
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maart 2014
Jaargang 38 Nr. 1

De Saarlooswolfhond



Nog even genieten van de
puppies!
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Voorwoord door de voorzitter
 
Beste leden,
 
In het vorige clubblad waren we blij jullie toch de
geboorte van nieuwe pups binnen de NVSWH te
kunnen mededelen. Ondertussen hebben 6
leuke en mooie pups het leven van evenveel
gezinnen een nieuwe glans gegeven. We zijn
dan ook de verzorgers van de 2 moederdieren,
Norah en Kayleigh ('Kamee' in huis tuin en keu
kengebruik), veel dank en waardering schul
dig. Zij hebben er uiteindelijk voor gezorgd dat
dit verhaal door kon gaan. Zij hebben de inspan
ningen gedaan om deze twee nesten tot een
mooi en toekomstgericht verhaal te schrijven.
Bernard en Daniëlle, Joost en Marga, bedankt
voor het werk en het engagement! Zonder
mensen zoals jullie heeft de NVSWH weinig of
geen toekomst! Van het thuisfront van de nieuwe
pups komt er alleen maar positief en opbeurend
nieuws! We hopen van harte dat dit zo kan blijven
én dat we in 2014 nog meer mensen blij gaan
kunnen maken met een nieuwe huisgenoot! 
 
Hiermee zitten we direct in het hart van onze
vereniging: het fokken van goede, gezonde, ty
pische Saarlooswolfhonden. We hopen dat we
gaandeweg toch meer en meer mensen kunnen
motiveren om hun schouders mee onder deze
kernopdracht te zetten. Op de ALV van 2014,
waarvoor u de agenda in dit tijdschrift kan vin
den, wil uw bestuur graag met u van gedachten
wisselen over de wijze waarop we deze fokkerij
verder gestalte willen geven. Vertrekbasis hierbij
is en blijft de gecentraliseerde fokkerij. Maar hoe
gaan we omgaan met de uitdagingen van de
gezondheidsmatrix die we voor ons ras zullen
moeten opstellen? Hoe gaan we omgaan met
honden die het etiket “voorlopig niet vrij” kregen
voor PRA en waar geen progressieve degenera
tie is terug te vinden? Hoe gaan we, hier mee
omgaan tegen de achtergrond van een zich
steeds verder juridiserende samenleving en de
gerechtvaardigde maatschappelijke eis tot het
fokken van gezonde honden? Hoe gaan we om
met de versmalde fokbasis? Hoe kijken we aan
tegen een mogelijke Outcross?

 
Over deze vragen willen we heel graag met u,
op de ALV de dialoog aangaan. U bent het im
mers die het bestuur moet aansturen. Het be
stuur van de NVSWH wil immers géén solitair
opererend clubje zijn binnen het grotere geheel,
maar wel de uitdragers en uitvoerders van uw
ideeën, indien deze door de meerderheid gedra
gen worden. Uw stem in dit verhaal zal ook be
palen hoe uw bestuur zich zal opstellen naar de
ruimere kynologie ten aanzien van de vragen die
aan ons gesteld worden.
 
Op de ALV zullen we ook afscheid nemen van
twee bestuursleden. Martijn, engageerde zich in
turbulente tijden om het penningmeesterschap
voor 2 jaren te willen waarnemen. Gedurende 2
jaren heeft hij zich trouw en voortreffelijk van zijn
taak gekweten en wil deze fakkel nu graag
doorgeven.
 
Gosling had de hoop om zich na het herstel van
zijn ernstige ziekte weer vol op het secretariaat
te kunnen storten. Maar hij moet, samen met ons
vaststellen, dat dit momenteel nog een veel te
hoog gegrepen ambitie is. De combinatie van
het herstel, professioneel terug vol aan de bak
gaan en privé omstandigheden, maken het
goede beheer van het secretariaat zeer moeilijk.
Daarom acht hij het raadzaam om deze be
stuursfunctie terug neer te leggen, zodat de
kwaliteit van het secretariaat daar niet onder lijdt.
Een beslissing de het verantwoordelijkheidsge
voel van Gosling siert! Wij zijn hem als bestuur
dan ook erg dankbaar voor het gedane werk en
getoonde engagement. Gosling heeft enkele
thema’s waar hij zich als een buldog in vastge
beten heeft, een ongelooflijke kennis in vergaard
heeft, waarvoor we steeds op zijn verdere enga
gement en inzet beroep kunnen doen.
 
Vervolg op pagina 5
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Bestuur
VOORZITTER
Jan Verbeeck
voorzitter@saarlooswolfhonden.nl
Telefoonnummer 0032(0)93661119
PENNINGMEESTER
Martijn van Onna
penningmeester@saarlooswolfhonden.nl
Telefoonnummer: 0031(0)487511999
SECRETARIS
Gosling Mast
secretariaat@saarlooswolfhonden.nl
Keurnotenlaan 2, 9451 JB Rolde,
Telefoonnummer: 0031(0)592860567
EVENEMENTEN
Cees van der Geer
evenementen@saarlooswolfhonden.nl
Telefoonnummer: 0032(0)14815667
COMMUNICATIE
Marjon Minten
communicatie@saarlooswolfhonden.nl
Telefoonnummer 0031(0)492 368369 
BESTUURSLID
Willem Cloosterman
cloosterman@saarlooswolfhonden.nl
Telefoonnummer 0031(0)46 4422292    
Joost van Asten
belgie-info@saarlooswolfhonden.nl
Telefoonnummer: 0032(0)11755226 

Lidmaatschap
Contributie lidmaatschap
De contributie bedraagt € 22,50 per jaar. De
contributie voor gezinsleden is € 12,50 per jaar.
Nieuwe leden betalen € 11,50 inschrijfkosten
extra.
 
Betaling

Betaling ten name van: Nederlandse Vereniging
van Saarlooswolfhonden
Rabobank: NL47 RABO 0348 0587 80
Swiftcode van de bank: RABONL2U
Of
INGbank: NL81 INGB 0000 5175 12
Swiftcode van de bank: INGBNL2A

 
Op de voorpagina
Op de voorpagina staat Jezebel van de
Wolfsdreuvnik van Carin Wetzels. Moeder
van Jezebel is Norah, vader is Esa Evrain
Esa Nahubiya. Fokker van Jezebel is de fa
milie Verbeeck.

Rasinformatie
Nederland: Marjon Minten
communicatie@saarlooswolfhonden.nl
Telefoonnummer: 0031(0)492368369
België: Joost van Asten
belgie-info@saarlooswolfhonden.nl
Telefoonnummer : 0032(0)11755226
Français: Jan Verbeeck
francais-info@saarlooswolfhonden.nl
Telefoonnnummer: 0032(0)93661119
Deutsch : Gosling Mast
deutsch-info@saarlooswolfhonden.nl
Telefoonnummer: 0031(0)592860567 
English: Gosling Mast
english-info@saarlooswolfhonden.nl
Telefoonnummer: 0031(0)592860567   
 

Bezoek ons ook op ...
www.saarlooswolfhonden.nl
en
www.facebook.com/nvswh
 

Aanvragen formulieren
Voor aanvraag van een formulier lidmaatschap
of pupbemiddeling kunt u mailen naar commu
nicatie@saarlooswolfhonden.nl

Artikelen en foto's voor het
clubblad
Wilt u een tekstuele bijdrage leveren aan het
clubblad? Mail naar
communicatie@saarlooswolfhonden.nl
Ook zijn wij altijd op zoek naar mooie foto's. Wij
zien ze graag tegemoet!
Bijdragen voor het volgende clubblad inzenden
voor 20 juni 2014.

Dragers van Erespelden
E.Pielanen-Degenhardt, Gouden Erespeld
F.G. Pielanen, Zilveren Erespeld
H.G. Grotenhuis, Zilveren Erespeld
C. van der Teen, Zilveren Erespeld

4



Vervolg van pagina 3 
 
Samen met u zullen we verder bouwen aan een
goed en geëngageerd bestuur.
 
Ondertussen hoop ik dat u allen de jaarwisseling
goed bent doorgekomen en verlangend geniet
van de eerste tekenen van lente na een verzopen
en veel te warme winter. Ik hoop jullie allen te
kunnen ontmoeten op de ALV, de wandelingen,
de clubmatch…Want mensen zijn leuk, Saarloos
wolfhonden zijn leuk, maar Saarlooswolfhonden
mensen… die zijn gewoon super!
 
Vriendelijke groeten
Jan verbeeck
voorzitter

Let op: Betaling contributie 2014!
Net als vorig jaar hebben wij ervoor gekozen om
geen acceptgiro naar u te sturen voor de beta
ling van de contributie.
 
Wij vragen u om de contributie over te maken op
één van onderstaande rekeningen. Maak bij de
omschrijving gebruik van uw lidnummer. Dat
lidnummer vindt u op de achterzijde van dit blad
bij uw adres. Hartelijk dank voor u medewerking.
 
Betaling ten name van: Nederlandse Vereniging
van Saarlooswolfhonden
Rabobank: NL47 RABO 0348 0587 80
Swiftcode van de bank: RABONL2U
Of
INGbank: NL81 INGB 0000 5175 12
Swiftcode van de bank: INGBNL2A

Joe Kat Show 29 mei 2014
 
De Joe Kat Show is een twee-jaarlijkse hondententoonstelling voor alle tot rasgroep 1 behorende
herdershonden en veedrijversrassen, waaronder de Saarlooswolfhond. De show is vernoemd naar
de initiatiefnemer en oprichter, de heer Joe Kat. De Joe Kat Show vindt traditiegetrouw plaats op
Hemelvaartsdag. Dit jaar op 29 mei 2014. De show wordt buiten gehouden op terreinen van KC
Arnhem (Drielsedijk 15 a).
 
De Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden wil zich graag met een aantal honden verte
genwoordigen op deze show. Wie schrijft zich in? Meer informatie vind je op www.fhv-online.nl. In
schrijving sluit op 1 mei., Wil je graag meer informatie dan kun je ook terecht bij bestuurslid Cees
van der Geer.

U bent natuurlijk ook van harte welkom om de deelnemers aan te komen moedigen!
 
 

Verbod verwijderen van bijklauw
tjes bij honden per 1 juli 2014
 
In het besluit Diergeneeskundigen is het Ingre
penbesluit aangepast. Het besluit Diergenees
kundigen is een onderdeel van de Wet Dieren
(vervangt de huidige Gezondheids- en welzijns
wet voor dieren). Door deze aanpassing in het
Ingrepenbesluit is het dierenartsen niet meer
toegestaanom bijklauwtjes (ook wel wolfsklauw
tjes genoemd) te verwijderen bij honden tot de
leeftijd van 4 dagen.
 
Wanneer de bijklauwtjes voor problemen zorgen
en er een medische noodzaak is, mogen dieren
artsen de bijklauwtjes wel verwijderen. Bijklauw
tjes zijn bijteentjes die sommige rassen aan de
achterpotenhebben, soms zelfs twee paar. Bij
een aantal hondenrassen is het bezitt en van
bijklauwtjes een onderdeel van de rasstan
daard. Echter, de afwezigheid van bijklauwtjes
wordt in veel FCI rasstandaarden als gewenst
aangegeven.
 
Net als bij het verbod op het couperen van oren
en staarten, staat de nati onale wetgeving altijd
boven de kynologische reglementen. De Raad
van Beheer zal internationaal onder de aan
dacht brengen dat het verwijderen van bijklauw
tjes in Nederland na1 juli 2014 niet meer is toe
gestaan.De Raad van Beheer vindt dat dit bij
keuringen geen negatieve beoordeling dan wel
een lagere plaatsing in een klasse mag
opleveren
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Mashika van de Wolfsdreuvnik
En daar ben ik dan, mijn naam is Mashika van de Wolfsdreuvnik , ik ben
een Saarlooswolfhond geboren op 1 december 2013 in Herdersem, dat
plaatsje ligt in België tussen Dendermonde en Aalst. Mijn moeder heet
Kayleigh en mijn vader Joscha van de Wolfsdreuvnik.
 
Ik had eigenlijk 2 broertjes en 2 zusjes, 1 broertje is na 2 dagen overleden
en nu zijn we nog met ons viertjes.
 
Op 11 januari 2014 kwamen mijn nieuwe “ouders” een kijkje nemen in
Herdersem, ik wist toen nog niet dat die twee mensen mijn nieuwe ouders
zouden worden anders had ik me natuurlijk heel anders gedragen dan
ik nu waarschijnlijk heb gedaan. Misschien heb ik mijn nieuwe mams

wel in de broekspijpen gebeten of heb ik aan haar vest gehangen. Misschien heb ik mijn nieuwe
paps wel in zijn oor gehapt toen hij mij optilde. Dat weet ik allemaal niet meer. Ik weet nog wel dat
er heel veel mensen tegelijk naar mij en mijn zusjes en broertje kwamen kijken.
 
Mijn biologische moeder heeft dat waarschijnlijk toen al wel geweten want zij liep steeds maar heen
en weer in de tuin, ze gedroeg zich eigenlijk best wel anders dan anders. Toen iedereen ’s middags
weer weg was, ben ik maar gelijk gaan slapen, want wat was ik moe.
 
Zelfs op de dag dat mijn nieuwe ouders mij op kwamen halen wist ik nog steeds niet wie het zouden
zijn. Er waren een heleboel mensen die mij en mijn broer en zusjes gingen bekijken, over ons gingen
praten en uiteindelijk kreeg ik te horen dat ik naar Zeewolde ging verhuizen. Ik was wel heel erg
benieuwd hoe het daar zou zijn. Ze zeggen dat die plaats het Wassenaar van de polder is, maar
ik ga dat toch maar eens met eigen ogen bekijken.
 
Op 1 februari om half 10 stonden mijn nieuwe ouders voor de deur, met een oude groene Opel
Astra, dat vond ik wel een beetje raar, want ze hadden mij verteld dat ik met een echt Hummer H1
naar huis mocht. Wat was er gebeurd? De Hummer was kapot gegaan en toen moesten ze een
auto lenen om mij op te halen.
 
Ik begreep dat mijn nieuwe ouders al heel wat boeken hadden gelezen over mij. Ze denken
waarschijnlijk dat ze nu alles weten, maar ik zal ze eens een poepie laten ruiken. ;-)
 
Iemand pakte mij op en ik werd zomaar in de handen gedrukt van een mevrouw, dat zal mijn
nieuwe mams wel zijn dan. Ze is blond, ik hoop niet dat ze erg dom is, en ze noemen haar Nina.
Even later zag ik ook mijn nieuwe paps. Hij heet Willem en heeft helemaal geen haar op zijn hoofd.
Mijn biologische vader heeft wel veel haar. Raar hoor! Mijn nieuwe paps smaakte trouwens wel
lekker! ;-)

 
Nadat ze in de kamer van mijn oude huis op
allemaal papieren hadden geschreven,
kreeg ik een klein zwart halsbandje om. Dat
bandje paste echt bijna niet meer, want ik
schijn best een big boy te zijn. Ik weeg ook
meer dan mijn broer en zusjes. Dat wordt nog
wat met mij als ik ga groeien. Aan dat hals
bandje kwam ook nog eens een blauw
riempje, daarmee wilden ze mijn aan een

lijntje houden. Ik werd opgetild en we gingen zomaar de voordeur uit.
Ik heb mijn biologische moeder niet eens fatsoenlijk dag kunnen zeggen. Wel een beetje vreemd
vond ik dat.
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Op de achterbank van de Opel stond een grote zwarte bak, waar ik wel vier keer in kon. Daarin
lagen badhanddoeken en ik werd daarin gezet. Mijn nieuwe mams kwam naast mij zitten en mijn
nieuwe paps ging achter een rond zwart ding zitten aan de voorkant. Later begreep ik dat dat het
stuur was. Ik vond het niet leuk in de auto. Mijn maag ging heel raar draaien en ik moest zomaar
spugen. Tussendoor viel ik in slaap want ik was eigenlijk best wel moe van al de nieuwe indrukken.
 
Ineens ging de motor van de auto uit en stapten mijn nieuwe ouders uit de auto, ze pakten mij op
en namen me mee naar binnen. Daar zag ik een andere hond lopen, een bruine, dat bleek ook
een Belg te zijn. Een Tervuerense herder. Hij is al 8 jaar. We hebben even aan elkaar gesnuffeld en
ik denk dat wij wel vriendjes kunnen worden. Misschien kan ik wel heel veel van hem leren.

Dit zijn Gabiysh en ik samen.
 
Mijn bakjes waaruit ik kan eten en drinken stonden al klaar
met vers water en ik kreeg ook nog eens lekkere brokjes.
Dat deed mij weer een beetje aan thuis denken. Die
brokjes daar smaakten precies hetzelfde. Ik had eigenlijk
best wel een beetje veel honger en het was ook zo verdwe
nen. Daarna ben ik even lekker gaan slapen op de bad
handdoek die ze mee hadden genomen uit het nest waar
ik woonde. Lekker geurtje is dat. Ik lag tussen de voeten
van mijn nieuwe paps in op een warme vloer. Het is best
fijn hier.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op het moment dat ik wakker wordt nemen ze mij mee naar buiten en word ik in het groene gras
gezet. Dat kriebelt wel een beetje aan mijn neus, maar het is niet vervelend. Ik zag Gabiysh een
plasje doen en ik dacht toen, zal ik dat ook eens proberen hier op het groene gras. Mijn paps en
mams vonden dat schijnbaar heel erg leuk, want ze waren heel blij en zeiden: “Goed zo!” ik kreeg
zelfs een brokje maar daar had ik nu even geen zin in, ik wilde alleen maar naar Gabiysh toe.
 
Weer in huis ging ik spelen met mijn paps, hij vind het best leuk met mij, want hij ging zelf ook op
de grond liggen. Ik had nieuwe speeltjes gekregen, zelfs met piepjes erin. Daarna ben ik nog even
door het huis gelopen. De keuken doe ik morgen of zo wel, dat is me allemaal nu te veel. Ik moest
wel even weer een dutje doen. Ik hoorde ze praten over mijn grote poten. Ze zeiden dat ik die nodig
zou hebben in de sneeuw. Sneeuw? Wat is dat? Dat ken ik helemaal niet! 
 
Gabiysh ging ook even naast mij liggen, hij vindt mij nog een beetje raar. Ik loop, als ik wakker ben,
ook de hele tijd achter zijn kont aan en ik probeer in zijn staart te happen, maar hij heeft zoveel
haar, dat ik soms alleen maar haren in mijn bek heb. Pffff! Da’s niet lekker! Ik moet nog wel leren
om Gabiysh met rust te laten als hij slaapt, dat doet hij bij mij ook, maar ik vind dat nog wel
moeilijk hoor.
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Afgelopen nacht heb ik in een grote Bench geslapen naast het bed van mijn ouders. Ik lag op een
zwart zacht kleed met allemaal witte wolvenpootjes en mijn vieze, lekkere handdoek lag er ook bij.
Ik viel gelijk in slaap en ik heb doorgeslapen tot ’s morgens 5 uur. Ze hebben mij toen even buiten
in het gras gezet, zodat ik even een plasje kon doen en daarna ging ik lekker in mijn Bench weer
verder slapen tot half 8. Goed van mij he? Ik heb heerlijk geslapen!
 
Volgens mij houd ik hier wel uit!
 

 
Mashika
(Mashika woont bij de familie Stulen)
 

Aankondiging Outcross door AVLS
In de laatste Raadar (een uitgave van de Raad van Beheer, te vinden op www.raadvanbeheer.nl),
werden de plannen van de outcross van de Saarlooswolfhond (door de AVLS) en de Wetterhoun
aangekondigd. De proces van outcross wordt door de Nederlandse Vereniging van Saarlooswolf
hond met gepaste aandacht van nabij gevolgd. Wij houden u op de hoogte!
 
Zie hier het bericht uit de Raadar van februari 2014
 
OUTCROSS SAARLOOSWOLFHOND EN WETTERHOUN
Binnen de Nederlandse hondenrassen is door de Saarlooswolfh onden vereniging (AVLS) en de
Wetterhoun vereniging (NVSW)aangegeven dat een goede toekomst van hunrassen alleen is te
realiseren als er nu ‘vers bloed’ ordt toegevoegd aan de bestaande populaties. Met ‘vers bloed’
wordt een kruising met een ander, erkend hondenras bedoeld. De Raad van Beheer heeft deze
rasverenigingen om een plan van aanpak gevraagd. Daarin staat beschreven wat de situatie van
het ras/de populatie op dit moment is en hoe men de outcross vorm gaat geven. Maar ook staat
hierin beschreven hoe de nakomelingen vervolgens mogen/moeten worden ingezet voor de fok
kerij. De rasverenigingen nemen de plannen en de oplossingen zeer serieus en de Raad van Beheer
heeft er alle vertrouwen in dat de rassen op deze manier een goede toekomst tegemoet kunnen
zien, waarbij gezondheid en gedrag leidend zijn boven het uiterlijk. Maar waarbij ook de honden
met ‘vers bloed’ zeker wel herkenbaar blijven.
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Uitnodiging clubmatch 2014
 
Op zaterdag 28 juni is de jaarlijkse clubmatch
van de Nederlandse Vereniging van Saarloos
wolfhonden. Namens bestuur en organisatie
nodigen we u als lid van de NVSWH van harte uit
om de clubmatch te bezoeken en uw hond in te
schrijven.
 
Inschrijving gratis!
Om onze leden tegemoet te komen in deze toch
al dure tijden, is besloten dat de inschrijving van
uw hond(en) dit jaar wederom kosteloos is. Wij
hopen dat u uzelf, uw hond, bestuur en organi
satie en belangstellenden het grote plezier zult
gunnen om deze dag aanwezig te zijn.
 
Uw aanwezigheid is belangrijk!
Misschien geeft u niet zo veel om hondenten
toonstellingen, of misschien ziet u tegen het
presenteren van uw hond in de ring op. Toch is
het belangrijk dat zoveel mogelijk leden met hun
Saarlooswolfhond naar de clubmatch komen.
Wat is het resultaat van de fokkerij? Hoe zien de
jonge honden eruit? En hoe zijn de volwassen
honden uitgegroeid? Onze clubmatch is een
informeel gebeuren, waarbij sfeer en onderlinge
verbondenheid voorop staan. Ieder jaar weer
blijkt dat juist het elkaar weer spreken, de onder
linge contacten en het zien van al die prachtige
Saarlooswolfhonden de leden bindt en nieuwe
leden zich welkom doet voelen.Wilt u daarom
alstublieft bij 28 juni in uw agenda 'Clubmatch
NVSWH' noteren en uw hond(en) inschrijven?
 
Ook voor belangstellenden een aanrader! 
Ook voor belangstellenden is de clubmatch een
evenement dat eigenlijk niet gemist mag wor
den: het is de gelegenheid om veel prachtige en
rastypische Saarlooswolfhonden te zien en te
beleven. U kunt aan de ring meekijken wat de
keurmeester van de honden vindt, met eigena
ren praten en informatie opdoen over het leven
met deze toch zo bijzondere honden.
 
Locatie
Dogcenter Zaltbommel
Jan Stuversdreef 4
5315 NZ Kerkwijk (gemeente Zaltbommel)
Tel: 0418-514551 

 
Tijden
Zaal open:                     08.30 uur
Aanvang keuringen:    10.00 uur
 

Keurmeester
De uitgenodigde keurmeester is de heer Rutten
 
Inschrijving
U kunt inschrijven met gebruikmaking van het
inschrijfformulier dat u vindt op www.saarloos
wolfhonden.nl. De inschrijving sluit op 9 juni 2014.
Voor vragen of aanvullende informatie kunt u
contact opnemen met een van de bestuursle
den. U vindt de contactgegevens in dit clubblad
of op onze website.
U ontvangt geen bevestiging van uw inschrijving.
Het programmaboekje en het deelnamenum
mer van uw hond worden aan u uitgereikt bij
binnenkomst.
 
Net als vorige jaar is er geen verloting, een
(kleine) bijdrage om de onkosten te bestrijden is
natuurlijk altijd welkom.
 
Graag tot zaterdag 28 juni in Dogcenter
Zaltbommel!
 
Bestuur Nederlandse Vereniging van
Saarlooswolfhonden
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Maak kennis met onze pup Malek
 
 
Wij wilden graag een hondje. Mijn vriend en ik oriënteerden ons op verschillende rassen en de
Saarlooswolfhond sprak ons verreweg het meeste aan. Niet alleen vanwege het uiterlijk, maar ook
door de bijzondere aard en identiteit van het beestje. In de jaren dat wij lid zijn van de NVSWH
hebben wij deze prachtige hond met veel interesse en plezier van dichtbij mogen meemaken. Toch
was er nog één ding wat miste, wij hadden zelf nog geen Saarlooswolfhond!
 
Het is best spannend om een pup te krijgen, het is een grote verantwoordelijkheid en alles moet
goed geregeld zijn. 25 januari was het voor ons zover: mijn vriend en ik mochten onze pup ‘Malek’
mee naar huis nemen. Malek is een flinke reu uit het nest van Norah en Luthor. Zo flink dat onze
dierenarts aanraadde om over te stappen op voer voor pups van grote hondenrassen. In overleg
met de vereniging hebben wij dat dan ook gedaan. Maleks poten zijn grote flappers, waar hij nogal
eens over struikelt. Daaraan kan je zeker zien dat deze SWH echt een grote jongen wordt.

 
De eerste dagen hadden wij een engeltje in huis. Malek is
een volgzaam beestje dat erg gefocussed is op zijn baasjes.
Er was meteen een sterke band tussen ons. Als hij ‘s nachts
wakker werd, werd ik dat ook. Als ik even een boodschapje
deed, miste ik Malek. Het is ook zo’n aandoenlijk ventje! De
eerste week kon ik nergens anders over praten. Zelfs de
pompbediende bij het tankstation was op de hoogte dat ik
een pup kreeg!
 
Malek voelde zich al snel thuis. De dagen die volgden waren
van uitproberen. Mag ik met mijn voorpoten op de salonta

fel? Mag ik naar de handen van de baasjes happen? Mag ik de handtas van het vrouwtje als
kauwspeeltje gebruiken? Het antwoord luidde ‘nee’. Het blijkt dat Malek qua gedrag erg op zijn
vader ‘Luthor’ lijkt. Luthor was snel zindelijk ( net als Malek) en als pup zijnde was hij – vooral na het
uitlaten – erg happig. Gelukkig hebben we daar goede tips voor meegekregen en is ons ook wel
een hart onder de riem gestoken.
 
Corrigeren moet natuurlijk consequent. Maar alleen corrigeren met al die ‘negatieve’ energie is
voor niemand leuk. Daarom zijn er verschillende afleidingsmanoeuvres die soms net zo goed
werken als een correctie. Zo leren wij van Malek en hij van
ons. Nu, na enkele weken, voelen wij elkaar al beter aan.
Malek laat zich al goed aansturen en begrijpt wat er van
hem verwacht wordt. Hij doet alles voor een lief woord, een
koekje of een aai. Malek kan heel goed laten zien dat hij je
vriendje is door voor je te gaan zitten en zijn poot aan te
bieden. Zo schudden wij dagelijks meerdere keren zijn poot
en bevestigen wij dat we zijn maatjes zijn.
 
Malek groeit als kool, daar verbazen wij ons elke dag weer
over. Ons dagelijks leven is afgestemd op het ritme van de
hond. We zouden niet anders meer willen. Het is heerlijk om
deze kleine rakker bij ons in huis te hebben. Buitenshuis gaat
het ook goed. Wandelen in de natuur vindt hij geweldig en
andere hondjes zijn erg interessant. Hij doet alles wat een
pup zou moeten doen en hij heeft zijn hartje op de juiste
plaats. Hopelijk mogen wij nog lang van zijn gezelschap genieten.
 
Ronald en Marieke
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Algemene Ledenvergadering 2014
 
Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden 
Het bestuur roept de leden op voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING 2014 
Op zondag 06/04/2014 in het dorpshuis “De Lier”, Koningsweg 12, 6655 AC Puiflijk (gem Druten),
Aanvang 10.30 uur (zaal open 10.00 uur)
 
 Agenda 
1.    Opening
2.    Ingekomen stukken
3.    Notulen vorige Algemene Ledenvergadering (02 juni 2013)
4.    Jaarverslag 2013
5.    Financieel overzicht 2013   
6.    Begroting 2013
7.    Verslag kascommissie 
8     Verkiezing kascommissie 
9.    Voorstel en motivatie tot aanpassing van de jaarlijkse contributie: voor leden: €25,00,
       gezinsleden: €15,00   
10.  *Bestuursverkiezing:
          - aftredend en herkiesbaar: dhr. Willem Cloosterman
          - aftredend en niet herkiesbaar: dhr. Martijn Van Onna
          - aftredend en niet herkiesbaar: dhr. Gosling Mast
          - Het bestuur draagt voor: dhr. John van der Mee en mevr. Julia Pau
11.  Bespreking en stemming voorstel aanpassing Statuten en Huishoudelijke reglementen
       U kunt de voorgestelde wijzigingen opvragen via voorzitter@saarlooswolfhonden.nl
10. Mededelingen van het bestuur:
        - Fokkerij: stand van zaken fokkerij NVSWH, gedachtewisseling over “hoe in de toekomst 
          om te gaan met gezondheidsrisico’s in de fokkerij van de NVSWH”, Outcross AVLS en 
          RVB, Project invriezen sperma, wijzigingen in de FCI-format rasstandaard
        - Evenementen: Plannen voor 2015, Tentoonstellingen, Animal Event, wandelingen
12   Rondvraag
13   Sluiting
***************************************************************************************
Het bestuur is gerechtigd een introducé te weigeren.
Betaal tijdig uw contributie (denk aan uw stemrecht!)
* Kandidaatstelling is gesloten 01 maart 2014
 
 
Wanneer het benodigde aantal leden voor goedkeuring van de staturen en huishoudelijk reglement
niet aanwezig is, wordt direct na de Algemene Ledenvergadering een Bijzondere Ledenvergadering
gehouden (zie statuten). 

Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden 
 
Het bestuur roept de leden op voor de
BIJZONDERE ALGEMENE LEDENVERGADERING 2014 
Op zondag 06/04/2014 in het dorpshuis “De Lier”, Koningsweg 12, 6655 AC Puiflijk (gem Druten),
Aanvang 13.30 uur
 
 Agenda
1.    Opening
2.    Bespreking en stemming voorstel aanpassing Statuten en Huishoudelijke reglementen
3.    Sluiting
***************************************************************************************
Het bestuur is gerechtigd een introducé te weigeren. Betaal tijdig uw contributie (stemrecht).
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Overleden
Afgelopen maanden kregen we enkele berichten van onze leden over het overlijden van hun hond.
We wensen hen heel veel sterkte toe!

Brego van de Wolfsdreuvnik (17.10.2002 - 25.01.2014)
 Na 11 jaar hebben we afscheid moeten nemen van Brego.

Hij kwam bij ons na een moeilijke start bij zijn geboorte. De allereerste “van de Wolfsdreuvnik”.
Onbekend was hoe hij zich verder zou ontwikkelen. Dat hij
zo’n lange tijd in goede gezondheid bij ons mocht zijn
hadden we toen niet gedacht.
 
Net als iedere Saarloos had hij zijn eigen dingetjes. In zijn
jonge jaren was hij een verzamelaar. Al zijn speeltjes op één
plaats. En lagen ze niet bij elkaar, dan zorgde hij daar wel
voor. Hij zal ongeveer een half jaar oud geweest zijn toen
hij alles onder de grote eik in de tuin gegroepeerd had. Zijn
piepspeeltje, kong, flostouw, flosbal, wat klein spul en een
oude, vieze, gerafelde kokosmat. Het Belgische weer is net
als het Nederlandse, het wil nog wel eens regenen. Zo ook
die dag. Besloten werd zijn speeltjes naar binnen te halen.
Alles opgepakt, behalve de kokosmat, daar was geen eer
aan te behalen. De rest netjes binnen op een hoopje ge
legd. Dan horen we een raar, slepend geluid van buiten
naar binnen door de bijkeuken en keuken komen. Triomfan
telijk kwam Brego met een rafel van de kokosmat tussen zijn
voortandjes de kamer in. De rest van de kokosmat sleepte
er achteraan. Zo, ik help even mee, klus geklaard.
 
Na de zomer had hij er altijd moeite mee als ’s avonds de
achterdeur weer regelmatig dicht ging. Dan wilde hij con
stant naar buiten en indien nodig maakte hij de deur zelf

wel open. Een deur stond ook nooit ver genoeg open. Hij moest deze altijd met zijn snoet verder
open duwen, ook al kon hij er makkelijk door.
 
Een gewoonte waarover we ons altijd verbaasd hebben was zijn “rondje om de bank”. Het ritueel
bij het ’s morgen opstaan. De andere honden volgden het normale pad. Vanuit de hal links de
kamer in, links de keuken in, rechtdoor naar de bijkeuken en rechts naar buiten. Zo niet Brego. Hij
ging vanuit de hal links de kamer in, rechtsaf een rondje links om de bank, rechtdoor de keuken in
en verder achter de anderen aan. Waarom hij iedere morgen het rondje om de bank moest maken
is ons nu nog steeds een raadsel.
 
Hij bleek een heel sociale, niet terughoudende Saarloos te zijn. Groeide op met Kylian en Moreeke.
Was een jaar alleen met Moreeke en vormde toen samen met hem en Nicky ons roedel. Na het
overlijden van Moreeke was er even verwarring in het roedel. Wie van de twee zou het leiderschap
van Moreeke overnemen? Eigenlijk is dat geen van beiden geweest. Ze hadden een gelijkwaardi
ge verhouding en het lag aan de situatie wie de voortrekkersrol vervulde.
 
Brego heeft veel voor het ras betekend. In zijn nakomelingen zien we uitdrukkingen, trekjes, eigen
aardigheden en uiterlijke kenmerken van Brego terug. En dat vinden we leuk. Hij heeft ook veel voor
ons betekend.
 
We hebben genoten van de altijd vriendelijke Brego en we missen hem.
 
Kees en Anita
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Osda Oginali van 't Schoman (02.06.2001 - 01.2014)
 
Tot ons grote verdriet moeten we jullie mededelen dat wij Osda Oginali van 't Schoman op de
leeftijd 12,5 jaar hebben moeten laten inslapen. Hoewel wij maar gedurende 19 maanden als lo
geeradres fungeerden, doet afscheid nemen van deze saarloos met z'n gouden karakter pijn.
 
Jo Beun vroeg ons 1,5 jaar geleden of wij de verzorging van Osda op ons wilden nemen omdat zijn
baasje, Ilse Spuijbroek, wegens ziekte hem niet meer kon verzorgen. Wij willen haar bedanken voor
het vertrouwen dat zij in ons stelde en hopen dat zij de kracht vindt om haar ziekte te overwinnen
en het verlies van haar trouwe metgezel een plekje te geven.
 
Jan en Corrie Kersten
van " Thajakhor "

Esa Evrain Esa Nahubiya (03.07.2004 - 28.02.2014)
 

Mijn hond is dood - Toon Hermans
 
Mijn hond is dood
Ik moet hem gaan begraven
Mijn tranen druppelen op zijn vacht
Hij is nog warm, zijn ogen zijn gesloten
Zijn vacht is glanzend en heel zacht
Nog eenmaal streelt mijn hand zijn lijf
Zoals ik zo vaak heb gedaan
Ik zie alles uit zijn leven
In flitsen langs mijn ogen gaan
Zijn lichaam ligt slap in mijn handen
En overtuigd me van zijn dood
Je was een vriendje
Ik huil, mijn verdriet is groot
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Rastype in beeld
Door omstandigheden waren we de laatste weken en maanden nogal druk met het zoeken naar
goede en sprekende foto’s die het juiste rasbeeld goed konden weergeven. In het clubblad pro
beren we hier constant aandacht aan te geven en ook ruimte te laten voor de variatie die er binnen
dit juiste beeld, gelukkig nog, aanwezig is. Zo groeit er langzaam aan een selectie van beeldma
teriaal. In dit clubblad willen we u graag een deel van deze selectie tonen. Hierbij beperken we ons
tot enkele erg sprekende oudere honden en de jongere generaties. We houden het bij het alge
mene beeld, wat de Engelsen zo mooi “ the overall expression” noemen. We presenteren u dus
graag een collage van tyische honden. Staat uw hond er niet bij? Hij had er ook zeker bij gemogen….
 

Luthor Lesharo Timberley
 

Jezebel van de Wolfsdreuvnik
 

Mysmoke van de Wolfsdreuvnik
 

Brego van de Wolfsdreuvnik
 

Lycos Lyranak Timberley
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Ayka
 

Jutta van de Wolfsdreuvnik
 

Tmoreeke Taunus Timberley
 

Joscha van de Wolfsdreuvnik
 

Baruch en Moshe (Biko)
 

Tara Tamara Timberley en  
Brego van de Wolfsdreuvnik
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Het voeren van je hond
 

Naast de nodige vaccinaties en anti-parasieten behandelingen om je hond gezond te houden,
dien je je hond natuurlijk ook te eten te geven. Duuhh… doe je dat niet, dan heb je een probleem,
hoor!  Oh, dat klinkt eenvoudig niet? Maar, dat is het niet! Om te beginnen is er zoveel hondenvoer
op de markt dat je door de bomen het bos niet meer kunt zien en dan moet je ook nog weten wat
goed is voor je hond. Pfffff……….
 
Alles op een rij 
Het leek me leuk om eens op een rijtje te zetten wat je zo al aan je hond kunt voeren.
Met de pot mee: je hond voeren met eten wat jezelf ook eet. Volgens sommige theorieën, zou dit
helemaal niet zo onnatuurlijk zijn, omdat deze denkwijzen aannemen dat de hond geëvolueerd is
vanuit de wilde honden die zich aangesloten hebben bij de mens omdat zij in de omgeving van
de mens, in het afval van die mensen, eten konden vinden.
Droogvoer: Daar zijn er werkelijk zoveel van, dat er niet meer te kiezen is. Uitgevonden om het de
eigenaar makkelijk te maken.
Nat voer: Waarschijnlijk ontwikkeld om die consument, die dacht dat een hond een vleeseter was,
tegemoet te komen(het lijkt tenslotte meer vlees te bevatten dan brok).
KVV: Dit is een diep gevroren vers vlees voeding
Barf: Dit staat voor Biological appropriate raw food. Als je barf voert dan voer je vers vlees in ver
schillende vormen, hele prooien en botten met vlees eraan en stukken vlees. Dit vul je dan nog aan
met verschillende voedingssupplementen, oliën, groenten, fruit etc. Ook kun je wel of niet koolhy
draten in het voer opnemen.
 
Kvv en barf zouden beter aansluiten bij het natuurlijke dieet van de voorouder van de hond nl: de
wolf. De producenten van droogvoer noemen de hond een omnivoor of alleseter. De aanhanger
van de wolf-afstammingstheorie noemt de hond een vleeseter. Het spijsverteringsstelsel van de
hond zou van mond tot kont nauwelijks afwijken van dat van de wolf. Persoonlijk vind ik dat wel
logisch. Als je naar het gebit kijkt, is het wel duidelijk dat de hond afstamt van een vleeseter, met
al die scheurelementen en grote hoektanden en geen maalkiezen.
 
Met de pot mee 
Heel vroeger aten de mensen niet wat wij tegenwoordig eten. Ons huidige eten is sterk bewerkt en
gemanipuleerd. Het is voor ons al niet eenvoudig om een gezonde, evenwichtige, natuurlijke
voeding in te nemen. En als ons eten voor ons al te zout, te vet en te suikerrijk is, is het dat voor onze
honden ook. Ons eten bevat niet alle noodzakelijke voedingsstoffen in de juiste verhoudingen voor
de hond en teveel granen(gluten) Waarschijnlijk ook teveel kleur-geur en smaakstoffen al dan niet
chemisch. Wel makkelijk voeren en altijd beschikbaar. Niet al te goed voor het gebit en het gewicht.
 
Brok (Diner) 
Mits je niet voor de aller goedkoopste variant gaat, is het uitgebalanceerd en bevat het alle
noodzakelijk voedingsstoffen. De kwaliteit kan enorm variëren. Tja, het is natuurlijk een speelbal
geworden van de commercie. De grote merken doen heel veel aan research en ontwikkeling. Heel
mooi, zou je zeggen. Maar cynisch denk ik dat de R&D (research and development) voornamelijk
gericht is op de eigenaar. Wat is voor de eigenaar aantrekkelijk om aan de hond te geven. De
hond moet het gretig eten, het moet een zekere geur hebben, die wij voor ons eten waarschijnlijk
niet waarderen, maar voor onze hond heel geschikt vinden. Het moet er leuk uitzien (kleurtjes,
vormpjes) en we moeten ons goed voelen vanwege het feit dat we onze hond zo goed te eten
geven. Er is heel veel aanbod met allerlei toegevoegde kwaliteiten, zoals bv. enzymen voor een
gezond gebit of voedingssupplementen voor gezonde gewrichten. Het is makkelijk te voeren en
makkelijk te verkrijgen en bewaren. De hoeveelheden voer die je per dag dient te geven, zoals
vermeld op de verpakking, zijn standaard te veel. Bevat heel veel granen, (vaak het hoofdingrediënt)
want die zijn goedkoper dan vlees en daarom een zeer geschikt vulmiddel. Over het algemeen
niet zo goed voor het gebit en het gewicht als je de richtlijnen volgt.
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Nat voer 
Ook hier geldt dat het een uitgebalanceerd, volledig voer is (moet wel op de verpakking staan dat
het om een volledig voer gaat). Vaak ook “opgeleukt” met allerlei extraatjes op gezondheidsgebied.
Grote voordeel van nat voer is, dat het daadwerkelijk nat is. Het bevat veel water, ik heb wel eens
horen zeggen 80%?? En dat is dan wel weer goed voor je hond. Zeker als het niet zo’n drinker is.
Doet luxe aan vergeleken met brok. Ook geen aanrader voor het gebit. Makkelijk te bewaren en
te voeren.
 
KVV 
Bevat alle noodzakelijke voedingsstoffen in de juiste verhoudingen indien “compleet voer” op de
verpakking staat. Groot kwaliteitsverschil tussen de merken onderling. Kwaliteit van het vlees kan
zeer uit één lopen en kan ook veel granen(gluten) bevatten. Kwaliteit van de voedingssupplemen
ten kan ook zeer verschillen. Bij voorkeur geen merk met synthetische toevoegingen nemen. Groot
nadeel is dat het diepgevroren is. Je moet eraan denken op tijd te ontdooien( nooit in de magne
tron) en het voeren zelf kan een heel geklieder zijn en vies. (stinken, bloed) Niet makkelijk mee te
nemen op reis en kan maar kort bewaard worden als het eenmaal ontdooit is. Heeft geen nadeli
ge invloed op het gebit, maar ook geen reinigende werking.  Er zijn veel verschillende uitvoeringen
met diverse basis vleessoorten bv Rund, kip, eend, kalkoen, lam, struisvogel, paard, geit, konijn en
vast nog wel een paar. Er zijn vitamines, oliën en groenten en koolhydraten aan toegevoegd.
Meestal is dit voer glutenvrij en is de koolhydraatbron rijst.
 
Barf 
Niet zo makkelijk aan te komen (tenminste: niet in de supermarkt) en groot nadeel is dat het niet
alle noodzakelijke voedingsstoffen in de juiste verhoudingen bevat. Je moet echt wel iets afweten
van voeding. Komt meer bij kijken dan je denkt! Ook hier geldt diepgevroren en moeilijk mee nemen
op vakantie. Groot voordeel: door de botten houdt je hond een goed gebit! Alhoewel het geven
van de verkeerde botten ook voor ellende kan zorgen.Belangrijk is dat je vlees niet ontdooit in de
magnetron. Het grote voordeel van levend voeren, zoals vers ook wel omschreven wordt, zijn de
bacteriën die erin zitten. Zij zorgen voor een goede darmflora. In de magnetron gaan deze bacte
riën dood. Brok en blik zijn zgn. dode voeders; door verhitting zitten er geen bacteriën meer in en
ben je dus een heel belangrijk voordeel kwijt.
 
Geëxpandeerd of geperst? 
Nog een iets dat je dient te vermijden is het voeren van brok en vlees tegelijkertijd. Tenminste
geëxpandeerde brok en vlees. Geperste brok en vlees mogen wel bij elkaar. De reden hiervoor is
dat brokken en vlees verschillend verwerkt worden in het spijsverteringssysteem. Brok neemt heel
veel vocht op en vormt boven in de maag een dikke, drijvende brij. Het duurt lang eer de maag
dit verwerkt heeft. Geperste brok gedraagt zich meer als vlees en valt uit elkaar en zakt naar onder in
de maag. Leuk om te weten: Het ph gehalte van het maagzuur van een met brok gevoerde hond
is 5 of 6. Van een met  vers vlees gevoerde hond 1 of 2. Het maagzuur van een vleesetende hond
is dus veel zuurder.  Om deze reden kan een vleesetende hond ook makkelijk botten eten. Voor
een brok hond is dit moeilijker. Botten nooit koken!! Dan gaan ze splinteren. Geef bij voorkeur de
wat zachtere botten, zoals bv ribben en nekken van pluimvee. Sommige botten (dragende delen
van grote dieren) kunnen zo hard zijn dat je hond letterlijk zijn tanden erop stuk bijt. Let bij merg
pijpjes op dat de hond er niet met zijn onderkaak in vast komt te zitten en gooi kleine stukken weg
i.v.m. verslikkingsgevaar. Botten, nu ja, het knagen op botten zorgt ervoor dat je hond een mooi,
schoon en sterk gebit houdt. Gedroogde huid is hier ook goed voor.
 
Nog enkele voerdertips 
Geef een pup vier maaltijden per dag en bouw dit af tot twee maaltijden per dag rond de leeftijd
van zes, zeven maanden. Laat een hond eerst goed uit en voer na de beweging. Geef een hond
iets te kauwen/knagen na de maaltijd. Het ergens rustig liggen kauwen, bevordert de spijsvertering.
- Laat een hond na de maaltijd zeker een uur rusten voor er weer (grote) inspanning geleverd moet
worden, dit om het risico op een maagkanteling te vermijden.
- Zorg dat er altijd vers water beschikbaar is, zeker bij het voeren van droog voer.
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- Verder zijn er nog omstandigheden die het voeren van speciale, aangepaste diëten nodig maken,
maar daar hoort dan meer specifieke informatie bij.
 
Het blijkt wel dat je je hond op vele manieren te eten kunt geven. Wat is het beste? Dat waar je je
als eigenaar goed bij voelt. Als alle elementen bij elkaar komen: je hond is gezond en levendig,
actief, heeft geen vervelende, vage klachten en jij voert datgene wat je voert graag en financieel
is het te behappen, nou dan heb je het goede voer gevonden lijkt mij.
Rest te zeggen dat je je hond moet voeren met je ogen! Kijk naar je hond! Is deze levendig en
actief, ziet hij er goed uit, met een mooie glanzende, aaneengesloten vacht. Zijn urine en ontlasting
goed en is het gedrag niet afwijkend en heel belangrijk is het gewicht goed. Bij een goed gewicht
heeft de hond invallende flanken en zijn de ribben goed te voelen onder de huid, maar niet te zien.
Wordt je hond te mager, geef je meer eten. Wordt je hond te dik geef je minder. Dit klinkt zo simpel,
maar gezien het aantal te dikke honden is het waarschijnlijk toch moeilijker dat het klinkt.
 
Dit is natuurlijk redelijk algemene informatie. Mocht je nog vragen hebben over voeding ga dan
naar de dierenarts of een goede speciaalzaak.
 
Monique Mertens, para-veterinair.

Advertentie: VitaalVet: verzorg de vacht van uw hond met een snoepje!
 
Vitaal-vet is 100% natuurlijk gereinigd schapenvet dat de hond niet alleen lekker vindt maar dat
ook zorgt voor een nuttige aanvulling op het dagelijkse eetpatroon. Vitaal-vet is geschikt voor alle
hondenrassen. Jong, volop in de groei of oud. Het maakt dus niet uit, ú kunt Vitaal-vet altijd aan
uw hond geven.
 
Schapenvet zorgt voor:                                 
-          Een gezonde huid
-          Een glanzende vacht
-          Een betere darmflora
-          Extra weerstand
-          Een goede gezondheid
-          Sterkere botten
 
Vitaal-vet is verkrijgbaar bij uw dierenspeciaalzaak.
 

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie?
Zie ook: www.vitaal-vet.nl
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Dagboek van een Saarlooswolf
hond (deel 54)
Hallo lieve lezers,
 
Alweer een nieuw clubblad, wat vliegt de tijd! In
het vorige deel heb ik verteld over mijn broertje
zijn dood en nu moet ik jullie het droeve nieuw
vertellen dat Brego van Kees en Anita ook gestor
ven is. Gestorven door complicaties, wat heeft
hij een pech gehad. Genieten jullie dus allemaal
van je hondenleven, want voor je het weet
mankeer je iets. Ik geniet hier iedere dag samen
met Moshe met volle teugen.
 
En ook iedere keer maak ik toch weer bijzondere
dingen mee. Zoals jullie weten, wonen wij in een
bos. Daar leven denk ik twee koppels van drie
reeën. Zolang als ik leef kom ik ze bijna iedere
dag tegen. Als ik los loop en ik zie ze, dan trek ik
er even een sprintje achteraan. Maar het is zo
langzamerhand een spelletje geworden en ik
stop er dan ook snel mee. Als ik aan de lijn zit, zie
ik ze vaak staan kijken naar me en of ze nu zo
slim zijn en weten dat ik vast zit, of dat ik langzaam
loop, ze rennen dan niet weg.
Marianne heeft de gewoonte tegen hen te pra
ten, zo van, Goedemorgen! Zij denkt dat de
reeën haar kennen en haar spraak herkennen ??
 
Een tijdje geleden liep ik los, dus ik er achteraan.
Marianne liep door en zag me ineens terug
rennen met een ree achter me aan. Zij stom
verbaast natuurlijk. Ze greep me vast en deed
me aan de riem. Wat gebeurde? Twee van de
reeën begonnen ons te volgen toen we verder
liepen. Marianne van, gaan ‘jullie nu maar de
andere kant op, anders loopt het verkeerd af’.
Maar nee, ze kwamen gewoon heel dicht bij ons
en een tijdje later draaiden ze zich om en gingen
weg. Wij dachten een wonder! Maar later hoor
den wij dat het waarschijnlijk de bok was ge
weest die het opnam voor de geit en het lef had
om mij weg te jagen. Ooit van gehoord of mee
gemaakt? Je ziet, je hoeft niet ver weg te gaan
om bijzondere dingen te beleven.
 
Verder heeft Marianne voor ons raam een tafel
met zaden en vetbolletjes in de boom hangen.
Ook een trechter voor zonnebloempitten wordt
iedere dag gevuld. Wat gebeurt…..Hans en
Marianne zaten in de kamer en keken naar al
het vogelgedoe daarbuiten en opeens…komt er
als een straaljager een sperwer aan en ‘plukt’ zo
een koolmees uit de lucht. Voordat je er erg in
had was ‘ie weer gevlogen. Het ging zo snel,

ongelooflijk ! Nu was natuurlijk de vraag, laten
we alles zo staan en presenteren Hans en Mari
anne zo de hapklare vogels op een presenteer
blad, of halen ze alles weg. Het eerste hebben
ze gedaan en iedere dag is het weer een geflad
der van jewelste. Koolmezen, pimpelmezen,
boomklevers, vinken, putters, staartmezen en
natuurlijk niet te vergeten de specht die af en toe
ondersteboven aan een vetbol hangt. Kortom te
veel om op te noemen.
 
En komt er nog een leuke anekdote, want ik heb
dan wel niet ondersteboven aan een vetbol
gehangen, maar heb mijn kans gegrepen om
ook een keertje te proeven hoe dat smaakt. Er
viel er eentje naar beneden, ik greep hem zo uit
de lucht en liet niet meer los. Hans probeerde
nog hem uit mijn mond te halen, maar ik hield
mijn kaken stijf op elkaar, want ik was bang dat
als ik mijn mond open deed de bol eruit zou
vallen en Moshe er mee vandoor zou gaan. Nou
hij smaakte heerlijk en het netje wat er omheen
zat ook. Ik neem aan dat het netje er met mijn
ontlasting weer uit is gekomen.
Zo, nou weet ik niet meer en zeg dan maar,
 
Groetjes van ‘Baruch’ 
‘From Baarle with Love’       
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Luca van de Wolfsdreuvnik
 
Mijn vorige verhaal eindigde toen Luca de leeftijd van 17 weken had en we in de maand mei waren
aanbeland. In deze maand waren wij 40 jaar getrouwd en hadden onze kinderen een surprise
party georganiseerd waarbij veel mensen over de vloer zouden komen. Dat was even peentjes
zweten want hoe moet dat dan met onze toch wel schuwe Luca? Zij koos er voor om buiten te
blijven en tot mijn grote verbazing was zij best wel relaxed. Op afstand werd alles bekeken en zolang
er maar niemand te dicht in haar buurt kwam was het prima.
 
In deze maand werd ook de clubmatch gehouden en eerlijk gezegd zag ik er best tegen op, hoe
krijg ik haar daar naar binnen. Met heel veel geduld en het nodige doorzettingsvermogen is het
Lisa gelukt om haar zonder kleerscheuren naar binnen en tussen de mensen door naar een plekje
achter in de zaal te loodsen. Vanaf dat moment was er geen enkele stress meer, in de ring vond
ze het heel spannend en dan zie je hoe belangrijk het is om zelf rustig te blijven. Het lukte Lisa om
met Luca een rondje te lopen en zelfs Luca’s gebit aan de keurmeester te tonen.
 
Doordat het zo’n geslaagde dag was Luca ook maar ingeschreven voor de Nederlandse Honden
rassen Show in juni, goed voor de vereniging en voor de brood nodige socialisatie. De dagen
voorafgaande aan de show had het veel geregend, de dag zelf verliep gelukkig droog met af en

toe een mager zonnetje. Het parkeerterrein en de lange
weg naar de ring was een grote modderbende. terwijl ik
samen met John en nog vele anderen probeerden om
zonder al te vies te worden richting ring te gaan wilde Luca
alleen maar de andere kant op naar de veilige plek in de
auto. Er bekroop mij af en toe wel een gevoel van spijt,
waarom doe ik dit haar en mezelf aan. Maar ook nu ge
beurde precies het zelfde als op de clubmatch, eenmaal
op onze plek ging Luca rustig liggen. Ook in de ring samen
met zus Jolie ging het best wel goed.
 
Er is maar een moment geweest dat Luca volslagen in pa

niek Lisa bijna de sloot in had getrokken, dit was tijdens het opstellen voor de afsluitende rassen
parade. Dit opstellen gebeurde op een heel kleine plek tussen de grote ring en het achterland.
Deze plek werd begrensd door een modderige sloot. Voor alle honden en de bijbehorende mensen
toch echt een veel te klein plek. Gelukkig kon Lisa hier haar kalmte bewaren en werd Luca ook weer
wat rustiger. In de ring was er van paniek weinig meer te merken en liep Luca keurig mee met de rest.
 
Vanaf dat moment kwam de prachtige zomer in het land, wij leefden die maanden meer buiten
dan binnen en Luca genoot volop. Vooral als er honden op bezoek kwamen dan nam ze de
mensen er maar voor lief bij. Melanie met onze kleinkinderen hebben hier in de tussentijd geregeld
gelogeerd dit was voor hen maar ook voor Luca feest, onze oudste kleindochter heeft niet zo veel
met honden daardoor was ik wel heel benieuwd hoe het zou gaan. Ook hier over hoefde ik me
geen zorgen te maken, de kinderen konden gewoon hun gang gaan, tijdens het schommelen
probeerde Luca wel eens of ze hen kon laten stoppen en als ze in het zwembadje aan het spelen
waren ging ze er net nog niet bij in maar dronk wel van het water wat de kinderen geweldig vonden.
Ik moet hierbij wel vermelden dat Luca heel goed naar mij luistert. Als ze in mijn ogen te wild werd
riep ik haar tot de orde.
 
Ik was ook erg benieuwd of Luca van het fruit zou afblijven in de boomgaard hing het namelijk vol
met pruimen, appels en peren en uiteraard viel er hiervan ook het nodige op de grond. Gelukkig
liet ze het fruit grotendeels aan ons over, ze vond het wel heel erg gezellig dat wij door de pluk veel
met haar buiten waren en af en toe liep ze wel met een appel of peer maar bleef gelukkig van de
pruimen af.
 
Langzaam aan merkten wij dat Luca veranderde ze werd zelfverzekerder. Bezoek is nog steeds
spannend als ze de mensen niet goed kent blijft ze op afstand maar er is geen sprake meer van
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angst. Wandelen vind ze geweldig zolang je maar geen fietsers tegen komt met auto’s gaat het
nu gelukkig goed. Het zijn hier allemaal van die smalle landweggetjes met aan beide kanten een
sloot als er een fietser aan komt wil ze zo snel mogelijk weg en wat haar betreft mag dat best
richting sloot.
 
De maanden verstrijken en Luca groeit als kool, ze heeft een gezonde eetlust maar bepaalt zelf
wanneer ze eet soms slaat ze een maaltijd over maar haalt het de volgende dag weer in. Luca
sliep in die tijd nog in de bench bij ons op de slaapkamer, maar nadat wij een weekend zonder
haar zijn weggeweest heeft ze besloten dat die tijd voorbij is. Lisa paste op haar en heeft haar in
de huiskamer op de bank laten slapen vanaf dat moment wilde ze niet anders en ik moet zeggen
dat ik hier erg blij om ben. Een bench is een geweldige oplossing maar als de hond niet meer wil
werkt het averechts, we hebben het nog geprobeerd maar ze brak de tent (bench) af.
 
De puppenreünie was geweldig en ook hier verraste Luca ons door tijdens de lange autorit rustig
te blijven en het grootste deel van de rit ging ze rustig liggen. Het enorme gekwijl nemen we dan
maar op de koop toe. Wij waren wat later en de honden liepen al in een weiland bij Jan en Katrien.
Prachtig om te zien hoe er met elkaar gespeeld werd. Zoals
Liesbeth in het vorige clubblad al schreef hadden Jan en
Katrien voor een warme ontvangst gezorgd, waarbij het ons
allen aan niets ontbrak. Na met de 'pups' en Joscha en Ajia
nog een wandeling in de mooie omgeving gemaakt te
hebben zijn wij weer moe en voldaan huiswaarts gekeerd
en keken terug op een hele fijne dag.
 
Het is vandaag 2 februari precies een jaar geleden dat wij
Luca bij Jan en Katrien hebben opgehaald. Luca is in dat
jaar uit gegroeid tot een goed luisterende, prachtige
zachtaardige en erg knuffelachtige wolfhond. Ze is een hele
vrolijke blije hond die super geniet als onze zoon Bas met labrador Chester komt om de boomgaard
op stelten te zetten, of als onze kleinkinderen komen logeren. Ze gaat echt helemaal door het dolle
heen als Lisa thuis komt als zij niet oppast dan springt ze haar van blijdschap zo ondersteboven.
Als Lisa haar Tatra Micky erbij is dan ziet ze niemand meer staan dan alleen haar grote vriend Micky.
  
Zoals ik al eerder schreef luistert Luca erg goed, vooral naar John hij hoeft maar een keer te fluiten
of te roepen of ze is er al. Ze is gek op mij maar ook stapelgek op John. Luca is nog steeds gepast
terughoudend. Een allemansvriend zal ze nooit worden, maar ik ben ervan overtuigd dat ze in de
komende tijd nog wel wat vrijer zal worden. Het afgelopen jaar heeft ze mij regelmatig verbaasd,
terwijl ik in sommige situaties verwachtte dat het moeilijk voor haar ging worden bleef ze rustig en
ging gewoon haar gang. Wolfhonden, ze blijven je verrassen en als je denkt zo die fase hebben
we gehad beginnen ze gewoon weer opnieuw, ze proberen je altijd te slim af te zijn het blijft
daardoor een uitdaging om ze op te voeden.
 
Op de bank was eigenlijk niet de bedoeling, maar dan kijkt ze je met haar lieve ogen en onschul
dige blik aan waardoor je smelt en zegt nou alleen vandaag dan. Maar vandaag wordt voor altijd,
want wees nou eerlijk hoe knus is het niet als jouw hondje zich tegen je aan nestelt en je samen
van elkaar ligt te genieten. Zo zijn er nog vele dingen op te noemen die onze slimme hondjes voor
elkaar proberen te krijgen en die wij tot op zekere hoogte accepteren. Waar de grens ligt zal ieder
voor zich zelf moeten bepalen.
 
Ik hoop dat de baasjes van Luca haar broers en zussen en uiteraard van de nieuwste lichting pups
mij zullen volgen en ook wat voor het clubblad zullen schrijven. Het is altijd leuk om verhalen en of
ervaringen via het clubblad te delen.
 
Marion Engel 
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Jaarverslag 2013
 
Algemene Ledenvergadering
De ledenvergadering werd dit jaar gehouden op 2 juni in de Stoethoeve te Soest. Op de agenda
stonden een aantal richtinggevende onderwerpen waarover actief van gedachten is gewisseld.
We kunnen als vereniging terug kijken op een positieve en constructieve bijeenkomst. Voor de
agenda van deze vergadering verwijst ik u naar het clubblad jaargang 37 nr.1.
 
Aansluitend aan de ALV was er een gezellige wandeling in het stuifzandgebied van Soest. Er was
met name aandacht voor de stand van zake van de fokkerij en , wijzigingen aan het FCI-format
van de rasstandaard, plan van aanpak fokkerij overleg met de Raad.
 
Financieel beleid
De cijfers geven het beeld van een solide financieel beleid. Zo is ingespeeld op de tegenvallende
resultaten uit de fokkerij (ondanks intensivering) en is het bestuur er desondanks in geslaagd het
spaarsaldo van de vereniging te verhogen. Voor de details verwijs ik u naar het financieel jaarver
slag van de penningmeester.
 
Clubmatch 2013
De Clubmatch van 2013 werd gehouden in Dogcenter te Zaltbommel op zondag 26 mei. Tijdens
ons gezellig druk bezochte clubmatch werden de Saarlooswolfhonden gekeurd door de heer John
Wauben. Hij nam ruim de tijd om voor de exposanten en de bezoekers, op ongedwongen wijze zijn
impressies van de gekeurde Saarlooswolfhonden voor het voetlicht te brengen. Al met al een ge
zellige dag voor het hele gezin.
 
Overige evenementen, activiteiten en tentoonstellingen
Op 29 juni 2013 werd de eerste Nederlandse hondenrassen tentoonstelling te Zwolle gehouden.
De Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden was een van de organisatoren van deze
nationale CAC tentoonstelling. Vanuit het bestuur heeft Kees van der Geer zich bovenverdienstelijk
ingezet om dit evenement tot een succes te maken.
 
De Saarlooswolfhonden werden gekeurd door mevrouw Roel van Veen-Keur en de Best In Show
was toevertrouwd aan de heer Martin van de Weijer. In totaal waren er 13 reuen en 8 teven inge
schreven. Tot Best in Show (van de Nederlandse rassen) werd Josha van de Wolfsdreuvnik gekozen.
Tot het beste Nederlandse rassen-koppel werd verkozen Brego van de Wolfsdreuvnik en Norah. Een
uitgebreid verslag kunt u teruglezen in jaargang 37 nr. 2 van ons clubblad. Alle deelnemers nog
maals bedankt voor uw aanwezigheid en onze felicitaties met de behaalde resultaten.
 
Er was een aantal wandelingen gepland voor leden en geïnteresseerden; dit voorzag in een dui
delijke behoefte.
 
Onze leden waren actief bij de exposities. Zij waren onder andere aanwezig op shows in Genk (B),
Groningen, Eindhoven, Zwolle, Goes, Erfurt (D), Lokeren (B), Selters (D), Dortmund (D), Ludwigsha
fen (D), Mechelen (B), Leipzig (D), European Dogshow (Geneve), Belgian Winner te Brussel (B),
Karlsruhe (D), Kortrijk (B), Kassel (D), de Winnershow te Amsterdam. Het bestuur is blij verheugd met
het enthousiasme van de leden en feliciteert ook deze deelnemers met de behaalde resultaten.
 
Communicatie met leden en geïnteresseerden
In 2013 communiceerden we via diverse middelen met onze leden. In oktober 2012 startten we met
een Facebookpagina. In 2013 ging dat echt lopen en dat resulteert per 1 maart 2014 in een mooi
aantal van 335 ‘likes’. Omdat onze Facebookpagina gevolgd wordt door veel van onze leden, bleek
het minder vaak nodig om een nieuwsbrief rond te mailen. Die kwam in 2013 vier keer uit. In 2013
kwamen het clubblad drie keer uit met een wisselend aantal pagina’s. Het blad wordt door onze
leden goed ontvangen.
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Herplaatsing
 
Gelukkig waren er ook dit jaar weer enthousiaste leden die een nieuw thuis boden aan diverse
hondjes die dat nodig hadden. Mede dankzij uw betrokkenheid en contributies zijn wij met ons
allen in staat geweest om dit mogelijk te maken.
 
Algemeen
Het is elk jaar weer leuk om te zien dat al onze leden, ook die uit het buitenland, kopij en foto’s
aanleveren voor ons clubblad.
 
Naast een aantal puppen die het levenslicht zagen is er helaas ook dit jaar een aantal honden
overleden, waarover in het clubblad is bericht.
 
Verder was de vereniging betrokken bij en gesprekspartner bij het dynamisch proces rondom de
wijziging van het door de FCI vastgestelde rasstandaard sjabloon (Engelstalig), het fokreglement,
plan van aanpak fokkerij (overleg met RvB). Als bestuur weten wij hier met behoud van de idealen
van onze vereniging invulling aan te geven en is er bij onze gesprekspartners begrip voor de
unieke positie die onze vereniging heeft.
 
Al met al kan het bestuur met u terugzien op een actief verenigingsjaar.
 
Namens het bestuur,
G.R. Mast, Secretaris

Onze Facebook pagina
 

23



Mysmoke van de Wolfsdreuvnik
 
Mag ik voorstellen, Mysmoke van de Wolfsdreuvnik, oftewel Smoke! Een kleine wolfsgrauwe reu met
grote praatjes. Meer dan een jaar nadat we afscheid moesten nemen van Macho weer een
saarlooswolfhond in huis. Alleen de voorpret en pupbezoekjes waren al een feest. Je stelt je op alles
in, vooral het ergste, en we kregen een kleine held mee naar huis die dapper, vrolijk, energiek maar
vooral ook best ongecompliceerd is. Toch heeft dit kleine bundeltje geluk vanaf de dag dat hij met
ons mee naar huis kwam onze dagindeling op zijn kop gezet. Ik werk bij Instituut Pica als Manager
Sales en Marketing, Niels bij TNO als optical engineer, maar sinds Smoke er is, horen we tot de
poepjes en plasjesbrigade en zijn enthousiaster over een plasje in de tuin als over de Nederlandse
schaatsmedailles.

 
Een dag uit het leven van Smoke.

Ik neem jullie graag mee op een doorsnee dag met Smoke.
 
Tussen 05:00 en 07:00
Smoke roert zich, opstaan, Smoke uit de bench tillen, naar
beneden de tuin in en plasje doen. Nog even mee naar
boven en knuffelen bij de baasjes in bed.
 
+- 07:20
Nu is het echt tijd om op te staan. Eerst nog even plasje
doen, dan eten, bij voorkeur vlees, maar brokjes eet hij
ondertussen ook weer goed. Daarna even naar buiten in
de tuin, plasje/poepje doen.
 
07:30 tot 08:30
Wij proberen rustig te onbijten, Smoke is in de weer met zijn
speeltjes en flowtouwen, hapt in de poezen, hapt in de plant,
hapt in de bank, hapt in onze tenen en is vol ondeugd.
 
08:30 tot 09:00

Samen een blokje door de wijk slenteren, snel gaat het niet, want er is veel te zien. Mensen worden
open benaderd, kinderen zijn vooral interessant. Heen gaat stop en go. Als Smoke twijfelt, ga ik op
een afstandje op mijn hurken zitten en wacht af tot hij naar me toe komt. Vervolgens wacht ik nog
even tot hij weer in de snuffelmodus gaat en dan pas lopen we verder. Op de terugweg ruikt Smoke
stal en wil snel richting huis gaan.
 
09:00 tot 09:15
Voor we weer naar binnen gaan, dollen we nog even in de tuin. Lekker spurten, gek doen en op
het gras poepen.

 
09:30 tot 11:00

Even rust. Met tus
senpozen slapen,
poezen plagen, mijn
tenen aanvallen, het
bekende boeven
koppenwerk, maar
ook lief buiten plas
jes doen. Smoke
slaapt waar hij wil,
maar soms ook

even een kwartiertje verplicht in de bench. Ik probeer dan
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te werken, het is fijn om van huis te werken. Wekenlang vrij ging toch niet, aangepaste werktijden
en pup mee naar werk wel :).
 
11:30 tot 12:00
We lopen weer een verkenrondje door de wijk, stukje veldje, stukje "bospaadje", lekker langzaam
indrukken opnemen en met een beetje mazzel komen we een ander hondje tegen. Na een snel
plasje in de tuin, hop in de auto en mee naar Instituut Pica.
 
12:15 tot 17:00
Op kantoor, eerst even lekker eten, daarna gelijk naar buiten voor een plasje en vervolgens relatief

rust. Smoke heeft zijn speeltjes mee, valt af en toe mijn
schoenen en schoenveters aan en is meester papierversnip
peraar. Ongeveer elk uur gaan we even naar buiten voor
een plasje.
 
 
 17:15
Na een kort ritje in de auto dollen we even in de tuin, plasje
in de voortuin en dan snel naar binnen, want de bak met
brokjes roept. Tot ongeveer 18:30 zijn we in de weer, knuffe
len, spelen, drentelen, zit, af en hier oefenen en nog een

klein blokje lopen.
 
18:30
Niels komt thuis, na de begroeting snel naar buiten voor een plasje. Ik ga koken en Smoke krijgt
een bak eten van Niels. Terwijl ik kook is Niels in de weer met Smoke, lekker even wat "alleen" tijd.

 
19:30 tot 21:00
Samen zijn; slapen, spelen, chillen en knuffelen.
 

 
 
 
 

 
 
21:00 tot 21:30
Met zijn allen een blokje om.
 
+- 22:00
Mee naar boven en hop in de bench. Slaap lekker
Smokey ;).
 
+- 00:00 en 03:00 even snel een plasje.
 
En toen was de dag al om.
 
De dag staat eigenlijk in het teken van "Smoke plasje doen", "Smoke nee", maar zeker ook BRR
RAAFFFF. Het aantal ongelukjes in de eerste 12 dagen is met gemak op de vingers van 1 hand te
tellen. Hij is stabiel, vrolijk en nieuwsgierig. Nieuwe dingen en mensen worden open tegemoet
getreden en hij leert snel. Zit, af, hier, sta, de basiscommando's gaan albest netjes. Als het even
kan loopt hij los en hij doet dat erg netjes. Er is toch bijna niets zo mooi als een blije pup die op een
noodgang op je open armen komt afrennen als je zijn naam roept.
 
Nanouk en Niels
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Tentoonstellingsuitslagen
 

Hoogstraten België 4 januari 2014
Keurmeester: Dhr. John Wauben.
Reuen
Openklasse: Joscha van de Wolfsdreuvnik, ei
genaar: Mr. en Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-
Tonnard Jan & M. & J, 1 uitmuntend, CAC/CA
CIB. BOB
Kiron van de Wolfsdreuvnik, eigenaar: A. van
Steen, 2 uitmuntend, res.CAC/res.CACIB
Veteranenklasse: Brego van de Wolfsdreuvnik,
eigenaar: Mr. en Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-
Tonnard Jan & M. & J, verzorger: Kees van der
Geer, 1 uitmuntend Vetr. CAC.
Teven
Kampioensklasse: Whitefang's Ajia Ishani of
Angou Loup's Mountain, eigenaar: Mr. en Mevr.
en Juffrouwen Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J,
1 uitmuntend, CAC/CACIB.

Joscha van de Wolfsdreuvnik, van eigenaar/fok
ker: Mr. en Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-Ton
nard Jan & M. & J werd als 4e geplaats in de
rasgroep Herdershondenen Veedrijvers, bij ras
keurmeester: Dhr. Jan de Gids. Tevens werden
Joscha van de Wolfsdreuvnik, Whitefang's Ajia
Ishani of Angou Loup's Mountain en Brego van
de Wolfsdreuvnik eigenaar: Mr. en Mevr. en Juf
frouwen Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J als 1e
geplaats bij de groepen, bij keurmeester: mevr.
Boesmans Vivian(BE).
 

Eindhoven 7 februari 2014
Keurmeester: Dhr. John Wauben
Reuen
Openklasse: Joscha van de Wolfsdreuvnik, ei
genaar: Mr. en Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-
Tonnard Jan & M. & J, 1 uitmuntend, CAC/CA
CIB. BOB. 3 jaar jonge reu van prima geslachts
type, rastypische gangen, licht gestrekt, reuen
hoofd parallel, iets wat wijd geplaatst oor, cor
recte expressie, krachtige snuit, prima boven- en
onderbelijning, goed ontwikkeld lichaam, prima
bone en bespiering, prima voeten, prima vacht,
rastypisch temperament. 
Teven
Kampioensklasse: Whitefang's Ajia Ishani of
Angou Loup's Mountain, eigenaar: Mr. en Mevr.
en Juffrouwen Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J,
1 uitmuntend, CAC/CACIB. 4 jaar, rastypische
teef, met prima gangwerk, mooi tevenhoofd,
goed aangezet oor, parallel, prima expressie,
goede snuit, goede bovenbelijning, voldoende
stop, correct lichaam, polsen en hakken mogen
wat krachtiger, goede hoekingen, prima vacht
structuur, rastypische temperament.

Op deze tentoonstelling behaalde Whitefang's
Ajia Ishani of Angou Loup's Mountain van eige
naar: Mr. en Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-Ton
nard Jan & M. & J, fokker: C. Schröder de titel
Nederlands Kampioen.
 
Tevens werd op deze tentoonstelling Joscha van
de Wolfsdreuvnik, van eigenaar/fokker: Mr. en
Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-Tonnard Jan & M.
& J als 6e geplaatst in de rasgroep Herdershon
denen Veedrijvers, bij keurmeester: Dhr. J. Eber
hardt, Duitsland,  tevens werden Joscha van de
Wolfsdreuvnik en Whitefang's Ajia Ishani of
Angou Loup's Mountain eigenaar: Mr. en Mevr.
en Juffrouwen Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J
als 2e geplaatst bij de koppels, bij keurmeester:
mevr. C. Kerssemeijer.
 

Gent België 23 februari 2014
Keurmeester: Dhr. dhr. Ranea Munil Francisco
(ES)
Reuen
Openklasse: Joscha van de Wolfsdreuvnik, ei
genaar: Mr. en Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-
Tonnard Jan & M. & J, 1 uitmuntend, CAC/CA
CIB. BOB
Teven
Kampioensklasse: Whitefang's Ajia Ishani of
Angou Loup's Mountain, eigenaar: Mr. en Mevr.
en Juffrouwen Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J,
1 uitmuntend, CAC/CACIB.

Groningen 1 maart 2014
keurmeester: Mr. A. Beare, Ierland
Reuen
Jeugdklasse: Lyco van de Wolfsdreuvnik, eig:
R. Hoving, niet te beoordelen, Could not  be
handled, over shy.  
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Zijn de dames niet mooi?
 
Kayleigh
van de familie Verbeeck, verzorger familie Quartier

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jutta van de Wolfsdreuvnik
van de familie Verbeeck

27



Het wordt lente! 
Moshe (Biko) laat graag nog even zien hoe mooi hij is!
Moshe is van Hans en Marianne van Riel
(Foto door Jacolien Plugge)
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