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Nieuwsbrief maart 2018
Uitslagen examens januari 2018:
In januari waren er examens voor zowel de vlakte als puin.
Geslaagd Vlakte: Francien Christophersen met Sara en Hans Wassmer met Chiva.
Geslaagd Puin: Ronald Hunnersen met Kira.
Verslag urgente inzet Noordwijk
Op woensdag 17 januari kwam er in de ochtend, via het alarmnummer, een verzoek vanuit de
afdeling SSD van de Landelijke Eenheid. Zij hadden 4 hondenteams nodig voor een inzet in
Noordwijk. Hierop is gebeld naar verschillende hondenteams die op de inzetlijst voor urgente
vermissingen staan. Van de 10 gebelde teams waren er 7 niet direct bereikbaar. Het gevolg was
dat er teams van verder af op pad moesten. Toen het eerste team ter plaatse was, bleek dat de
vermiste al terecht was. De leerpunten uit deze inzet zijn opgenomen in het protocol
overheidsinzet.
Verslag niet urgente inzet Castricum
Op vrijdag 26 januari kwam er een verzoek van het bureau vermiste personen van de politie, om
een zoekactie te doen in de omgeving van Castricum. Het betrof een mevrouw die al vijf weken
vermist was, maar nog regelmatig in het gebied werd gespot. Haar telefoon was uitgepeild. RHCN
heeft deze zoekactie uitgevoerd met 4 SIN-gecertificeerde hondenteams en een inzetleider,
waarvan 3 teams van de RHCN en 1 team van een andere vereniging. Tijdens de zoekactie is er
veel hulp geweest van de lokale politie en de boswachters van het gebied. Tijdens de zoekactie is
er niets aangetroffen. Ook latere zoekacties door ME en andere reddingshondengroepen hebben
niets opgeleverd.
Verslag 1e oefendag met politie 2018
Op 3 maart was de 1e oefendag van het jaar. Het gezegde maart roert zijn staart werd weer eens
bewaarheid. Er lag een pak sneeuw. De volgende dag was het zo warm dat we buiten konden gaan
zitten in de zon. Maar goed elk weertype heeft zijn charmes. In de vroege morgen waren enkele
bestuurs- en SELCO-leden van de SIN en mensen van de politie aanwezig, diep in de bossen in de
omgeving van Nuenen. De reddingshondengeleiders stonden een stuk verder, ongeveer 10
minuten rijden met de auto, opgesteld. Er werd gealarmeerd via WhatsApp. De alarmering verliep
goed.
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Na aankomst werden de teams in 2 groepen ingedeeld. De 1e groep werkte een vermissingscasus
uit. De 2e groep deed een verwijsoefening en een oefening waarbij zij met behulp van een
topografische kaart in het daarop gemarkeerde zoekgebied een zoekplan moesten maken.
Halverwege de ochtend werd er gewisseld. De casussen verliepen vlot en in goede samenwerking.
Het zoekplan maken zorgde bij sommigen voor nogal wat hoofdbrekens. Aan het begin van de
middag kon in de kantine van P.H.V. de Held in ‘t Veld worden opgewarmd en geëvalueerd. Het
was een geslaagde dag.
De volgende oefendag staat gepland op 9 juni. Meer informatie hierover komt later.
Vernieuwde documenten
Het bestuur is druk bezig geweest om verschillende documenten en protocollen te verbeteren. Zo
is het Huishoudelijk Regelement aangepast. Zie hiervoor de website.
CareTails
De honden gaan tijdens een inzet en de oefendagen gesteund worden door CareTails B.V. om hun
uithoudings- en herstelvermogen te verbeteren.
CareTails is een distributie bedrijf dat voedings- en
verzorgingsmiddelen voor honden importeert. Zij
verkopen de volgende merken:
- Celtic Connection
- Icepaw
- Meatsnax
- MicrocynAH
- Pawflex dierverband
- The Rockster
https://www.caretails.com/?lang=nl
Voor inzetteams is de mogelijkheid tegen speciale prijzen
de producten aan te schaffen.
Nieuw bestuurslid
Na het vertrek van Robert Rieken is het bestuur per maart weer compleet door het aantreden van
Martijn Contant. Hij is werkzaam bij de politie in de Eenheid Rotterdam. Daarnaast is hij is hij
reddingshondengeleider en trainer bij SARDOG NL.

Tip: Het inzetcertificaat geeft in sommige gemeentes recht op vrijstelling van hondenbelasting.
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Portofoon
In Nederland is een lijst met 8 frequenties vrij beschikbaar. Dit zijn de zogenaamde PMR
frequenties. Alle gebruikte portofoons hebben ook deze frequenties. Je zou zeggen dat het dan
mogelijk moet zijn om met elkaar te kunnen praten. Dit lukt echter in de praktijk niet. Dit komt dat
elk van de 8 PMR frequenties ook nog sub codes heeft. Elk merk gebruikt zijn eigen sub codes. Om
nu met elkaar te kunnen praten is het volgende voorstel door Jasper Tips gedaan:
- het eenvoudigste voor allen is om de standaard PMR volgorde te handhaven en af te spreken
welke sub code we met zijn allen gebruiken.
- er zijn 38 sub codes (of CTSS) te kiezen, dat kan willekeurig aangezien er geen overzicht is welke
combinaties het meest gebruikt worden
- voorstel is om sub code 32 af te spreken
Bij een training/inzet heeft iedereen de 8 standaard PMR kanalen ingesteld met sub code 32. De
portofoons zullen dan allemaal met elkaar kunnen communiceren en het enige dat we af hoeven
te spreken is welk team/groep met welk kanaal communiceert.
Jasper Tips wil behulpzaam zijn met het omprogrammeren:
jasper.tips@srcn.nl
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