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Slechts één commando: Zoek!
Alle natte neuzen opgelet. Altijd al willen weten hoe je een echte
speurhond wordt? Nella Mastenbroek heeft het antwoord.

Chihuahua Murf van baasje Lian Hoeks is sinds de cursus met veel plezier op zoek.
MONIQUE FLINKER

M

ensen die in het
weekeinde een wandelingetje maken in
het Rijsterbos kijken
geregeld raar op wanneer een minuscule chihuahua met een
speurhondentuigje snuffelend
door het bos voorbijloopt. Het is
een van de ‘leerlingen’ van speurhondentrainster Nella Mastenbroek uit Lemmer.
,,Echt, elke hond kan speuren.
Van grote Deense dog tot aan teckel of chihuahua’’, vertelt de hondenliefhebber, die afgelopen
Pinksteren haar diploma haalde.
Op de achtergrond klinkt het fanatieke gesnuffel van haar eigen
hond Duuk. Deze kruising tussen
een beagle en een Friese stabij is
anderhalf jaar oud en hyperactief.
Er is maar één eis voor een
hond om te kunnen speuren: een
goede neus. ,,En die hebben honden van nature. Toen ik zelf op
cursus zat, was er iemand met
een hond die zowel doof als blind
was. Het beest kon mensen opsporen als de beste.’’
Mastenbroek heeft vaak meer
te stellen met de baasjes op de
cursus. ,,Die zijn gewend om con-

Nu moet hij
zelf de leiding
nemen, het
baasje leiden
naar de
vermiste
persoon
stant tegen het dier te praten en
dat mag absoluut niet. Dan raaktie uit zijn concentratie.’’ Oftewel:
de baas zegt ‘zoek!’ en houdt
daarna zijn mond.
Ook voor sommige honden is
dit wennen. ,,Wanneer een beest
heel streng is afgericht, is hij gewend commando’s te krijgen. Nu
moet hij zelf de leiding nemen,
het baasje leiden naar de vermiste persoon.’’
De Lemster trainster beleeft
veel plezier aan de lessen die ze
geeft. ,,Honden hebben het heel
snel door. Ze krijgen instructies
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en schieten vaak meteen op hun
doel af.’’
De eerste les vindt plaats op
een open veld. Mastenbroek legt
uit wat de bedoeling is en begint
met een simpele opdracht: de
hond krijgt een houten blokje
voorgehouden, dat vervolgens 50
meter verderop wordt neergelegd. Dat moet hij terugvinden.
,,Negen op de tien honden gaan
er meteen op af.’’
Wanneer de hond snapt wat de
bedoeling is - volgens Mastenbroek is dat na een keer of drie zet zij een spoor uit in het bos.
,,We gaan steeds verder, soms wel
5 kilometer. En daarna gaan we
een woonwijk in. Dat is nog moeilijker. De geur blijft daar namelijk
minder goed hangen.’’
Een hond volgt bij het zoeken
een spoor van alles wat mensen onbewust - verliezen, zoals zweet,
vocht en huidschilfers. Dat soort
dingen kan een hond heel goed
ruiken.
In de trainingen leren de honden om mensen te vinden. Levende wel te verstaan.
,,Je zal deze honden niet bij de
eerste de beste ramp tussen de
brokstukken zien graven en snuffelen. Dat zijn zoekhonden, getraind op het vinden van lijken’’,

Ook met haar eigen Duuk gaat Nella Mastenbroek geregeld ’uit speuren’.
legt Mastenbroek uit.
Ook worden de dieren niet ingezet bij vermissingen in Nederland. Nog niet in ieder geval. ,,We

zijn vanuit de vakvereniging, STC,
bezig om een en ander te bespreken. Zelf hoop ik namelijk dat dit
in de toekomst wel kan.’’

