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Nog even genieten van de pupjes
uit het nest van Josha en Ajia!
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Van de Voorzitter
Beste leden,
 
Ik hoop dat voor jullie allen, terwijl jullie dit nieuwe
clubblad in de hand hebben en toch eens buiten
kijken, het volgende oude volkslied eindelijk
werkelijkheid geworden is:
 
Die winter is vergangen
Ik zie des meien schijn
Ik zie die bloemkens hangen
Des is mijn hart verblijd
Zo ver aan genen dale
Daar is ’t genoeglijk zijn
Daar zinget die nachtegale
Also menig woudvogelkein 
 
Want deze winter, blijft maar duren en de lente
is enkel maar een vaag vermoeden en een be
lofte door de toch lengende dagen. De natuur
lijkt de adem in te houden en staat als een ren
paard in de startbox , vol gebalde energie, klaar
om er enthousiast en uitbundig tegenaan te
gaan, het nieuwe leven tegemoet. Maar deze
winter moeten we de start modus toch erg lang
“on hold” zetten.
 
Dit gevoel heb ik ook bij de kernopdracht van
onze vereniging: het fokken van Saarlooswolf
honden, binnen het kader van de door onze
vereniging gestelde doelen. Hoewel ik vele posi

tieve en bemoedigende
reacties kreeg op mijn
artikel over 'intensieve of
palliatieve zorgen' in het
vorige clubblad, maak
ik mij meer en meer zor
gen over het uitblijven
van concrete engage
menten van individue
le leden naar het nemen
van verantwoordelijkheid
rond de fokkerij. Hier
door dringt het palliatie

ve karakter zich meer en meer op…. Misschien
moet ik vragen het nog eens te lezen?
 

 
 
De bedoeling was een beetje om de volgende
boodschap te brengen: De raszuivere typische
Saarlooswolfhond, waar wij al decennia voor ij
veren, mag niet in gevaar komen door het niet
nakomen van aangegane fokengagementen.
Vanuit het gecentraliseerde fokbeleid kunnen
we de regie van de fok in handen houden, maar
het uiteindelijke engagement moet van u
komen. 
 
Ik hoop dan ook dat concrete leden zich door
de lentekriebels en de hunker naar nieuw leven
laten inspireren, om het boeiende en spannende
avontuur van het fokken van de zo broodnodige
nieuwe pups te willen beleven. Vol spanning
wacht ik op uw bericht dat uw teefje loops is en
dat we het groene licht krijgen voor een nieuw
hoopgevend nestje!
 
Ondertussen is ons eigen huis terug pup-vrij, op
af en toe wat binnenstormende Kooikerhondjes
(de honden van onze dochters) na. Het is plezie
rig en fijn te mogen vaststellen dat de pups uit
eindelijk allemaal goed terecht zijn gekomen en
een nieuwe  fijne  meerwaarde betekenen voor
het ras én voor hun nieuwe huisgenoten.
 
In Nederland zit de kynologie niet stil en ook uw
vereniging is hier actief in geweest. We stonden
mee aan de wieg van een nieuw partnerschap
tussen de rasverenigingen die het beheer heb
ben over de Nederlandse rassen. Dit partner
schap zal dit jaar erg concreet worden in de
nieuwe CAC show voor Nederlandse rassen in
Zwolle.
 
Een verrassende juridische uitspraak aangaan
de het aansprakelijk stellen van de fokker voor 
gezondheidsproblemen bij pups, nopen ons om
na te denken of een herformulering in onze
contracten aan de orde is.
 
Lees verder 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
Gironummer 51 75 12 ten name van Nederland
se Vereniging van Saarlooswolfhonden.
De bankgegevens voor buitenlandse betalingen
zijn als volgt:
IBAN: NL 47 RABO 03480 58 780
SWIFT CODE: RABONL2U
 

Op de voorpagina
Op de voorpagina staat Tmoreeke Taunus
Timberley van mevrouw Pielanen-Degen-
hardt en verzorger Cees van der Geer en
Anita de Wit. Moreeke overleed op 11 maart
van dit jaar. Hij was van grote betekenis voor
de promotie van ons ras. Daarom verdient
hij met stip een plek op de voorkant van dit
clubblad. 

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 27 juli 2013.

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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Vervolg van pagina 3
 
De Raad van Beheer nodigde ons, samen met
de AVLS uit om van gedachten te wisselen over
het door beide rasverenigingen voorgestane
fokbeleid. Het zal u niet verbazen dat er zich hier
een behoorlijke kloof tussen beide verenigingen
aftekende. Toch was het een open dialoog,
waarbij het uiteindelijke besluit er in bestond dat
de beide verenigingen en de RVB elkaars fokam
bities als twee verschillende denksporen respec
teren. De keuze van de AVLS voor het maken van
een outcross, ten einde de inteeltcoëfficiënt en
de verwantschapsgraad terug te dringen, wordt
in de huidige situatie door de NVSWH niet onder
schreven voor de door ons beheerde popula
tie. De NVSWH gelooft in de genetische speel
ruimte die er nog in de eigen populatie voorhan
den is en wil daarom in eerste instantie inzetten
op een opleving en verbreding van de fokke
rij. Op de Algemene Ledenvergadering, wil ik dit
thema graag voor u allen toelichten en hierover
met u van gedachten wisselen.
 
De RVB vroeg ook aan beide rasverenigingen om
de standaard aan te passen aan de nieuwe in
ternationale format die het FCI hanteert. De in
houdelijke klus hierrond is ondertussen geklaard,
mede dankzij de bereidwillige medewerking van
Jan De Gids en Ans Schellekens. Het selecteren
van bijgaand fotomateriaal blijkt een moeilijker
te nemen kaap te zijn dan de essentie van het
verhaal: het uitdragen van het ideale rasbeeld
van de Saarlooswolfhond, zoals verwoord in de
standaard. Maar daar zullen we ook wel uit
komen. Dit voorstel tot aangepaste FCI-format
kan ook op de ALV worden toegelicht.
 
Ik kijk persoonlijk erg verlangend uit naar de
clubmatch van onze vereniging. Een dag in een
vertrouwde gezellige omgeving, met een bekwa
me keurmeester én de kans om gratis in te
schrijven. Een dag om lang te kunnen genieten
van schitterende Saarlooswolfhonden en de
evaluatie te kunnen maken van de fokkerij. Maar
ook een kans om jullie allen te ontmoeten en een
fijne dag te beleven in een familiale sfeer waarbij
de verbondenheid rond dit fantastische ras mag
ervaren worden.
 
Laat de lente, en de loopse teefjes nu maar snel
komen!
 
Vriendelijke groeten
Jan Verbeeck, Voorzitter

De Saarlooswolfhond
 
Heeft u het boek Saarlooswolfhond nog niet in
huis? We kunnen het ons bijna niet voorstellen :).
Dan kunt u vanaf 1 mei gebruik maken van de
gereduceerde prijs van € 29,95.
 
Het boek werd in 2008 uitgegeven. Het is een
tweede herziene (en veel uitgebreidere) druk
van het eerste boek dat in 2000 werd uitgegeven.
 

 
De Saarlooswolfhond is een onmisbaar werk voor
de liefhebber van de Saarlooswolfhond, maar
ook lezenswaardig voor elke hondenliefhebber.
 
Geschreven met kennis en liefde voor de Saar
looswolfhond. Het boek bevat meer dan 300
pagina's vol informatie. Het boek is rijkelijk voor
zien van foto's en illustraties.
 
Voor degenen die overwegen een Saarlooswolf
hond aan te schaffen is dit boek een waardevol
le informatiebron. De Nederlandse Vereniging
van Saarlooswolfhonden beveelt het u van harte
aan!
 
U kunt het boek bestellen via www.saarlooswolf
honden.nl. Het boek is ook verkrijgbaar tijdens
onze clubmatch op 26 mei 2013. 
 
 
 
 
Vanaf 1 mei voor € 29,95
(oude prijs € 34,95) 
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Three man en two little puppies
……… Ergens eind Juni 2011 laat op de avond ontvang ik ineens een pop-up tijdens een Face Book
sessie …. "Ha ik ben Claudia uit Zweden en ik ben opzoek naar informatie over de Saarlooswolfhond,
kunt u mij het e.a. vertellen over de Saarlooswolfhond en gaan er eventueel ook puppies naar
Zweden?"
 

Bijna 2 jaar later
Zondag 3 Februari 2013 07:30 uur. Jan
komt wonderwel precies op het afgespro
ken tijdstip aan op de Carpool parking in
Eersel. Vlug uit de verwarmde wagen
overstappen in de wagen van Jan waar
Kees en ondergetekende zich samenvoe
gen om vervolgens aan onze lange maar
unieke reis te beginnen.
 
We gaan deze dag namelijk Lycan en La
Jolie naar hun nieuwe baasjes brengen
en ja ,je raad het al, de reis leidt ons naar
het Noorden.
 
Net op weg zeg ik tegen Jan dat de pups

het eigenlijk bijzonder netjes houden in de wagen. "klopt", zegt Jan "komt omdat ze na 1km al alle
ontlasting hebben gedaan en ik alles opnieuw schoon moest maken" (des te knapper dat Jan op
tijd was dus J)
 

LaJolie naar Claudia S
Om 10:00u hadden we met Claudia Schröder
afgesproken op een strategische plek nabij
Munster. Het adres stond geprogrammeerd in de
Tom Tom, er was niet veel verkeer op de weg,
kortom we naderden Munster volgens het tijd
schema.
 
In Munster aangekomen begon de sightseeing
van Munster. De Tom Tom stuurde ons dwars door
Munster om vervolgens als eindpunt een afgele
gen en doodlopend zandweg in te sturen. Geen
idee waar we waren en erger geen idee waar we
heen moesten! Enige logische was vervolgens de
weg terug naar de autobahn te zoeken en daar
ergens bij een rustplaats af te spreken met Clau
dia.
 
Achteraf weet ik eigenlijk nog steeds niet hoe we
nu aan het initiële adres gekomen zijn….? Na
enige tijd troffen we Claudia en kon ze aldaar La
Jolie eindelijk in haar armen sluiten.
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Lycan naar Claudia L

Vandaar uit trokken we gestaag door richting het noordelijkste punt
van Duitsland, meerbepaald :Puttgarden. Daar hebben we namelijk
met Claudia Lussenburg afgesproken.
 
 Claudia is die ochtend ook vroeg vertrokken vanuit haar woonplaats
in Zweden en we treffen elkaar bij de veerpont tussen Duitsland en
Denemarken. Na nog eens 5 uur rijden kwamen we aan in Puttgar
den, ik was heel benieuwd naar Claudia .
 
We troffen elkaar op een parkeerplaats en daar zag Claudia Lycan
voor het eerst. Het was best wel een emotioneel moment voor haar.
Ze heeft immers zo’n 2 jaar op deze dag gewacht. Er werd een
traantje weggepinkt, dat was ook bij mijn het geval, maar dat kwam
omdat ik net een fishermen’s friend nam.
 
 
 
 

De reis terug
Na de nodige formele afhandelingen, welke door onweten
de voorbijgangers, best als verdacht omschreven zouden
kunnen worden, begon de lange terug reis. Amper onder
weg begon het weer te veranderen en wat begon met
enkele sneeuwvlokken breide zich uit naar een semi
sneeuwstorm.
We wisselden regelmatig van bestuurder, stopten regelma
tig om een hapje te eten en filosofeerden over de Saarloos
wolfhond waarbij alle facetten de revue passeerde. Rond
22:00u stonden we weer op de carpool plaats in Eersel,
waarna Jan nog 2 uurtjes de laatste etappe richting huis
moest afleggen. Kan niet anders zeggen dan dat het een
erg leuke zondag was.
 
Ik wens de Claudia’s heel veel geluk en plezier met hun
Saarlooswolfhonden and may we meet again!
 
Groeten van Joost van Asten
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Uitnodiging clubmatch 2013
 
Op zondag 26 mei is de jaarlijkse clubmatch van
de Nederlandse Vereniging van Saarlooswolf
honden. Namens bestuur en organisatie nodi
gen 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 kosteloos is. Wij hopen dat
u uzelf, uw hond, bestuur en organisatie en be
langstellenden 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 26 mei 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 J.
Wauben
 
Inschrijving
U kunt inschrijven met gebruikmaking van het
inschrijfformulier dat u vindt op www.saarloos
wolfhonden.nl. De inschrijving sluit op 6 mei.
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 beves
tiging van
uw inschrij
ving. Het pro
grammabo
ekje en het
deelnamen

ummer 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 zondag 26 mei in Dogcenter
Zaltbommel!
 
Bestuur Nederlandse Vereniging van
Saarlooswolfhonden
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29 juni Eerste tentoonstelling voor de Nederlandse hondenrassen
 
Op 29 juni wordt bij Kynolo
gisch Centrum Zwolle de aller
eerste CAC Show voor Neder
landse hondenrassen gehou
den. Een CAC–show wil zeggen
dat hier officiële kampioen
schapspunten zijn te behalen.
Dit unieke evenement is een
samenwerkingsverband van
alle rasverenigingen van onze
Nederlandse hondenrassen.
Nu zult u misschien denken:
‘weer een hondententoonstel
ling, waarom moet ik hier nu aan meedoen?’
 
Hier volgen een aantal goede redenen waarom u deze dag niet wilt missen: 
1    De inschrijfgelden zijn erg laag (20-30 euro en er is een korting voor meerdere inschrijvingen);
2    Uw eventuele andere hond(en) hoeven niet thuis te blijven, maar mogen gezellig en gratis mee
(mits goed geënt, entingsboekje wel meenemen);
3    De hele familie kan mee, alle bezoekers hebben immers gratis toegang;
4    Met Mevr. Roel van Veen- Keur is er een topper van raskeurmeesters uitgenodigd voor de
Saarlooswolfhond
5    Hoewel het een echte CAC show is, moet het vooral gezellig zijn. Een gemoedelijke sfeer die
voor de hele familie een dagje uit is;
6    Het wordt een grote reünie van allemaal hondenvrienden, veel kent u er misschien al, maar
ook als u nog niet zo ingeburgerd bent, dan zijn de contacten snel gelegd. Ook vanuit het buiten
land zijn al toezeggingen gedaan om te komen;
7    We zijn indirect de uitdaging al aangegaan met de showcommissie van het samenwerkings
verband om te vertellen dat twee ringen echt niet voldoende zijn voor onze rassen; dat moeten er
zeker vier worden;
8    Er wordt die dag kynologische geschiedenis geschreven. Er zijn al meerdere pogingen geweest
voor een show uitsluitend voor onze Nationale rassen, en nu gaat het gebeuren. Dit wil je toch niet
missen?
9    Omdat we trots zijn op al onze Nederlandse hondenrassen en de Saarlooswolf-hond in het bij
zonder!!!
 
Wilt u zich inschrijven(sluiting 10 juni 2013), of bent u nieuwsgierig geworden naar de samen wer
kende hondenrassen? Kijk dan eens op www.nederlandsehondenrassen.nl 

Wie gaat er mee naar de European Dogshow in Genève?
Dit jaar is de European Dogshow in Genève. De SWH’s worden gekeurd op vrijdag 30 augustus. Wij
gaan er met Norah en Lois naar toe, en willen dan een vakantiehuisje huren om ook nog te kunnen
genieten van de mooie omgeving van Genève. Wie heeft er ook interesse om naar Genève te gaan?

Het zou mooi zijn om er met een aantal SWH’s aanwezig te zijn, om ons unieke ras te tonen en te
promoten. Wellicht kunnen we dan ook gezamenlijk een groot vakan
tiehuisje huren.
Voor de inventarisatie voor het vakantiehuisje, kun je je aanmelden bij
Joost en Marga van Asten onder het adres: belgie-info@saarlooswolf
honden.nl
 
Groeten, Marga en Joost van Asten
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Luca van de Wolfsdreuvnik
Luca (t)eefje donkerblauw
Na een gezellige pakjesavond met onze kinde
ren en kleinkinderen, kregen wij op 1 december
van Jan en Katrien het bericht dat de puppen
van Joscha en Ajia waren geboren. Dit was voor
ons een mooi sinterklaaskado.Na een jaar zon
der wolfhonden zou er weer een wolfje bij ons
komen wonen.
 
De eerst 6 weken werden we goed op de hoog
te gehouden en konden we door de mailtjes en
foto’s alles goed volgen. We hadden ons inge
schreven voor een reu en wilde er dan over een
poosje nog een teefje bij. Voor dat wij de puppen
gezien hadden zijn we na een gesprek met Jan
en Katrien van gedachten verandert. We weten
net als ieder ander dat er meer nesten moeten
komen om het ras in stand te houden. Wij willen
hier graag aan mee werken, dus werd het een
teefje waar wij over een tijdje graag een nestje
van willen.
 
Eindelijk na 6 weken was het zover we mochten
op puppen bezoek. Samen met onze dochter
Lisa op weg naar Belgie waar we een warm en
hartelijke ontvangst kregen van Jan en Katrien
en de hele dag konden genieten van 9 prachti
ge puppen. Voor wat betreft ons toekomstige
teefje twijfelde we nogal tussen teefje groen en
teefje blauw. Onze keuze viel uiteindelijk op
teefje donkerblauw, een rustige en flinke pup die
alles van een afstand bekeek, zich op liet pakken
en je vol vertrouwen aan keek met een mooie
lichtgrijze vacht en een hele zachte blik in haar
ogen.
 
Op 2 februari hebben we haar opgehaald en de
naam Luca gegeven tijdens de lange terugreis
was Luca ondanks het vele kwijlen, poepen en
gal spugen heel rustig. Af en toe viel ze bij mij op
schoot in slaap. Thuis gekomen eerst buiten de
boel verkent en daarna naar binnen. Dit vond
Luca erg spannend maar al snel had ze het voor
haar klaargelegde kussen ontdekt en viel ze
hierop vermoeid van de reis in slaap.
 
De weken die volgen zijn voor haar, maar ook
voor ons ( ondanks 15 jaar ervaring met wolfhon
den ) intensief, vermoeiend maar uiteindelijk ook
heel fijn. Luca is zoals het een echte Saarloos
wolfhond betaamd erg terughoudend en dan
met name richting mannen, zodra er een binnen
komt poepte en plaste ze alles onder. Wij vinden
dit voor haar vervelender dan voor ons tot de
manspersoon vertrokken is blijft ze angstig, bij

overig bezoek is Luca ook terughoudend maar
gaat dan toch rustig (zonder poepen of plassen)
op haar kussen liggen. Als onze kleinkinderen er
zijn Mare van 6, Kyan van 4 en Nayla van 2 vind
Luca dat net zo gezellig als wij. Ze is dan absoluut
niet angstig, loopt vrolijk achter de kinderen aan
en vind het ook erg leuk om met hen te spelen.
 
Inmiddels is Luca 17 weken, ze groeit als kool (vr)
eet als een wolf weegt inmiddels 18 kilo is erg lief
heeft s’avonds haar dolle uurtjes. Bijt dan in
handen en voeten en onderneemt allerlei pogin
gen om dingen voor elkaar te krijgen die voor
haar verboden zijn. Gelukkig zijn de tandjes aan
het wisselen waarbij we hopen dat we hierna iets
minder gehavend uit het spel komen. In de rus
tiger uurtjes speelt ze ook alleen erg leuk maar
vindt echter heel veel, met name onverwachte
dingen nog spannend.
 
Ze geniet als de hond (tatra) van Lisa komt
spelen. Ze jaagt in de boomgaard op vogels
waarbij het prachtig is om te zien hoe ze er op af
sluipt. Gelukkig voor de vogels zet ze er al heel
snel de vaart in zodat ze haar snel in de gaten
hebben. Als wij naar bed gaan gaat Luca in de
bench deze staat bij ons op de slaapkamer. Ze
gaat hier rustig in liggen en slaapt dan de hele
nacht door . Zindelijkheid is nog ver te zoeken als
wij allert genoeg zijn lukt het aardig maar o wee
als wij niet op letten dan gaat het zeker fout.
 
Kortom Luca is een heel vrolijk hondje met een
hoog knuffel en kwispel gehalte wij zijn erg blij
met haar en hopen nog lang van haar te mogen
genieten.
 
Marion Engel  
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2013
 
Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden
Het bestuur nodigt haar leden van harte uit voor de
ALGEMENE LEDENVERGADERING 2013
 
Op zondag 02 juni 2013 in de Stoethoeve Birkstraat 131, Soest
Aanvang 10.30 (zaal open 10.00 uur)
 
 Agenda
 
1.    Opening
2.    Ingekomen stukken
3.    Notulen:
            - Algemene ledenvergadering 24 juni 2012
            - Bijzondere Algemene ledenvergadering 30 september 2012
4.    Jaarverslag 2012
5.    Financieel overzicht 2012  
6.    Begroting 2013   
7.    Verslag kascommissie 
8     Verkiezing kascommissie 
9.   Bestuursverkiezing*:
            - aftredend en herkiesbaar dhr. J. Verbeeck
            - aftredend en herkiesbaar mevr. M. Minten
10. Mededelingen van het bestuur:
    - gedachtewisseling over de wijzigingen in de statuten en het huishoudelijke reglement.
    - inhoud en het resultaat van het overleg met RVB en AVLS rond het 'plan van aanpak  fokkerij
    - stand van zaken fokkerij NVSWH
    - wijzigingen in de FCI-format rasstandaard
    - nieuwe verschijningsvorm clubblad
    - nieuwe website
    - FaceBook
11   Evenementen
12   Rondvraag
13   Sluiting
***************************************************************************************
Het bestuur is gerechtigd een introducé te weigeren.
Betaal tijdig uw contributie (denk aan uw stemrecht!)
* Kandidaatstelling sluit op 12 mei 2013
 
Het bestuur
 
 
 
Wandeling
 
Na afloop van de Ledenvergadering op 2 juni is er de mogelijkheid te gaan wandelen in het na
bijgelegen stuifzandgebied van Soest. Wij nodigen u daarvoor van harte uit!
Startadres van de wandeling Foekenlaan 25, 3768 BJ Soest
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Overleden
Afgelopen maanden kregen wij enkele berichten van onze leden over het overlijden van hun hond.
We wensen hen heel veel sterkte toe!
 

Elisabeth Elu Timberley
(11/06/1998 - 20/12/2012)
 
Triest nieuws uit arnhem: donderdag 20 dec. hebben we Liesje moeten laten inslapen. De oude
dame was op. Zij was de laatste bij ons geboren hond uit Tjahlos en Ravi. Onze toenmalige dieren
arts adviseerde ons haar te laten inslapen omdat zij niet levensvatbaar zou zijn. Ha, we hebben ze
een poepie laten ruiken! 14 jaar, 5 maanden en 9 dagen oud is ze geworden. 3 jaar geleden
overleed haar broer en was ze een tijdje onze enige hond, tot 2 jaar geleden, Jaromir de gelederen
kwam versterken. Liesje was blij met die nieuwe pup en hij was blij met haar waardoor zijn opvoeding
van een leien dakje ging. We hebben haar thuis laten inslapen zodat Jaromir ook afscheid kon
nemen. Ik heb haar vrijdag naar Varsseveld gebracht, waar ze is gecremeerd en uitgestrooid over
het veld, waar haar broer, halfbroer, moeder en oma op haar liggen te wachten. Dag liesje, je was
geweldig !
 
Familie Horstink
 
 

Xaviera Perro-Lobo 
(12/01/1998 - 05/03/2013)
 

Langs deze weg wil ik graag laten weten dat op 05-03-2013 is overleden
onze Saarlooswolfshond, Xaviera Perro-Lobo, roepnaam Dhayah,. Wij
hebben heel veel plezier met haar gehad en missen haar enorm!
 
Remko en Suzanne Weijers
 

 
 

Tmoreeke Taunus Timberley
 
(13/05/1999 - 11/03/2013)
  

Maandag 11 maart 2013 hebben we na 13 jaar en 10 maanden afscheid
moeten nemen van onze grote vriend. We zullen altijd dankbaar zijn voor
het plezier dat hij ons gegeven heeft. Hij had een geweldig karakter en
een geweldig exterieur zoals een Saarlooswolfhond behoort te hebben.
Tot het laatste moment heeft hij liggen wachten tot het baasje thuis
kwam.
MEE MET DE BAAS, dat was zijn motto, dan was het goed, al was het één

van zijn vele reizen naar het buitenland of maar een blokje rond het dorp.
Genoten hebben we van deze jongen en we zullen daarom nog vaak aan hem terugdenken.
Diny, bedankt dat we bijna 14 jaar voor Moreeke hebben mogen zorgen.

Kees van der Geer en Anita de Wit
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'Mijn' Buizerd
Vorige keer vertelde Baruch in 'Dagboek van een
Saarlooswolfhonden deel 50' over een Buizerd in
zijn tuin. Baasje Marianne vertelt hier graag wat
meer over. 
 
Een tijd geleden kwam er voor mij, als in een
droom, een buizerd in de tuin die wekenlang elke
dag terug kwam en vaak rondom onze vijver z’n
plekje vond. ’s Morgens kwam hij vanuit het bos

over het huis gevlogen en nam dan eerst plaats
in een boom. Vanuit zijn zitplaats tuurde hij dan
naar voedsel.
 
De eerste keer was in de herfst en toen ik hem
waarnam, wist ik niet hoe snel ik mijn camera
moest pakken. Ik dacht natuurlijk dat het een
malig was. Maar wat schetst mijn verbazing,
week in, week uit verscheen hij weer. Soms vertrok
hij voor een paar uurtjes, maar meestal kwam hij
daarna weer terug. Tegen dat het donker werd
vloog hij weer weg over het dak het bos in. Hij
verorberde kikkers, padden, muizen en mollen,
voor zover ik dat kon bekijken. Ik moest n.l. foto’s
maken vanuit onze keuken door het raam, want
als ik de deur of raam open deed, was hij ver
trokken.
 
Een enkele keer zat hij in de mispel, heel dicht bij
de keuken en kon ik hem goed bekijken. Wat een
prachtig dier, met schitterend mooie ogen! Het
werd op een gegeven moment mijn ‘huisbuizer
d’. Volgens mij vond hij het bij ons prima, elke
dag zijn maaltje. Met zijn felle blik tuurde hij
constant om zich heen. Toen het begon te
sneeuwen en de zon ging schijnen, ging hij uit
gebreid op de grond zitten zonnen met zijn
vleugels wijd uit. Ik was op een gegeven moment
zo aan hem gewend, dat ik de hele dag keek
naar wat hij aan het doen was.
 
 
 

Ooit heb ik een tamme kraai gehad, (nee, geen
kauw), die met mij mee ging paardrijden, boven
op de nek van mijn paard en die mee ging als
ik de honden uit ging laten en dan een stokje
bracht, dat ik vervolgens weg gooide en hij het
dan apporteerde. Zo’n bijzonder gevoel had ik
ook bij deze buizerd. Toen het echter hard ging
vriezen en hij volgens mij alles rond de vijver
opgegeten had, kwam hij op een ochtend niet
meer terug. Helaas, aan dit sprookje is voor
mij een einde gekomen. Maar gelukkig heb ik
zijn foto’s nog waar ik met een speciaal gevoel
naar kijk.

 
Ik wilde dit verhaal graag met jullie delen, omdat
ik deze ervaring toch heel speciaal vind.
Marianne van Riel
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Vaccineren: Waarom, wanneer en waartegen?
Als je een hond hebt, heb je ook een dierenarts. Zou je denken! Toch komt het nog best wel eens
voor , dat een zieke hond bij ons in de praktijk komt, die “nóg nóóít” bij een dierenarts geweest is. ”
Ja, toen ‘ie klein was, toen wel, maar daarna nooit meer. Enne….., hij is nooit ziek!” (Tot nu dan).
Tja, dan heb je geluk gehad, denk ik. Je weet van tevoren nooit wat de toekomst gaat brengen en
net als bij mensen kun je het treffen of kun je pech hebben met de gezondheid van je hond. Ondanks
al je goede zorgen kan het dier ziek worden of een ongeval meemaken, waardoor je met je dier
gaat dokteren. Je kunt niet alles voorspellen of voorkomen. (Ik ga er hier wel vanuit dat je een hond
hebt van een gezond ras!)
Je kunt wel je best doen om zo goed mogelijk voor het dier te zorgen en preventie, o.a door middel
van vaccineren, waarbij je dan meteen een veterinaire controle van je dier hebt,  is daar een on
derdeel van. Hoever je daar in gaat en hoe je daar over denkt is persoonlijk. Sommige van de ei
genaren die bij ons komen, laten hun dier tegen alles en nog wat vaccineren en het andere uiter
ste zijn de eigenaren uit de eerste alinea.
De waarheid ligt waarschijnlijk, zoals bij zoveel, ergens in het midden en je zult voor jezelf uit moeten
maken, wat je belangrijk vindt, wat je gelooft of niet en hoe je daar mee omgaat. Maar ter infor
matie: een uitleg over wat een vaccin nu precies doet en een opsomming van een aantal ziektes
waartegen normaal gesproken gevaccineerd wordt.
 

Wat doet een Vaccin?
In een vaccin zitten gehele of gedeeltelijke, dode of levende ziekteverwekkers van de ziekte
waartegen het vaccin moet werken. Door deze stoffen in het lichaam in te brengen gaat het af
weersysteem van het lichaam aan het werk om afweerstoffen tegen deze ziekte aan te maken.
Deze afweerstoffen blijven gedurende een bepaalde tijd in het systeem aanwezig en het lichaam
is zo in staat om een “aanval” van deze ziekte met succes af te weren. Tegen sommige ziektes is
een hond dan levenslang beschermd, tegen andere hooguit 3 tot 6 maanden. Vandaar dat
vaccins soms ook herhaald worden om zo een betere en langer werking te krijgen. Ook is het zo
dat bij jonge dieren het afweersysteem nog niet voldoende ontwikkeld is en dus niet afdoende
reageert of dat er nog teveel antistoffen van de moeder aanwezig zijn waardoor de werking van
de vaccinatie minder is. Om dit te ondervangen wordt er dus meerdere malen gevaccineerd bij
een pup.
In een vaccin zitten ook nog andere stoffen; hulpstoffen gebruikt bij de productie of middelen om
de werking te versterken.
Bijwerkingen: Elk medicijn kent naast werking ook bijwerking. Na het toedienen van een vaccin
kunnen er zich milde ziekteverschijnselen van de ingespoten ziekte  voordoen of reacties op de
gebruikte hulpstoffen.
 

Waartegen kun je vaccineren?
Parvo (virus): Deze kennen de meeste mensen wel. Een pup met flinke diarree wordt nogal eens
gauw een Parvo-hondje genoemd. Nou, van Parvo zijn puppy’s echt doodziek! Tot bijna de helft
van de pups overleeft deze ziekte niet.  Ook oude(re) honden kunnen Parvo krijgen. Overdracht
via besmette ontlasting.
Hondenziekte, ziekte van Carré (virus): Komt bijna niet meer voor als gevolg van vaccineren. Is
een ernstige aandoening die ook in de helft van de gevallen tot de dood leidt. Na herstel vaak
ernstige blijvende klachten. Overdracht door lichaamsvocht zoals urine, speeksel. Vooral jonge
honden zijn gevoelig.
HCC (leverziekte) (virus): Besmettelijke leverontsteking die ook in gebieden waar goed gevacci
neerd wordt niet veel meer voorkomt. Overdracht door inademing of opname door de mond.
Genezen dieren blijven vaak nog maanden nadien virusdeeltjes uitscheiden met de urine.
Kennelhoest/para-influenza (virus en bacterie) Deze aandoening kent meerdere ziekteverwekkers.
 Is vaak mild en gaat vanzelf over. Oudere honden en pups kunnen wel ernstiger ziek worden en
longontsteking of chronische klachten ontwikkelen. Overdracht vaak na verandering van leefom
geving bv verblijf in een pension.
Ziekte van Weil (bacterie) Ook voor de mens besmettelijk. Overdracht via urine van geïnfecteerde
dieren. De bruine rat speelt hierin een belangrijke rol, vandaar het grotere risico bij zwemmen. Maar
ook op land kan snuffelen aan urine van een ziek dier leiden tot infectie.
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Met 6 weken Parvo, Hondenziekte
Met 9 weken Parvo, Leptospirose(Weil)
Tussen 12e en 14e week Cocktail van Parvo, Hondenziekte, Weil, HCC,en enkele

vormen van Kennelhoest(Para-influenza)

Op de leeftijd van 1 jaar  Cocktail
  Vervolgens elk jaar her-vaccineren op maat

Hondsdolheid (virus) Besmettelijk voor alle zoogdieren, dus ook de mens. Deze ziekte kent een
heftig verloop en is in eigenlijk alle gevallen dodelijk. In Nederland komt de ziekte bijna niet meer
voor, maar in het buitenland wel. Vaccinatie is verplicht bij grensoverschrijding. Overdracht via
speeksel van een besmet dier, meestal gebeurt dit via een beet. Besmette dieren ondergaan na
melijk sterke gedragsveranderingen en kunnen zeer agressief worden. Watervrees is ook zeer type
rend voor Rabiës.
 
De gebruikelijke vaccinaties beschermen tegen een of meerdere van bovengenoemde ziektes. Er
zijn verschillende combinaties mogelijk en tegenwoordig wordt steeds meer 'op maat' gevacci
neerd. De gebruikte vaccins worden dan aangepast aan de behoefte van het dier/eigenaar. Bij
voorbeeld als je niet naar het buitenland gaat en/of de hond gaat niet in pension of naar een
cursus, kun je Rabiës en/of Kennelhoest achterwege laten.
Zoals gezegd verschilt de tijd dat de vaccins bescherming bieden van ziekte tot ziekte. Vaak wordt
daarom de ene keer een complete cocktail gegeven en de keer daarna alleen kleine cocktail. Een
Rabiësvaccinatie kan wel tot drie jaar bescherming bieden afhankelijk van het gebruikte vaccin
en het vaccin tegen de Ziekte van Weil werkt maar een half jaar.
Als je echt heel erg op maat wilt vaccineren, zou je ook nog voordat je tot vaccineren overgaat
een titerbepaling kunnen laten doen. Hiervoor wordt bloed van je hond afgenomen en in een la
boratorium kunnen ze dan precies bepalen hoe hoog de bescherming tegen een ziekte nog is.
 

Wanneer vaccineer je?   

Een veelgebruikt vaccinatieschema is:
                                       
Rabiës en Kennelhoest (tegen andere ziekteverwekkers dan die in de cocktail) alleen indien vereist
en pas vanaf de leeftijd van 12 weken.
 
De vaccinaties worden aangetekend in het paspoort van de hond, zodat altijd na te zien is hoe en
wanneer en waarmee gevaccineerd is.
 
Tot zover deze beknopte informatie betreffende het vaccineren van je dier.
Monique Mertens, paraveterinair. 
 
 

 
Op de foto links
Lasse en vriendje van de familie Dalmeijer - Hageman
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Jaarverslag 2012
 
Voor de vereniging was 2012 in organisatorisch opzicht een veelbewogen jaar. Zo werd het bestuur
uitgebreid van 5 naar 7 leden, het beheer van de website, de pupbemiddeling en het clubblad
zijn opnieuw belegd en werd in een buitengewone vergadering voorzien in het penningmeester
schap en het secretariaat. Het ledenaantal is in 2012 stabiel gebleven en de vereniging kan terug
zien op een grote mate van betrokkenheid en onderlinge verbondenheid.
 
De productie en verzending van het clubblad werd ondergebracht bij een nieuwe drukker. Hiermee
is zowel een aanzienlijke besparing op de kosten gerealiseerd, maar minstens zo belangrijk is dat
de vormgeving naar wens kan worden aangepast. Zo zijn wij nu in staat een uniforme huisstijl te
creëren voor de nieuwsbrieven, de website en het verenigingsorgaan. In de tijd dat een steeds
grotere doelgroep veelvuldig op social media verblijft heeft de vereniging ook de stap naar
Facebook gezet voor een bredere toegankelijkheid.
 
De vereniging kan zich uiteraard niet onttrekken aan maatschappelijke ontwikkelingen, inzichten
binnen de Nederlandse Kynologie (Raad van Beheer) en de ontwikkeling binnen onze populatie
Saarlooswolfhonden en die daarbuiten. De vereniging koos er voor om vanuit onze identiteit en
idealen actief hieraan haar bijdrage te leveren.
 
Er is een aanvang gemaakt met de activering van de fokkerij door onze leden. Actieve betrokken
heid en een eigen bijdrage hieraan is essentieel is voor de levensvatbaarheid van onze populatie.
Als opmaat voor de fokkerij en de pupbemiddeling is er een inventarisatie uitgevoerd. Op basis
hiervan kan en moet de vereniging gericht aan slag. Op de valreep van het jaar 2012 werd deze
activering bevestigd door een mooi nest rastypische pups.
 
Evenementen en activiteiten

1.1 Nestendag           Voor de Nestendag op 29 maart, gecombineerd met een wandeling vooraf,
werden de eigenaren van de geboren nesten vanaf 16 november 2008 persoonlijk uitgenodigd.
Ze gaven in grote getalen gehoor aan deze oproep zodat we een goed inzicht kregen in de opgroei
van de betreffende nesten.
 
1.2 Clubmatch           Op zondag 20 mei organiseerden we onze jaarlijkse clubmatch in het Dog
Center in Zaltbommel. Mevr. J.A.M.M. Schellekens- van Vught nam de taak op zich om de gepre
senteerde honden te keuren. Ze kreeg 31 ingeschreven honden te beoordelen en te plaatsen. Het
werd een dag met intens gevolgde keuringen, een gezellige sfeer en een spannende ontknoping.
Als Clubmatch “WINNER(STER)” 2012 werden uitgeroepen: Brego van de Wolfsdreuvnik en Whitef
ang's Ajia Ishani of Agou Loup’s Mountain.
 
1.3 Wandelingen       Drie wandelingen werden georganiseerd. Deze werden redelijk tot goed be
zocht met op elke wandeling wel nieuwe geïnteresseerden met interesse voor de Saarlooswolfhond
en de vereniging.
 
1.4 Animal Event       De vereniging was wederom vertegenwoordigd op het Animal Event in Hilva
renbeek in mei. Door het ontstaan van een tweede rasvereniging bij de Raad van Beheer had de
organisatie besloten om de vereniging naar één dag standruimte te bieden op dit evenement.
Door het enigszins tegenvallende weer die dag konden we onze rastypische Saarlooswolfhond in
mindere mate als de afgelopen jaren aan het publiek tonen op dit evenement.
 
1.5 'WINNER' Amsterdam   We promoten de Saarlooswolfhond 2 dagen op de 'WINNER'. Hier moeten
we als kanttekening meegeven dat de dag waarop de Saarlooswolfhond (rasgroep 1) gekeurd
wordt het bezoekende publiek zeker veel meer belangstelling toont voor de stand dan op de an
dere dag. Tevens zie je door de mogelijkheden van social media en de stijgende entree prijzen
van dit soort evenementen het aantal bezoekend publiek teruglopen.
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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
 

 
Tentoonstellingen
 
Onze leden bezochten acht tentoonstelling van de in totaal zestien gehouden CAC(/CACIB) ten
toonstellingen in Nederland. Daar werden de Saarlooswolfhonden gekeurd door vijf Nederlandse
raskeurmeesters. Verder werd er ingeschreven op vier tentoonstellingen in België, drie in Duitsland,
één in Zweden en voor de “World Dog Show” te Salzburg Oostenrijk een deelname van drie vere
nigings Saarlooswolfhonden.
 
Zeventien verenigings Saarloooswolfhonden werden over alle tentoonstellingen negendertig maal
geëxposeerd met als grootste aantal van negen Saarlooswolfhonden op de tentoonstelling te
Eindhoven met als raskeurmeester Mevr. Mieke van Vliegen-Rappange.
Tweeëntwintig maal behaalden de leden met hun Saarlooswolfhond de kwalificatie (jeugd/vete
ranen)CAC/CACIB en werden ze veertien maal uitgeroepen tot “Best of Breed”.
Op de tentoonstelling te Eindhoven werd bij de eindkeuring in de veteranenklasse één eerste plaats
behaald. Tevens werd er op de tentoonstelling te Nieuwegein in de koppelklas één eerste plaats
behaald.
 
De volgende kampioenschapstitels werden afzonderlijk behaald door drie Saarlooswolfhonden
(1)Nederlandse-, (1)Belgische- en (1)Zweedse Kampioenschapstitel
 
G.R. Mast, Secretaris
 

Advertentie
--------------------------------------------------------------------------------------
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Uw hond mee op vakantie!
 
Het is natuurlijk ontzettend gezellig als u uw huisdier mee kunt nemen op vakantie. Samen genieten
van lekker weer, mooie wandelingen en een nieuwe omgeving! Wanneer uw hond niet meekan,
moet iemand voor hem zorgen. Misschien kan de hond logeren bij familie of vrienden? Of kent u
een betrouwbaar pension dat bekend is met het ras Saarlooswolfhond? Waar u ook voor kiest, hond
mee of niet, u zult voorbereidingen moeten treffen. Op de website van het LICG (Landelijk Informa
tiec Centrum Gezelschapsdieren) www.licg.nl, vindt u het document 'Op vakantie: Uw dier gaat
mee'. Het artikel gaat in op waar u aan moet denken als u uw hond meeneemt op vakantie. Wij
raden u zeker aan om dit artikel te lezen. Zo gaat u goed voorbereid op vakantie. Uw hond zal u
dankbaar zijn!
 
 
 
Op de foto
Iyootek van de familie Seegers
 

 

 
 
 Op de foto rechts 
Yarack van de familie Calter
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Saarlooswolfhonden door Samenwerking!
Wilt u over een aantal jaren ook (weer) een Saarlooswolfhond (erbij)?
Dan hebben we uw hulp nodig!!!!!!
 
De Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden kent een gecentraliseerd fokbeleid. Bij het lid
worden van onze vereniging heeft u verklaard achter dit beleid te staan. Maar dit beleid werkt niet
zonder u! Zonder samenwerking geen Saarlooswolfhond!
 
Gezamenlijk hebben we een fokbeleid afgesproken dat zich richt op het voortbestaan van de
gezonde, rastypische Saarlooswolfhond. Dit fokbeleid is uniek. Door het gecentraliseerde fokbeleid
kunnen we hele bewuste keuzes maken in de fokkerij. Het gezamenlijke belang (het ras) weegt bij
dit beleid zwaarder dan een individuele keuze. 
Een lid van onze vereniging kan alleen via de pupbemiddeling van de NVSWH een pup krijgen.
Niet rechtstreeks via een fokker. Enerzijds nemen we daarmee de fokker een zorg uit handen. An
derzijds is dit belangrijk omdat we als vereniging dan precies weten waar onze honden terecht
komen. Dat is belangrijk omdat elke Saarlooswolfhond kostbaar is, van groot belang voor het
voortbestaan van het ras.
 
En nu komen we weer bij u! U speelt een grote rol in het gecentraliseerde fokbeleid. Zonder leden
die hun hond (een keer) beschikbaar willen stellen voor de fokkerij kunnen we simpelweg niet
verder. We hebben uw hulp écht nodig. Ik hoop dan ook dat u zich aangesproken voelt en zich
écht even realiseert wat voorgaande betekent. Blader dus nog niet verder! Ik herhaal het nog even:
Uw hond is kostbaar! Van levensbelang voor het voortbestaan van het ras!
 
We hebben reuen en teven nodig met baasjes die hun hond willen inzetten voor de fokkerij!
We kunnen ons voorstellen dat u niet precies weet wat dit betekent.
·         In ieder geval moet uw hond getest zijn of worden op HD (Heupdysplasie) en PRA (Progres
sieve Retina Atrofie). We willen namelijk alleen met gezonde honden fokken. Weet u niet precies
hoe dit in zijn werk gaat? Neem dan contact op met een van de bestuursleden.
·         Daarnaast moet u enige tijd beschikbaar willen stellen. Voor mensen met een reu valt die tijd
wel mee. U wordt op enig moment gevraagd om met uw hond naar de teef te rijden of de teef
komt naar u. Dit kunnen we helaas niet altijd op tijd plannen. Zo’n oproep om uw hond beschikbaar
te stellen kan dus plots komen. Maar over het leven van uw hond valt de tijdsinspanning, die aan
u voor de medewerking in de fokkerij wordt gevraagd, dus wel mee.
·         Van leden met een teef wordt wat meer tijd gevraagd. Wanneer uw hond loops wordt, moet
bepaald worden wanneer de meest vruchtbare periode is. Dat kan middels een bloedtest. Als de
waardes daarvan goed zijn, kan de reis naar de reu beginnen of komt de reu naar de teef. Vooraf
moet natuurlijk bepaald zijn welke reu de voorkeur heeft. Na een dekking is het wachten op een
eventuele dracht. Als de teef drachtig is dan is het natuurlijk nodig dat u rondom geboorte, maar
ook daarna thuis kunt zijn. Dat vraagt dus wel enige tijd en planning. Maar ook daarover willen de
bestuursleden met u meedenken. Een nestje fokken met uw hond kost niet alleen tijd, maar kan
ook veel voldoening geven.
 
We weten dat iedereen het tegenwoordig druk heeft. En dat u vooral wilt genieten van uw hond.
Maar als u over een paar jaar ook nog wilt genieten van ons bijzondere ras, dan hebben we uw
hulp echt nodig!!!
 
Dit verhaal voelt misschien als een noodkreet. En dat is het ook!!! We constateren dat er weinig
animo is om mee te werken aan de fokkerij. En iedereen heeft daarvoor gegronde redenen. Maar
als u wilt dat het ras blijft bestaan, dan kunnen we niet zonder u en uw hond!
 
Twijfelt u nog, of wilt u graag meer informatie, neem dan contact op met een van de bestuursleden.
Graag zelfs!!!! We leggen u graag precies uit hoe een en ander in zijn werk gaat.
 
Marjon Minten
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Dagboek van een Saarlooswolfhond (deel 51)
 
Hallo lieve lezers.
 
Hier ben ik dan met deel 51. Gelukkig zijn er de afgelopen tijd geen erge dingen gebeurd. Het
nieuwe bestuur gaat zijn gangetje en ik ook.
 
Op een site van iemand waar alle kampioenen vermeld staan, las ik dat ik betiteld word als teef.
Dat vind ik niet zo leuk, want ik ben een reu. Toen Moshe dit las, moest hij heel hard lachen. Hij is
n.l. jaloers op mijn titels en nu dit er boven stond ging hij bijna uit zijn dak! Hij bedacht dat een
oorring mij dus wel leuk zou staan en probeerde alvast een gat in mijn oor te bijten. Dit is gelukkig
niet helemaal gelukt, maar bijna wel. Zo, dat deed pijn! Ik heb wel even duidelijk gemaakt, dat ik
HELEMAAL niet blij was met zijn gedrag en heb hem dagen genegeerd met mijn haren en staart
omhoog. Nu zijn we weer beste maatjes, maar je ziet wat zo’n schrijffout kan aanrichten.
 
Eind februari had ik mijn eerste teek, dat belooft wat voor de komende zomer! Begin maart, Mari
anne heeft haar eerste teek op haar been!!

Als Moshe en ik eten, b.v. karkassen, dan komen er iedere dag een merel en een roodborstje naast
ons zitten wachten en letten op of er
niet een stukje vlees blijft liggen. Het
roodborstje is soms zo brutaal, dat hij
bijna iets uit de mond van Moshe
haalt! Die probeert hem dan te grij
pen. Meestal vinden ze nog wel een
klein stukje vlees.
 
Gisteren was er een uitzending over
wolven in Amerika. Moshe lag vol
aandacht op de bank te kijken. Hele
maal toen de welpen gingen piepen.
Er was een hele roedel, die met elkaar
er op uittrokken om bizons te vangen.
Op een gegeven moment raakten ze

elkaar een beetje kwijt en begonnen naar elkaar te huilen. Moshe begon ook mee te doen en ging
achter de tv kijken waar ze bleven!. Ik zat er bij en keek er naar. Ik huil n.l. nooit.
 
We hebben dit weekend ook de buitendeur verbouwd. We moesten even buiten blijven, omdat
Hannah, die nog heel klein is, door het huis mocht rennen en springen, zonder dat wij als storende
factor mee gingen doen. Dat hebben ze geweten! Ik leg me er na een tijdje bij neer, maar Moshe
probeert naar binnen te graven. Het resultaat mag er zijn, dat wel. Ik zal een foto meesturen van
die vogel die zit te wachten, maar van de deur niet, hoef je niet te schrikken.
 
Moshe is de 27e maart jarig geweest en dat hebben we gevierd! Jeetje, wat gaat de tijd toch snel!
Van een sloop hondje is hij uitgegroeid tot weliswaar eentje met een kop erop (als je begrijpt wat
ik bedoel), tot een hele lieve Saarloos en mijn grote vriend.
 
Nu nog iets triest. Ik hoorde van Kees en Anita dat Moreeke is overleden. Weliswaar 13 jaar en 10
maanden geworden, maar we zullen hem allemaal missen. Hij was mijn grote voorbeeld als show
hond. Allemachtig wat heeft hij veel kampioenschappen op zijn naam staan. Dat doe ik hem nooit
na en ik denk veel Saarlozen met mij. Hij reisde samen met Kees heel wat kilometers met de auto
om shows te bezoeken. Heel veel kindjes en ook volwassenen wilde met hem op de foto. Hij was
statig, mooi bosbruin en heel groot. ‘Moreeke’, ik blijf altijd aan je denken. En het  zal wel wennen
zijn zo zonder hem in België bij Kees en Anita!
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Ik heb wel eens een gedicht opgestuurd over de dood van een hond, maar dat is al lang geleden.
Ik sluit bij deze het gedicht bij. Een waarheid als een koe als je het leest.
 
 
Als ik straks oud ben……
Als ik straks oud ben,
Ziek en zwak en pijn verjaagt de slaap,
Als onrust neemt van mij bezit,
Doe dan wat onvermijdelijk is,
En laat me gaan: De laatste goede daad.
Beslis voor mij en wees niet laf,
Past eigen liefde bij de vriendschap die ik gaf ?
Of uitstel tot het beter past, bij een verloren strijd ?
Ik ben niet bang tijdens de laatste gang,
Jij loopt niet weg, je kijkt me aan,
Je noemt me bij de liefste naam en houdt me stevig vast.
Vandaag voor het laatst, groet ik je met mijn hondenstaart.
Wat jij liet doen deed je voor mij, je hebt me nog meer pijn bespaard,
Voor zinloos lijden mij bewaard, een zwaar besluit ?
Nee huil nu niet, een wijs besluit, dat wordt gegrond op een uniek verbond,
 
Jij bent mijn baas en ik jouw hond.
 
 
Ik wens iedereen mooi weer toe voor de komende tijd, want tot nu toe lijkt het nergens op!
Wij willen weer de hele dag in het zonnetje en ’s avonds onder de sterrenhemel liggen, heerlijk!
 
Groetjes van ‘Baruch’ 
‘From Baarle with Love’       

Let op - Betaling van uw lidmaatschap! - Let op
 
Op dit moment beraden wij ons op een alternatief voor het overschrijfformulier dat u altijd met het
clubblad ontving voor de betaling van uw lidmaatschap.
 
Daarom vragen wij u om uw lidmaatschap uiterlijk 8 mei aan ons over te maken
via betaling op:
Giro 51 75 12
of
Rabobank 34 80 58 780
Ten name van Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden
 
Voor buitenlandse leden:
IBAN NL 47 RABO 03480 58780
SWIFT.RABONL 2U
 
De contributie bedraagt € 22,50 per jaar. De contributie voor gezinsleden is € 12,50 per jaar.
Nieuwe leden betalen € 11,50 inschrijfkosten extra.
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LaJolie: ein Welpe zieht ein, und ein Kreis schließt sich.
 
Saarlooswolfhunde sind meine Leidenschaft geworden - vor etlichen Jahren bin ich dieser Rasse
mit Haut und Haaren verfallen. Noch nie hatte mich eine Tierspezies so begeistert wie diese fantas
tische Hunderasse! Als dann mit Shani (Oishani Othari van Koekie’s Ranch) meine erste Hündin vom
NVSWH bei uns Einzug hielt, kannte die Freude kaum Grenzen – was für ein toller Welpe! Und was
für ein toller Hund sie geworden ist, mein Goldstück!
 
Da lag es nahe, dass sie ihren guten Gene weitergeben sollte. Mit dem von ihr selber auserwählten
Deckrüden Luthor (Luthor Lesharo Timberley) setzte sie meine Zuchtgedanken in die Tat um und 4
wundervolle Welpen erblickten unter teils dramatischen Umständen das Licht der Welt. Wenn es
nach dem Tierarzt gegangen wäre, wäre es bei zweien geblieben, nämlich den beiden, die bei mir
zuhause geboren wurden – Nanook und Arusha. Kyan lag quer, und darum mußten Ajia und Kyan
per Kaiserschnitt geholt werden. Der Tierarzt hielt sie für tot – und nur aus einem Impuls heraus (ob
es Mutterinstinkt war oder Eingebung, keine Ahnung!) begann ich zuerst den kleinen, wunderschö
nen Rüden abzureiben. Auf einmal bewegte er sich – und ich rieb mehr und schüttelte ihn aus
(Fruchtwasser aus der Lunge), schließlich kam ein zartes Quäken) – er lebt!!! Der Tierarzt legte mir
den zweiten Welpen hin, eine dunkle Hündin. Und auch sie begann ich zu reiben und auszuschüt
teln, bis auch sie anfing zu quäken…. Der Tierarzt gab beiden einige Tropfen Respirot© zur besseren
Atmung… Nachdem Shani versorgt war, nahm ich dann Mutter und beide Welpen mit nach Hause
zu den beiden Erstgeborenen, die bei meinem Mann auf dem Bauch auf uns warteten. Zum Glück
ist alles gut gegangen, sonst wären diese 10 Welpen von Ajia und Joscha nie geboren worden,
was doch wirklich schade gewesen wäre!
 
Nach 9 Wochen verließen uns die beiden Rüden Richtung Niederlande und nach langem Überle
gen, welche Hündin bei uns bleibt, reiste dann die andere Hündin, nämlich Ajia, die Aisha gerufen
wird, nach Belgien. Es war ein tränenreiches Wochenende, auch wenn einer der Welpen, Arusha,
bei uns blieb.
 
War ursprünglich geplant, mit Arusha in der Zucht weiter zu machen, habe ich es mir dann aber
doch anders überlegt. Das Risiko, dass meine Rudelstruktur durch einen Wurf Arushas durcheinan
dergewirbelt wird, war mir dann doch zu groß, neben einigen anderen Aspekten. Und da Ajia auch
in die Zucht gehen sollte, ebenso wie Nanook auch, war damit auf jeden Fall garantiert, dass es
züchterisch weitergeht. Dafür war ein zweiter Wurf mit Shani geplant.
 
Doch leider klappte auch das nicht. Wollten erst Shani mit dem auserwählten Rüden nicht so
richtig zusammenkommen, klappte es zwar mit dem Ausweichrüden Brego, doch leider ging die
Trächtigkeit nach ca. 3 Wochen zu Ende. Wir waren traurig und enttäuscht, sollte doch von den
Welpen eine kleine Hündin bei uns bleiben (wenn eine dabei gewesen wäre), damit es züchterisch
weiter gehen kann. Zum Glück, als hätte ich es geahnt, bat ich schon vor einem Jahr Jan um einen
Welpen von Ajia für den Fall, dass es mit Shani nicht klappen sollte. Die Verpaarung mit Joscha ist
eine Kombination, die mir schon damals sehr gefallen hat. Da es mit Shani ja nun nichts mehr
wurde, hofften wir also auf Shanis Tochter und ihre Welpen. Das Warten begann nun – würden
Hündinnen dabei sein, würde eine für uns dabei sein?

 
Als die Welpen dann endlich besucht werden konnten,
wollten unsere Mädchen natürlich mitkommen und Jan und
Katrien machten es möglich, dass wir alle drei bei ihnen
wohnen durften und ein Wochenende mit den Welpen
verbringen konnten. Dafür ein dickes „dank u wel“ an die
beiden! Es war ein schönes Wochenende, an dem wir unser
Herz an die Welpen und speziell an unsere kleine Jolie ver
loren. Den Namen hatten wir schon vorher zuhause zusam
men ausgesucht – LaJolie (van de Wolfsdreuvnik).
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Die Welpen waren alle entzückend, sehr schön und einheitlich, trotzdem mit individuellen Unter
schieden. Ich war stolz auf 'meine Enkelkinder' als wären es meine…. Die Wahl fiel schwer, die
Mädchen hatten zunächst ihr Herz an die eine, dann an die nächste Hündin verloren. Mein Interes
se galt zunächst einer anderen Hündin, doch für sie gab es schon jemanden. Und Jan und Katrien
hatten für mich eine andere auserwählt, aber ich könnte mich trotzdem frei entscheiden. Wirklich
bis zum letzten Moment verglich ich meine zwei Favoriten, die Mädchen hatten sich längst entschie
den und schließlich stimmte ich dem dann auch zu. So wurde also das Grünbändchen nun zu
'Jolie' und damit zu unserem neuen Familienmitglied.
 
Eine Woche später war es dann soweit, die Welpen zogen in die große weite Welt aus. Da ein Bruder
von Jolie nach Schweden ging und von Jan bis zur Fähre nach Dänemark gebracht wurde, bot
Jan an, Jolie mitzunehmen und unterwegs mir zu übergeben. Das war mir sehr recht, so verkürzte
sich meine Strecke um etwas mehr als die Hälfte. Wir vereinbarten die Autobahnraststätte Münster-
Ost als Treffpunkt.  (Hoe dit verder liep, leest u op pagina 6 en 7. Wij vervolgen dit verhaal op het
moment dat de pup is overgedragen aan Claudia en haar dochters). 
 
Auf der Rückfahrt nach Hause packten wir Jolie erst mal in die Gitter-Box im Kofferraum, damit sie
zur Ruhe kommen konnte. Sie rollte sich auch gleich zusammen. Doch es dauerte nicht lange, da
wollten meine Mädchen sie gern auf dem Schoß haben und so wanderte Jolie nach der nächsten
Pause erst auf den einen Schoß, dann auf den anderen Schoß, was sie gern hinnahm und neugie
rig aus dem Fenster schaute.
 
Zuhause angekommen wurden erst mal die restlichen Zweibeiner begrüßt. Die Vierbeiner habe ich
erst mal außen vor gehalten, das wollte ich langsam angehen. Jeder, der Jolie im Laufe der
nächsten Tage sah, war sofort verliebt – „ist die süüüß“ haben wir oft gehört. Und auch wir waren
hin und weg von der süßen Maus – und sind es noch. Inzwischen ist sie auf den Tag 17 Wochen alt.
 

Bis heute hat sie schon einiges erlebt und wir auch. Wir waren in der Stadt – sehr aufregend für sie,
das findet sie nicht schön, zuviele Eindrücke. Im Schuhladen
hat sie sich im Spiegel entdeckt und fand das toll. Julie
haben wir von der Schule abgeholt, da mußten wir die
Kinder bremsen, die am liebsten mit Jolie gekischelt hätte,
was die aber nicht wollte. Fremde Leute sind ihr suspekt und
bei Kindern ist sie vorsichtig!
 
Autofahren ist so eine Sache: Sie geht gern ins Auto, versucht
rein zu springen. Sie bleibt auch im Auto allein – bis sie mich
wieder sieht, dann versucht sie hinten durch Kratzen wieder
rauszukommen. Während der Fahrt singt sie uns lauter Lieder

in unterschiedlichen Tonhöhen. Gebrochen oder gepieselt hat sie nicht, einmal hat sie einen
Haufen rein gemacht, da hatte ich vergessen, vor Fahrtantritt sie noch mal zum Lösen zu schicken.
Es fing dann auf einmal zu riechen an…. Aber ansonsten ist sie 'dicht' während der Fahrt. Auch
sabbert sie zunächst nicht. Auf der Rückfahrt allerdings, da kann es passieren, dass sie anfängt zu
sabbern. Spätestens, wenn ich sie noch im Auto lasse, um Shani und Arusha zu versorgen, fängt
sie das Sabbern an – im stehenden Auto! Aber ich bin guter Dinge, dass sie ein genauso guter
Autofahrer wird wie Shani und Arusha, die das Autofahren lieben!
 
Das größte Abenteuer war, sie in unser Rudel zu integrieren. Mit Oma Shani hatte ich da keine Be
denken, sie ist so lieb und sozial eingestellt. Der erste Kontakt erfolgte durchs Gitter des Geheges.
Beide freuten sich kennen zu lernen, so daß ich mich traute, den zweiten Kontakt am Tag später
dann ohne Gitter im Garten stattfinden zu lassen. Es klappte wunderbar, Shani war ganz vorsichtig
und knabberte ihr am Hals, während Jolie an Shanis Kragen zupfte.
 
Anders hingegen sah es bei Arusha aus. Auch hier erfolgte am zweiten Tag der erste Kontakt durchs
Gitter. Doch anders als bei ihrer Mutter Shani schaute Arusha nicht besonders freundlich auf Jolie
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herab. Ich hatte das Gefühl, dass sie die Kleine stirnrunzelnd betrachtete und sich fragte, was
dieser Welpe denn hier solle. Auch bei den nächsten Zusammentreffen zeigte sich Arusha nicht
erfreut, wirkte sehr angespannt. Jolie hingegen freute sich jedes Mal ihre Tante zu sehen. Ich
wechselte immer mal wieder die Perspektive: Mal war Arusha hinter Gittern, mal Jolie. Nach zwei
Wochen veränderte sich Arushas Verhalten, sie wirkte entspannter, zeigte Anzeichen von Spielauf
forderung, sie wollte unbedingt zu Jolie. So nahmen wir uns vor, es nun mal direkt ohne Gitter zu
versuchen. Jahra nahm Jolie auf den Arm, ich packte Arusha in den Kofferraum und wir fuhren
raus ins Feld. Dann erfolgte der spannende Moment – das direkte Aufeinandertreffen! Beide Hunde
hatten wir angeleint – war wohl mehr psychologisch für uns, denn wirklich etwas nützen würde es
nicht. Arusha stürzte sich sofort auf Jolie, mein Herz schlug bis zum Halse, Jahra bekam einen Schreck.
Ich trieb alle an zu laufen, bewegen… Doch Jolie konnte nicht, wurde von Arusha immer wieder zu
Boden gedrückt. Doch bei genauerer Betrachtung sah man, dass sie Jolie kein Haar krümmte,
sondern sie lediglich festhielt, knabberte, zupfte – alles ein wenig grob, aber nicht bösartig. Jolie
fing an sich zu wehren, wir liefen weiter und riefen. Endlich kam Arusha und lies die Kleine los, so
daß auch sie wieder auf die Pfoten kam. Wir versuchten nun, Arusha immer in Bewegung zu halten
und es klappte gut. Schließlich liefen wir mit beiden eine kleine Runde rund ums Feld und kamen
zufrieden wieder zum Auto. Es hatte geklappt, Arusha hatte die Kleine akzeptiert!
 
Ein Stein fiel mir vom Herzen! Wir machten das in den nächsten Tagen noch einige Male so und es
wurde immer besser. Schließlich traute ich mich und nahm alle drei Hunde im Auto mit, Shani und
Jolie in den Kofferraum, Arusha im Fußraum des Beifahrersitzes. Ich war allein, trotzdem glaubte ich,
dass alles gut gehen würde. Ich vertraute meinen Hunden. Die beiden Großen spielten zunächst
mit sich, stürzten sich dann aber auf die Kleine, so daß ich da mal ein wenig dazwischen gehen
mußte, da sich Jolie gegen zwei schlecht wehren konnte. Doch nichts war bösartig, ein grobes
Spiel, was Jolie schnell zu viel wurde. Aber kein Haar war ihr je gekrümmt worden. Hingegen teilt
Jolie inzwischen ganz gut aus. Mit ihren spitzen Zähnchen hatte sie Arusha schon ein Ohr blutig
gebissen und hängt immer wieder an ihrem Kragen oder Ohr, so daß Arusha anfängt zu jammern…
 
In der Wohnung ‘stokt‘ Jolie ihre Oma, wir müssen sie immer
mal wieder ausbremsen, wenn es zu viel wird. Shani zeigt
aber inzwischen der Kleinen, wenn sie ihre Ruhe haben will
und Jolie respektiert das. Mit Arusha ist Jolie inzwischen dick
befreundet. Draußen ist es ein wildes Spiel, wo ich beide
immer mal wieder beruhigen muß, wenn es zu wild wird.
Drinnen jedoch liegen beide oft zusammen und beknab
bern und lecken sich. Ich lerne Arusha von einer ganz neuen
Seite kennen: So sanft und liebevoll und geduldig wie sie ist,
hätte ich es nie erwartet!
 
Seit Jolie da ist, hat sich mein kleines Rudel verändert: Shani ist munterer und frecher geworden,
Arusha erwachsener und liebevoller! Auch optisch ist Arusha erwachsen geworden, das fiel uns
allen auf!
 
Es macht richtig Spaß, das so zu beobachten. Ich hoffe, dass das auch noch so bleibt, wenn Jolie
erwachsen ist! Jolie macht uns viel Freude und ich möchte mich für diesen tollen Hund bedanken –
und auch für Shani, denn ohne sie gäbe es diese tollen Welpen nicht!
 
Wir werden noch viele Abenteuer zusammen erleben – aber das sind dann wieder neue
Geschichten!
 
Claudia Schröder und Familie
mit Shani, Arusha & Jolie
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Dag van de Hond
 
Tijdens onze Clubmatch op 26 mei 2013 is ook de Dag van de Hond. De Nederlandse Vereniging
van Saarlooswolfhonden schenkt tijdens haar clubmatch aandacht aan deze dag. Het thema van
2013 is 'Hond & Ras'
 
Er zal aandacht zijn voor de overeenkomsten en verschillen in de ruim 300 hondenrassen. De rassen
verschillen niet alleen in grootte, vacht of kleur, maar ook in gedrag en aanleg voor bepaalde
activiteiten die je met je hond kunt doen. Iedere hond heeft voldoende beweging en aandacht
nodig, maar de mate van beweging en soort van activiteit kan per hondenras of groep van rassen
verschillen.
 
De Raad van Beheer, de overkoepelende organisatie op het gebied van (ras)honden en honden
sport  in Nederland, is initiatiefnemer van de 'Dag van de Hond'.
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"Kerstshow" Wijchen 17 december
2012
Keurmeester: Dhr. R. Doedijns
Reuen
Openklasse: Kane eigenaar: Mr. en Mevr. en
Juffrouwen Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J.
verzorger: E. v. Onna- v.d. Kamp 1 uitmuntend
CAC/CACIB BOB Reu van fraai type, mooie
lengte hoogte verhoudingen, mooi belijnd,
mannelijk hoofd, fraai gevormd oog, krachtig
scharend gebit, prima lichaam, goed gevormde
voeten + polsen, rastipische hoekingen, fraaie
vacht + kleur, gaat lichtvoetig door de ring, heeft
'n innemerend ringgedrag, prima presentatie.
Tevens behaalde Kane op deze tentoonstelling
zijn Nederlandskampioenschaps titel.

Tentoonstellingsuitslagen
 

Genk (België) 12 januari 2013
Keurmeester: Dhr. Dhr. P. Harsányi(HU)
Teven
Kampioensklasse: Ayka, eigenaar: W, Clooster
man. 1 uitmuntend CAC BOB. Tevens behaalden
op deze tentoonstelling Ayka van eigenaar: W.
Cloosterman en fokker C.Y. Abelsma- Zijderhand
de "Belgische Kampioenschaps" titel.

Eindhoven 2 februari 2013
Keurmeester: Mevr. M. van Viegen- Rappange
Reuen
Kampioensklasse: Brego van de Wolfsdreuvnik,
eigenaar: Mr. en Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-
Tonnard Jan & M. & J. verzorger: C.van der Geer.
1 uitmuntend CAC/CACIB Ruim 10 jaar oude
rastijpische reu, goede verhoudingen, mooi
belijnd hoofd, goed geplaatst oog, oor tikje wijd
gedragen, correct gebit, harmonisch gehoekt,
ovaal bot, mooi ontwikkeld lichaam, goed geslo
ten voeten, voldoende lange staart, vlot soepel
gangwerk, zeker voor zijn leeftijd, zelfbewuste
reu.
Teven 
Jeugdklasse: Loïs van de Wolfsdreuvnik, eige
naar: J. van Asten. 1 uitmuntend res. CAC/jeugd
CAC 10 maanden jonge teef van goed tijpe,
goede lichaams verhoudingen, gestrekt hoofd,
mooi geel oog, prima oren, correct gebit, voor
prima gehoekt, mooi rank bot, sterke rug, achter
goed gehoekt, goede staart lengte, prima win
tervacht, gaat voor leeftijd soepel en regelmatig
door de ring.
Kampioensklasse: Norah, eigenaar: Mr. en Mevr.
en Juffrouwen Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J.
verzorger: J. van Asten. 1 uitmuntend CAC/CA
CIB /BOB. Prachtig 5 jaar oude zeer rastijpische
teef, harmonisch gehoekt, schitterend hoofd,
mooi parallellisme, prima oog en oor, correct
gebit, mooie boven belijning, goed ontwikkeld
lichaam, prima vacht en staart, laat soepel
harmonisch gangwerk zien.

Groningen 3 maart 2013
Keurmeester: Dhr. J. Ebels Reuen
Reuen
Openklasse:. Nosh, eigenaar: R. Hoving. 1 uit
muntend CAC/CACIB goed type, 5 jaar, mooi
wigvormig hoofd, goed gegragen oren, oog
kleur mag iets meer naar geel, prima ontwikeld
lichaam, mooi evenredig gehoekt voor en ach
ter. goede beenstand, mooi vrachtstructuur,
gaat mooi te loos.
Teven 
Kampioensklasse: Inka, eigenaar: W. Broek. 1
uitmuntend res. CAC/jeugd CAC schitterende
teef, vrouwelijk en elegant, mooi gevormd hoofd
goede ogen en oren, hele mooie bovenbelij
ning, prima ribben goed gehoekt voor en achter,
mooie stand, uitmuntend gangwerk, mooie
vachtstructuur

Op de foto rechts
Inka met baasje Willy Broek
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Eindelijk VOORJAAR!
 

Foto van uw hond?
Wilt u ook uw hond in het clubblad terugzien?
Stuur uw mooiste foto's dan naar communi-
catie@saarlooswolfhonden.nl. Uit de mooiste
foto's maken we een keuze voor de volgende
uitgave!

LeMisun
Joery van der Linde

Leilaney
Elke

Felan 
Famiie Breuer
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Bezoek onze clubmatch op 26 mei 2013!
 
Op 26 mei organiseren we onze clubmatch in het DogCenter in Zaltbommel. In dit clubblad kunt
u daar meer over lezen! Vergeet niet om uw hond in te schrijven en zo een gezellige dag te beleven!
 
Graag tot ziens op 26 mei!
 
 
Op de foto
Abel van de familie Lijnse-Raeimakers
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