
Cato  opleiding tot reddingshond. 

‘Cato Luid!!!!!  Ja goed zo’. 

Wat een neus zit daarop, Cato ontwikkeld zich geweldig als toekomstig reddingshond. Ze loopt niet 

op zicht, maar echt op haar neus. De trainingen gaan voorspoedig. Cato moet ook leren dat een 

slachtoffer ook hoog kan liggen of hangen. Één van de trainers die het slachtoffer speelt gaat op een 

picknick tafel liggen. Cato is alles uitgebreid aan het afzoeken, uiteindelijk loopt ze om de picknick 

tafel heen en ineens……lucht. Hallo ben je daar, ze springt op de tafel en heeft het slachtoffer 

gevonden. 

Cato moet leren dat ze “aanblaft” als ze een slachtoffer heeft gevonden. Dat valt niet mee om dat 

aan te leren, Cato kan heeeeel goed blaffen, maar als het moet doet ze het niet. Het is de bedoeling 

dat ze blijft blaffen bij het slachtoffer tot dat ik er ben. Ik zelf moet dan blijven communiceren met 

haar, vragen waar ben je, wat heb je gevonden. Dat is moeilijk hoor. We hebben thuis veel geoefend. 

Cato is helemaal gek van haar trainingsbal, zo heb ik haar geleerd om te blaffen op commando. Ze 

krijgt de bal als ik het woordje “LUID” zeg, dat had ze snel door: als ik blaf dan krijg ik de bal. 

Cato is zo verschrikkelijk snel dat ik haar niet bij kan houden, (Ik ben tenslotte ook geen 18 meer). Zij 

komt mij dan halen. Ik hoor haar blaffen en roep dan; ‘waar ben je dan, wat heb je gevonden’. Cato 

komt dan aangerend, draait om mij heen of springt tegen mij aan en brengt mij naar het slachtoffer 

toe. Dat is zo gaaf. Daar word ik blij van, ze is nog zo jong en dan al op z’n goed niveau. Ben ik best 

een beetje trots op. De afstanden worden steeds groter en moeilijker, ze werkt zo goed en secuur. 

Laatst waren we met de training bezig, we hadden afgesproken dat het slachtoffer (SO) zich zou 

verstoppen ergens aan de linkerkant. Dit heeft te maken met de wind. Wij zouden een pad verder 

gaan om daar te starten en te kijken of Cato het rechts op zou pakken. We hadden geen idee waar 

het SO zich had verstopt. Ik geef Cato het commando “ZOEK MENS” en ze gaat aan het werk. Ze rent 

weg en is het aan het uitwerken, maar op een gegeven moment komt ze terug, blijft voor mij lopen,  

draait om mij heen en loopt te trutten denk ik dan hé. Maar de trainer zegt tegen mij: ‘Zie je niet wat 

ze doet, ze is je aan het blokkeren er is wat, vraag maar of ze wat gevonden heeft’. Ik denk oké het 

zal wel, dus zogezegd zo gedaan. Cato wat heb je gevonden vraag ik liefjes aan haar. Je gelooft het 

niet, maar ze neemt mij rechts omhoog de heuvel op en brengt mij naar het SO die in een boom zat. 

Hoe knap is dat snap je toch helemaal niks van. 

We trainen telkens op andere locatie om het spannend te houden. Laatst waren we in Zonnestraal 

dat was vroeger een ziekenhuis in een bosrijk gebied een prachtig locatie waar nu allerlei klinieken 

zijn. Zo ook die ene dinsdagmiddag , het is mooi weer en ontzettend druk met mensen die naar een 

congres gingen. Wij trainen tussen het bos en de gebouwen in. De trainer zei tegen mij: (ik was het 

SO omdat de andere trainer er die middag niet bij was) ‘ga maar naar de overkant waar het congres 

is, ga vervolgens achter een muur liggen’. Oké doe ik; ik ga liggen en wacht af. Stiekem kijk ik over het 

muurtje of ik Cato zie aan komen. Ja ik zie haar gaan en duik weer naar beneden. Opeens hoor ik de 

trainer ‘CATO CATO’ hard schreeuwen. Ooooh wat is er aan de hand? Er is daar een weg dat vond ik 

best een beetje eng. Ik sta op en hoor de trainer weer CATO roepen bij de ingang van het gebouw 

waar het congres aan de gang is. Ik kom aanlopen en zie Cato. Ze is volop aan het zoeken, gauw 

verstop ik mij achter een boom en Cato vind mij gelijk. Niks aan het handje dacht ik. De trainer komt 

met een vuurrode kop naar mij toe en zegt; ‘Die zwarte KL!@#$% hond van jou is naar binnen 

gerend, de zaal in en heeft daar gezocht. Ik roep 2x ‘Cato’, wat denk je wat?! Er staan 2 dames op die 



ook allebei Cato heten. Iedereen lag dubbel van het lachen Cor de trainer schaamde zich kapot, maar 

Cato heeft gewoon haar werk gedaan. Ze heeft namelijk de zaal uitgewerkt. Conclusie  geen SO 

gevonden dus verlaat ze het gebouw en gaat verder zoeken. Je kan er niks van zeggen dat ze het niet 

goed gedaan heeft. 

We hebben er vreselijk om gelachen. Dat was weer, tot de volgende keer.  

Anneke en Cato.  

 

 


