks regelmatig training/inzetoefeningen met andere 

reddingshonden groepen. Helaas waren de trainingen voor 2021 in het voorjaar 
grotendeels geannuleerd maar konden er in het najaar toch seminars/trainingen gedaan 

worden.  
 

MANTRAILEN. Brenda schrijft: 
Voor Conny en Brenda stond het weekend van 5 tot en met 7 november helemaal in het 

teken van het heerlijke maar oh zo moeilijke mantrailen. Wat een boeiende, intensieve en 

leerzame tijd was het weer! 
Monique van Weeren (Mantrailgroep NL) had ook dit seminar georganiseerd, in de 

omgeving van Aalten. 

Conny en Brenda waren ingedeeld in de groep voor ervaren honden. Dan heb je het over 
honden die al inzetbaar zijn of er op redelijk korte termijn aan toe zijn. 

Ook nu bleek opnieuw dat niet de honden het meeste konden leren, maar hun 

geleiders....  
De Oger-honden Sam en Izar deden het prima en minstens zo belangrijk, met ontzettend 

veel plezier, gedreven en zeer gemotiveerd! 

 
Onze dank gaat uit naar iedereen die van dit weekend zo'n groot succes heeft gemaakt; de 

runners die zich beschikbaar stelden; onbetaalbaar! 

Ieder die video's heeft gemaakt totdat er kou-kramp in de vingers trok; mooi lesmateriaal 
zijn die filmpjes! 

 

De hele groep heeft er met elkaar, vanuit diverse inzichten, een waardevol weekend van 
gemaakt om te koesteren en weer verder te kunnen. Prachtige locaties, realistische cases 

en geweldig acteerwerk van diverse runners... goud waard! 

 

 
   Sam met z’n neus op “productive source” 
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Aalten
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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 met de oudsten en de allerjongsten van ons team. We hebben een aanpassing 

gemaakt aan de motor zodat als er een hond over boord gaat niet in de schroef terecht 

kan komen. 

Daarnaast hebben we nog een keer op een plek getraind waar de brandweer een auto had 

afgezonken die je vervolgens op de sonar mooi kunt waarnemen. 
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Sonar beelden van een afgezonken auto op 4.5 meter diepte 

 

Potentieel nieuwe leden 

Regelmatig melden potentiële nieuwe leden zich aan bij Oger SARdogs voor een zogeheten 

proeftraining. Naar aanleiding van zo’n training hebben we dit jaar twee nieuwe aspirant 

leden erbij gekregen en daar zijn we ontzettend blij mee. 

DIANA MET CODY ELS MET QUINTA 
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Financieel 
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