Wij gaan er weer tegen aan in het nieuwe jaar.
Cato is inmiddels een mooie jong volwassen Schnauzer geworden. Een echte werkhond, met een
prachtig gespierd lijf, geen grammetje vet en een partij gespierde billen die keihard zijn. Ze is een
plaatje om te zien! Ze zit goed in haar Schnauzervel, maar ook in haar zwarte koppie. Ze is ontzettend
slim dat is niet onbelangrijk voor het reddingswerk.
Wij gaan ons richten op het waterwerk, het vlakteterrein hebben we goed onder de knie. We blijven
dit natuurlijk ook trainen. Gebouwen trainen en puinwerk gaan we ook mee verder. Maar we willen
ons gaan specialiseren op het waterwerk. Er zijn niet genoeg goede honden die dit werk aankunnen.
Het is de moeilijkste discipline van het reddingswerk. Dus dit wordt voor ons een grote uitdaging, de
meeste vermissingen zijn in en bij het water. Ikzelf vind dit een mooie discipline om te doen. We
hebben dit al een paar keer getraind, zo gaaf om te zien hoe de honden werken vanaf de boot.
We hebben afgesproken op zondagmorgen 11 uur locatie Weesp. Het heeft licht gevroren en het is
mistig. Als we aankomen ligt de boot al in het water. Eerst een bakkie koffie met een koek erbij. De
mist is gelukkig opgetrokken, een zuinig zonnetje breekt door. Cato krijgt haar zwemvest aan en
ikzelf ook. We gaan beginnen, het slachtoffer ligt ergens langs de kant of op een lage brug. Op dit
moment is het te koud om een slachtoffer in het water te laten liggen. We varen de Vecht op, het is
zo mooi op het water. De Vecht lijkt wel een spiegel zo glad, langs de waterkant zitten de
watervogels van het zonnetje te genieten. Een familie zwanen kijkt ons argwanend aan. Cato zit
ontspannen tegen mij aan met haar zwarte snoetje in de wind. We passeren een roeiboot met 8
roeiers, we groeten elkaar. Het geluid van de roeiers is zo mooi rustgevend, dat geluid kan ik niet
uitleggen. We tuffen met ons bootje rustig door, het is koud maar het is goed te doen. Cato heeft
nergens last van. Cor de trainer zegt: “zet Cato maar aan het werk.” Ik geef het commando ‘ZOEK
MENS’. Dat vind ik altijd zo gaaf om te zien, Cato komt gelijk in actie. Ze gaat gelijk in haar
werkmodus op de punt van de boot staan, met haar neus omhoog en ruiken of er iets in haar
geweldige neus binnenkomt. Ze werkt natuurlijk anders dan dat ze op een vlak terrein aan het
zoeken is. Ze moet het hier echt vanaf de boot doen. Op een gegeven moment wordt ze onrustig.
Haar staart gaat enthousiast heen en weer, ze piept, jankt en blaft. Ze loopt onrustig heen en weer
op de boot. Ze heeft duidelijk geur binnengekregen van een slachtoffer. We varen langs de kant,
fietsers en wandelaars worden compleet genegeerd. Cato blijft nu voor op de punt staan en jankt en
blaft erop los. We varen recht op het slachtoffer af die langs het fietspad onder een deken ligt. Een
hardloopster schrikt zich een hoedje als ze iemand langs het fietspad ziet liggen. Logisch natuurlijk,
maar gelukkig kunnen wij uitleggen aan haar dat het om een training gaat. Cato springt van de boot
op de kant. Potverdorie ik moet er natuurlijk ook uit, dat gaat niet zo soepel meer. Maar het lukt!
Cato brengt mij bij het gevonden slachtoffer, zo knap van haar ik kan daar zo van genieten hoe graag
ze dit werk doet. Zo doen we nog 2 oefeningen die middag, daarna even ontladen met haar
trainingsmaatje. Even lekker spelen samen. Met een moe en voldaan gevoel gaan we naar huis.

We trainen elke keer op een andere plek, deze keer waren we in het bos. Cato is zo ontzettend snel
ze is niet bij te houden. De trainers noemen haar een flitser, die hard van start gaat en dan alles gaat
uitwerken. Je ziet haar dan plekken uitwerken, ze komt dan telkens naar mij toe om even contact
met mij te maken, even aanraken en weer verder. Als ze geur krijgt rent ze naar het slachtoffer toe.
Ze blaft, maar komt mij dan toch halen en brengt mij naar het slachtoffer toe. Na de afgelopen
training heb ik een certificaat gekregen voor haar eerste echte inzet afgelopen September 2019. De
trainers vertelde: “Wij hebben het er nog eens overgehad hoe Cato haar eerste echte inzet heeft
gedaan.” Ze vonden het bijzonder dat Cato dit op z’n jonge leeftijd heeft volbracht, ze moest nog 15
maanden worden. Als een volleerde reddingshond heeft ze het toegewezen gebied keurig afgezocht.
Dat is toch super gaaf, een mooie stimulans om ermee door te gaan. Zodat we alle disciplines
aankunnen.

Tot de volgende keer.
Anneke en Cato.

