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SPEURHONDEN EXPLOSIEVEN

DRUGSHONDEN

Geïmproviseerde explosieven (IED) bevatten tenminste één van de
twaalf basisstoffen van explosieven. De speurhonden explosieven
van Het Twickelerveld zijn getraind en gecertificeerd op
herkenning en het veilig lokaliseren van deze basisstoffen.

Als gevolg van de toenemende aanwezigheid van verdovende
middelen in onze maatschappij, neemt de vraag om opsporing en
controle hiervan toe, de zogenaamde drugscontroles.
Het Twickelerveld heeft zich gespecialiseerd in de meest effectieve
vorm van drugscontrole: het inzetten van speurhonden.

De speurhonden explosieven kunnen worden ingezet voor onder
andere:
- Preventieve zoekacties naar geïmproviseerde explosieven
(‘bomchecks’)
- Zoekacties naar aanleiding van bommeldingen
- Specifieke zoekacties naar vuurwerk, vuurwapens en/of munitie
- Cargocontroles

In de wereldwijde strijd tegen verdovende middelen heeft de inzet
van deze speurhonden, ook wel drugshonden, bewezen een doelmatige en preventieve werking te hebben. Met regelmatige drugscontroles wordt een signaal afgegeven dat gebruik en verhandeling
van verdovende middelen niet wordt getolereerd, hetgeen leidt tot
afname van overlast.

De hondengeleiders van Het Twickelerveld worden opgeleid tot Bomverkenner en Controleur Luchtvracht. Hierdoor zijn zij op de hoogte
van procedures en regelgeving inzake zoekacties naar geïmproviseerde
explosieven, vuurwerk en vuurwapens.

De speurhondenteams zijn inzetbaar voor controle van personen,
voertuigen, gebouwen en goederen. Controles worden door de drugshondenteams op professionele en discrete wijze uitgevoerd, waarbij
van de honden geen dreiging uitgaat. Hiertoe worden zij door Het
Twickelerveld doorlopend zorgvuldig getraind en getest.

SPEURHONDEN LUCHTVRACHT

Het Twickelerveld is al enkele jaren actief in diverse sectoren en voert
onder meer drugscontroles uit op scholen, evenementen en horecagelegenheden en in de transportsector.

De speurhondenteams van Het Twickelerveld kunnen worden ingezet
voor controle van vracht, oftewel cargocontrole. Inzet van speurhonden is een efficiënte vorm van het scannen van luchtvracht: grotere
partijen luchtvracht hoeven niet meer handmatig te worden gecontroleerd.

SPEURHONDEN SPECIFIEKE GEUREN

De speurhondenteams van Het Twickelerveld bieden zo een betrouwbaar en adequaat hulpmiddel bij cargocontroles. Het Twickelerveld
is door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
(NCTV ) erkend voor afhandeling van luchtvracht op alle luchthavens
binnen de Europese Unie. Voor meer informatie over luchtvrachtcontrole: www.luchtvrachtcontrole.nl

VUURWERK EN VUURWAPENS
Binnen de organisatie zijn er een aantal honden opgeleid in het
opsporen van vuurwerk, vuurwapens en/of munitie.
De speurhondenteams kunnen de aanwezigheid van vuurwerk en/of
vuurwapens in voetbalstadions of op evenementen, maar ook bij
bezoekers, op veilige en doeltreffende wijze lokaliseren.

HET TWICKELERVELD HECHT WAARDE AAN
KWALITEIT EN BETROUWBAARHEID. EXTRA
AANDACHT WORDT DAAROM BESTEED AAN INTAKE ,
PROCES BESCHRIJVING EN EINDRAPPORTAGE .

Alles heeft een specifieke geur. Bijvoorbeeld tabak, geld of medicijnen, maar ook menselijke geur. Om het opsporen hiervan mogelijk
te maken, traint Het Twickelerveld speurhonden in het vinden van
specifieke geuren (maatwerk).
Het opleiden van genoemde speurhonden gebeurt in opdracht van
(semi-) overheidsinstanties, bedrijven en desgewenst particulieren.
Voorbeeld van dit maatwerk zijn de speurhonden die Het Twickelerveld heeft opgeleid om illegale partijen viagra te onderscheppen, in
opdracht van de fabrikant die deze handel wil beperken.
De speurhondenteams voor specifieke geuren kunnen ook internationaal worden ingezet.
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TWICKELERVELD FILTER DETECTIE TECHNIEK
De Filter detectie Techniek 2.0 is een vernieuwde screeningstechniek speciaal ontwikkeld om grote volumes tegelijkertijd te kunnen onderzoeken
op bijvoorbeeld Explosieven, verdovende middelen of illegaal vuurwerk.
Er worden luchtmonsters genomen van gesloten units zoals trailers, containers of garagebox.
De luchtmonsters worden vervolgens in een speciale ruimte gecontroleerd op aanwezigheid
van deze stoffen.
De Filter detectie Techniek 2.0 is met name binnen de luchtvaart bedoeld voor grote partijen,
kwetsbare en waardevolle ladingen een goede screening methode. De vracht hoeft niet extra
te worden gelost en weer geladen waardoor het risico op schade minimaal wordt gehouden
en vracht snel en efficiënt veilig gemaakt kan worden.
Het Twickelerveld beschikt naast de vaste analyse ruimte op Schiphol over een volledig
ingerichte mobiele afzuig unit en een mobiele analyse ruimte om zo overal een oplossing te
kunnen bieden. De unit op Schiphol beschikt op dit moment over een capaciteit om 40 trailers
per uur te kunnen verwerken.

Education & Consulting
HET TWICKELERVELD EDUCATION
Wij zijn in onze branche inmiddels uitgegroeid tot het opleidingscentrum met de meest complete opleidingsprogramma op het gebied van
speurhonden en opsporing, buiten de speurhonden is het ook van belang dat u of uw personeel volledig is opgeleid. Door de hoge kwaliteit
en onze praktijkgerichte aanpak kiezen steeds meer organisaties definitief voor Het Twickelerveld Education.
Met onze opleidingen heeft u een tastbare oplossing in handen om veilig en doelgericht te
kunnen werken met of zonder uw speurhond of dit nu op het gebied van explosieven, drugs
of andere middelen zijn, wij bieden u opleidingen die zich onderscheiden doordat zij kort
doch volledig en praktijkgericht zijn.
Het Twickelerveld verzorgt diverse opleidingen, gericht op het werken met speurhonden,
explosieven en verdovende middelen:
3 Bomverkenner IED
3 IED Awareness
3 Drugs Awareness
Drugs
onderzoeker
Leerprincipes
honden
3
3
3 Speurhondengeleider

Tevens kunt u bij ons terecht voor de opleiding van specialistische speurhonden

www.detectiondog.nl

Het

Twickelerveld

Nautic Security Solution
NAUTIC SECURITY
Het Twickelerveld Nautic Security Solution is de aangewezen partner als het gaat om toezicht en opsporing op en onder het water.
Met onze volledig uitgeruste vloot kunnen wij efficiënt en professioneel onze werkzaamheden verrichten. In de huidige maatschappij blijft terreurdreiging een onderwerp van gesprek, waarbij maritieme bedrijven, rederijen en terminals steeds vaker beslissen om ook vanaf de waterzijde
toezicht te hebben.
Als Nautic Security Solution bieden wij de volgende diensten aan:
3 Beveilig te water
3 Evenementenbegeleiding
3 VIP-begeleiding
3 Transportbegeleiding bijzondere vracht
3 Onderwater bomcheck (kades, aquaducten, schepen etc.)
3 Onderwaterinspectie d.m.v. ROV (onderwater robot)
3 Opsporen niet-gesprongen explosieven
3 Onderwateronderzoek d.m.v. duikers (plaats delict)
3 Televisieopnames / Producties
3 Beveiligen van vuurwerkshows

Intelligence and Investigations
INTELLIGENCE AND INVESTIGATIONS
Dreigings-, risico analyses en veiligheidsaudits
Twickelerveld Intelligence and Investigations biedt u de mogelijkheid om veiligheidsdreigingen aan te gaan in alle
sectoren. Op basis van dreigings- en risicoanalyse zijn wij in staat om, zowel voor uw organisatie als uw werknemers,
flexibele - op maat gesneden - oplossingen te formuleren op het gebied van terrorisme, extremisme en radicalisering. In een grondige veiligheidsaudit kan de effectiviteit en grondigheid van uw veiligheidsmaatregelen - in een
veiligheidsrapport - binnen uw organisatie worden vastgesteld - en worden voorzien van structurele oplossingen en
aanbevelingen. Eventuele dreigingen kunnen worden geanalyseerd aan de hand van scenario’s en de weerbaarheid
van uw organisatie vergroten.
Operationele steunverlening: profileren op ‘oneigenlijke kenmerken’ en afwijkend gedrag
Twickelerveld Intelligence and Investigations verzorgt operationele steunverlening op het gebied van ‘profileren op
oneigenlijke kenmerken’ waarin afwijkend gedrag dan wel afwijkende patronen worden gesignaleerd en mogelijke
criminele vergrijpen dan wel terroristische intenties (en handelingen) voorkomen kunnen worden. Deze methodiek is
(kosten-) effectief gebleken en nagenoeg op ieder grootschalig evenement en veiligheidsorganisatie toepasbaar.
Sensoroperaties, monitoren ‘social media, forensische opsporing en assistentie bij bomchecks.
Steunverlening kan ook bestaan uit het actief participeren in een bestaande veiligheidsoperatie waarin Twickelerveld
Intelligence and Investigations haar specialisten en ‘subject matter experts’ desgewenst kan inzetten op basis van
vraaggestuurde ‘informatieverzoeken’. Aan de hand van sensoroperaties (HUMINT, OSINT, monitoren ‘social media’
en UAV-operaties) zijn wij in staat om uw ‘Requests for Information’ (RFI) te voorzien van gevalideerde inlichtingenrapportages. Deze multidisciplinaire inlichtingenbenadering is tevens van toepassing op grootschalige evenementen
en kan primair als aanvulling dienen op de traditionele Crowd Management and Crowd Safety instrumenten. Daarnaast kan Twickelerveld voorzien in forensische opsporing en assistentie bij bomchecks.
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