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Voorwoord 

 

Waar 2020 en 2021 jaren waren met beperkt of zelfs niet trainen daar was het herstel in 2022 

duidelijk te zien en te merken.   

  

Vorig jaar hadden we het voornemen om in 2022 (na Corona) extra energie te gaan steken in het 

herstellen van scherpte, conditie en kwaliteit. Nu aan het begin van 2023 kunnen we stellen dat al 

onze doelen behaald zijn en de tijd en het geld waard waren.   

  

Terugkijkend op 2022 wat kunnen we zeggen:   

• Er is weer veel gezamenlijk als groep getraind.  

• Dit jaar zijn de beide mantrailers 2 keer naar een workshop geweest. Er zijn stevige 

banden gesmeed met Mantrail Nederland en dit lijkt nu zijn vruchten af te werpen richting 

een eventuele samenwerking met de politie. Dit traject wordt in 2023 doorgezet.  

• Ook is er geregeld getraind met de boot en zijn de bootwaardigen uitgebreid met 

twee honden en een geleider.  

• De uitbreiding met twee aspiranten vorig jaar heeft doorgezet en beiden zijn 

inmiddels volwaardig lid. Ook heeft zich een nieuwe aspirant gemeld.  

• Naast de reguliere trainingen zijn er ook extra intensievere trainingsmomenten 

geweest:   

- Maart: een week lawinetraining georganiseerd in Oostenrijk.   

- April: een weekendtraining op puin in Zaltbommel & Breda. Dit heeft ook geresulteerd in 

een vervolg training in Frankrijk voor het najaar 2023.   

- September: een weekendtraining in Marnehuizen georganiseerd waarbij ook een aantal 

groepen uit Noord-Nederland aanwezig was, onder het mom van bij elkaar in de keuken 

kijken.   

 

Dit soort trainingen is een ware verrijking voor de mensen en de honden. We trainen nu geregeld 

met andere groepen terwijl dit twee jaar geleden nog maar sporadisch was. Als Oger SARdogs 

mogen we best trots zijn dat we andere groepen meegetrokken hebben in dit traject.  

  

Afgelopen jaar zijn er een aantal zoekacties geweest, zowel in Nederland als in België.  Heel vaak 

beperkt het resultaat zich in het uitsluiten van gebieden waar de vermiste persoon zich niet 

bevindt, maar dit jaar was anders. Daarom wil ik één zoekactie benoemen: de zoekactie in 

Amsterdam, waar onze honden het slachtoffer hebben gevonden. Natuurlijk trainen we hiervoor, 

vaak en intensief. Maar als het een tijd niet is gebeurd en we met nogal wat nieuwe mensen waren, 

dan is vinden toch de bevestiging voor geleiders dat we het goed doen en echt wel op onze 

honden en elkaar kunnen vertrouwen.   

  

Als voorzitter kan ik alleen maar bijzonder trots zijn op wat deze groep mensen met hun honden 

en met elkaar kunnen doen en in de toekomst nog zullen gaan doen. 2022 is voor ons een pracht 

jaar geweest en vol vertrouwen kijken we uit naar 2023.  

En, ik kan dit niet genoeg benadrukken; We zijn allemaal echte vrijwilligers met de bevlogenheid, 

inzet en kwaliteit van professionals.   
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    Together  

     Everyone 

      Achieves 

       More 

 

Assen,  Januari 2023. 

André Wevers 

Voorzitter Stichting Oger SARdogs  

 

Lawine week Oostenrijk 

 

Eindelijk kon de Lawinecursus in Oostenrijk in Februari dit jaar door gaan. De plannen lagen er al 

vanaf 2019 om samen met het team van RHGD Reddingshonden een week naar de sneeuw te gaan. 

In het kader van teambuilding en een gezellige week te hebben was het een welkome afwisseling na 

zo’n lange periode van elkaar niet zo heel veel zien en vaak in kleine groepjes trainen. Het was een 

geslaagde week op alle vlakken. De onderlinge band is nog sterker geworden en we hebben weer 

veel van elkaar geleerd. Dit is zeker voor herhaling vatbaar.  

  

Sadnighaus Astental
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Mantrail samenwerking   
 
 
Mantrailen is een vorm van speuren waarbij honden leren om een geurspoor van een specifieke 

persoon te volgen. Binnen Oger SARdogs zijn er twee teams die deze discipline uitoefenen.  

Dit wordt gedaan tijdens de wekelijkse weekendtraining, door het gezamenlijk trainen binnen de 

SRO (Samenwerkende Reddingshonden Organisaties) en door het volgen van seminars.   

In 2022 zijn er vier gezamenlijke SRO-trainingen geweest en twee seminars. Bij deze seminars 

worden internationale trainers uitgenodigd die 3 dagen hun specialisme delen en de teams tips 

geven waarmee onze ervaring dan weer verder kan worden uitgebouwd. Vanuit Oger SARdogs zijn 

er ook twee personen mee geweest als observer en buddy. Dit vooral ook om mantrailhonden en 

hun subtiele lichaamstaal goed te leren lezen en te helpen interpreteren.  

  

Apart het benoemen waard: bij het laatste seminar bleek maar weer eens de belangrijke bijdrage 

van creatieve runners. Deze Poolse mantrailer (zie foto's) had een rugzak vol verrassingen en een 

hoofd vol plannen om geleider en hond naar een hoger niveau te tillen en leerpunten mee te 

geven.   
  

In 2022 is eenmaal een beroep gedaan op onze mantrailhonden Sam en Izar. Toen we onderweg 

waren rond 2.30 in de ochtend bleek de vermiste persoon gelukkig in goede gezondheid 

aangetroffen te zijn.  

   
En last but not least zeker het melden waard is het werk dat het afgelopen jaar door Mantrailgroep 

Nederland is verzet om het Mantrailen van de SRO op de Nederlandse kaart te zetten.   
Dit krijgt zeker een vervolg in 2023  
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Boottrainingen 

 

In 2022 hebben we weer intensief getraind op het water. Niet alleen met onze drie op water 

inzetbare honden, maar ook met de 2 jonge honden in opleiding, Quinta en BumbleBee. Ze 

worden ook getraind om te zoeken vanaf de boot en zijn daar intussen volledig vrij op.  

  

Ze hebben goede geurherkenning op HRD (Human Remains Detection, zijnde menselijke resten) 

en zijn begonnen met zoeken naar de geurbron vanaf de waterkant. Weer een mooie stap verder 

richting het zoeken vanaf de boot.  
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In Maart hadden we een zoekactie in Amsterdam waar we ook met de boot hebben gezocht.  

Dit met positief resultaat, meerdere honden hebben verwezen langs de waterkant.  

  

In November hadden we een gezamenlijke training met Reddingshonden Team Noord-Holland. 

Samenwerken en kennisdelen stond hierin centraal.  We hebben bij elkaar in de keuken mogen 

kijken en heel prettig samen getraind. 

   

 

Detectietraining 

Wij, Diana met Mechelse herder Cody en Els met airedale terriër Quinta,  zijn na de zomer van 

2022 binnen OgerSARdogs begonnen met de detectietraining. Tijdens deze trainingen leren onze 

honden in hele kleine stapjes de geur van HRD-materiaal herkennen. Deze trainingen werden op 

het buitenterrein bij Ellen thuis gegeven en soms binnen bij Diana in de loods. Mooi om te zien hoe 

onze honden dit afgelopen jaar gegroeid zijn in het detectiewerk. Van het zoeken naar hun bal in 

een box tot het aanwijzen van het echte HRD-materiaal.  Maar ook wij als geleiders hebben veel 

geleerd: je hond leren lezen, wat motiveert mijn hond, wat laten ze ons zien. En vooral op het 

goede moment ‘clickeren’ (overbruggings signaal van goed gedrag naar beloning) wanneer de hond 

de juiste plek aanwijst.   

 

We krijgen van Roeland maar vooral van Ellen de aanwijzingen en tips om Quinta en Cody op de 

juiste positieve manier vertrouwd te maken met het HRD materiaal. Quinta is vaak te enthousiast 

en te snel waardoor Els leert om heel alert te zijn en haar rust te bewaren. Cody is weer heel erg 

gefocust op zijn baas waardoor Diana leert om hem “los te weken” zodat hij goede focus krijgt op 

het zoeken.  

 

In December heeft Els voor het eerst meegetraind op de boot. Daarbij heeft Quinta in de rietkraag 

het HRD-materiaal verwezen. Mooi om te zien hoe het resultaat van enkele maanden 

detectietraining nu als resultaat liet zien dat de herkenning van de geur erin zit.  
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Naast Cody en Quinta wordt ook Ellen haar Franse Beauceron BumbleBee als jonge hond binnen 

Oger SARdogs getraind in het detectiewerk. En ook Brenda met Izar en Roeland met Aydinn 

trainen regelmatig mee om de puntjes op de i te zetten. 

 

 

 

 

 

 

Nieuw aspirant lid 

 

Dit jaar mochten we ook een nieuw aspirant lid verwelkomen. Ingrid traint sinds kort met haar 

jonge Labradoodle Pleun mee en ze maakt voorzichtig mooie stappen in het zoekwerk. We zijn erg 

blij met de komst van Ingrid en open dat ze snel als volwaardig lid kan aansluiten. 
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Wat zouden we nog graag willen?  
• Inzetwagen. 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. Er is inmiddels geld voor een kale aanhanger, maar deze zal ook 

verder moeten worden uitgebouwd en ingericht.  We missen daar nog een bedrag van 

€12.000,-. We sparen daarom nog even door.   

• Mantrailen. Afgelopen jaar is besloten om 2 honden en geleiders te specialiseren in het 

mantrailen. Dit is met name van belang voor acute vermissingen waar spoed bij is, 

bijvoorbeeld in geval van kinderen of ouderen die plotseling vermist zijn. Binnen Oger 

SARdogs hebben we afgesproken, omdat ook dit soort inzetten steeds meer voorkomen, 

dat wij de extra scholing betalen om de honden en geleiders naar een inzetbaar niveau te 

krijgen. Verwachting is dat dit qua kosten per hond op € 2500,- komt. Dat betekent dan 

dat ook dit onderdeel, binnen de Samenwerkende Reddingshonden Organisaties (SRO), 

ook een meer belangrijke rol krijgt.   

• Clubhuis met terrein voor eigen gebruik. Droom binnen onze stichting is nog steeds 

een clubhuis met eigen terrein in bruikleen te krijgen. Dit zou mooi zijn voor opslag van 

materialen (boot, inzetaanhanger en uitrusting voor inzet waar ook ter wereld). Een 

zusterorganisatie van ons heeft dat ook en dat is echt geweldig. Misschien is het zelfs 

mogelijk daar dan een “eigen puinlocatie” te maken. Deze ouden we dan steeds 

wisselend in kunnen richten het biedt ons ook de mogelijkheid om doordeweeks op puin 

te trainen en ook workshops te kunnen geven. Juist dit laatste, de puinlocatie, is iets wat 

niemand heeft maar wel geweldig zou zijn. 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.   

• Meerdaagse trainingen. We merken dat er tijdens de meerdaagse trainingen grote 

stappen voorwaarts gemaakt worden door zowel honden (zowel in opleiding als inzetbaar) 

hondengeleiders en begeleiding. En ondanks dat het misschien zo lijkt, is een meerdaagse 

training zeker géén vakantie; de leden zijn die dagen echt van ’s morgens vroeg tot ’s 

avonds laat bezig met trainen met de honden en met elkaar. En de trainingen worden ook 

steeds een graad moeilijker gemaakt.   
Waar we in het verleden nog gratis terecht konden (defensie, Staatsbosbeheer) moeten 

we tegenwoordig steeds meer betalen. En doordat we goede banden hadden binnen de 

diverse bedrijven en overheidsinstellingen kon het heel lang gratis, maar in deze tijd is dat 

echt over. Bijvoorbeeld de huur van een bepaald defensieterrein kost zomaar €1200,- voor 

een heel weekend. Hier zullen we dus ook gelden voor moeten gaan genereren. We 

kunnen niet verwachten dat de leden dit altijd zelf opbrengen, onze mensen investeren al 

veel qua geld en tijd voor trainingen en inzetbaarheid. Natuurlijk zullen we blijven zoeken 

naar alternatieven.  

• CalTopo. Sinds kort hebben we kennis van het programma CalTopo, wat speciaal voor 

SAR (Search and Rescue)-werk gemaakt is. Het is te installeren op elke telefoon en dit 

programma biedt alle mogelijkheden die we eigenlijk wensen. Kaarten die actueel zijn, het 

real-time kunnen volgen van de hond en zijn geleider en alle gegevens zijn direct te 

verwerken en op te slaan voor evaluatie. Het gebruik van het programma is echter niet 

gratis en vraagt de nodige batterij capaciteit.  Qua licenties, voedingskabel en extra 

powerbank betekent dit een eenmalig bedrag van € 500,- voor de powerbanks en kabel. 
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De jaarlijkse licenties kosten zijn maximaal € 700,- (12 x €50 + €100).  Deze kosten zijn 

rechtstreeks van de site gehaald zijn, maar we hebben ook al andere en lagere bedragen 

gehoord.    
 

Vooruitblik 2023  

• Het komende jaar zal naast de reguliere trainingen en inzetten in het teken staan van een 

aantal zaken:  

• Voortzetting trainen met andere groepen.  

• Uitbouwen qua opleiding van de bootwaardigen.  

• Verder opleiden van de nieuwe leden en de aspirant.  

• Onderhouden van extra contacten met defensie, sloopbedrijven, Staatsbosbeheer enz., om 

te proberen de kosten voor het trainen zo laag mogelijk te houden. Dit zal extra werk 

vergen van de locatie coördinatoren en de voorzitter.  

• In 2022 is de vereniging Samenwerkende Reddingshonden Organisaties (SRO) opgericht. 

Hieronder vallen 13 stichtingen, waaronder Oger SARdogs, die zich allemaal bezighouden 

met het zoeken naar vermiste personen, in en buiten Nederland. Reden dat we van een 

mondeling samenwerkingsverband naar een rechtspersoon gegaan zijn is de officiële 

aansluiting bij de politie en de SIN. De verdere inrichting van de SRO en de onderlinge 

afstemming zal van het dagelijks bestuur van de vereniging een hoop extra inzet vergen. Als 

Oger SARdogs hebben wij ook een lid in het dagelijks bestuur.  

• De mantrailers binnen de diverse stichtingen, waaronder de onze, zullen richting de politie 

extra moeite doen om ze het nut van professioneel mantrailen in te laten zien. Binnen de 

politie, in Nederland, is mantrailen nog niet echt erkend of geaccepteerd. Deels komt dit 

door onbekendheid maar ook door, en dat is misschien nog wel erger, amateurisme en 

grootspraak van groepen en personen buiten de politie.   
  
Al met al hebben we weer een mooi en uitdagend jaar in het vooruitzicht.   
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Financieel 
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