
jaar bestaat.

PHV ‘Rotterdam-Zuid’ maakt deel 
uit van de Koninklijke Nederlandse 
Politiehond Vereniging, opgericht in 
1907. De KNPV telt 6000 leden in 
binnen- en buitenland. De vereniging 
organiseert keuringen, toetsingen, 
wedstrijden, oefendagen en het Nati-
onaal Kampioenschap. Beschermheer 
van de KNPV is prof. mr. Pieter van 
Vollenhove.
Alleen al in ons land zijn er vierhon-
derd plaatselijke verenigingen. De 
leden leiden honden op, die vervolgens 
voor een deel door onder andere de po-
litie en bewakingsdiensten over de hele 
wereld worden ingezet. Een ander deel 
doet mee aan wedstrijden in binnen- en 
buitenland.

Voor Rotterdam begon het allemaal in 
1932 op het Eiland van Brienenoord. 
Maar omdat de gemeente aanvanke-
lijk andere plannen had met dit fraaie 
stukje groen werd in 2000 verhuisd 
naar een locatie aan de Bolnesserkade.
Daar, in de eigen clubruimte, raak je 
als bezoeker al snel onder de indruk 
van de enorme hoeveelheid bekers in 
de prijzenkasten. Een hele wand van 
‘de keet’, zoals de heren die noemen, 
is volgehangen met ere-diploma’s.

Mechelse herder
Wist u trouwens dat 75 procent van 
de honden die worden opgeleid tot 
politiehond een Mechelse herder is? 
De overige zijn Hollandse en Duitse 
herders.

Jaap: “Mechelse herders zijn leer-
gierig, slim en atletisch. Die willen 
altijd beter. Ze worden gericht gefokt 
voor dit werk. Niet iedere hond is er 
geschikt voor. Zij moeten eerst tijdens 
een examen (keuring) tonen geschikt 
te zijn, waarna een certificaat wordt 
uitgereikt.”

Het is voor veel honden het begin van 
een avontuurlijk leven, zo wordt ons 
duidelijk. Met vooral elke keer weer 
die uitdaging om te presteren.
Trots melden de heren dat PHV 
‘Rotterdam-Zuid’ al jaren regelmatig 
een afgevaardigde mag leveren naar 
de Nationale Kampioenschappen. Een 
heel oud wedstrijdboekje wordt erbij 
gehaald. En dan te bedenken dat de 
vereniging ooit, in de jaren ‘30, een 
initiatief was van twee politiemannen.

“Als burger kon je in die tijd geen lid 
worden. Het waren vooral veldwach-
ters die de hondentrainingen verzorg-
den.”
Het was toen al gebruikelijk pakken 
van leer te dragen. Want honden kun-
nen zich flink vastbijten, zo constate-
ren wij deze morgen op het trainings-
veld. Zodra de trainer een stap opzij 
doet, reageert de hond fel. 

Trainingsduur
Het wekelijkse trainen op dinsdag- en 
donderdagavond en zaterdagmorgen 
bestaat onder meer uit volgoefenin-
gen, speuren, zwemmen, springen en 
het tot staan brengen van al dan niet 
bewapende en/of vluchtende verdachte 
personen. Uitgelegd wordt dat honden 
vroeger met zeventien maanden begon-
nen met de training, die drie jaar duurt. 
Tegenwoordig begint de training al van 
pup af aan.

Jan: “En dat zijn voornamelijk reuen, 
want de politie wil geen teven. Dat 
gedoe met loopsheid, dat vinden ze 
maar lastig!”

Voor het werk bij de politie worden 
de honden bijvoorbeeld geoefend in 
het uit het water halen van voorwer-
pen, het al of niet aanbijten van een 
inbreker, iemand opzoeken die zich 
verborgen houdt of het vinden van een 
voorwerp. De ene keer moeten ze die 
bij de begeleider brengen, het zoge-
naamde apporteren, de andere keer er 
alleen maar bij gaan zitten. Geleerd 
wordt ook dat ze voedsel moeten 
weigeren.

Veel tijd
De drie oudere leden staken vroeger 
heel wat tijd in hun hobby, ‘daar moet 
je alles voor over hebben’, maar zij 
hebben daardoor veel leuke dingen 
meegemaakt. Zowel Sjaak, Jan als 
Henk hebben met hun honden tijdens 
voetbalwedstrijden in het stadion van 
Feyenoord en Excelsior gestaan. Ook 
waren ze bij talloze concerten en grote 
evenementen zoals Pink Pop.

“Vak S in Stadion Feijenoord was 
vroeger berucht om zijn rellen. De 
politie stond dan klaar met een paar 
honden achter de hand”, aldus Henk. 
“Tegenwoordig staan er overal 
camera’s en krijgen relschoppers een 
stadionverbod. Ik weet nog dat we 
vroeger ook werden ingezet bij grote 

BB-oefeningen. Dan hielpen we zoge-
naamd bij het redden van slachtoffers”, 
vult Jan aan.

Terwijl op het veld hard wordt getraind 
en er regelmatig geblaf klinkt, komen 
er allerlei verhalen los. Zoals die over 
bijzondere oefeningen, waarbij bij-
voorbeeld een tas, autosleutels of zelfs 
een trouwring in het bos werd verstopt. 
En dan maar hopen dat de hond die 
terugvond op basis van het menselijke 
luchtje dat er aan zat. Anders had je bij 
thuiskomst toch een probleem!

Hele wereld
Voor Sjaak staat de teller inmiddels op 
21 getrainde honden. En die blijven 
niet alleen in ons land.
“We hebben honden getraind die naar 
Amerika zijn verkocht voor bijvoor-
beeld het opruimen van explosieven. 
Ook zijn er honden van ons naar 
Frankrijk gegaan.”

We vragen ons af of het niet moeilijk 
is zo’n hond af te staan. Je gaat er toch 
drie jaar intensief mee om.

Jaap: “Soms wel. Zo’n opleiding 
duurt jaren en je bent dagelijks thuis 
en drie keer per week op de club met 
zo’n hond bezig. Het is dan wel eens 
even moeilijk. Maar ik denk maar 
zo: ze mogen daar het spelletje doen 
dat wij ze hebben geleerd. Moet zo’n 
opgeleide hond dan de hele dag voor 
de kachel liggen?

En het leuke is, dat je dan met een 
nieuwe pup weer van voor af aan met 
de opleiding begint! Als de politie of 
de bewakingsdiensten dit zelf zouden 
moeten doen, is het gewoon niet te 
betalen.”

Bab Riem Vis

Heeft u ook een vereniging met een 
leuk historisch verhaal, meld dat dan 
op www.deoudrotterdammer.nl. We 
komen graag eens bij u langs.

Oefenen met een leren pak aan
Op een zonnige zaterdagmor-
gen melden we ons op het 
terrein van de politiehond-
vereniging (PHV ‘Rotterdam-
Zuid’) aan de Bolnesserkade. 
We hebben daar een afspraak 
met secretaris Jaap van der 
Steen, maar al snel schuiven 
ook Sjaak Bijl, Jan Bénard en 
Henk Bronkhorst aan de hou-
ten buitentafel aan. Zij kunnen 
ons als oudste leden heel wat 
vertellen over deze vereniging, 
die inmiddels bijna negentig 
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In binnen- en buitenland werd en wordt regelmatig aan wedstrijden deel genomen

Joods Ziekenhuis 
Schietbaanlaan
In de meidagen komen ieder 
jaar herinneringen naar 
boven en sommige worden 
sterker naarmate je ouder 
wordt. Zo ook het wegvoe-
ren van patiënten en perso-
neel uit het Joodse zieken-
huis in de Schietbaanlaan. 
Dat komt waarschijnlijk 
doordat ik er zelf getuige 
van was en het me een tijd 
lang achtervolgd heeft.

Ik werkte in de oorlogsjaren als 
aankomend elektromonteur bij de 
firma Van Onlangs. Dit bedrijf zat 
recht tegenover de ingang van het 
ziekenhuis. Natuurlijk ging er in het 
ziekenhuis regelmatig een apparaat 
kapot en omdat nieuwe niet meer te 
koop waren, moesten wij met alle 
mogelijke hulpmiddelen proberen de 
boel draaiende te houden.

Zodoende leerden wij veel verpleeg-
sters kennen. Aangezien wij in die 
tijd dikwijls met hongerige magen 
rondliepen, gaven ze ons het advies 
tegen de middag te komen, omdat 
wij dan een hapje konden mee-eten.
Dat was natuurlijk niet aan dove-
mansoren gezegd en wij waren 
dan ook blij als er weer eens iets 
gerepareerd moest worden. Op een 
dag kwam ik van een ander karwei-
tje terug en zag bij de poort van het 
ziekenhuis Duitse soldaten staan.

Vrachtwagens
Toen ik dichterbij kwam, werd ik 
aangehouden en moest mij legitime-
ren, waarna ik mocht doorlopen naar 
het bedrijf. Daar stonden al collega’s 
te kijken naar wat er aan de hand 
was. Even later kwamen er enkele 
vrachtwagens aanrijden, die voor de 
poort stopten.
Kort daarop kwamen tot onze 
verbijstering patiënten vergezeld 
door verpleegsters naar buiten en die 
werden op niet zachtzinnige wijze 
de auto’s in gegooid. Ik zag steeds 
meer meisjes, die ik goed kende 
naar buiten komen en in de auto 
klimmen. 

Schreeuwen
Als het niet snel genoeg ging, 
werden ze erin geslagen. Op een ge-
geven moment verloor ik mijn zelf-
beheersing en begon uit machteloze 
woede te schreeuwen. Dat was wel 
begrijpelijk, maar niet erg verstandig 
en ik werd dan ook heel snel naar 
binnen gewerkt. Ik denk dat deze 
gebeurtenis, naast alle ellende die 
wij in de oorlog in Rotterdam heb-
ben meegemaakt, op mij de diepste 
indruk heeft gemaakt.

Carel Breddels
De Angstel 331
3621 WC Breukelen

Oefenen zonder leren pak is onverstandig


