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Hondenclub
wil erkenning
3 Reddingshondenclub
wil dat politie vaker aan
bel trekt
3 Politie: van onwil is geen
sprake

Emmen/Groningen Ze staan dag

Door Jon van Schilt
Emmen/Groningen Ze staan dag

en nacht paraat, maar worden naar

eigen zeggen te weinig ingescha-

keld bij het opsporen van vermiste

personen. Als het aan de leden van

de Reddingshonden Groep Dren-

the (RHGD) ligt, trekt de politie in

Noord-Nederland vaker aan de bel.

"Met onze ‘goede neuzen’ kunnen

wij in korte tijd een groot gebied

bestrijken", zegt voorzitterVeraLu-

bach.

"De politie is niet altijd even goed

op de hoogte van onze professiona-

liteit bij bijvoorbeeld het opsporen

van vermiste personen. Als ik kijk

naar het aantalmomentendat onze

inzet nodig kan zijn en het aantal

keer dat we daadwerkelijk worden

ingeschakeld, dan wordt kennelijk

lang niet altijd vertrouwd op de

uitstekende neus van de hond."

De RHGD is een vrijwilligersor-

ganisatie, die 17 leden telt. Lubach:

"We oefenen twee keer per week in

zo verschillend mogelijke omge-

vingen. Niet alleen op de vlakte of

in bebost gebied,maar bijvoorbeeld

ook in het puin van een pand dat

wordt gesloopt. Ook doen we lawi-

netrainingen in de sneeuw. Waar-

om? Omdat we daar de honden

goed kunnen trainen in het uitgra-

venvan slachtoffers.Helaashebben

we deze training in Oostenrijk af-

gelopen jaar moeten schrappen.

Geen geld. Wij zijn aangewezen op

donaties."

De RHGD is inzetbaar in heelNe-

derland en in de grensgebieden. De

organisatie heeft een eigen alarm-

nummer. "Wij kunnen heel snel

uitrukken.Onze spullenenhonden

staan 24 uur per dag klaar. Indien

nodig, rukt ook de verbindingswa-

gen van Venema Communicatie in

Gieten uit."

Lubach vindt dat de politie inge-

val van een vermissing te vaak

massaal uitrukt met mens en ma-

terieel. "Grote groepen mensen

kammendan een gebied uit, terwijl

onze honden dat veel sneller en ef-

ficiënter kunnen doen."

Een woordvoerder van de politie

in Noord-Nederland zegt dat van

onwil geen sprake is. "Maar wij kij-

ken eerst wat we zelf in huis heb-

ben, voordat we externe hulp in-

roepen. Als politie beschikken we

ook over honden voor het opsporen

van personen, drugs en het redden

van mensen.”


