
Cato van pup tot reddingshond. 

Dinsdagmiddag 13.00 uur, we gaan trainen voor het reddingswerk, Cato wordt opgeleid tot reddingshond. 

Als eerste stel ik mij voor, mijn naam is Anneke van Doornik woon en werk in het mooie waterrijke plaatsje Loosdrecht. Ik 

ben in hart en nieren een volbloed Schnauzermens. Op het moment heb ik een 13-jarige peper en zout middenslag 

genaamd Nessa van de Schouwse Dreve, en een zwarte middenslag Cato van Dijmihof van 7 maanden. 

Met Nessa is het begonnen met het werken van de neus, het gaafste orgaan van de hond. Met haar heb ik jaren aan 

praktijkspeuren gedaan. Een geweldige discipline om met je Schnauzer te doen. 

Een paar jaar geleden gebeurde er iets dat mijn aandacht trok. Een bevriende klant ging met haar reddingshond naar 

Panama, zij gingen op zoek naar twee vermiste Nederlandse jonge dames. Ik heb dat met grote interesse gevolgd wat zij 

daar met hun honden hebben gedaan, en dacht DIT WIL IK OOK. Maar dan met een volgende Schnauzer, Nessa was daar 

te oud voor geworden om haar te laten “omscholen”. ‘Met je volgende hond ben je meer dan welkom zeiden ze toen’. 

Inmiddels heeft Cato haar intrede gedaan in huize van Doornik. Cato is op 16 juni 2018 geboren bij de fam van Dijk uit 

Odiliapeel. Door middel van goed overleg met de fokker heb ik voor Cato gekozen, het pupje met het roze bandje. Een 

mooie uitspraak van Bert: ‘de juiste mensen krijgen de juiste honden’. Cato is een super werkwillende Schnauzer, ze is 

leergierig lief en slim een echte schnauzer dus, maar ook stronteigenwijs dat maakt het ook zo leuk. 

Op Face-book had ik een filmpje geplaatst van Cato, ze was toen 3 maanden oud. Ze was op zoek naar haar dummy die ik 

voor verstopt had. Ze deed dat zo geconsenteerd, snel en goed, dat de trainer van het reddingswerk mij een berichtje 

stuurde. ‘We gaan zo snel mogelijk met haar aan de slag. Dit ziet er veel belovend uit’.  

Zo gezegd zo gedaan, we begonnen met Cato toen ze 16 weken was. Heel onschuldig kort met haar favoriete speeltje. In 

een kringetje met ze drietjes, Cato in het midden, wij maken haar enthousiast door het speeltje over te rollen naar elkaar. 

Opeens  zegt één van de trainers hou haar maar vast, hij laat het speeltje aan haar zien en loopt weg en gaat achter een 

boom staan. Cato werd helemaal gek en probeerde zich los te wurmen, jankte en blafte er op los. Ze mocht ZOEKEN!!!!! 

Cato leek wel een raket die afgeschoten werd. Wat is dit super leuk om te doen. Dit doen wij een paar keer. De volgende 

oefening is dat Cato mag zien waar het slachtoffer heen gaat. Halverwege draaien we haar om, het slachtoffer gaat naar een 

andere boom toe. Ik draai Cato om en geef haar het commando ZOEK MENS! Ze rent naar de boom, ziet niemand, rent 

verder, stopt en kijkt om zich heen, steekt vervolgens haar neus in de lucht en rent naar het slachtoffer toe. Ik snap er niks 

van, maar Cato snapt wat de bedoeling is. Zo gaaf dit! 

Cato moet leren naar vermiste personen die zittend, liggend, hangend, onder het puin of in of onder het water liggen te gaan 

zoeken. Het is nog een lange weg te gaan, maar het begin is er. Cato vind het geweldig om het te doen.  

Wordt vervolgd..  

Anneke en Cato. 

 


