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Fotoshoot januari 2015
 
In janauri organiseerden we een heuse fotoshoot op landgoed De Driesprong van de familie Pau.
Er werden veel plaatjes en film 'geschoten'. Een aantal van die mooie foto's zijn terug te zien op het
symposium tijdens het Jubileumweekend. En we tonen er jullie hier ook een paar! Deze foto's werden
gemaakt door Harold van Zandvoort.

Kane

Ayka

Mayla van de Wolfsdreuvnik

Ariane
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Voorwoord door de voorzitter
 
Beste vrienden, leden van de NVSWH,
 
Wanneer ik dit schrijf staan we aan de vooravond
van het symposium én van de eerste Kampioen
schapsclubmatch die de NVSWH organiseert. Ik
kijk er vol spanning naar uit. Wanneer u dit leest,
zit het hele gebeuren er hoogstwaarschijnlijk op
en weet u, wat ik nu nog niet weet. Op zich wel
wat spannend.
 
40 Jaar Saarlooswolfhond, dat konden we bin
nen de ook 40 jarige NVSWH niet zo maar voorbij
laten gaan. 40 Jaar als erkend Nederlands ras.
Een uniek ras met een bewogen geschiedenis.
 
Vanaf het prille begin als fokproject van Leendert
Saarloos ontstaan, heeft dit hondenras de ge
moederen steeds beroerd. Er waren én zijn nog
steeds heftige voorstanders én tegenstanders
van deze creatie geweest. De Europeesche
Wolfhond en later de Saarlooswolfhond zijn een
constante bron van discussie geweest. Voor de
liefhebbers een ongelooflijk boeiende eigenzin
nige kameraad om mee samen te leven, een
avontuurlijke brok natuur in deze moderne tijd,
een schitterende verschijning die adel en kracht
combineert aan sobere efficiëntie en elegantie.
Voor de twijfelaars is het een moeilijk benader
bare, wat mysterieuze verleidelijke grote hond.
Voor de tegenstanders een overbodig, niet
aangepast, asociaal, onbruikbaar en onprak
tisch beest.
 
Deze tegenstellingen zullen vermoedelijk steeds
aan het ras gekoppeld blijven. Het rastypische
terughoudende gedrag maakt hem dan ook tot
een hond die niet tot de makkelijkste gerekend
kan worden. De liefhebbers adoreren dit, de
anderen vinden het maar niets. Gelukkig kunnen
zij hun gading vinden in de vele andere fantas
tische en schitterende hondenrassen die de
menselijke selectie heeft voortgebracht.

 
De selectiecriteria die de droom van Leendert
Saarloos hebben doen uitgroeien van de Euro
peesche wolfhond, en later sinds 1975 tot de
Saarlooswolfhond die hij nu is, hebben de nodi
ge wijzigingen ondergaan. Leendert had enkel
gebruikseigenschappen in zijn doelstellingen
staan. Later waren de wolfachtige verschijnings
vorm en de boeiende persoonlijkheden van de
honden de basis om een standaard op te stellen
en het ras de officiële kynologie binnen te lood
sen als Saarlooswolfhond. De selectie kreeg
meer sturing vanuit het uiterlijk. Gelukkig was bij
de aanvang van de raszuivere fokkerij niet enkel
het uiterlijk van belang. Gezondheid en betrouw
baarheid waren steeds zeer belangrijke criteria.
 
Samen met de erkenning van het ras werd de
NVSWH geboren. Als (bege)leidend orgaan voor
het prille jonge ras. Na enkele jaren zoeken en
proberen werd, met stimulans van Frits en Diny
Pielanen-Degenhardt, in 1982 de keuze gemaakt
voor een gecentraliseerd fokbeleid. Dit fokbeleid
heeft er toe geleid dat de Saarlooswolfhond in
vrij korte tijd kon uitgroeien tot een mooie, gezon
de betrouwbare, zij het niet zo makkelijke, ras
hond.
 
Vervolg op pagina 5
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Bestuur
VOORZITTER
Jan Verbeeck
voorzitter@saarlooswolfhonden.nl
Telefoonnummer 0032(0)93661119
PENNINGMEESTER
Julia Pau-Van Oostrom
penningmeester@saarlooswolfhonden.nl
Telefoonnummer: 0031(0) 6 30719072 (mobiel)
SECRETARIS
John van der Mee
secretariaat@saarlooswolfhonden.nl
Nieuwedijk 5, 6677 PA Slijk-Ewijk
Telefoonnummer: 0031(0)481482850
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 € 25,00 per jaar. De
contributie voor gezinsleden is € 15,00 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
 
 

Op de voorpagina
Op de voorpagina staat Mysmoke van de
Wolfsdreuvnik van de familie Verbeeck,
verzorgers Nanouk Immers en Niels Dijkhui
zen. Moeder van Mysmoke is Kayleigh, vader
is Joscha. Fokker is de familie 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 : John van der Mee
deutsch-info@saarlooswolfhonden.nl
Telefoonnummer: 0031(0)481482850
English: Joost van Asten
english-info@saarlooswolfhonden.nl
Telefoonnummer: 0032(0)11755226  
 

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 1 juni 2015.

Dragers van Erespelden
E.Pielanen-Degenhardt, Gouden Erespeld
F.G. Pielanen, Zilveren Erespeld
H.G. Grotenhuis, Zilveren Erespeld
C. van der Teen, Zilveren Erespeld
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De vrij algemene eerste standaard werd door
Frits Pielanen uitgewerkt tot de huidige, ons be
kende rasstandaard. Deze rasstandaard is een
pareltje van kynologisch inzicht waarin type,
harmonie, soundness en efficiënte energie zuini
ge bewegingen en temperament optimaal om
schreven werden. Het is deze rasstandaard die
we in het jubileumweekend ten volle in de kijker
zetten. We doen dit niet alleen maar omdat we
graag mooie Saarlooswolfhonden zien, maar
ook omdat we merken dat de rastypische ver
schijningsvorm van de Saarlooswolfhond meer
en meer onder druk komt te staan.
 
Steeds meer worden we immers, in binnen- en
buitenland, geconfronteerd met afwijkende
verschijningsvormen. Wanneer we de geschie
denis en de actuele situatie van de fokkerij van
de Saarlooswolfhond bekijken is dit op zich niet
verwonderlijk en ook te verwachten. Maar als
rasvereniging maken we ons wel zorgen over het
gebrek aan kennis bij liefhebbers, eigenaars en
nationale en internationale keurmeesters van de
correcte verschijningsvorm zoals beschreven in
de rasstandaard. Daarom zijn we blij dat we al
de aanwezigen op het symposium en de club
match konden samen brengen om ons te ver
diepen in die eigenschappen die de Saarloos
wolfhond nu nét zo speciaal, uniek en schitte
rend maken. De rasstandaard werd het week
end voluit ‘in de picture’ gezet. De Saarlooswolf
hond is immers niet zo maar een of ander wolf
achtig ogend hondenras met een wat terughou
dende en eigenzinnige aard. Neen, de Saarloos
wolfhond is een hond die moet voldoen aan de
standaard zoals erkend binnen de Raad van
Beheer op Kynologisch gebied in Nederland en
het FCI. Fokkers en fokverenigingen moeten de
standaard als uitgangspunt en streefdoel
nemen, ongeacht de wijze, inzichten of de me
thodieken die ze hanteren om tot een volgende
generatie Saarlooswolfhonden te komen. Keur
meesters moeten hun uiterste best doen om de
standaard tot in de fijnste onderdelen van dit ras
goed te begrijpen, zodat ze op een gedegen
wijze hun oordeel kunnen vellen en zo de fokke
rij mee richting kunnen geven.
 
Dat er naast de rasstandaard en het uiterlijk van
dit ras nog andere wezenlijke facetten de fokke
rij bepalen staat natuurlijk buiten kijf. Gezond
heid, verwantschap, gedrag en persoonlijkheid
zijn zeer belangrijke selectiecriteria. Toch moeten
we er over blijven waken dat we hoe dan ook
een Saarlooswolfhond blijven fokken die deze
naam waardig is.

Op het symposium staat de rasstandaard hele
maal centraal. Ans Schellekens- van Vught en
Jan de Gids nemen ons mee in het boeiende
verhaal van de rasstandaard. We zijn hen zeer
dankbaar voor het vele voorbereidende werk dat
beslist aan deze presentatie vooraf is gegaan.
Op de Kampioensschapsclubmatch toetsen
deze beide keurmeesters de aan hun getoonde
populatie aan deze standaard. Deze KCM is
trouwens op zich al een historisch gebeuren. Dit
is de allereerste keer dat er in Nederland voor de
Saarlooswolfhond een KCM werd georgani
seerd. Een teken van vernieuwing en een stap
naar meer openheid.
 
In het volgende clubblad zullen we uitgebreid
verslag doen van dit feestelijke Paasweekend.
 
Jan Verbeeck
Voorzitter NVSWH

Pups op komst!
 
Net voor het afsluiten van dit blad kunnen we
jullie nog een mooi nieuwtje geven: Lois van de
Wolfsdreuvnik is drachtig. Er zijn 6 pups op de
echo gezien, maar het aantal blijft natuurlijk af
wachten. Vader van de pups is Kiron van de
Wolfsdreuvnik. 
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 31 mei 2015
 
Het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden nodigt haar leden van harte
uit voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING 2015
Op zondag 31 mei 2015 in het dorpshuis 'De Lier', Koningsweg 12, 6655 AC Puiflijk (gemeente Druten).
Aanvang 10.30 uur, zaal open om 10.00 uur. 
 
AGENDA
 
1.    Opening
 
2.    Ingekomen stukken
 
3.    Notulen ledenvergadering 6 april 2014
 
4.    Jaarverslag 2014
 
5.    Financieel overzicht 2014
 
6.    Begroting 2015
 
7.    Verslag kascommissie
 
8.    Verkiezing kascommissie
 
9.    Bestuursverkiezing
 
·         Kees van der Geer is aftredend en herkiesbaar
·         Joost van Asten is aftredend en niet herkiesbaar* 
·         John van der Mee is aftredend en niet herkiesbaar*
 
10.  Mededelingen van het bestuur
 
·         Statuten en Huishoudelijk reglement.
·         Standaard FCI (ras) format
·         Vereniging Fok Reglement (VFR)
·         Nederlandse Hondenrassen show
·         Projectplan Fairfok (Raad van Beheer)
·         Besluit houders van dieren
·         Richting gevende ‘outcross’ gedachten
 
11   Rondvraag
 
12   Sluiting
 
Betaal tijdig uw contributie (denk aan uw stemrecht). 

* Geïninteresseerde leden kunen zich kandidaat stellen voor de vacatures tot 15 mei 2015. Stuur
een mail naar secretariaat@saarlooswolfhonden.nl om uw interesse kenbaar te maken!
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Nederlandse Hondenrassenshow
 
Twee jaar geleden was de Nederlandse Hondenrassenshow een groot succes voor de Nederland
se Vereniging van Saarlooswolfhonden. Onze honden vielen in de prijzen, Joscha werd zelfs beste
reu van de dag, het was prachtig weer en de show was goed georganseerd. Wilt u dit jaar ook
meedoen? Schrijf dan uiterlijk 7 juni in via www.nederlandsehondenrassen.nl
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Overleden
Afgelopen maand kregen we een bericht van overlijden van een aantal Saarlooswolfhonden van
onze leden. We wensen hen heel veel sterkte toe!

Myranda Malissa Timberley 27.08.2004 - december 2014
 
Gerard Oonk meldde ons dat Myranda Malissa Timberley is overleden. 
 
Myranda was een dochter van Trigger Tatarin Timberley en Romilda Roswitha Timberley.
 

Noya (19.12.2007 - 19-01-2015)
 
De familie van Helvert liet ons weten dat hun hond Noya is overleden. 
Ze laten graag weten hoe, zodat het een waarschuwing kan zijn voor andere leden:

Noya is vorige week woensdag ziek geworden met Kennelhoest-achtige verschijselen en had, zoals
bleek na het maken van foto's, een ernstige longontsteking opgelopen.
We hebben de uitslag gekregen van de neus-swab cq bacterieel onderzoek dat zij een Staphylokok
had. Hoe ze aan deze bacterie is gekomen is een volkomen raadsel. Als je gaat zoeken op internet
over deze bacterie kom je uit op een huidinfectie, maar die had Noya
helemaal niet, haar huid was brandschoon, géén ringworm, géén vlooien, géén wondjes en géén
teken. Op deze vervelende diertjes waren wij uiterst alert. Ze werd altijd ontwormd
en haar 'poep' werd door ons regelmatig gecontroleerd op eventuele wormpjes. We hebben ze
nooit gezien.
 
We kwamen bijna iedere week met haar in de Loonse- en Drunense Duinen, kon ze even lekker 'los'
haar ding doen. Tegen vlooien en de teken werd ze steevast altijd behandeld met 
Frontline Combo, ging 2x per jaar in bad en werd gewassen met Bolfo- Shampoo, nooit geen teken
of vlooien gevonden, dus na al deze maatregelen kon ze geen huidproblemen hebben. Dat is ook
bevestigd door de dierenarts.
 
Het is echt ONVOORSTELBAAR dat we haar niet meer bij ons hebben.

Ondanks dat Noya ieder jaar haar gebruikelijke inentingen kreeg, ook tegen Kennelhoest, willen
wij onze leden waarschuwen en adviseren, dat zij bij eventuele geconstateerde koorts, al dan niet
zelf of door de dierenarts gecontroleerd, foto's laten maken van de longen. Zeer belangrijk, is nu
gebleken.

Helaas zijn wij nog niet in staat om de hele vele foto's die wij van onze Noya hebben te bekijken,
zonder daarbij onze tranen te kunnen bedwingen.Het is allemaal nog te vers. Ze leeft voort in ons
hoofd en in ons hart. We missen haar dan ook verschrikkelijk, iedere dag weer!!!!!!

Tot slot willen wij alleen nog zeggen: HET IS STIL IN 'HUIZE NOYA', OORVERDOVEND STIL!!!!
 
Rinie en Wilma van Helvert
 
Noya was een dochter van Brego van de Wolfsdreuvnik en Minkah Mayasa Timberley.
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Hotar (06.11.2002 - 09.02.2015)
Zijn vader was Muriyek Miroslav Timberley
Zijn moeder was Eowynn Elena-Darva Timberley
 
Kothar Saarloos is de naam en ik ben 12 jaar oud geworden
Onze Duitse herder was overleden en na twee jaar kregen we weer de kriebels om een hond te
nemen. De eerste gedachte gingen weer uit naar een Duitse herder maar die waren jammer ge
noeg door de fok verpest. Op een gegeven moment zaten we naar een programma te kijken op
tv en daar kwam een Tsjechische Wolfhond voorbij wat vonden wij die mooi.We gingen op internet
zoeken en warempel wie kwamen we daar tegen de Nederlandse wolfhond.
 
De Saarlooswolfhond .Gelijk was het liefde op het eerste gezicht.Verder zoeken op internet- het
Saarlooswolfhondenboek-tijdschriften alles wat we maar konden vinden over de Saarloos verslon
den we. We belden met de club we willen een PUP een reutje. EHH TJA dat gaat zomaar niet het is
niet zomaar een hond hè. Leg eerst maar eens uit waarom je een Saarloos wilt hebben. Door de
ballotage commissie heen brieven schrijven bellen en wachten wachten en wachten. Maar goed
je bent verliefd en je wacht.
 
En na twee jaar een belletje we hebben een nest in Nieuwegein of we langs wilde gaan en kijken
of er een pup was die bij ons paste, we beloven nog niks maar ga maar eens kijken. Dat lieten we
ons niet twee keer zeggen en op naar Nieuwegein. Naar de familie Huisman. 
 
Daar werden wij gekeurd door de Saarloosjes en ja hoor eentje tilde zijn kop op en paradeerde
naar ons toe. Hallo, baas hier ben ik. Ik ben niet schuw of angstig echt niet helemaal niet. De keus
was gevallen hij had ons uitgezocht!!
 
Nadat hij 10 weken oud was mochten we hem komen ophalen op zes januari 2003. Het autoritje
was geweldig alles waar een opening zat daar kwam het eruit zoals een Saarloos waardig. Maar
later na veel kwijl is dit goed gekomen en zat hij als eerste in de auto krijg me er maar eens uit ik
ga mee. Heerlijk vond hij het op de vele vakanties naar het zuiden of naar de Ardennen.
 
Thuis gekomen 's avonds beneden in de bench lekker slapen welterusten Kothar. Wij als baasjes
lekker eigenwijs van dit doen we wel even een Saarloos is een gewone hond en daar hebben wij
ervaring mee. Even een nachtje erin, piepen janken en dan is het over. Zes weken heeft hij lopen
piepen en janken wallen onder onze ogen als zombies zagen we er uit. We gaven het op uit de
bench naar de slaapkamer voor het bed op de grond matrasje gelegd en ja hoor hij ging liggen
en was stil nooit meer wat gehoord niks geen piepje, hij had gewonnen 1-0 eindelijk rust. En daar
sliep hij ook de volgende twaalf jaar.
 
De enige piepjes die we hoorde was van het dromen in zijn slaap blaffen grommen en al zijn poten
bewogen dan dit bleef hij altijd savonds doen zijn 10 minuten droompje. In de loop van de jaren
werd dit soms huilen als een wolf we schrokken ons de eerste keer rot en zaten recht overeind in
ons bed Kothar wat doe je. Niks baas er zit wolf in me dus soms doe ik mijn kop omhoog en ga ik
huilen net als mijn voorvaderen.
 
Over wolf gesproken. Nog een leuke anekdote. Mijn baasje liet mij uit ik was al wat ouder en er
reed langzaam een politiewagen voorbij op het einde van de straat keerde hij om kwam naar ons
toe en oom agent stapte uit. Mevrouw wat doet u met die wolf op straat!!! Ehh meneer ik ben een
Saarlooswolfhond. Niks mee te maken je ziet er uit als een wolf mij neem je niet in de maling. Afijn,
na de nodige papieren en stamboom thuis te hebben laten zien mocht ik weer verder lopen. Later
nadat het ook nog in de krant stond hebben we er hard om gelachen.
 
Al eerder melde ik dat Kothar alle vakanties mee mocht. Zo ook de allereerste keer hij was een jaar
oud op naar de Vossemeren een vakantiehuis van Centerparcs. Maar goed mijn zwager stelde
voor om uit eten te gaan ik stemde daar in toe en zei kothar kan wel een uurtje alleen zijn thuis doet
hij dat ook. En we gingen met zijn viertjes uit eten. Op de terug weg zagen we hem voor het raam
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al staan ach zei ik nog kijk hij eens lief wachten. We deden de deur open en we stonden aan de
grond genageld groots was het slooptalent van ons Saarloosje. De gordijnen waren van de railsen
afgetrokken met haak en al. De magnetron lag op de grond de slang van de sauna/ douche was
doormidden gebeten de kussens van de bank lagen door het helen huisje. Koffiepot stuk op de
vloer etc etc. Zijn tanden stonden in de stoelleuningen gekerfd van ik was het er niet mee eens. En
een gat van tien centimeter breed en twee centimeter diep had hij in de gipsen muur gevreten. Met
lood in mijn schoenen liep ik naar de receptie en vertelde wat ons hondje had gedaan. Ik stamel
de nog dit doet hij anders nooit (ook daar hebben we later om gelachen). Gelukkig was ik goed
verzekerd, en was het binnen een dag gemaakt. Dit was de laatste keer dat kothar alleen in een
vakantiehuis mocht zijn.
 
Alle vakanties naar het buitenland mocht hij ook mee en als ik voor elke foto die de mensen van
hem maakte een euro had ontvangen dan hadden we daar goed van kunnen eten. Trots waren
we als de mensen zeiden wat heeft u een prachtige hond (altijd hoorde we dat wel). Trots waren
we op onze Saarloos en zijn verborgen talenten. Mensen in frankrijk laten schrikken in het bos stijf
stonden ze toen onze Saarloos hij liep wat vooruit de bocht door kwam. En ze dachten un loup vijf
minuten hadden ze nodig om bij te komen de vader sprong voor zijn vrouw en zoon. En kothar liep
naar ze toe voor een aai over zijn bol.
 

 
 
 
 
 
Een dief eerste klas een kilo kaas was niks voor hem een beetje boeren maar hij zat er in. Koelkast
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deuren open maken geen probleem soms was hij spontaan leeg ja dan moet je de deur maar ook
vastbinden en een stoel er voorzetten he. Voordeur-- tuindeur alle deuren en laadjes kreeg hij open
als hij zijn zinnen daar op had gezet.
 
Maar zijn grootste talent was om een trouwe en lieve vriend te zijn. Soms had ik verdriet maar hij
likte dan mijn handen of gezicht en keek hij me aan. Een vriend om mee te wandelen door bossen
en velden langs stranden en dorpen. Elke avond kwam hij op de bank naast me liggen kop om
mijn schoot lekker kroelen en knuffelen. Elke avond kwam hij mij begroeten als ik van me werk kwam
en zeurde hij om zijn koekje. Gaf ik het niet of vergat ik het dan duwde hij me richting de provisie
kast. Elke avond even op bed tussen ons in vijf minuten contact liggen en dan sprong hij er weer
af om op zijn  matras te gaan liggen. Iedereen was zijn vriend van elk persoon wilde hij wel een aai
over zijn bol hij vroeg er gewoon om. De familie vrienden en kinderen daar was hij gek op zijn
roedel was het, en als hij iemand uit de roedel een tijdje niet had gezien dan begon hij te huilen
en gek te doen als hij ze weer zag. Een pup in de familie hij trad wel op als pater familias. Hij liet
alles toe al hingen ze in zijn nek. Kothar was altijd duidelijk aanwezig iedereen was zijn vriend en
de begroeting was steevast zijn snoet in je kruis steken of je nu vrouw was of man hoppa snoet er
in en geef me een aai over mijn bol dan is het goed.
 
KOTHAR JE WAS EEN KOTER
Wat zullen we je missen. Bedankt voor allen mooie momenten en de liefde die je ons gaf.
Joke en Steef Happel, Zoetermeer
 
Kothar hebben we vrij plots moeten laten inslapen op maandag 9 februari 2015
Zijn grootse hart kon niet meer.         
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Bailavinya Branwyne Timberley (15.12.2004 - 05-01-2015)
 
Bij deze wilde ik de vereniging laten weten dat Lavinya (Bailavinya Branwyne Timberley) geboren
15-12-'04 uit Hagarov en Erivanne Eroxanne Timberley, maandag 5 Januari onverwacht overleden
is.
Lavinya is een paar dagen ziek geweest. Ze gaf over en na een paar dagen bleek dat er echt iets
mis met haar was. De dierenarts dacht eerst aan een baarmoederontstekeking, maar later bleek
dat ze darmkanker had, die al was uitgezaaid. Ze kon helaas niet meer gered worden. 

Lavinya means everything to me
She is my best friend
My one true love
 
I can't imagine life without her, but now I'm in that horrible place, though blissfully numb...

Words can't describe the bond between us.
I am so grateful she came into my life and thankful and very fortunate for being able to share part
of my life with such a grand lady

My sweet Lavinya, everyone noticed your beauty; physical as well as spiritual.
You are loved by all and you are truly missed
Life just isn't the same without you

Thank you my love for the path we have shared, side by side
one in spirit and in love
 
Elke
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Saarlooswolfhond Vanya-Jaromar (1) 
 
 

Voorafgaand 
Omaatje was niet mijn omaatje. Iedereen noemde haar zo omdat zij erg oud was 

en haar gezicht sterk getekend door het leven; en het jarenlange gemis van een 
gebit. Het oude Parkinson-vrouwje bibberde: “Wat môt ik met die rothond”. Dat 
kwam zo. Zij en opaatje leefden al heel lang als kat-en-hond en hadden ieder 

hun eigen hondje (asbakjes). Die twee dieren leefden ieder met hun eigen baasje. 
Hetgeen ook tot Hoekse-en-Kabeljauwse-twisten leidde. Op een moment 

overleed het hondje van omaatje. Korte tijd later opaatje. Dus zat omaatje met 
het hondje van opaatje. En bibberde omaatje nog een keer: “Wat môt ik met die 
rothond?”  

 
Die opmerking explodeerde mijn brein. Een jarenlang nog niet helemaal serieus 

gekoesterd idee om op enig moment een hondje aan te schaffen werd mij 
zomaar in de schoot geworpen. Omaatje en ik kwamen plechtig overeen dat zij 
goed voor het hondje zou zorgen want dat hondje waakte over het huis. En dus 

was (het zeer eenvoudig denkende) omaatje ‘veilig’. En zodra omaatje een 
oproep van het door haar zozeer gewilde verzorgingshuis kreeg, zou ik het 

zwarte middenslag creatuurtje overnemen. Per slot van rekening had ik dan toch 
even de tijd om aan het idee te wennen. 
 

Oh ja, ik wist al veel. Meer dan je op één hand kon tellen. 1) Ik wist dat het 
teefje kon blaffen 2) Grommen 3) Kwispelstaarten 4) Geregeld volwaardige 

voeding moest hebben 5) En natuurlijk ook drinken 6) Ook dat honden kunnen 
bijten 7) Of likjes weggeven. Vooral droomde ik van een hondje dat helemaal 
van mij was en zich daarom ook helemaal bij mij thuis zou voelen. Oh ja, 8) ook 

dat ik niet bang voor reuen hoefde te zijn. Het was een je-weet-wel-teefje. 
Hum …. wist ik toentertijd veel dat reuenrijden buiten de juiste hormonale tijden 

grotendeels puur en alleen dominantiegedrag was. 
 

Een klein half jaar later een stralend omaatje in het verzorgingshuis. En ik 4x per 
dag braaf hondje uitlaten. Eerst aan de 8m lange looplijn en binnen een paar 
dagen los. Ik genoot. Ik hoop Ruffy ook. Totdat …… Om een lang verhaal – dat u 

wel zult begrijpen – niet nog langer te maken ….. uit het nestje pupjes behield ik 
een gitzwart teefje, ‘Zina’. Door deze gebeurtenis was mijn kennis over honden 

met 7-mijls-laarzen vooruitgegaan. Ik verslond de toen bekende boeken van 
Eberhard Trumler en Konrad Lorenz keer op keer. En Ruffy, Zina en ik leefden 
lang en gelukkig. 

 
Ruffy werd oud en ik wilde Zina niet zonder soortgenootje laten. Hm, een 

wolfsgrauwe Herder leek mij zeer aanlokkelijk. Van of over een SWH had ik nog 
nooit gehoord. Laat staan gezien. Her en der kijken en zoeken bracht mij voor 
het eerst van mijn leven bij een tentoonstelling. Amsterdam, de Winner 1983.  

 
Hèt moment 

Slenterend slofte ik langs een paar Duitse Herders korthaar. Stilletjes verbaast 
dat ze mij zo weinig ‘deden’. En plots, eveneens voor het eerst van mijn leven, 
knikte ik bijna letterlijk door mijn knieën. In één van de benches naast de 

herders was nogal wat beweging en ik keek in de ogen van donkergoud- 

13



bosbruine SWH-Golda. Wie haar gekend heeft, weet wat ik bedoel. Wèg was ik. 
Mijn hersens waren leeg. Alleen dat beeld vulde mijn geest. Ik zie haar-dat-

moment nu nog voor me. Ik hoefde niet verder te zoeken. Zo’n soort hond wàs 
het. Helemaal. Alle soorten van terecht en goedbedoeld commentaar van 
iedereen die daar was om eerst het ras maar eens te leren kennen ten spijt wist 

ik dat er een apotheose aan mijn zoektocht was gekomen.  
 

Krap zeven maanden later, in 1984, zat ik bij fam. Van der Vlies in Hoek van 
Holland op swh-visite. 
 

 
Foto links: 4-

weken-pupje Jaro 

(stamboomnaam 

Vanya) lekker 

tegen moeder 

Donja aan (= Urba 

v.d. Kilstroom). 

Kusjes en likjes 

worden 

uitgewisseld. Donja 

heeft de voorpoten 

om Jaro heen 

geslagen en haar 

snuit omvat Jaro’s 

snuitje. Quality-

time heet dat 

tegenwoordig.   

 
 

En weer een klein maandje later hield ik het 8-weken-pupje in mijn armen 
(tegenwoordig mogen ze pas na 12 weken geplaatst worden; dit vind ik veel 

beter mits! de fokker dan socialisering inprent). Van moeder Donja naar 
pleegmoeders Ruffy en Zina die ons zaten op te wachten in de Acadiana. Met 
mijn zus als begeleidster van de eerste autorit voor Vanya-Jaromar. Alle vier op 

de vloer van de laadruimte. Pontificaal weggezakt op een dikke laag hooi met 
een deken daarover. In de hoek een vastgeklemde grote mayonaise-emmer-

met-deksel van de snackbar. Vol fris water. Na het uitlaten lekker even wat 
drinken. Tot onze grote verbazing en opluchting viel Jaro ook al tijdens die eerste 
rit onderweg lekker in slaap. Dat zou in de loop van de jaren nog ontelbaar vele 

malen gebeuren. 
 

Waarom Jaro Jaromar was. En Vanya heet. 
De prachtige naam Vanya heeft voor mij een betekenis die erg diep gaat. Vond 
het jammer als Jan-en-alleman die naam zomaar te pas en te onpas zou 

gebruiken. Daarom zon ik op wat anders. Kwam tot de ontdekking dat de 
roepnaam Jaro een omschrijving van ‘moed’ in de naam had. De toevoeging ‘mar’ 

(of ook ‘mir’) betekent ‘bekend staan om’. En Jaromar is inderdaad van een vrij 
pupje uitgegroeid tot een evenwichtige, stabiele, zelfverzekerde, inderdaad soms 

zelfs moedige SWH. Met onder de oppervlakte van zijn gemoed die ons (soms 
dolmakende) bekende terughoudendheid die mij altijd oplettend heeft gehouden 
in zijn reactie op de belevenissen die wij meemaakten. Of de dingen die ik van of 

aan hem vroeg. Dat heeft zulke prachtige momenten opgeleverd. Keek hij mij  
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aan met oneindige aanhankelijkheid. En met zielsvertederende naïviteit en 
vertrouwen. Vertel ik later allemaal nog wel. 

 
Inprenting en socialisatie 
Het komende jaar wil ik graag verhalen over deze fijne hond. Over zijn 

inprentings- en socialisatieperiode van die levensbelangrijke eerste weken en 
maanden, de cursus G&G, en later (gedeeltelijke) trainingen van speur-, 

verdedigings-, reddings- en lawinehond. Prachtig vond hij het. Eveneens zie ik er 
naar uit om de leuke belevenissen te vertellen. Maar dat komt later nog wel aan 
de orde.  

 
Toch was daar een zeer serieuze aanpak voor nodig in die eerste paar weken en 

maanden van zijn leventje. Zonder die aanpak was alles van wat ik zal verhalen 
niet mogelijk geweest. En had hij niet zo’n (althans naar mijn mening) prettig 

leven gehad. Daarom wil ik in het kort even wat kwijt over die eerste weken.  
 
Inprenting en socialisatie op natuurlijke wijze dag na dag na dag uitgevoerd. Om 

te beginnen had ik alle zes weken van zeven dagen van de zomervakantie 
hiervoor uitgetrokken. Gewoon door hem – samen met Ruffy en Zina die alles al 

kenden – kennis te laten maken met het bos, hei, strand, vuurwerk!! (vuurwerk 
in de zomervakantie in Scheveningen; ze speelden met z’n drieën op het strand 
en groeven kuilen terwijl het vuurwerk, aan de andere kant van de Pier, boven 

hen uiteen spatte), landbouwgronden, veeteelt (koeien, paarden, 
(kinder)boerderijen, knaagdieren), alle soorten OV (tram, bus, trein, huifkar, 

rondvaartboten, houten rondritkarren), bouwplaatsen, heiwerken!, markten, 
optochten, fanfare’s, sirenes, carnaval, kermis, circus, koetsen, paard- en 
wagens, maneges, racebanen, circuit motoren, mountainbikes, tenten, caravans, 

kampeerhuisjes met tennissende en sportende mensen, flyball, 
windhondenbanen, barbecue, militaire oefenterreinen, dierentuinen, asiel, 

benche, sportschool, atletiekbaan, intelligentiespelletjes, smalle bruggen en 
planken over sloten, rots- en basaltblokken, kracht van stromend water, kroos is 
niet om te belopen, wanneer ijs wel/niet te vertrouwen is, zwembaden, 

speeltuinen, poezen, huisbiggetjes, tentoonstellingen, ringtraining, brassband, 
straatmuzikanten, rolstoel(-dansen), kittens, moederpoezen zijn niet voor de 

poes, kuikens en kippen, jonge knaagdieren, (Russische en gewone) hamsters, 
marmotten en cavia’s, volièrevogels, schildpadden, terrariumdieren, gewonde 
vogels.  

 
Heb ik nu alles gehad? Ik denk het niet. Wennen aan klapperende 

vlaggenstokken, wapperende reclamezuilen en auto/motorhoezen had ik mij niet 
gerealiseerd. Ook niet de schapenkudde + schapenhoeders-wedstrijden, 
standbeeldentuinen, (buiten-)musea, zwemmen/zwemvest/-dekjes. Maar dat 

had ik allemaal merkbaar wel moeten doen. Waarom en hoe dat afliep vertel ik 
ook later. 
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Werk aan de winkel 
Opgezette dieren op een vensterbank is geen dagelijkse kost. Dus neem dit 

moment de kans waar op inprenting.  Na zeer voorzichtig onderzoek wordt het 
opgezette vosje genodigd te spelen (hapje in de nek). 
 

 
Foto links: 

Jaro ong. 4 mnd.. Bezoek 

pannekoekenhuis.  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Op onderstaande foto het resultaat van o.a. deze inprenting.  
Jaro bij een in Holland zeer zeldzaam voorkomende Grote Staande Bonte 

Straatkoe (pluche reclamekoe voor slagerij  ). Hij bekijkt rustig en voorzichtig 
de zaak van alle kanten en maakt vervolgens nader kennis. Met waarschijnlijk 
maar één doel: “Hoe eetbaar ben je?” Na voorzichtig onderzoek wordt intuïtief 

gegrepen op de zwakste plek.  
 

 
 

 

Een SWH pup een goede socialisatie geven betekent ‘WERK AAN DE WINKEL’. Is 
u dit te veel? Begin er dan niet aan. Of accepteer dat de hond onnodig meer 

terughoudend is dan nodig en, los van de normale terughoudendheid, veel meer 
angst en stress in zijn leven krijgt dan nodig is. Hetgeen ook u veel meer 
beperkingen oplegt. Ook de fokker heeft het nodige voorbereidende werk te doen. 

Je bespaart de hond er zijn leven lang angst mee.  
 

Zelf heb ik Jaro ook altijd gestimuleerd naar vreemden toe te gaan. Door zelf als 
eerste naar iemand toe te lopen. Te laten zien dat IK het goed vond. En hij 
warempel (in het begin, later niet meer) een beloningsbrokje kreeg als ie kwam 

met (als hij het zelf wilde) als extra bonus een – zeker in het begin – rustige  
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maar verheugde bekende of vreemd persoon. Op den duur werd de ontmoeting 
met een vreemde een klein feestje. En weet u wat: toen ik een keer mondeling 

in de clinch ging met een stelletje jonge gasten die op straat liepen te vervelen 
stond ie naast me. Gespannen, klaar om grijpen als ik in de aanval zou gaan. De 
jongens ervoeren de lichaamstaal. Van mij èn mijn hond. En dropen af. 

      
 

 
 
 

 
Foto links: Jaro ong. 7 jaar, Meijendel 
Later, als we elkaar tegenkwamen op 
straat, negeerde Jaro ze. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

En weet u wat nog meer? Toen ik het een keer met mijn moeder ‘aan de stok’ 
had stond hij plots uit het niets naast me. En gromde héél zachtjes 
waarschuwend naar haar. Waarop ik onmiddellijk het dispuut stopte en tegen 

mijn moeder zei dat we het probleem op een later moment wel weer verder 
zouden bespreken. Mijn moeder knikte. Begreep gelukkig de situatie. En tegen 

Jaro zei ik dat het al weer ‘goed’ was. En ‘klaar’. Mijn boodschap was gewoon: 
‘IK bepaal dat het is afgelopen’. Maar dan wel zònder! allerlei goedkeurende 
klopjes en aaitjes! Ja, zijn houding was correct. Ja, hij wachtte naast mij tot ik 

de aanval in of aan zou zetten. Maar ik wilde voor geen goud dat hij een 
goedkeuring verkeerd zou interpreteren en dat hij zijn gedrag (extra) beloond 

voelde. In de natuur gaat de leider ook niet iedere roedelgenoot een likje geven 
als bedankje. Ik heb hem heel neutraal gewoon gezegd met mij ‘kom mee’ te 

komen. Om vervolgens de tuin in te gaan en hem enige afleiding te geven. 
 
En het allerbelangrijkste: toen ik nog geen vijf minuten later de kamer weer in 

kwam wat zag ik toen? Jaro met zijn kop op mijn moeders schoot terwijl zij ‘m 
gewoon, zoals altijd, kroelde. Nooit maar dan ook nóóit is hij later alsnog 

beangst of lelijk tegen haar geweest. Maar altijd goede vrienden met haar 
gebleven. En zo hoort het ook. 
 

Dus: socialiseer uw hond zover het u mogelijk is en dan nog iets meer. 
 

Tot zover voor nu. Wordt vervolgd. 
Marian van Kesteren 
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Wat zegt u..........?
 
Naar aanleiding van mijn vorige stukje ben ik eens gaan letten op de communicatie tussen de
eigenaren en de honden die als patiënt bij ons op de praktijk komen. Mijn ervaring met non-ver
bale communicatie en zelfs het aanvoelen van stemmingen en gedragingen als gevolg van al dan
niet bewuste gedachten, wilde ik wel eens toetsen.
 
Ik heb dat ook wel geprobeerd in het bos, waar je per slot van rekening ook veel eigenaren met
hun honden tegenkomt. Maar die ontmoetingen zijn vaak vluchtig en de hondencommunicatie is
tussen de honden onderling en niet met de eigenaren in de meeste gevallen. Hmmm……. Nu ik
dat zo opschrijf is dat eigenlijk al een bijzonder veelzeggende waarneming. Want als mijn honden
met andere honden spelen is er wel degelijk nog heel veel contact met mij. Dat scheelt echter wel
van hond tot hond, want Wappie heeft zo goed als geen oog meer voor mij, terwijl Nanook en
Kayitah zich heel goed bewust zijn van mij. Wappie is dan ook de enige die geroepen moet worden,
als ik weer verder loop. Niet altijd hoor! Wappie is ook best wel lief ;) ….. soms…..
 
Maar terug naar de praktijk. Wat zie ik daar dagelijks veel mooie staaltjes van communicatie. Goede
en bar slechte! Het begint al bij de deur. Het aantal honden dat aan het begin van de straat al
aangeeft niet meer mee te willen is legio. De reacties van de eigenaren geven een wrang gevoel
van leedvermaak. Vaak zijn het de honden die het minst meegemaakt hebben op de praktijk.De
honden die zware operaties gehad hebben of zeer ziek geweest zijn en in opname bij ons gelegen
hebben, komen vaak razend enthousiast binnen. Nu vind ik ons best goed en lief voor dieren, zeer
zeker, maar ik denk toch niet dat wij daar voor verantwoordelijk zijn. Nee, ik denk doordat er heel
wat gebeurd is, de eigenaar zijn zenuwen kwijt geraakt is  en als de hond het gehaald heeft, is er
bij zo’n eigenaar vaak grote opluchting en dankbaarheid. Zeker geen spanning meer en de hond
voelt dat en kan dus ook ontspannen.
 
Dan de wachtkamer…. Er zijn heel veel honden die rustig en kalm bij hun baas zitten te wachten,
tot ze aan de beurt zijn. Ik neem aan dat deze bazen zelf ook rustig en kalm zijn. Maar er zijn ook
veel honden die dat niet kunnen. Van janken, piepen, blaffen tot overal tegen aan plassen. Deze
eigenaren zijn zelf ook gespannen en onrustig. Ze willen graag een praatje maken met onze balie
assistente of er moet noodzakelijke informatie uitgewisseld worden, maar dat is bijna onmogelijk.
Deze honden krijgen een stroom aan correcties en commando’s over zich heen of gigantisch veel
“och gerruuuum….. Hij is zo zenuwachtig….”.
 
De spreekkamer of behandelruimte. Veel honden willen ook daar niet naar binnen of zijn zeer on
derdanig en niet te benaderen door ons. Laat staan dat je een handeling wil verrichten bij zo’n
dier. Vaak vragen wij dan of wij het dier in kwestie over mogen nemen van de eigenaar en of de
eigenaar dan een stukje van ons af wil gaan staan. Vreemd genoeg is zo’n dier dan in ene een
stuk kalmer…… of is dat eigenlijk niet zo vreemd……? Vreemde ogen dwingen, wordt wel eens
gezegd. Maar dat is het toch niet denk ik, maar meer de houding ten opzichte van het dier. Het is
niet mijn lieveling die daar op tafel staat. Mijn emotionele band is totaal anders met dat dier. Wij
zijn heel bewust bezig met zo’n hond. We kijken op alle mogelijk manieren hoe we de communica
tie het beste kunnen laten verlopen. Kunnen we de behandeling beter op de grond doen of op
tafel, maakt ons niet uit hoor….we gaan wel door de knieën. Moeten we heel rustig zijn en vleien
of kunnen we beter dominantie tonen. Komen we er helemaal niet doorheen en kunnen we beter
snel handelen met een patiënt stevig gefixeerd. Wat ook heel dominant is natuurlijk. Maar we
kunnen veel kanten uit.
 
Na een behandeling, hoe eenvoudig ook, proberen we altijd een leuk moment met het dier te
creëren. Het dier krijgt even totaal ontspannen aandacht en voor een commando wat lekkers.
Soms kun je dan zelfs een heel klein beetje spelgedrag ontlokken. Dit is een zeer essentieel onder
deel van  het consult en een belangrijke taak voor de paraveterinair. Ik neem daar dan ook bewust
de tijd voor. De dierenarts kan dan rustig het een en ander bespreken met de eigenaar en bij de
hond blijft hopelijk een wat positiever gevoel achter. Lukt dit niet in de behandelkamer, dan pro
beren we dat vaak nog in de wachtkamer bij de balie, als de eigenaar afrekent en/of medicatie
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meekrijgt.
 
Bij die combinaties waar we hele slechte onderlinge communicatie zien, of eigenlijk kan ik het beter
gebrek aan vertrouwen bij de hond noemen, proberen we, zeker als het jonge honden betreft, de
eigenaren aan te raden iets met hun hond te gaan ondernemen. Een cursus of een sport. Vaak
leren eigenaren hier heel veel van en kunnen ze een betere band met hun huisdier opbouwen.
Helaas zien we vaak bij een eerste consult met een nieuwe hond, al dan niet een pup, al wat er in
de toekomst gaat gebeuren en kunnen we vrij goed inschatten wie er (gedrag)-problemen met
z’n vriendje gaat krijgen…… Hoewel problemen natuurlijk een subjectief gegeven zijn…..
 
Zo heel zwart/wit en duidelijk als ik hierboven beschrijf, geldt natuurlijk niet voor elke hond/eigenaar.
Maar helaas weten er weinig mensen iets over communiceren met je hond. De meeste mensen
vermenselijken hun huisdier en kennen hun dieren allerlei emotionele motivaties toe, die bij mensen
heel normaal zijn, maar naar mening bij dieren niet aanwezig. Let wel, ik zeg hier niet dat honden
geen emoties kennen, in tegendeel, maar een hond denkt niet na over wat er eventueel gaat
gebeuren vanuit emotie. Een hond die bij ons komt voor een operatie, zeg bv een castratie, is niet
bang voor die ingreep. Hij weet immers niet dat die ingreep gaat gebeuren. Hij voelt echter wel
spanning bij zijn baas en weerspiegelt die. Is hij dan bang? Nee, hij begrijpt de spanning bij zijn
baas niet. Is er dan geen goede band of weinig vertrouwen, kun je probleemgedrag verwachten.
Dat zijn de honden die vaak perfect luisteren als de eigenaar weg is en weer totaal omslaan zo
gauw de eigenaar zijn dier weer op komt halen.
 
Dit doet me denken aan een hond die ik eens getraind heb. Het was een Mechelse Herder van een
gezin met een jong kind dat met hun hond bij ons in de praktijk kwam. Het dier, Boefje, was totaal
niet te benaderen en vloog ons aan als we maar bij zijn eigenaar in de buurt kwamen. De eigena
ren waren zeer zachte, nerveus onderdanige mensen, die de hond altijd zeer zacht en vragend
benaderden. De hond kreeg gigantisch veel liefde en aandacht, werd totaal vanuit menselijke
emotie benaderd, maar kreeg niet of nauwelijks beweging (kon niet los lopen of naast de fiets) en
totaal geen discipline. O, en dat met een klein kind in huis. We hielden ons hart vast.
 
Deze hond heb ik getraind en alle basiscommando’s bij gebracht. Uren heb ik met dit dier over de
hei gezworven, LOS!, en ze luisterde als de beste. Ze werkte heel graag en leerde in razend tempo
allerlei commando’s. Ik kon met haar werken en knuffelen, maar als haar eigenaar haar weer op
kwam halen, kon ik niet gewoon de lijn overgeven, want dan beet ze me meteen. Ik heb deze ei
genaren laten zien, zonder dat de hond wist dat er waren, wat deze hond allemaal kon en hoe
geweldig ze was in alle opzichten. En hoewel ze zeiden dat ze mij en mijn uitleg begrepen, hebben
ze nooit iets veranderd in hun gedrag naar de hond toe. De dochter des huizes werd gelukkig wat
ouder en die pikte het heel goed op en heeft toen het leven draagbaar weten te maken voor deze
hond en haar ouders. Dit is gelukkig goed gegaan en een zeer duidelijk voorbeeld van: wat voor
mij probleemgedrag is, hoeft dat niet te zijn voor een ander.
 
Onlangs was er ook een mooi staaltje communicatie op de praktijk. Het betreft hier een American
Bull pup, die niet naar de cursus gaat. De eigenaar is nog nooit naar een cursus geweest met geen
van zijn honden en heeft nooit problemen gehad. Dat waren Engelse Bulldogen. Die niet luisterden!,
maar nooit een probleem vormden voor de eigenaar. Eigenaar met een groot incasseringvermogen
en een groot hart. De Bull gaat hij ook zelf opvoeden! Een bange, onzekere pup, zeer gevoelig. Na
de vaccinatie, kreeg hij wat lekkers van ons en wat uitnodiging tot spel. Hij kwam een beetje los.
Maar toen kwam het. Oh, hij luisterde al zo goed. Veel beter dan de andere honden ooit gedaan
hadden. Dat moest gedemonstreerd worden. “Boffie, kom hier, kom hier, Hier! Hier! Hier! (hond
draait nu om richting baas) ZIT! ZIT! ZIT! ZIT!. Boffie ZIT!. NU duwen op de achterhand. IK zeg: ZIT! GA
NU EENS ZIT! En ja hoor Boffie zit zowaar!  Nog geen 10 seconden tijd zijn verstreken…. Van het
eerste commando tot het laatste, pffff…..  Eigenaar trots: “Luistert goed he?”
Ben ik nu heel pessimistisch als ik problemen verwacht als de hond groot en sterk is……
 
Communicatie; een kunst op zich.
Monique Mertens, Para veterinair.
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Jaarverslag 2014
 
Algemene ledenvergadering
Op 6 april 2014 vond de Algemene Ledenvergadering en de aansluitende Bijzondere ledenverga
dering in Dorpshuis 'De Lier' te Puiflijk plaats. Hierbij waren 26 leden en 2 introducés aanwezig, 14
leden hadden zich afgemeld. Het jaarverslag en financiële overzicht 2013 werden zonder opmer
kingen goedgekeurd, evenals de begroting voor 2014. Voor een uitgebreid verslag verwijzen wij
naar de notulen van de ALV.
Aansluitend aan de ALV is een Bijzondere ledenvergadering gehouden om de goedkeuring van
de aanwezige leden te verkrijgen voor de door te voeren wijzigingen van de Statuten en het Huis
houdelijk reglement. Naast vele tekstuele wijzigingen is op verzoek van een lid het stemmen per
volmacht nu mogelijk gemaakt. De gewijzigde statuten zullen nog in een notariële akte vastgelegd
moeten worden waarna ze pas rechtsgeldig zijn.
 
Financiën
Dit boekjaar werd helaas ingeteerd op de reserves. Dit is grotendeels veroorzaakt doordat er geen
inkomsten uit nesten zijn gegenereerd. Voor de exacte cijfers verwijs ik u naar het financiële jaar
verslag van de Penningmeester.
 
Clubmatch
Op zaterdag 28 juni werd de jaarlijkse clubmatch gehouden in het bekende Dogcenter in Zaltbom
mel. Het aantal inschrijvingen viel helaas tegen. Er zijn uiteindelijk 14 teven en 19 reuen gekeurd
door keurmeester C.F. Rutten. Hij nam hierbij ruim de tijd om de honden te beoordelen. Kortom een
leuke leerzame dag.
 
Activiteiten
Op zondag 9 maart hebben een aantal leden met hun honden en geïnteresseerden in ons ras  
gewandeld in het nationale park De Veluwezoom bij Rheden. En op zondag 24 augustus hebben
we in een gezellige sfeer met onze honden gewandeld in de mooie rustieke Achterhoek. Beide
wandelingen voorzagen duidelijk in een behoefte. 
Op zondag 4 mei waren we aanwezig op het Animal Event in Hilvarenbeek. Het was schitterend
weer en veel geïnteresseerde mensen in ons ras wisten onze stand te vinden. Bij het rassen defilé
liepen 8 Saarlooswolfhonden mee. Duidelijk een geslaagd evenement dat voor herhaling vatbaar
is.
Tijdens de Winner in Amsterdam hebben wij met enkele van onze honden in het Hondendorp een
stand bemand. Veel in ons ras geïnteresseerde mensen zijn hier dan ook van de benodigde rasin
formatie voorzien.
 
Bestuur
Het bestuur is het afgelopen jaar 11 keer voor een bestuursvergadering bijeen gekomen. Hierbij
hebben wij, buiten de reguliere verenigingszaken, onze tijd en energie onder andere in de volgen
de zaken gestoken:
 
Hoe kunnen we de leden zo goed mogelijk motiveren om de broodnodige NVSWH pups ter wereld
te brengen. Helaas heeft dit het afgelopen jaar ondanks een enkele dekpoging geen succes op
geleverd. Laten we hopen dat in 2015 de kentering intreedt en dat we weer enkele nestjes kunnen
verwelkomen.
 
Als gevolg van het uitblijven van nestjes lopen de wachttijden voor een pup op en haken helaas
mede om deze reden ook weer leden af.
 
Het secretariaat is grotendeels gereorganiseerd en we hebben als verenigingsdatabase Zoo-Easy
in gebruik genomen.
 
De Statuten en Huishoudelijk reglement zijn na veel heen en weer gecorrespondeer met de Raad
van Beheer door hen goedgekeurd.
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Het Vereniging Fok Reglement, dat in een nieuw door de Raad van Beheer voorgeschreven format
gegoten moest worden, is na ca. 10 maal heen en weer gestuurd te zijn door de RvB nog steeds
niet goedgekeurd. De RvB maakt er een gewoonte van om iedere keer met andere tekstuele op
merkingen/wijzigingen te komen. Dit is erg inefficiënt en wekt links en rechts wat wrevel op.
 
'Outcross' binnen de NVSWH populatie heeft het afgelopen jaar binnen het bestuur veel aandacht
en discussies opgeleverd.
 
De organisatie van het komende Jubileum weekend tijdens de paasdagen heeft ook het nodige
overleg gevraagd.
 
De RvB heeft een zogenaamd Fairfok plan opgesteld en aan de politiek aangeboden. Dit binnen
de kynologie zeer omstreden plan kon wel eens de doodsteek voor de rashond betekenen. Er wordt
overwogen om gezamenlijk met overige rasverenigingen  hier actie tegen te ondernemen. Een
definitief standpunt in deze materie moet echter nog door het bestuur bepaald worden.
 
De bestuursleden hebben alles bij elkaar in 2014 ca. 23.000 km afgelegd om allerlei verenigings
activiteiten zoals bestuursvergaderingen en overige activiteiten bij te kunnen wonen.
 
Clubblad & Nieuwsbrief
In 2014 hebben wij 3 clubbladen uitgebracht en zijn er 5 nieuwsbrieven verstuurd.
 
Algemeen
Het afgelopen jaar hebben wij diverse nieuwe leden mogen begroeten en zijn er helaas ook diver
se leden die om hun moverende redenen het lidmaatschap opgezegd hebben. 
Ook zijn er diverse baasjes geweest die afscheid hebben moeten nemen van hun geliefde Saar
looswolfhond.
 
Wij kijken terug op een bewogen verenigingsjaar waarbij de kynologie in het algemeen behoorlijk
in beweging is geweest. Overigens naar de mening van ons en vele andere rasverenigingen niet
altijd in de juiste richting.
 
Namens het bestuur van de Nederlandse Saarlooswolfhonden Vereniging
 
John van der Mee, Secretaris
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Kynologie
 
Geachte Saarlooswolfhonden liefhebbers,
 
Het wel en wee van de Saarlooswolfhond gaat mij nog steeds aan het hart, ik volg de kynologische
verwikkelingen met betrekking tot de Saarlooswolfhond dan ook nog steeds op de voet.
 
Momenteel is het buiten de vereniging zo bewierookte out-cross project ‘the talk of the town’. Dit
door de AVLS geïnitieerde en door de Raad van Beheer gefaciliteerde project is waarschijnlijk een
politiek succes maar kynologisch gezien een farce. Het is het resultaat van het creëren van een
behoefte en het behendig gebruik maken van het ontstane politiek sentiment (inteelt, tros radar,
 e.d.). Daarnaast is het zo dat de Raad van Beheer zich zelf wil profileren als het leidende honden
platform binnen het Nederlands politiek bestel. Zij speelt daarbij in op maatschappelijke ontwikke
lingen zoals met de out-cross, gezondheidsmatrix en zich te presenteren met de slogan ‘houden
van honden’. Zij ontwikkelt daartoe, in de vorm van een pilot een ideetje om dit na het proefdraai
en als een hapklaar beleid op een algemene ledenvergadering te formaliseren. Proefdraaien en
experimenteren dat doe je normaal gesproken in een klein behapbaar project. De Raad van Beheer
heeft hiervoor het oog laten vallen op de Saarlooswolfhond. Een numeriek erg klein ras, met twee
belangenbehartigers met compleet verschillende visies. Je kan als Raad dan lekker snel schakelen
en als de proef mislukt dan staat in ieder geval niet de gehele kynologie op zijn kop. Het afbreukri
sico is in een kleine populatie echter wel heel erg groot, vandaar dat de NVSWH terecht voor een
betrokken doch inhoudelijk behoudende koers staat. Er is meer dan gegronde reden voor deze
aanpak, omdat zoals hieronder uiteen wordt gezet, slechts een handjevol fokkers er de afgelopen
jaren in is geslaagd een Nederlands hondenras bijna volledig om zeep te helpen.
 
Ik zeg niet dat het slecht is de genetische basis op te rekken, vooropgesteld dat er beleid en visie
aan ten grondslag ligt. Niet omdat ‘het papier zegt dat deze basis erg smalletjes en dus breder
moet worden en daarom kruisen we maar eens wat rassen in om de papieren verwantschap te
verlagen’. We verbreden hierbij de basis en sturen voor 5 generaties aan op typeverbetering  en
typebehoud. Fokken betekend in mijn optiek het verbeteren van het product hond naar de richting
die gegeven wordt in de rasstandaard.
 
Omstreeks 2000 (en eerder) was het al zichtbaar bij de geëxposeerde honden, hier klopt van alles
niet. Net zo als nu, werd er toen veel over de mogelijke oorzaak hiervan gesproken, in fora over
gespeculeerd, maar de waarheid kwam echter nooit naar boven. Ik heb destijds besloten de
speculaties en in mijn ogen concrete aanwijzingen eens tot de bodem toe uit te zoeken. Niet alleen
door middel van het houden van interviews en de hierbij ontvangen verklaringen maar ook om het
wetenschappelijk te onderbouwen met DNA-tests.
 
Het kostte mij zo’n acht a negen jaar om alle puzzelstukjes te verzamelen en in elkaar te leggen.
Natuurlijk heb ik daarbij van diverse kanten veel hulp gehad, nogmaals mijn dank daarvoor.  Zowel
leden van de NSWH maar zeker ook  veel mensen van buiten de vereniging, die zelf met zo’n ille
gale out-cross opgescheept zaten, die dus niet aan de Saarlooswolfhond verwachtingen (rasstan
daard, gedrag) voldeed, hebben hieraan hun medewerking verleend. Duurkoop is miskoop was
de  slogan destijds . Maar omdat ‘wolfhond’ in de naam iets bijzonders suggereert betaalden kopers
grif de hoofdprijs voor een exoot.  Ook stond in die  tijd  de email en telefoon geregeld  roodgloei
end met mensen die Inuit Dogs, Siloh Shepherds, Tasmaskans en dergelijke niet FCI erkende rassen
hadden en er graag een Saarloos doorheen wilde hebben om het wolfachtige te verbeteren en
jawel om hiermee tevens de gezondheidsproblemen in hun eigen populaties te beteugelen.
 
Nee, niet een Saarlooswolfhond van buiten uw vereniging maar een van u. Ik heb die boot altijd
afgehouden maar het gaf wel veel inzicht in de problematiek van look á likes. Ik blijf zeggen doe
het niet, haal deze fokproducten niet het ras binnen. Niet alleen vanwege de wezenlijk problemen
met die fokkerij maar ook omdat ik heel wat FCI stamboom Saarlooswolfhonden van buiten de
NVSWH heb zien vertrekken naar fokkers van deze look á like rassen. Trap je in die valkuil dan im
porteer je via een omweg ook de problemen die onze , te kleine, populatie niet kent. De marge
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voor fouten is met onze populatie klein, zo niet nihil.
 
Mijn onderzoek besloeg uiteindelijk de ganse EU en was dan ook populatie-breed. Geen navelsta
ren  op de –eigen- populatie maar heel objectief alle opgegeven afstammingen vanaf de jaren
’60 tot medio 2009 evalueren. Niet alleen qua fenotype maar ook qua genotype (de diepte in via
DNA-onderzoek ) ten opzichte van het genetisch profiel van de Saarlooswolfhond. Ik heb niet alleen
gekeken naar honden buiten de NVSWH maar ook naar honden daarbinnen. Zodat als ik met mijn
bevindingen naar de Raad van Beheer zou gaan een en ander de wetenschappelijke toets kon
doorstaan en de objectiviteit boven elke twijfel verheven zou zijn.
 
Dat rapport is er gekomen inclusief de bewijzen (inkruisingen). Daarna is er hierover, in mijn optiek,
binnen de Raad van Beheer, een politiek behendigheidsspel gespeeld  dat zich op zijn zachts
gezegd  laat kwalificeren als: het om de hete brei heen draaien. Natuurlijk, als puntje bij paaltje
komt, 700 stambomen of meer afvoeren uit de administratie op basis van het KR, daar moet je
bestuurlijk lef voor hebben en het is dát waar het binnen de Raad van Beheer aan lijkt te ontbreken.
Scherper gezegd: er worden andere belangen boven die van de Saarlooswolfhond en een intege
re stamboom administratie gesteld. Het harde werk binnen de kaders van de NVSWH en de ge
trooste inspanning van bijvoorbeeld de familie Pielanen, om van de Saarlooswolfhond een super
fijne sociale, gezonde levensgezel te maken en als rashond te behouden, een Nederlands ras om
trots op te zijn, wordt  afgeserveerd ten bate van politiek gewin.  
 
Ter illustratie: toen de outcross-commissie werd opgericht werd daar door alle partijen (NVSWH,
RvB, AVLS) gekeken hoe aan het een en ander een constructieve draai gegeven kon worden. Toen
ik aanbood mijn research, hoe het nu werkelijk zit met de Saarlooswolfhond fokkerij (de beide
subpopulaties) in een gesprek met de commissie te bespreken stak de AVLS daar een stokje voor.
Twee van de drie gedelegeerden van de Raad rekenden het echter wel tot hun mandaat zich te
laten informeren. Ik heb hen vanzelfsprekend al het relevante feitenmateriaal laten zien. Mede
hierdoor waren zij toen in de gelegenheid met een weloverwogen advies richting hun opdracht
gever te komen. Toen de AVLS hier lucht van kreeg  zegde zij het vertrouwen op in deze twee binnen
de Nederlandse Kynologie zeer gerespecteerde kynologen. Daarna werd het mij duidelijk dat het
opgestelde advies klaarblijkelijk niet stookte met de wensen van de AVLS en de Raad van Beheer.
Dit leidde er uiteindelijk toe dat beide kynologen hieruit de enig juiste conclusies trokken. Waarom
zou je je ook laten gebruiken als uithangbord waarbij het niet om de inhoud gaat maar om het feit
dat je voor een politieke show wordt gebruikt.
 
Met een beetje goede wil (we vergeten even het kynologisch reglement) is de populatie buiten die
van de NVSWH een gedurende langere periode  door middel van de druppelmethode uitgevoerd
out cross-project. In deze populatie ontbreekt mede om deze reden echt elke aanleiding om te
gaan ‘out-crossen’. Daar is eerder behoefte aan sturing en het opkuisen van de diffuse verschij
ningsvorm. Wat een kenner al snel onderkent is onder andere het probleem met betrekking tot
gebrek aan lengte van de rug. Het gevoel dat uit de ras standaard spreekt is die van een hond die
gezegend is met een functioneel lijf. Het is buiten de NVSWH op dit punt echter zoeken naar de
spreekwoordelijke speld in een hooiberg.
 
Omdat er al zo veel diversiteit aanwezig is moge  duidelijk zijn: dat out cross feestje met de ZWH is
een politiek speeltje (we willen een Zwitserse witte…). Kynologen schudden meewarig het hoofd
over dit kreupele paradepaardje van de Raad van Beheer en de AVLS.
 
Maar ook binnen de NVSWH loopt het niet zoals het behoort te gaan. Te weinig fokkerij is op dit
moment wel de allerbelangrijkste. Maar ook de gedachten om extern voor een Saarlooswolfhond
te gaan shoppen is Russische roulette (het binnenhalen van de structurele problemen van de
andere subpopulatie) met het genenpakket van de Saarlooswolfhond. Natuurlijk, de populatie van
de NVSWH kan wel een genetische opkikker gebruiken, maar geachte Saarlooswolfhonden liefheb
bers graag wel zo dat het ras niet wordt verruïneerd.
 
Gosling Mast
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Noot van het bestuur op voorgaande artikel van Gosling Mast
 
Gosling heeft jarenlang in het bestuur gezeten en heeft in ‘zijn tijd’ veel energie gestoken in de
waarheid achter de stambomen. We kunnen ons zijn frustratie over het stamboomgebeuren dan
ook voorstellen. Het frustreert ons ook nog steeds dat de Raad van Beheer het blijkbaar niet be
langrijk vindt om een juist beeld te krijgen van het ras Saarlooswolfhond. Toen ze een aantal
maanden geleden beloofden (alle bestuursleden hebben die belofte gehoord) om er nog eens
goed in te duiken kregen we weer hoop. Helaas zijn ze hun woord weer niet nagekomen. We
worden er moedeloos van. 
 
Als we er vanuit gaan dat een aantal stambomen van Saarlooswolfhonden buiten onze vereniging
niet correct zijn, dan was de outcross met de Zwitserse Witte Herder ook niet nodig geweest. Het
inteeltpercentage is dan immers veel lager dan ‘het papier’ doet vermoeden. Het verhaal wordt
dan heel anders. Maar dit verhaal krijgt helaas geen voet aan de grond bij de Raad van Beheer. 
 
We realiseren ons daarnaast ook dat het niet erg constructief is om je te blijven richten op het
verleden. We moeten vooruit. We moeten zorgen dat die prachtige Saarlooswolfhond blijft bestaan.
Dat wij daarbij niet kiezen voor een outcross met een Zwitserse Witte Herder mag duidelijk zijn. Toch
moeten ook wij met onze leden in dialoog welke weg we dan moeten bewandelen. Want op de
huidige manier verder gaan is geen optie. We hopen dan ook dat jullie in grote getalen aanwezig
zijn op onze algemene ledenvergadering op zondag 31 mei. Als je de Saarlooswolfhond een warm
hart toedraagt mag je deze belangrijke vergadering niet aan je voorbij laten gaan. We horen
namelijk graag jullie mening over de Saarlooswolfhond van de toekomst!
 
Het bestuur

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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Amsterdam "WINNER" 14 decem
ber 2014
keurmeester: mw. Erica Bakker- van de Woestijne.
Reuen 
Jeugdklasse: Malek van de Wolfsdreuvnik, ei
genaar: R. v. Haastrecht en M.A. Poetsema. 3
zeer goed. 1 jaar, zeer goed ontwikkelde jonge
reu, die in wat zware conditie is, sterk mannelijk
hoofd, goede oren, correcte oogkleur, schaar
gebit, voldoende hals, goede bovenbelijning,
onderbelijning toont de conditie, goed bone  en
hoekingen, voor nog erg nauw, in het gangwerk
nog wat rommelig, vrij gedrag, heeft wat meer
discipline nodig. Mysmoke van de Wolfsdreuvnik,
eigenaar: Mr. en Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-
Tonnard Jan & M. & J., verzorger: N. Immers. 1
uitmuntend, 'JEUGDWINNER' (JW'14) res.CAC. 1
jr. goed ontw., goed type, mnl. hoofd, correct
gebit, goed oog, prima oren, goed lichaam,
bone + voeten, voldoende hoekingen, harde
vacht, mooie beenlengte, goede voeten, vlotte
soepele gangen, prima gedrag. Manowar van
de Wolfsdreuvnik, eigenaar: J. van Asten. 2
uitmuntend. Goed ontwikkelde jonge  reu van
goed type, mannelijk hoofd, wat iets droger zou
kunnen, oren te wijd geplaatst, correcte oog
kleur, correct gebit, bovenbelijning goed, cor
recte beenlengte, goede hoekingen, loopt vlot
en soepel, nog erg onder de indruk, maar vrien
delijk genoeg.
Openklasse: Whitefang's Amarok-Nanook Lut
hor of Angou Loup's Mountain, eigenaar: M.
Mertens. 1 uitmuntend, res.CACIB. 5 jaar, reu van
mooi type, goede maat en verhoudingen, man
nelijk hoofd, goed gevormd, prima gedragen
oren, correct gebit, goed geplaatst oog en
mooie expressie, goede hoekingen, goede
benen en voeten, goede vacht, gaat voldoende
vlot, maar houdt zich wat in. Levi van de
Wolfsdreuvnik, eigenaar: Mr. en Mevr. en Juf
frouwen Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J., verzor
ger. G. Welgraven. 2 zeer goed, 2 jaar, reu van
mooi type en goede maat, goed gevormd,
mannelijk hoofd wat iets meer parallel mag,
ogen wat rond maar correcte kleur, goede oren,
goede bovenbelijning, voldoende lichaam en
bone, voeten mochten sterker evenals de pol
sen, gaat voldoende vlot, correct gebit, vacht is
wat zacht.
Kampioensklasse: Joscha van de Wolfsdreuvnik, ei
genaar:Mr. en Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-
Tonnard Jan & M. & J. 1 uitmuntend,
 'WINNER' (W'14), CAC/CACIB. vier jaar manne
lijke reu van een heel mooi type, goede maat en
verhoudingen, mooi gevormd hoofd, iets veel lip,

mooi oog en kleur, prima oren, correcte toplijn
en rastypische staart aanzet, goede beenlengte,
prima hoekingen, goede benen en voeten,
vlotte soepele gangen, correct gebit, goede
vacht.
Teven
Jeugdklasse: Mitawa van de Wolfsdreuvnik,
eigenaar: M. Mertens, 1 uitmuntend, "JEUGDWINSTER"
(JW'14) res.CAC. 12 maanden, jeugdig teefje
van mooi type, mooi gevormd vrouwelijk hoofd,
mooie ogen en kleur, prima oren, goede toplijn,
mooie beenlengte, lichaam moet nog ontwikke
len, goede benen en voeten, vlotte soepele

Mitawa van de Wolfsdreuvnik
Foto door Harold van Zandvoort
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gangen, correct gebit, goede vachtstructuur.  
 Kampioensklasse: Whitefang's Ajia Ishani of
Angou Loup's Mountain, eigenaar: Mr. en Me
vr. en Juffrouwen Verbeeck-Tonnard Jan & M. &
J., 1 uitmuntend. CACIB. 5 jaar, mooi type teef,
goede maat, vrouwelijk hoofd, met wat weinig
stop, goede oren, correcte oogkleur, iets lang
van lichaam, goede toplijn en hoekingen, vlotte
soepele gangen, correct gebit, mooie harde
vacht. Whitefang's Arusha Ishani of Angou
Loup's Mountain, eigenaar: C. Schröder, 2 uit
muntend. res.CACIB. 5 jaar mooi type, vrouwelijk
hoofd, goede oren en oogkleur, iets lang van li
chaam, goede toplijn, wat sterk gehoekt achter,
voor correct, vlotte gangen, correct gebit, vacht
in orde.
Veteranenklasse: Inka, eigenaar: W. Broek. 2
uitmuntend. 9 jaar, elegant teefje, van goed
type, mooi gevormd hoofd, prima oogkleur,
correct gebit, oren wat wijd gedragen, mooie
toplijn, wat weinig substantie, goede beenleng
te, goede benen en voeten, harde vacht, vlot
rastypisch gangwerk. Oishani Othari van Koe
kie's Ranch, eigenaar: C. Schröder 1 uitmun
tend.  "WINSTER"(W'14), "VETERAANWINSTER"(VW'14),
CAC BOB. 9 jaar, mooi type, goede maat en
verhoudingen, goed gevormd, voldoende vrou
welijk hoofd, mooi oog, prima oor en gebit,
goede bovenbelijning, goede been lengte,
goed lichaam en hoekingen, mooie vacht,
goede benen en voeten, mooie soepele gan
gen.
Tevens behaalde op deze tentoonstelling bij de
koppels Joscha van de Wolfsdreuvnik van ei
genaar/fokker: Mr. en Mevr. en Juffrouwen Ver
beeck-Tonnard Jan & M. & J en Whitefang's Ajia
Ishani of Angou Loup's Mountain eigenaar: Mr.
en Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-Tonnard Jan
& M. & J, fokker: Claudia Schröder bij raskeur
meester dhr. J. Wauben als 2e geplaatst. Te
vens werden in de fokkerijgroep Whitefang's
Ajia Ishani of Angou Loup's Mountain eige
naar: Mr. en Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-Ton
nard Jan & M. & J., Whitefang's Arusha Ishani
of Angou Loup's Mountain en Whitefang's ei
genaar C. Schröder en Amarok-Nanook Luthor
of Angou Loup's Mountain, eigenaar: M. Mer
tens, van fokker Claudia Schröder als 3e ge
plaatst door keurmeester mw. Tiina Taulos(FI).
     

Groningen "BENELUX WINNER" 28
februari 2015
keurmeester: dhr. A. de Wilde België.
Reuen 
Openklasse: Malek van de Wolfsdreuvnik, ei
genaar: R. v. Haastrecht en M.A. Poetsema. 1
zeer goed. Ras is normaal terughoudend, maar
deze is wel erg. Zelfs de baas heeft moeilijkheden
met tonen gebit. Typisch hoofd. Goede vacht.
Stevige rug. Staart goed aangezet. Borst & buik
goed ontwikkeld. Goede hoekingen. Deze hond
liet het vooral in beweging afweten.
Kampioensklasse: Nosh, eigenaar: R. Hoving. 1
uitmuntend, "BENELUX WINNER NEDERLAND"
2015(B.W.NL'15), CAC/CACIB BOB. Goede &
maat verhouding , Sociaal karakter. Probleem
loos te betasten. Typisch hoofd. Goed oor.
Goede hals. Stevige rechte rug. Onderlijn vol
doende ontwikkeld. Goede hoekingen. Vlotte en
vrije bewegingen.

Malek van de Wolfsdreuvnik
Foto door Harold van Zandvoort
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Kennels en fokkers die vrijblijvend meer 
informatie willen, kunnen dit via het 

contactformulier op de site kenbaar maken, 
dan nemen we snel contact met u op.

Slecht eten, huidklachten, 
spijsverteringsproblemen? 

Denk dan direct aan Canex 
Dynamic. Adult Fish & Rice 

bijvoorbeeld is geschikt voor 
zelfs de meest gevoelige hond! 

•  Premium kwaliteit voor een 
normale prijs

•  Een complete lijn voor 
alle leeftijden en alle 

voedingsbehoeftes
•  Geen synthetische conservering 
en/of synthetische geur-, kleur- en 

smaakstoffen
•  Een Nederlands product met al 45 jaar 
lang tevreden gebruikers

Canex Dynamic 
Natuurlijk goed voor honden,

natuurlijk goed voor u!

NATURES
BEST

Canex Dynamic, een merk van Arie Blok Diervoeding
Postbus 30 · 3440 AA Woerden · www.canex.nl

Telefoonnummer verkoop: 0348 57 47 27

unieke kennel regeling
voordeel

kijk op 

www.canex.nl

voor een  

verkoopadres

in uw buurt
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Mitawa van de Wolfsdreuvnik
 
Eigenaar: Monique Mertens                                       Foto door Harold van Zandvoort
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