
Politiehonden Vereniging 

“Paraat” 
Helmond 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Samen met uw hond allerlei spannende 
dingen ondernemen. Hem of haar nieuwe 
dingen leren. Verbaasd staan over de 
schranderheid, de werklust of het 
reukvermogen van uw hond. Als dit U 
aanspreekt bent U van harte uitgenodigd eens te 
komen kijken bij Politiehonden Vereniging 
“Paraat”. Maar ook als U op het punt staat een 
hond aan te schaffen, het “boevenpak” eens aan 
wil doen, of puur uit interesse bent U van harte 
welkom. 
 
“Paraat” is een vereniging waarin burgers 
honden africhten volgens het reglement van de 
Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging 
(KNPV): Politie surveillance honden en  bewa-
kingshonden. Veel gebruikte rassen zijn onder 
andere mechelse, hollandse en duitse herders, 
bouviers, dobbermans en rottweilers. Vaak ook 
onderlinge kruisingen. Zowel reuen als teven. 
Gezelligheid, samenwerken en teamgeest zijn 
voor onze vereniging erg belangrijk. Hoewel het 
africhten van honden een individuele sport lijkt, 
is het een echte teamsport. Alleen door een 
intense en geconcentreerde samenwerking van 
geleider, pakwerker (=dader welke aangevallen 
moet worden) en mede clubleden kan men 
honden africhten, zodat ze voldoen aan de hoge 
eisen van de KNPV. Na iedere oefendag vindt er 
in de gezellige kantine een evaluatie plaats. De 
prestaties, vorderingen en problemen van de 
honden worden in een informele sfeer 
besproken.  
Teamgeest en samenwerken; leden zijn erg 
belangrijk voor “Paraat”. Er wordt daarom tijd in 
onze leden geïnvesteerd. Kennis van ervaren 
africhters wordt overgedragen. Dit resulteert in 
een relatief laag verloop van leden. Toch is 
“Paraat” op zoek naar nieuwe leden. Leden 
krijgen bij ons gratis advies en opleiding. 
Zowel in trainen van honden als in het 
verrichten van “pakwerk”. 
 

 
Politiehonden vereniging “Paraat” is opgericht in 
1961. Na 2 verhuizingen vestigde zij zich in 
1998 op hun huidige terrein. In de loop der jaren 
hebben zij zo’n 80 honden gecertificeerd. Ook 
streden enkele leden in het verleden op de 
Kampioenschappen van Nederland (het hoogste 
nationale niveau). 

 
Al onze honden starten 
met de opleiding 
volgens het programma 
“Politiehond 1” zoals 
omschreven door de 
KNPV. Het is een zwaar 
programma. De honden 
moeten de basis 
commando’s leren en 
bewijzen dat ze in staat 

zijn los van de geleider te volgen, kleine 
voorwerpjes te zoeken, over hindernissen te 
springen en zelfstandig voorwerpen en personen 
op te kunnen zoeken. Meer bekender en 
spectaculairder is het tot staan brengen van 
verdachte personen, transporteren van 
arrestanten en het verdedigen van de geleider.  
 

 



Contact gegevens: 
Secretaris:  F. J. Stommels 
Telefoon: 06-11008013 
Email:  info@phv-paraat.nl 
Website: www.phv-paraat.nl 
 
Trainingstijden: 
Maandag avond 18:30 – 21:00 uur 
Donderdag avond 18:30 – 21:00 uur 
Zaterdag middag 13:00 – 17:00 uur 
Zondag ochtend 09:00 – 12:00 uur 
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Net zoals mensen zijn er geen twee honden 
gelijk. Dus alle honden moeten op de best 
passende manier worden afgericht. Toch kan er 
in de africhting wel een rode draad gevonden 
worden. Honden trainen begint bij de opvoeding 
thuis. Daar wordt hen aangeleerd wat zij wèl en 

wat zij niet mogen. 
Vanaf de 7 weken 
worden de honden 
meegebracht naar het 
oefenterrein. Vanuit het 
spel wordt bij de pups de 
buit- en apporteerdrift 
gestimuleerd. Bovendien 
worden de pups 
uitgenodigd om vanuit 

het spel in een jute zak te bijten. De buit-, 
apporteer- en bijtdrift wordt geleidelijk opge-
voerd en als de honden ca 1 jaar oud zijn 
worden zij langzaam op hun agressie 
aangesproken. Deze agressie blijft altijd onder 
controle. De honden zijn tussen de 3 en 4 jaar 
oud als hun opleiding zijn voltooiing nadert. Een 
goed afgerichte hond is sociaal en kan goed 
schakelen tussen de thuis situatie en de 
oefeningen op het trainingsveld.  
Nadat de honden afgericht zijn blijven deze bij 
de eigenaar om mee te doen aan wedstrijden. Er 
zijn ook leden die hun honden verkopen aan 
justitie, defensie of andere diensten om zich 
weer te kunnen concentreren op een nieuwe 
jonge hond.  

 
Om onze honden af te richten, oefenen we 4 
dagdelen per week. Maandag en donderdag 
avond, zaterdag middag en zondag ochtend 
(meer info zie achterzijde). De meeste leden 
trainen gemiddeld 2 à 3 keer per week. Over het 
algemeen is het zo dat men sneller, betere 
resultaten bereikt als men vaker oefent.  
Op zo’n oefendag beginnen we met appèl. 
Hieronder verstaan we gehoorzaamheids 
oefeningen als het volgen, springen, opzoeken 
kleine voorwerpjes en het stilzijn. Hierna komen 
de speuroefeningen aan de beurt. De hond moet 
een groot voorwerp, zoals een geldkist, geheel 
zelfstandig in een bos opsporen en aanblaffen. 
Hetzelfde geldt voor een “verdacht persoon”. 
Ook deze moet hij opsporen aanblaffen.  
Na de speuroefeningen stellen we arrestanten 
op transport en laten we de honden voorwerpen 
bewaken. Bijvoorbeeld een jas, een tas of een 
fiets.  

 
En dan begint het spectaculaire werk. De 
aanvalsoefeningen. We leren de honden 
misdadigers tot staan te brengen die zich met 
een stok verweren, die met een vuist- 
vuurwapen gewapend zijn of die met een fiets 
proberen te vluchten. De honden moeten wel 
altijd beheersbaar zijn. Ze moeten op 
commando los laten en terugkomen als we hen 
roepen. Schitterend om te zien. Hondensport, 
een geweldige sport. 
 
 

 
Politiehonden vereniging Paraat Is op zoek naar 
enthousiaste nieuwe leden 
Bijvoorbeeld personen die: 

 met hun hond leuke dingen willen 
ondernemen 

 nog geen hond hebben maar zich oriënteren 
om een hond aan te schaffen. 

Daar alle leden elkaar als één team helpen 
zullen deze mensen ook af en toe als pakwerker  
het “boeven pak” aan doen.  
Tevens zijn we op zoek naar stoere mannen die 
het vak van “pakwerk” willen leren. Wij denken 
hierbij bijvoorbeeld aan: 

 sporters die toe zijn aan een nieuwe vorm 
van beweging/inspanning/ontspanning 

 mensen die van het africhten van honden in 
de toekomst hun vak willen maken 

 mensen die zich als pakwerker / honden 
geleider oriënteren op een functie bij 
defensie, justitie en/of bewakingsbedrijf 

 mensen die graag honden africhten, maar 
thuis geen mogelijkheid hebben een hond te 
houden 

U kunt altijd contact met ons opnemen 
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