
Associated Member Organisation of IRO 
 

STICHTING INZET REDDINGSHOND NEDERLAND 

CENTRAAL ALARMNUMMER: 06-11455663 

Secretariaat: Steurstraat 16 – 4285 XG Woudrichem 
Tel: 0183-301952 Mobiel: 06-22432916 

KvK: 41114723 - Bankrekening: NL79INGB0000610086 
E-mail: info@rescuedogs.nl 

Website: www.rescuedogs.nl 

 

Nieuwsbrief december 2020 

 
Nieuwe keurmeester puin 

Wim Roijackers is geslaagd voor het keurmeesterexamen puin. 

Nieuwe keurmeesters vlakte 

Luc Lemmens en Martijn Contant zijn geslaagd voor het keurmeesterexamen vlakte.  
 

Algemene vergadering 

De algemene vergadering zal in het eerste kwartaal van 2021 worden gehouden. 

Afhankelijk van de dan geldende situatie zal het live of via MSTeams gehouden 

worden.  

Inzetten 

De afgelopen periode zijn we regelmatig door de politie verzocht om te assisteren bij 

het zoeken naar een vermiste: 

5 augustus inzet Poortugaal.  

Vermiste later overleden aangetroffen buiten het zoekgebied. 

26 augustus inzet Wassenaar.  

Vermiste niet aangetroffen. 

4 september inzet Veenendaal.  

26 september inzetverzoek Sliedrecht.  

Vermiste al aangetroffen voordat de teams gingen rijden.  

28 september inzet Heeze.  

Vermiste aangetroffen door hond van het zoekteam.  

31 oktober (niet urgente) inzet Winterwijk.  

Vermiste aangetroffen door zoekteam (buddy). 

25 november inzet Horst.  

Vermiste niet aangetroffen.  
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Examens en oefendagen 

Door Covid-19 konden sommige geplande examens en oefendagen dit jaar niet door 

gaan of werden uitgesteld. Op 13 december zijn de laatste uitgestelde examens van 

dit jaar afgenomen. 

In totaal hebben in 2020 31 kandidaten het examen vlakte levend gedaan. Hiervan 

zijn er 13 geslaagd. We feliciteren de geslaagden nogmaals! 

In 2020 hebben 8 kandidaten puinexamen gedaan. Helaas is hiervan geen enkele 

kandidaat geslaagd. 

Agenda  

De agenda voor 2021 komt voor het einde van het jaar op de website. 

Buddy bijeenkomsten 

Buddy’s hebben tijdens een inzet een belangrijke rol. Het is daarom erg belangrijk 

voor buddy’s om niet alleen te weten wat er tijdens een inzet van je wordt verwacht, 

maar ook om dit goed te kunnen toepassen. Hiervoor organiseren we in 2021 twee 

buddybijeenkomsten.  

 

LE donatie 

De Landelijke Eenheid heeft toegezegd te gaan bijdragen in de kosten van het 

samenwerkingsverband. 

Tracks 

Nogmaals een herinnering om bij een inzet de tracks op de juiste wijze in de app te 

zetten.  

Hoe moet het? 

Naam gebied, naam team, naam zoeking, datum van zoeking.  

Voorbeeld: zoekgebied 1, team A, inzet plaatsnaam, 30-12-2020.  

Professionele nazorg na een inzet 

Om de nazorg te verbeteren, hebben wij een psycholoog bereid gevonden om op 

vrijwillige basis mensen bij te staan na een inzet. Mocht je daar na een inzet behoefte 

aan hebben, laat het ons dan weten!  

Tot slot willen we iedereen fijne kerstdagen toewensen en vooral een gezond 2021! 


