Waterwerk staat garant voor plezier voor hond én baas!
Ondanks het feit dat waterwerk met honden al vele tientallen jaren bestaat, is de bekendheid ervan
toch niet zo heel groot. Is het niet iets met drenkelingen redden...? En iets met boten naar de kant
slepen....? Onder andere, maar eigenlijk houdt deze sport veel meer in, heel veel meer zelfs.

De Nederlandse Newfoundlander Club is zeker een van de eerste verenigingen die met het
waterwerk is begonnen. Eerst alleen met bijeenkomsten waarbij met elkaar en met de honden werd
gezwommen en later kwamen daar de jaarlijkse club watertrials bij. De Newfoundlander is dan ook
een ras dat van oudsher met het water is verbonden. Heel vroeger gebruikten de vissers ze voor het
naar binnenslepen van de visnetten en later werden ze ook ingezet om drenkelingen te redden. In de
loop der tijd zijn echter steeds meer mensen ook met andere rassen met het waterwerk aan de slag
gegaan en op zich is dat niet zo vreemd, want die kunnen net zo goed drenkelingen redden of een
afgedreven boot weer terug naar de kant brengen. En daar komt nog bij, wat is er nou leuker dan, in
wetsuit, samen met je hond lekker in het water te bezig te zijn?
Erkend brevettenprogramma
In de ons omringende landen bestond al jaren de mogelijkheid erkende brevetten te halen en ieder
land kent zijn eigen nationale programma en oefeningen daarin. De oefeningen zijn heel gevarieerd
en beginnen in de laagste brevetten met simpele oefeningen zoals een dummy bij de boot halen, uit
de boot springen en naar de baas zwemmen die op de kant staat, het ophalen van een pop of het naar
de kant brengen van een mens op een 'afgedreven' surfplank. Per brevet loopt de moeilijkheidsgraad
op en moeten er bijvoorbeeld afgedreven peddels opgehaald worden midden op het water, wat dus
inhoudt dat de hond uit de boot vertrekt en weer terug moet naar de boot, moeten er levenloze
drenkelingen terug naar de boot worden gebracht die dus echt bij de hand of pols gepakt worden of
er moet bijvoorbeeld door de hond een touw naar een boot worden gebracht. In de hoogste
brevetten zitten vaak ook nog de gecombineerde oefeningen, waarbij de hond eerst een levende
drenkeling moet halen en daarna een levenloze en deze twee dan tegelijkertijd naar de kant moet
brengen. In Nederland is sinds eind 2013 een programma hiervoor goedgekeurd door de Raad van

Beheer. Bij de tot stand koming hiervan zijn de rasverenigingen van de Newfoundlander, de
Landseer ECT en de Leonberger betrokken geweest en derhalve was in eerste instantie de
mogelijkheid om een erkend brevet te halen, alleen voor deze drie rassen mogelijk. Sinds mei vorig
jaar heeft de Raad van Beheer echter besloten het open te stellen voor alle rassen. Later dat jaar
werd het ook mogelijk om met kruisingen te starten.
Andere rassen
Ook in de ons omringende landen zijn de meeste erkende brevettenprogramma's gestart met alleen
de Newfoundlander en soms ook de Leonberger en de Landseer ECT, maar inmiddels mogen daar
vaak ook al veel meer rassen mee doen. In Duitsland en België is er ook al enige tijd geen
rassenbeperking meer en zijn alle rassen welkom. Ook verderop in Polen kijkt men er niet meer van
op dat bijvoorbeeld een Cavalier King Charles Spaniel aan de start verschijnt en deze op zijn gemak
een rubberboot met daarin een paar mensen naar de kant brengt. Het was dan ook slechts een
kwestie van tijd voor hier in Nederland ook andere rassen aan de start mochten verschijnen. Zeker
ook daar het enige FCI erkende waterwerkprogramma, ondergebracht in het IPO/IRO programma,
ook deelname van alle rassen toestaat en inmiddels ook stamboomloze honden. Er zijn ook landen
waar er nog steeds een beperking is in het aantal toegestane rassen, zoals in Frankrijk. Overigens zit
de Hovawart daar wel bij.

Trekhondenverbod en Dierenwelzijn
Er is echter wel iets dat iedereen die zich met deze sport wil gaan bezighouden moet weten en dat is
dat als men een hond een pop wil laten halen, een drenkeling of een boot, men dan een individuele
ontheffing nodig heeft voor die betreffende hond van het Ministerie om de hond in te mogen zetten
als 'trekkracht'. In Nederland is dat namelijk verboden en ook als zodanig vastgelegd in de wet
Dierenwelzijn. Op de site mijnrvo.nl vind men de formulieren hiervoor welke men in moet vullen
en waarmee men vervolgens dan naar de dierenarts moet met de desbetreffende hond. De dierenarts
geeft vervolgens een verklaring af dat hij of zij de hond gezond genoeg verklaart zodat deze zonder
problemen de sport kan beoefenen. Alle papieren moeten dan worden opgestuurd en aan de hand
hiervan krijgt de eigenaar van de hond een ontheffing thuisgestuurd. De ontheffing is steeds maar
maximaal een jaar geldig.

Eerste erkende keurmeester voor het waterwerk
Sinds begin 2016 heeft Nederland de eerste door de Raad van Beheer erkende keurmeester, de 45jarige Beate van Genabeek uit Dronten. Zij is daarin beleid door de Commissie Werkhonden
(CWH) van de Raad van Beheer, waar het waterwerk van 2014 tot begin dit jaar onder viel. De
CWH en de waterwerkverenigingen hadden echter te veel verschillende opvattingen en begin dit
jaar besloot de Raad van Beheer dat er een commissie waterwerk zal worden opgericht die zelf het
beleid met betrekking tot het waterwerk en de bijbehorende regelementen zal bepalen. Voor de
waterwerkers een opluchting, want hiermee ging ook de inmiddels door de CWH opgelegde
toelatingseis voor het erkende brevettenprogramma, het VZH (Verkeerszekere Hond) examen, van
tafel. Juist die verplichting was namelijk het grootste struikelblok gebleken.

Brevettenprogramma en keurmeestersreglement
De mogelijkheid om een erkend waterwerkbrevet te kunnen halen, bestaat in Nederland dus pas
sinds eind 2013. Toen keurde de Raad van Beheer het programma hiervoor goed. Wat nog ontbrak,
was het keurmeestersreglement en dit is vorig jaar goedgekeurd door de Raad van Beheer. Om tot
de opleiding voor keurmeester waterwerk te worden toegelaten moet wel aan een aantal eisen
worden voldaan zoals onder meer tenminste vijf jaar actief lid zijn van een erkende, bij de Raad van
Beheer aangesloten vereniging, ervaring hebben in het opleiden en voorbrengen van honden op
brevettendagen en ten minste één hond zelfstandig met goed gevolg opgeleid hebben op het hoogste
niveau D in Nederland of vergelijkbaar in het buitenland, de leeftijd van vijf en twintig jaar hebben
bereikt (een maximumleeftijd van vijftig jaar is een criterium dat wordt meegenomen in de
totaalbeoordeling), beschikken over een goede gezondheid blijkend uit een gezondheidsverklaring
en van onbesproken gedrag zijn, blijkend uit een verklaring omtrent het gedrag (VOG). Omdat het
programma voor de waterwerk brevetten en het daarbij behorende keurmeestersreglement nog vrij
nieuw zijn, en er daarom nog niet zo veel mensen zijn die werkelijk aan alle eisen voldoen om te
worden toegelaten tot het opleidingstraject, kan er in dat geval door de Raad van Beheer eventueel
wel dispensatie worden verleend.

Waterwerktraining
Om deel te kunnen nemen aan het brevettenprogramma waterwerk moet er natuurlijk ook getraind
worden. De trainingen beginnen meestal half april en lopen door tot half oktober, afhankelijk van

het weer. De doelstelling van het brevetten programma is om de in watersport met honden
geïnteresseerde hondeneigenaren en liefhebbers te motiveren deel te nemen aan het behalen van
brevetten in verenigingsverband. De oefeningen zijn gebaseerd op de realiteit, maar hebben een
sportief karakter. Van belang is dat de oefeningen geleidelijk aan worden geleerd zonder enige vorm
van dwang. Plezier voor hond en baas, die als team moeten samenwerken, staat bij de trainingen
dan ook voorop. Met het waterwerk kan met pups overigens spelenderwijs al begonnen worden.
Voorbeelden van oefeningen die later kunnen worden gedaan zijn het redden van drenkelingen,
zowel levende, waarbij bijvoorbeeld ook gebruik kan worden gemaakt van een reddingsring, het
redden van een bewusteloze persoon, het naar de kant brengen van een boot en het ophalen of
brengen van een peddel, een reddingsvest of een hulplijn. Overigens hoeft het behalen van brevetten
niet alleen de insteek te zijn om deel te nemen aan de trainingen. Gewoon samen met je hond lekker
actief bezig zijn. is natuurlijk ook heel erg leuk.
Meer informatie
Waterwerkgroep Colonia Nederland is een door de Raad van Beheer erkende vereniging die is
ontstaan vanuit Wasserarbeitsgruppe Colonia in Duitsland en die waterwerktrainingen organiseert
voor alle rassen. De groep traint aan de Brielse Maas in Brielle. Zij geven eventueel ook workshops
en demonstraties op aanvraag. Foto's en filmpjes van al hun trainingen en deelnames aan
brevettendagen zijn te vinden op facebook onder 'Colonia Nederland'. Zij kunnen u tevens ook alle
informatie verstrekken over hoe men de eerder genoemde ontheffing bij het ministerie aan moet
vragen voor zijn of haar hond om de trekoefeningen in het water, zoals het halen van de boot, de
pop of het redden van drenkelingen, legaal te mogen doen. Voor meer informatie kunt u ook kijken
op de website www.colonianederland..jimdo.com of een mail sturen naar:
info@colonianederland.nl
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