
Cato – Reddingshond 

Waterwerk. 

Wij zijn toe aan een nieuwe discipline van het reddingswerk. De vlakte trainingen en 

gebouwentrainingen gaan zeer goed. Cato doet het werkelijk geweldig. Als er een inzet komt voor 

deze discipline mag ze mee om ervaring op te doen. Ze is net 11 maanden geworden, en dan al zo 

goed bezig. Super trots op mijn zwarte meisje. 

Maar goed we gaan verder trainen voor het waterwerk.  Wat houd dat in: Er kunnen slachtoffers in 

en onder water liggen. Hoe dat precies werkt weet ik nog niet, het is voor mij ook allemaal nieuw. 

Wat ik wel weet is, hoe wij Cato dit gaan leren. Als eerste gaat Cato leren het slachtoffer boven water 

te zoeken. Vervolgens ligt er een duiker langs de kant in het riet. En als laatste ligt de duiker net 

onder water met het speeltje waarmee we trainen.  Zo gaat dat steeds dieper en de beloning is het 

speeltje. We gaan beginnen. Cato is nog nooit op een boot geweest, dat is best spannend voor haar 

maar voor mij ook.  

Mijn zus ging die avond ook mee, zij wilde weleens zien hoe de training van Cato gaan. Altijd gezellig 

als zij mee gaat. Even voor 19.00 uur staan we voor het hekwerk van het waternet in Weesp. Een 

prachtige locatie om te trainen, het ligt aan de Vecht. De boot ligt al in het water. Eerst een oefening 

op het terrein. Het slachtoffer heeft zich ergens verstopt. Ik geef Cato het commando “ZOEK MENS” 

en ze gaat gelijk vol overgave aan het werk. Ze zoekt het terrein af en komt bij een boot, ze heeft de 

geur te pakken. Ze gaat de smalle steiger op en springt de boot op, maar ze blijft op haar achterhand 

hangen tussen de touwen van de boot. Ik loop haar achterna en geef haar een kontje, en hup ze gaat 

de boot op en vindt het slachtoffer. Goed gedaan, niks aan het handje zou je denken. Wat gebeurt 

er: Cato rent van de boot af, komt weer naar mij toe op dat smalle steigertje. Terwijl ik nog op de  

steiger loop springt Cato tegen mij op. Ik wankel en val bijna in het water. Pff… dat ging net goed 

voor mij, maar voor Cato niet. Zij draait zich om op de steiger maar dat gaat mis, ze valt in het water. 

Het ging gelukkig allemaal goed. Het interesseert haar geen malle moer dat ze koppie onder ging. 

Cato is een echte waterrat. We hebben er vreselijk om gelachen. 

Het is zover Cato krijgt een zwemvest om, wij ook trouwens. Veiligheid voor alles. We gaan eerst een 

proef rondje varen, kijken hoe Cato reageert op de boot. Ze vind het geweldig, dat zit goed. 

De dochter van de trainer wordt weggebracht met de boot, zij is het slachtoffer deze keer. Ergens 

aan de Vecht wordt zij afgezet. Daar gaan we dan, we varen de Vecht op. De trainer zegt: “Zet haar 

maar aan het werk”. Cato zit wel aan de riem vast. Ik geef haar het commando “ZOEK MENS”. Je 

gelooft het niet maar ze gaat staan en kijkt over de rand van de boot, haar neus is in opperste 

concentratie. Mijn zus en ik kijken elkaar vragend aan van hoe dan?! We varen langs de oever, ze 

loopt heen en weer over de boot. Fietsers en wandelaars worden genegeerd . Zo mooi om te zien. 

Op een gegeven moment wordt Cato onrustig, ze begint te piepen en staat voorop de punt van de 

boot.  Er hangt een hele grote dikke tak over het water heen. Daar zit het slachtoffer op. We varen er 

langs. Cato jankt en blaft erop los. De trainer zegt: “Het zou mooi zijn als zij meeloopt op de boot en 

blijft blaffen. Ze heeft dan de geur goed te pakken.” Dat doet Cato en zo varen we recht op het 

slachtoffer af. Cato loopt weer naar de punt van de boot, en blaft naar het slachtoffer. Super knap, 



de allereerste keer en dan gelijk zo goed reageren. Dan ben je trots hoor op je hond. Mijn zus heeft 

genoten van deze training en gaat graag nog een keer mee.  

Het begin is er. De week daarna zijn we weer op het water geweest. Toen lag er een slachtoffer op 

een peiler onder de brug. Cato gaf weer goed aan dat ze het slachtoffer gevonden had. Netjes 

aanblaffen zoals het moet. Dit is zo gaaf.  

We houden jullie op de hoogte, tot volgende keer. 

Anneke en Cato. 

 


