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 PERSBERICHT 

  Allereerste WLV4 National K9-Day  

De netwerkorganisatie WVL4 (PZ Westkust, Polder, Riho en Vlas) organiseert op 26 augustus 2021 de 

allereerste WVL4 National K9-Day. Er vindt een gezamenlijke trainingsdag plaats voor alle hondengeleiders 

van zowel de geïntegreerde politie als defensie, douane, brandweer en civiele veiligheid. 

Voor alle disciplines worden verschillende oefeningen georganiseerd op de vliegbasis van Koksijde alsook op 

het strand van Sint-Idesbald, Ster Der Zee. De finaliteit van deze dag is het delen van expertise onder 

hondengeleiders, ervaring uitwisselen en samen trainen. 

Inzet van diensthonden bij de politie 
 
De honden worden ingezet in verschillende disciplines en diensten. Er zijn migratiehondengeleiders, passieve 
en actieve drughondengeleiders, speurhondengeleiders, brandhaarddetectiehondengeleiders, 
explosievenhondengeleiders en patrouillehondengeleiders. 
 
De federale politie alleen heeft 148 honden, verspreid over 111 hondengeleiders. De Directie hondensteun 
kon deze honden in 2020 inzetten voor diverse opdrachten: 
 

• 4 hondengeleiders voor het opsporen van menselijke resten bij 44 opdrachten.  

• 16 speurhondgeleiders die zoeken naar geuren van levende personen bij 1552 opdrachten waarvan 
931 interventies voor verdwijningen en 620 interventies voor andere gerechtelijke feiten.      

• 20 actieve en 6 stille drughondgeleiders bij ongeveer 2329 opdrachten. Deze honden konden 
ongeveer 160 kg marihuana terugvinden, 17 kg hasj, 204 kg cocaïne, 232 kg heroïne, 49 kg 
amfetamines /  speed en 37 kg XTC-pillen.  
De honden werden ook ingezet om cash geld op te sporen. Dealers verbegen steeds minder drugs bij 
hun thuis maar vestoppen dit buitenhuis. Cash houden ze wel liever thuis. Zo werd er 4.315.289 
euro, 24.980 pond en 22.000 Zwitserse frank teruggevonden.   

• 20 explosievenhondgeleiders en 2 dynamische explosievenhondgeleiders kwamen 3.502 keer in actie. 

• 3 brandhaarddetectiehondgeleiders hebben 288 opdrachten uitgevoerd. 

•  Daarnaast zijn er nog 16 patrouillehondengeleiders en 6 migratiehondgeleiders. 
 
Gemiddeld kan een hond na 7 of 8 jaar op pensioen gaan. Het vertrek van een hond wordt dan gecompenseerd 
door een opleiding van een nieuwe hond. 
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Welzijn van de diensthonden 

Het concept van de National K9-Day ontstond op 2 februari 2020 tijdens de afscheidsplechtigheid na het 

verschrikkelijke voorval waarin twee politiehonden in de PZ Damme/Knokke-Heist om het leven kwamen – 

Blue en Drago. Met deze National K9-Day wil men een fundering leggen om de opmaak van een statuut voor 

operationele honden uit te werken. Daarnaast streeft men naar het oprichten van een vzw die zal instaan voor 

de medische kosten van gepensioneerde diensthonden. 

Meer dan 300 honden en hondengeleiders 

De hondengeleiders die vanuit alle hoeken van België met meer dan tweehonderd komen opdagen worden ’s 

morgens vroeg verwacht op vliegbasis van Koksijde. Korpschef Nicholas Paelinck, PZ Westkust, tevens 

voorzitter VCLP, geeft samen met korpschef Curd Neyrick, PZ RIHO, het welkomstwoord. Daarna wordt de 

groep in twee gedeeld. 

“We rekenden op een grote opkomst maar van meer dan 300 inschrijvingen hadden we alleen maar kunnen 

dromen. Zeker tijdens coronatijden ben je nooit zeker van het verloop van een event. Vandaar ontstond het 

idee om de groepen in twee te delen en gelijktijdig te laten trainen op verschillende locaties.” aldus Inspecteur 

Stephanie Tourlouse, mede-organisatrice WVL4 en hondengeleidster bij PZ Westkust. 

“Terwijl de ene groep traint op de vliegbasis Koksijde in de voorziene gebouwen en per discipline, traint de 

andere groep op het strand van Koksijde aan Ster Der Zee. In de namiddag worden de rollen omgedraaid. Zo 

kan het publiek een ganse dag genieten van de talloze activiteiten én kunnen we de nodige afstand tussen de 

deelnemers garanderen” gaat Inspecteur Tourlouse verder. 

“Verplaatsingen tussen beide locaties gebeuren te voet en in groep onder begeleiding van de West-Vlaamse 

Politieschool en het montainbiketeam van PZ Westkust. Het is een complexe organisatie, maar omdat we 

kunnen rekenen op heel wat helpende handen, o.a. van het gemeentebestuur van Koksijde, zijn we ervan 

overtuigd dat alles goed zal verlopen. We zijn alle partners en medewerkers die hun steentje bijdragen 

bijzonder dankbaar,” besluit Inspecteur Tourlouse. 

Publiek welkom op het strand Ster Der Zee 

Het publiek is welkom om te zien hoe de werking van de hondengeleiders ineen zit, de verschillende disciplines 

te leren kennen en nader kennis te maken met de mogelijkheden die diensthonden bieden. 

Op het strand vinden verschillende demonstraties plaats. De grootste eyecatcher op de dijk was de 15 meter 

hoge deathride waarvan hondengeleiders met hun baasjes kunnen afdalen. Doorheen de dag ziet het publiek 

nog meer professionals aan het werk waaronder een oefening van speciale eenheden van de federale politie 

met de lokale amfibieboot, een samenwerking van defensie en lokale politie met RHIB(rubber)boten, 

enzovoort. 

Op de dijk wordt tevens een markt ingericht met verschillende sponsors, foodtrucks, rekruteringsstands van 

politie, defensie en douane, deathride en tuimelwagen waar bezoekers zich kunnen uitleven. Presentator Chris 

Dusauchoit praat vanop een podium op de dijk de oefeningen en demonstraties aaneen terwijl live-beelden 

van drones en bodycams op een groot scherm worden geprojecteerd 

Hoog bezoek met een hart voor hondengeleiders  

De organisatie kan rekenen op heel wat hoog bezoek. Burgemeester van Koksijde Marc Vanden Bussche mag 

de minister van Justitie en Noordzee Van Quickenborne, de gouverneur van West-Vlaanderen Decaluwé en 

talrijke burgemeesters ontvangen en reageert enthousiast op de organisatie van de WVL4 National K9-day in 

zijn gemeente.  
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“Sinds de netwerkorganisatie WVL4 (PZ Westkust, Polder, Riho en Vlas) in het leven is geroepen - een 

uitwisseling van kennis, mensen en middelen - hebben we een heuse hondensteundienst opgebouwd. Een dag 

als deze is het moment bij uitstek om onze waardering te tonen voor al het harde en nuttige werk zij leveren” 

aldus Burgemeester Vanden Bussche. 

De WVL4 National K9-Day op 26 augustus 2021 is de allereerste van zijn soort waardoor de organisatie 
geschiedenis schrijft.  Deze nationale dag -  tevens internationale dag van de hond -  in het teken van het 
beroep hondengeleider zet deze misschien minder bekende specialisatie in de spotlights. Korpschef Nicholas 
Paelinck, tevens voorzitter van de VCLP (Vaste Commissie Lokale Politie), is opgetogen over de gebeurtenissen 
binnen de WVL4 die over een heuse hondensteundienst beschikt 

Vice-eersteminister en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne benadrukt het belang van deze dag: 
“De Belgische politiehonden en hun geleiders hebben wereldwijd een ijzersterke reputatie. Die zetten we 
vandaag in de verf. Vorig jaar hebben ze 700 kilo drugs opgespoord en 4,3 miljoen euro aan crimineel geld 
teruggevonden. Dat is indrukwekkend maar verdwijnt in het niets in vergelijking met de vele mensenlevens die 
ze daarnaast gered hebben bij brandhaarddetectie, explosievencontrole of speuracties. Denk ook aan de 
zoektocht naar overleden personen bij de recente overstromingen waarbij ze opnieuw het verschil maakten. 
We hebben veel te danken aan deze stille helden van onze veiligheidsdiensten.” 

“Het event is een unicum in België. Op een dag als deze wordt stilgestaan bij het belang van hondengeleiders 

en hun hond in de diverse disciplines. Beide worden ingezet bij verschillende openbare besturen zoals politie, 

defensie, brandweer, douane en civiele bescherming. Stuk voor stuk jobs met tal van specialiteiten, expertise 

en uitdagingen. Bovendien is het de ideale gelegenheid om interdisciplinair kennis en kunde met elkaar te 

delen,” besluit korpschef Nicholas Paelinck. 
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