
Detectiewerk. 

 

 
 
We zien allemaal op TV wel eens een politiehond die getraind is op het zoeken naar een bepaalde 

geur en het is altijd erg indrukwekkend om te zien hoe een hond dat dan doet maar hoe werkt dat nu 

eigenlijk en kan je eigen hond dit ook aanleren. Elke hond kan dit aanleren jong of oud en groot of 

klein het maakt allemaal niet uit. 

Allereerst iets over de term “Speurhond” want alle honden die tijdens hun werk gebruik maken van 

de neus wordt in de volksmond een speurhond genoemd maar er is wel degelijk een verschil tussen 

een speurhond en een detectie/zoekhond. Een speurhond volgt een spoor dat is achtergelaten door 

bijvoorbeeld een vermist of gezocht persoon. 

Anders dan bij het speuren wordt een detectiehond geleerd om een bepaalde geur op te zoeken en 

aan de geleider aan te geven waar de bron van de geur zich bevindt, bij het speuren volgt de hond 

dus een spoor. 

Detectiehonden worden ingezet bij de douane en bijvoorbeeld bij evenementen waar verboden 

stoffen worden gesmokkeld of mee naar binnen worden genomen. Denk hierbij aan drugs, 

explosieven e.d. maar ook aan geld en tabak. 

 



 
 

Hoe wordt een hond een detectiehond? 

Allereerst wordt een hond geleerd om te verwijzen naar een gevonden stof. In het begin is dat nog 

met behulp van een stukje worst of kaas, maar al gauw wordt de op te sporen stof toegevoegd en 

bouwen we het “voertje” in de vorm van de kaas of worst af. Tijdens het leerproces maken we voor 

de beloning gebruik van een clicker, kijken we hoe de hond van nature verwijst en gaan dat 

vervolgens uitbouwen. Het is erg interessant om te zien hoe een hond verwijst want elke hond doet 

dit van nature op zijn eigen manier en het is zaak om dit goed te kunnen lezen bij een hond omdat in 

het begin de verwijzing erg subtiel kan zijn. Wanneer de hond een goede verwijzing geeft, maken we 

het de combinatie van de hond en zijn geleider steeds iets lastiger door te veranderen van omgeving 

e.d.  

Detectiewerk is teamwork tussen baas en hond want de geleider houdt in de gaten of de hond elk 

mogelijk plekje waar de bron van de geur zich zou kunnen bevinden ook inderdaad door de hond is 

onderzocht. Tevens maakt de geleider het voor de hond mogelijk om moeilijk te bereiken plekken 

toch te kunnen checken, denk hierbij aan gesloten kasten of plekken op hoogte. Daar waar nodig 

wordt de hond dan geholpen om deze ruimtes/plekken toch te kunnen onderzoeken, samen ben je 

op zoek naar de stof. 

Het is erg leuk om te doen en het voordeel is dat je thuis ook aan de slag kunt, een woonkamer en 

tuin zijn ideale plekken om geuren te verstoppen en aangezien het zoeken erg veel energie vergt van 

de hond is deze binnen de kortste keren moe en voldaan, een trainingssessie duurt normaal 



gesproken dan ook niet langer dan 10 minuten en wanneer je dat na een half uur nog een keer 

herhaald is de hond een paar uur voldaan van zijn werk. 

 

 
 

Schnauzers en detectiewerk? 

Zelf werk  ik o.a. met mijn eigen Riesenschnauzer P/Z en ik kan zeggen dat de schnauzer hier erg 

geschikt voor is. Ze zijn enorm gedreven om de geur te vinden en erg enthousiast in hun verwijzing. 

Door hun intelligentie leren ze erg snel en kunnen ze tijdens het zoeken zelf beslissingen nemen. Wat 

ik leuk vind aan de schnauzer is dat deze in tegenstelling tot veel andere rassen niet te verleiden is 

om 2 keer op dezelfde plek te gaan zoeken, dan negeren ze de plek gewoon en kijken je aan met een 

blik van “Duh,  daar ben ik toch al geweest”. 

Er zijn door heel Nederland scholen die een cursus of workshop detectiewerk aanbieden en ik denk 

dat je je hond en ook jezelf een enorm plezier doet om het een keer ergens te proberen. 
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