Wicyc iir ge idnbirceerd Tenten de
.
lijk.h e,d

ve[CIMWOC4de-

von de administroie von douane en

acciirizen.
De artikels die niet noodzakelijk de dpvattim
gen ver de adminii,trahe weerspiegelen,
mogen zonder verdere toestemming wenden
overgenomen cl i.,iii cironuikr.
Dr met uitzondering van de tekeningen of artikeks waarbij het iddpyrightteken werd algeVermei.
vdri een be. ; st-mi-r ime ,

op prijs deikeld

Redactie :
Redactiesecretans en
verontwaaideliike uitgever
1, en Bermmhrnaes
Hof ter ho 81,6 - 2140 Boiijiiihout

Brussel, 25 juli 2000

Hebben meegewerkt
aan deze Schakel:
Bryon

REDACTIE VAN DE SCHAKEL

VVendy Couleindn,
Jan Heflier,
Ja, en Francis Hutibiechts
Indheis

ANTWERPEN

Michel Solden
Gust Van Cornptoit
Carlos Vonhuyse

Ministeriële interesse,
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Op 18 april 2000 bracht de minister van Justitie van Australië, Mevr. Vanstone,
een werkbezoek aan Brussel. Bij deze gelegenheid was ze ook te gast op het gloednieuwe hoofdkwartier van de Wereld Douaneorganisatie in onze hoofdstad.
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Als fervente hondenliefhebster was ze bijzonder geïnteresseerd in snuffelhonden
bij de opsporing van drugs en had ze dan ook aangedrongen op enkele demonstraties.
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Secretariaat :

De douaneadministraties van Duitsland, Frankrijk en België werden door de
W.D.O. verzocht aan het programma mee te werken.
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Bij deze gelegenheid werden onze nationale kleuren met brio verdedigd door
Eddy Engels van Antwerpen 0.1. en zijn trouwe border collie "Flap". Ook de buitenlandse collega's lieten zich van hun beste zijde zien.
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Onder de goedkeurende blikken van Mevrouw de Minister en haar gevolg toonden de snuffelaars en hun meesters zich perfect op de hoogte van hun taak. Zonder zich
te storen aan het hoge gezelschap en aan de schare fotografen wisten ze de nochtans
goed verborgen prooien enthousiast en in een mum van tijd boven te halen.
Wat hen dan ook een flink applaus en enkele stevige knuffels van een al even stevige minister opleverden. Ook de leiding van de W.D.O. toonde zich hoogst tevreden
met deze geslaagde show.
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Techniek en vormgeving
DRUK & PERS (DAF)
Vooruitgangsstroat
2830 Wiliebroek

Niettegenstaande vijf jaar uitstekende dienst kregen onze Flap en zijn geleider
Eddy echter nog geen officieel statuut vanuit Brussel. Beide "soliede partners" hebben
nochtans reeds lang hun nut bewezen en zijn deze officiële erkenning meer dan waard.
Waar wringt de schoen?
R. VANHOOREN - BRUSSEL

ner, de enige die ervoor kan zorgen dat
de specifieke zoektocht naar drugs gemakkelijker en sneller verloopt. De hond gaat
namelijk op de geur af en maakt daarbij al
een grondige selectie in het aangebodene.
Mensen zijn steeds verplicht om alle pakketten open te maken.
Daaruit volgt een enorme besparing op de
kosten en dat niet alleen voor onze administratie maar ook voor het bedrijfsleven.

n collega snuffelt.

Verdachte lading

Flap, een zwart-witte
Border Collie met lange
oren en een fijne neus, is de
eerste Belgische douanedrughond. Deze viervoeter is eigendom van
Eddy Engels, een collega van de Antwerpse Opsporingsinspectie. Hij
stelde het dier bereidwillig ten dienste van de douane en wat blijkt?
Flap heeft een goede neus! Het inzetten van een drughond blijkt wel
degelijk resultaat op te leveren.
Je moet selecteren
Het is onze taak om het verkeer van goederen te controleren, maar iedereen begrijpt
dat het een onbegonnen zaak is om bijvoorbeeld alle containers te doorzoeken.
Om toch een verantwoorde selectie te
maken, hebben we het systeem van risicoanalyse sterk ontwikkeld. De analyse berust
op een grondige studie van de handelsdocumenten.
Drughond bespaart op de kosten
Bij het onderzoeken van de lading zelf is
Flap, in afwachting van de containerscanEen ruim hondenhok

in e b enau t Kangoo
met bovenaan een
ventilatiesysteem

Zo vergezel ik Flap en zijn baasje in hun
splinternieuwe Kongo ° naar kaai 212
waar Dirk Meyers en zijn collega's een verdachte lading hebben opgemerkt. In een
gekoeld magazijn zijn drie paletten met
kleine banaantjes gearriveerd. Op een
fruitkaai is dat natuurlijk niet zo merkwaardig. Deze banaantjes werden echter vervoerd per vliegtuig.
Een delicatesse misschien?
Ook niet, want uit goede bron vernemen
we dat deze grasgroene banaantjes weinig liefhebbers tellen.
Deze bananen zijn op het moment dat ze
gelost worden groen en oneetbaar. Ze
worden eerst naar een plaats gebracht
waar ze tijd krijgen om te rijpen en dan
pas worden ze op de markt aangeboden
om geconsumeerd te worden.
Wij trekken de volgende conclusie: deze
bananen zijn niet waardevol genoeg om
zoveel heisa rond te maken, zit er dan misschien iets anders onder de partij???
Flap snuffelt nauwkeurig de hele lading af,
maar hij vindt niets verdachts.

Flap is een werkhond
Flap is een werkhond, die spelenderwijs
zijn job uitvoert.
In maart 1 996 stapte Eddy vrijwillig met
Flap naar een trainingscursus voor honden
georganiseerd door de Politie Hoeilaart.
Na een jaar opleiding behaalde de hond
de brevetten soft- en harddrugs met grote
onderscheiding.
Het is een fabeltje dat drughonden zelf ook
verslaafd zouden zijn. Heroïne en andere
verdovende middelen vreten aan de lichamelijke conditie van het dier. Een optimale
gezondheid en een goede verstandhouding tussen geleider en hond zijn de
belangrijkste voorwaarden om elke dag
met een dier te kunnen optrekken.

Een nieuwe wagen voor Flap
Om zo goed mogelijk te kunnen presteren,
moet Flap voldoende rust krijgen. Zowel
thuis als op het werk ligt hij op een afgelegen plaatsje waar hij niet afgeleid wordt.
Ook de wagen moet goed uitgerust zijn.
Eerst reed Eddy met een terreinwagen
voorzien van een hondenhok. Nadien
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RESULTATEN FLAP

Marihuana:
Hasj:
Cocaïne:
Piperonylmethylketon:

23.549 kg
1 7.282 kg
384 kg
2.000 kg

Deze resultaten gaan over ongeveer
een twintigtal vaststellingen.
Tevens zijn er nog een twintigtal kleinere vaststellingen (gr).

■xé

De Renault kangoo,
de nieuwe wagen voor Flap
Eddy Engels: "Ik stel deze speciale inspanning vanwege onze administratie ten zeerste op prijs. Het is een aangename wagen
om mee te rijden en Flap wordt hierin
onder optimale omstandigheden vervoerd.
De wagen is voorzien van een ruim hondenhok met tralies en een ventilatiesysteem
zorgt voor de nodige verluchting."

door onze Centrale Administratie aan Eddy
de toelating gegeven om zijn persoonlijke
hond in te zetten als drughond.
Ondertussen bewees Flap meermaals zijn
nuttige aanwezigheid op het terrein.
Paul Peeters, diensthoofd van de
Opsporingsdienst Antwerpen benadrukt:
Wij zijn heel tevreden met de geste vanwege het Hoofdbestuur om speciaal voor
Eddy en Flap de nieuwe wagen uit te rusten. Het is voor ons een erkenning voor de
geleverde prestaties."
Toch vraagt iedereen zich in stilte af hoe
het moet voor de toekomst: "Flap is nu bijna
6 jaar oud en hij kan slechts tot een leeftijd
van 8 jaar werken. Denkt onze administratie nu aan een "officiële" opvolger?"

Hoe moet het in de toekomst?
Volgens de brief van R. Vanhooren directeur op de Nationale Opsporingsdirectie,
hebben Eddy Engels en zijn hond Flap nog
geen officieel statuut gekregen van Brussel.
Bij wijze van experiment werd in 1996

kreeg hij een Renault 5 van de administrati e, maar moest Flap op de achterbank liggen. Dit was echter onbegonnen werk.
Sinds kort rijden Eddy en Flap nu rond in
een speciaal daartoe uitgeruste Renault
Kangoo.
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Flap krijgt geen snoep
als beloning, maar wel
een stevige knuffel
De verstandhouding
tussen geleider en hond
moet optimaal zijn
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