Water Rescue Werk
Water Rescue Werk is een speciaal soort reddingswerk, waarbij de honden worden getraind om mensen in het
water te helpen en vervolgens naar de kant te brengen.

Deze vorm van Water Rescue werk heeft niets te maken met de andere vorm binnen het reddingshonden werk:
de Waterzoekhond. De Water Zoek hond is getraind om vermiste en verdronken mensen in en langs het water op
te sporen. Deze honden kunnen staande op een boot een dode persoon onder het wateroppervlak ruiken. Deze
honden “verwijzen” naar verdronken personen onder water door “aan te blaffen”. Daarnaast worden ook oevers
lopend afgezocht met deze honden.
Het Water Rescue Werk is een vorm van
reddingswerk waarbij honden leren om
drenkelingen uit het water te halen.
Incidenteel geef ik Workshops Waterwerk
voor met name Wolfhonden.
De intentie van de workshops is, dat
mensen ervaren hoe plezierig het is, om
ook dit soort activiteiten met een hond te
ondernemen. Wij doen het Waterwerk dan ook alleen als "Sport" en niet als inzet voor echte reddingsacties!.
Inhoud van het Waterwerk:
Het waterwerk bestaat eigenlijk uit een paar basis principes: zwemmen, vooruit sturen, apporteren en hier
komen

Wanneer men begint met een Water Rescue Werk is het een pré als de hond al “water vrij” is en kan zwemmen. En
daarnaast is het een voordeel als de hond al op commando vooruit gestuurd kan worden en hij kan apporteren.
Om onderkoeling te voorkomen (en als
bescherming tegen honden nagels!) dragen
alle eigenaren tijdens de WW training altijd
een surfpak/wetsuit en waterschoenen.
Om de hond vanaf het begin duidelijk te
maken dat Waterwerk geen zwemmen voor
“de fun” is, maar gewoon “werken”, krijgt hij
vanaf het begin bij iedere opdracht/oefening
een zwemvest aan. Om hier onderscheid in
te maken hoeft hij, als hij vrij mag zwemmen, geen vest aan.
Wanneer een hond oefeningen doet waarbij hij een persoon uit het water moet halen,
krijgt hij over het zwemvest soms een zwemtuig aan. Aan dit zwemtuig zitten rubber
ringen waaraan een drenkeling naar de kant gesleept kan worden.
Tijdens waterwerk leren de honden ook steeds beter zwemmen. In het begin zwemmen
ze op commando naar de eigenaar of een vreemde en zwemmen deze samen met de
hond terug. Later worden honden steeds meer belast totdat ze uiteindelijk met gemak
personen uit het water naar de kant kunnen slepen.
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De hond wordt ook geleerd om op commando naar drijvende lichte voorwerpen (zoals bijvoorbeeld een boei of
rescue can) te zwemmen en deze aan een dummy naar de kant te slepen.
Daarna leert de hond steeds grotere objecten aan de dummy naar de kant te slepen. Zoals bijvoorbeeld een
etalagepop met zwemvest en later een surfplank.

Naar mate honden meer waterwerk ervaring hebben slepen ze ook zonder problemen het gewicht van een surfplank
met een persoon er op, een boot met persoon er in, of een duiker met volledige uitrusting, aan een dummy naar de
kant.

Bij het Waterwerk worden honden daarnaast ook gewend aan alle aspecten van het meevaren op een motorboot:
hard en zacht varen, scherpe bochten, golfslag en het varen met slecht weer.

Daarnaast leren honden op commando uit een boot te springen naar een drenkeling, duiker of surfer, om deze
vervolgens naar de kant te brengen.
Maar ook, om vanaf de kant een lifeline naar iemand in een boot te brengen, of op het water in een boot gehesen te
worden. Of om op commando vanaf de kant een drenkeling of een surfer te gaan halen.
Het leuke aan
Waterwerk is, dat als
de geleider en de
hond eenmaal de
basis vaardigheden
onder de knie
hebben, ze ook zelf
ook steeds verder
kunnen gaan met
trainen en conditie
opbouw!

Een TsW houdt van werken en start
iedere training met veel plezier en
enthousiasme. En na afloop is hij
gelukkig, moe en tevreden! 
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