
Eerste American Staffordshire Terrier die een reddingshonden examen heeft gehaald bij de NRHB.

(Nederlandse Reddingshonden Bond)

Mijn am-staff Kaya is in juni 2010 geboren. Ik ben met haar aan de puppycursus begonnen bij
Puppystar. Ik had het er met Ans over dat Kaya zoveel met haar neus over de grond liep en dat ik
misschien wel wilde gaan speuren. Ans adviseerde mij om eens te gaan kijken in de
reddingshonden sport, dit is nl. afwisselender dan het speuren.
Dus ik op zoek gegaan en ben bij reddingshondengroep (RHG) Slotbossetoren in Oosterhout gaan
kijken. Ik was meteen enthousiast. Dit betekende wel op woensdagavond appel trainen en op
zaterdag van half 10 tot +/- 14.30 in het bos (dit noemen ze vlakte) of op het puin.

De opleiding begint als volgt. Er gaat een bal in een sok (sokkenbal), dit is de beloning van de
hond als hij het slachtoffer gevonden heeft. We werken op de jachtdrift van de hond en de
sokkenbal is dan de prooi. Eerst maak je de hond gek van de sokkenbal en dan loopt er iemand
mee weg. Vervolgens word de hond los gelaten en loopt naar het slachtoffer daar aangekomen
krijgt hij de bal en gaat terug richting baas. De baas ruilt de sokkenbal voor wat lekkers. (buitdeling)
Dit ga je in de loop der weken steeds verder uitbreiden, slachtoffer uit zicht verdwijnen. Dan een
slachtoffer wegleggen zonder dat de hond het ziet. De hond krijgt van te voren geen geur meer als
hij gaat zoeken.
Ook ga je op een gegeven moment de hond leren blaffen als hij het slachtoffer gevonden heeft, of
bringselen.

Slachtoffer gevonden en blaffen De sokkenbal mee als beloning

Slachtoffer in een boom Op het puin



Kijken hoe ze het dichts bij het slachtoffer kan komen De sokkenbal als beloning

Eerst heeft Kaya VZH (verkeers zekere hond) moeten halen voor ze examens mocht doen.
In mei zijn we een week naar Tsjechie geweest, daar hebben we een hele week s’morgens in het
puin getraind en s’middags appel. Aan het einde van de week hadden we examen reddingshond
geschiktheid, dit betekende dat ze in een kwartier 1 slachtoffer moest vinden en ook nog goed
verwijzen (blaffen). Dit ging uitstekend ze kreeg 95 punten van de 100.
Je had ook appel, dit is een vast patroon lopen en nog een aantal toestellen die ze moest nemen,
hier haalde ze 93 punten van de 100. Dus geslaagd met een “zeer goed”
Nu weer op naar het volgende examen, je hebt nog Puin A en Puin B en
Vlakte Geschiktheid, Vlakte A en Vlakte B.
Er zijn nog meer disciplines zoals speuren, waterwerk, lawine. Maar dat doen we niet.

Een aantal toestellen die bij het appel-gedeelte horen.

De beweegbare vatenbrug De ladder

Tunnel en slurf



Volgen Dragen en overgeven

Onlangs heeft ze in een klein stukje bos allemaal zwarte kleren en zwarte schoenen gevonden,
deze waren waarschijnlijk van inbrekers. Ze maakte zo’n rare indruk bij een boom dat ik eens
verder ging kijken. Daar lagen toen 3 paar schoenen en een tas met diverse kleren. De politie heeft
dit op komen halen.

Ik houd Kaya op conditie door met
haar te fietsen, steppen, lopen en af en
toe lekker zwemmen.

Ik vind het echt een hele leuke sport,
vooral om te zien met wat een passie
en energie de hond zoekt, want dat is
het voordeel van een am-staff, deze
geeft nooit op!!
Mocht er iemand willen komen kijken
of slachtoffer zijn, je bent altijd welkom.

Groetjes Manuela en Kaya.

www.rhg-slotbossetoren.nl

http://www.rhg-slotbossetoren.nl/

