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Naam Geleider: Appie Krale
Naam Hond: Yelle
Chipnummer:
Reddingshondengroep: Sirius
Startdatum Beoordeling:
Datum Certificering Inzetbaarheid Vlaktezoeken:

woensdag 1 januari 2020
zondag 29 september 2019

528246002569320
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Dit logboek dient ter beoordeling van het zoekteam (hond en geleider). Dit is een continu proces. Indien alle items minimaal 6x 
zijn afgetekend door een beoordelaar in een periode van minimaal 6 maanden zal het SRO-Certificaat Inzetbaarheid Vlaktezoeken 
worden verkregen. De items zijn gebaseerd op de in 2018 door SRO vastgestelde "Eindtermen en normen voor inzetbare 
zoekteams (geleider en hond) voor de reddingshondendiscipline vlaktezoeken".
Om de SRO-Certificering Inzetbaarheid Vlaktezoeken te kunnen behouden, zal het zoekteam aanvullend jaarlijks op dezelfde 
wijze worden beoordeeld. 
Het staat de bij de SRO aangesloten reddingshondengroepen vrij om dit logboek aan te vullen.   



1. GELEIDER              Vermeld datum wanneer item naar volle tevredenheid is getoetst

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1-   Helder en duidelijk zoekplan 5 nvt nvt nvt nvt 28
2-   Systematische doorzoeking gebied 5 nvt nvt nvt nvt
3-   Gebied vrijgeven 12 nvt nvt nvt nvt
4-   Verwijzing kenbaar aan Beoordelaar 5 nvt nvt nvt nvt 28
5-   Hond op de juiste wijze ondersteunen 5 nvt nvt nvt nvt 28
6-   Bewaakt veiligheid van hond en zichzelf 12 nvt nvt nvt nvt 28
7-   Verzorging hond tijdens oefening 12 nvt nvt nvt nvt 28
8-   Samenwerking geleider en hond 5 nvt nvt nvt nvt 28
9-   Nemen van obstakels door zoekteam nvt nvt nvt nvt
10- Kunnen lezen van de hond* 5 nvt nvt nvt nvt 28

                                      Paraaf Beoordelaar: HS MS HG HS MS HG HS MS HG HS MS HG

Bijzonderheden: 

In februari is er geen vlaktezoekwerk getraind

maart april mei geen trainingen ivm corona maatregelen.

* De geleider kan het (nonverbale-) gedrag van de hond tijdens het zoeken waarnemen, interpreteren en vervolgens op adequate wijze handelen.
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1a. vervolg GELEIDER              Vermeld datum wanneer item naar volle tevredenheid is getoetst

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11- Correct gebruik porto/portofoonverkeer 5 nvt nvt nvt nvt nvt 28
12- Uitrusting geleider / hond 5 nvt nvt nvt nvt nvt 28
13- Voldoende fysieke conditie 5 nvt nvt nvt nvt nvt 28
14- Op de hoogte adequaat handelen bij PD 5 nvt nvt nvt nvt nvt 28
15- ……………………………………………………………
16- ……………………………………………………………
17- ……………………………………………………………
18- ……………………………………………………………
19- ……………………………………………………………
20- ……………………………………………………………

                                      Paraaf Beoordelaar: HS MS HG HS MS HG HS MS HG HS MS HG

Bijzonderheden:
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2. HOND               Vermeld datum wanneer item naar volle tevredenheid is getoetst

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1- Correcte verwijzing 5 nvt nvt nvt nvt 28
2- Omgaan met verleiding nvt nvt nvt nvt
3- Laten ondersteunen in moeilijke situaties 12 nvt nvt nvt nvt
4- Is onder appèl te zetten 12 nvt nvt nvt nvt 28
5- Zelfstandigheid tijdens werken 5 nvt nvt nvt nvt 28
6- Voldoende fysieke conditie 5 nvt nvt nvt nvt 28
7- Sociaal gedrag naar mens en dier 5 nvt nvt nvt nvt 28
8-   ..……………………………………………………….…
9-   ..……………………………………………………….…
10- ……………………………………………………………

                                      Paraaf Beoordelaar: HS MS HG HS MS HG HS MS HG HS MS HG

Bijzonderheden:
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3. ZOEKTEAM*               Vermeld datum wanneer item naar volle tevredenheid is getoetst

                           1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1- Zoeken op linie nvt nvt nvt nvt
2- Communicatie intern (onderling) nvt nvt nvt nvt
3- Samenwerking zoekteams onderling nvt nvt nvt nvt
4- ……………………………………………………………..
5- ……………………………………………………………..
6- ……………………………………………………………..
7- ……………………………………………………………..
8- ……………………………………………………………..
9- ……………………………………………………………..
10- …………………………………………………………..

                                      Paraaf Beoordelaar: HS MS HG HS MS HG HS MS HG HS MS HG

Bijzonderheden:
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* Een zoekteam bestaat uit een koppel (geleider/hond + groepsleider in samenwerking met andere zoekteam(s)

logo



4. EIND CONCLUSIE               Vermeld datum wanneer item naar volle tevredenheid is getoetst

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1- Koppel is inzetwaardig (J/N) J J J
2- ……………………………………………………………..
3- ……………………………………………………………..
4- ……………………………………………………………..
5- ……………………………………………………………..
6- ……………………………………………………………..
7- ……………………………………………………………..
8- ……………………………………………………………..
9- ……………………………………………………………..
10- …………………………………………………………..

                                      Paraaf Beoordelaar: HS MS HG HS MS HG HS MS HG HS MS HG

Bijzonderheden:

Ondanks dat er in februari geen vlakte werk is getraind hebben de trainingen in andere disciplines geen aanleiding gegeven de 

 inzetwaardigheid van dit koppel negatief te beoordelen.

Logboek logo



 
  SRO Eindtermen voor het zoekteam:
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1- De hond is getraind in het onaangelijnd zoeken naar mensen of 
menselijke resten (‘Vermiste Persoon’) in liggende, zittende, of 
hangende positie. Dit in alle soorten gebieden op land, met of zonder 
bebouwing en inclusief de randen van waterpartijen.

2- Nadat de hond de vermiste persoon heeft gevonden zal de hond 
alle noodzakelijke handelingen uitvoeren (het ‘verwijzen’) om de 
geleider de plaats te duiden waar de vermiste persoon zich bevindt. 
De geleider is geïnstrueerd over de mogelijke consequenties van het 
zoeken naar vermiste personen en de wijze waarop een Plaats Delict 
(PD) moet worden benaderd.

3- Het zoekteam is fysiek en mentaal in staat om de zoekactie 
langdurig vol te houden, afhankelijk van de terrein- en 
klimaatcondities. Als leidraad moet het mogelijk worden geacht onder 
gemiddelde Nederlandse condities en met de noodzakelijke 
rustpauzes een zoekactie van een ‘normale werkdag’ te kunnen 
uitvoeren. Het is de verantwoordelijkheid van de geleider om een 
zoekactie te onderbreken / af te breken indien de gezondheid van de 
hond en / of de geleider daartoe aanleiding geeft.

4- De geleider zal het te doorzoeken gebied benaderen volgens een logisch 
plan, daarbij rekening houdend met de windrichting en de geografische 
ligging van het gebied, zodat de veiligheid van het zoekteam en die van 
derden niet in gevaar gebracht worden (verkeerswegen, bebouwing, 
spoorlijnen en dergelijke). Hierbij kunnen lokale deskundigen (bijvoorbeeld 
politie, Staatbosbeheer) geraadpleegd worden. Dit zoekplan dient als 
leidraad en is aan te passen aan de bevindingen tijdens de zoekactie.

5- Het zoekteam kan met andere zoekteams van de eigen club op linie 
lopen, waarbij de hond zich niet door de overige honden laat afleiden van 
het zoekwerk.

6- In elke fase van de zoekactie (en met name wanneer de hond 
onaangelijnd is) zal de hond zich sociaal gedragen naar andere honden en 
mensen (vertoont bijvoorbeeld geen bijtgedrag).

* Zie ook de volledige versie van de SRO - "Eindtermen en normen voor 
inzetbare zoekteams (geleider & hond) voor de Reddingshondendiscipline 
Vlaktezoeken”

Het logboek wordt uitgevoerd als een losbladig systeem in A5 formaat.
Zo kan er in de loop van de tijd telkens een bladzijde toegevoegd worden. Dus 
1 boek per (inzet-)carrière per koppel (hond/geleider).


