
 

‘Herdershonden zijn harde werkers’ 
 

Volkomen op elkaar ingespeeld: douanier en hond  
 
De Nederlandse speurhondgeleider bij de douane heeft een naam hoog te houden. 
Regelmatig komen buitenlandse douaniers hun licht opsteken over de fijne kneepjes 
van het vak. “Je moet van de hond houden.” 
 
Mariska Smolders 
 
Zelf heeft hij geen hond, vertelt Eelke Tolman, hoofd van de Organisatie Speurhonden bij de 
Douane. “Ik ben wel een dierenliefhebber, maar absoluut niet geschikt voor 
speurhondgeleider. Ik vind ze te lief en wil er mee spelen. Dat is met een speurhond niet de 
bedoeling. Daar moet je heel streng tegen zijn, anders gehoorzamen ze niet en dat kunnen 
we ons in dit vak niet veroorloven.” 
 
Bijten 
De Nederlandse douane telt veertig speurhondgeleiders, verspreid over het hele land. Het 
grootste deel werkt op Schiphol. De geleiders worden opgeleid door drie instructeurs, één 
voor het werken met tabakshonden, één voor actieve narcoticaspeurhonden en één voor 
passieve narcotica speurhonden. Tabak-speurhonden worden ingezet voor het opsporen van 
sigaretten en tabak in bijvoorbeeld havenloodsen en vrachtwagens. Actieve 
narcoticaspeurhonden worden ingezet voor de opsporing van verdovende middelen, waarbij 
ze gaan blaffen, bijten en krabben als ze verdovende middelen op het spoor zijn. Dit in 
tegenstelling tot passieve narcoticaspeurhonden die dit natuurlijke hondengedrag wordt 
afgeleerd. Ze maken geen geluid, maar gaan slechts zitten als ze iets ruiken. Deze 
speurhonden worden ingezet op drukbevolkte luchthavens.  
Naast de opleidingen houden de instructeurs zich bezig met de aankoop van speurhonden. 
Gekeken wordt of de honden over voldoende ‘speurdrift’ en ‘buitdrift’ beschikken. Bij de 
selectie wordt ook gekeken naar het doel waar de hond voor wordt ingezet. Als het dier in 
kleine ruimtes moet opereren, is het zaak een wat kleinere en wendbare hond in te zetten. 
Herdershonden zijn het meest in trek, omdat deze meestal voldoende speur- en buitdrift 
bezitten en omdat het harde werkers zijn. Eelke Tolman: “Je moet niet vergeten dat onze 
honden acht uur per dag werken. Speurhonden horen ook niet thuis. Op het moment dat de 
hond als huisdier wordt beschouwd, kan die zijn interesse in het werk verliezen. De 
speurhond verblijft daarom altijd in een kennel in de tuin. Als je één hoog in Amsterdam 
woont, kun je kortom geen speurhondgeleider worden, tenzij je wilt verhuizen.” 
 
Levende have 
Regelmatig ontvangt Tolman collega-douaniers uit het buitenland die in Nederland de 
opleiding tot speurhondgeleider volgen. “De vraag naar goede controlemiddelen is in 
Nederland groot, vanwege de grote hoeveelheid personen- en goederen verkeer via 
luchthaven Schiphol met veertig miljoen passagiers per jaar, en wereldhaven Rotterdam. 
Hierdoor heeft de Nederlandse douane veel kennis en expertise opgebouwd op het terrein 
van gebruik van speurhonden voor de opsporing van verdovende middelen en tabak.”  
Momenteel volgen vier Arubaanse douaniers gedurende vier maanden de opleiding tot 
speurhondgeleider. Dit gebeurt op de ‘afdeling Levende Have’ van het Korps Landelijke 
Politiediensten in Nunspeet, waarmee de douane een convenant mee afgesloten. Op dit 
terrein trainen ook politiepaarden. De eerste maanden zijn gericht op gehoorzaamheid- en 
behendigheidoefeningen. Later in de opleiding zal instructeur Leon Warnies de Arubanen 
met hun honden gerichter trainen in de opsporing van verdovende middelen. Eelke Tolman 
stelt: “Belangrijk is de binding tussen geleider en hond. De twee moeten volkomen op elkaar 



ingespeeld raken. Onze filosofie is: je moet van hond houden om je werk goed te kunnen 
doen.” 
Het lijkt een romantisch beroep, maar daar kun je je aardig op verkijken, zegt de douanier. 
“Het is een grote verantwoordelijkheid, omdat je 24 uur per dag 365 dagen per jaar met je 
hond bezigbent. Een beetje hondenfreak moet je wel zijn. Bij de selectie van geleiders letten 
we er sterk op of de persoon een soort natuurlijke omgang met de hond heeft. Ik heb wel 
eens meegemaakt dat een gegadigde voor de functie niet eens de kennel in durfde om de 
hond er uit te halen. Dan ben je volgens ons niet geschikt.” 
 
 


