
Het is weer voorbij die mooie zomer! 

De zomer hebben Cato en ik goed doorgebracht. We hebben veel gewandeld en gezwommen. Cato is 

een echte waterrat. Naast het trainen hebben wij leuke en gekke situaties meegemaakt. Daarover 

straks meer. 

Wij zijn naar de zomerse schnauzerdag  geweest, het weerzien van de fokker van Cato was erg leuk. 

Zij hadden Cato alleen op foto’s en op flimpjes gezien. Wat een verassing was, dat de vader van Cato  

Oscar met zijn eigenaresse erbij was . Je kent elkaar alleen van facebook, dan is het leuk om elkaar 

“live” te ontmoeten. Oscar was erg gecharmeerd van zijn dochter! Bert, de fokker van Cato, vroeg 

aan mij of ik met Cato een demonstratie wilde geven. O jeetje dat is best spannend om te doen. Gaat 

Cato dat wel doen in deze omstandigheden?!  Mijn zus was ook mee deze dag, wij keken elkaar aan 

en we zeiden tegelijk “ja dat gaan we doen”. Je moet je toch even voorbereiden en een plek zoeken 

voor het slachtoffer “mijn zus” Je moet toch uitleggen wat reddingswerk inhoud en hoe leer je het je 

hond. Zo gezegd zo gedaan. Iedereen bij elkaar geroepen. Ik doe mijn verhaal, probeer alles goed uit 

te leggen en vragen te beantwoorden. Ondertussen heeft mijn zus zich verstopt. Cato heeft haar niet 

zien weglopen. Ik ga Cato in positie zetten, zal ze het doen? De afleiding is heel groot met alle 

schnauzers en mensen om haar heen. Midden op het veld staat een vrouw stil, geen idee wie zij is. Ik 

leg uit dat Cato hoogst waarschijnlijk naar haar toe gaat om te checken of zij in orde is, omdat zij te 

stil staat voor Cato! Ik geef het commando “ZOEK MENS” ja hoor daar gaat ze. Eerst wordt de vrouw 

gecheckt. Hup daar gaat ze, op zoek naar het slachtoffer die ze zo had gevonden. Ze doet het toch 

maar ze is net 1 jaar, het was heel leuk om te doen. Misschien volgend jaar wat uitgebreider, dan zijn 

wij ook weer verder gegroeid in dit werk. 

 

Cato met vader Oscar 

 

 

 



Wij hebben de hele zomer door getraind. Het trainen doen wij bij Reddingshonden S.O.S, je kunt ons 

volgen op facebook. De trainers hebben ook een jonge hond, een Friese Stabij genaamd Wytske. 

Echte dikke vriendinnen zijn ze. We trainen samen, het is de bedoeling dat Cato en Wytske samen 

een team worden om ingezet te worden bij een vermissing. Cato is 11mnd en Wytske 8mnd als ze 

samen voor het eerst gaan zoeken. Dat is best spannend, we waren benieuwd hoe het zou gaan. 

Gaan ze spelen? Zal het wat worden met zijn tweeën? Nou, niks spelen! Er gaat een knop om in die 

koppies als ze de woorden horen “ZOEK MENS”  Ze gaan gelijk aan het werk. Wat een gedrevenheid 

die twee. Ze gingen als een volleerd professioneel stel aan de gang. En wat geweldig is: Als ze het 

slachtoffer hebben gevonden Wytske blijft bij slachtoffer en gaat het slachtoffer aanblaffen en Cato 

gaat mij blokkeren en ophalen. Dat wordt en super team.  

 

 

 

 

 

 

 

Maar dan gebeurt er ook weer iets waar je geen rekening mee houdt. Cato is in principe altijd aan 

het werk en dat brengt je dan weleens in een situatie, waar je dan denkt ooohhh dit is niet handig! 

Maar ja het gebeurt je gewoon. Cato en ik lopen op een heerlijke zonnige middag in een gebied waar 

je kunt wandelen en zwemmen. Het is er prachtig en lekker rustig. Cato speelt met haar bal, ik zie 

iets in de verte wat liggen. Het is voor mij te ver om goed te zien wat er ligt. Cato krijgt geur in haar 

neus, laat haar bal vallen en rent er vandoor. Ach neeeee dacht ik; het zal toch niet waar zijn! Ja hoor 

ze flikt het weer. Ik hoor Cato blaffen ze haalt mij op en blokkeert mij. Ik moet dan toch zeggen; wat 

heb je gevonden en laat het maar zien. Nou dat deed ze hoor! Je kent de uitdrukking “als het gras 

twee kontjes hoog is” Ze hadden geen gras nodig, maar ze lagen op een kleedje dingen te doen die je 

liever niet ziet als voorbijganger! Ik moest zo vreselijk lachen Cato heeft gewoon “haar werk” gedaan. 

Ze schrokken en schaamde zich vreselijk. Ik zei tegen ze; “ga lekker door waar jullie mee bezig zijn, 

trek je niks van ons aan.” Mijn hond wordt opgeleid tot reddingshond en neemt haar werk heel 

serieus! Dan kom je toch niet meer bij.  

Tot de volgende keer Anneke en Cato. 

 

 

 

 

 


