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De Saarlooswolfhond



Lex en Lyco
Van resp. L. Hofwegen en familie Hoving

Alfa en Barbara
Van familie Abelsma-Zijderhand

Duo's! Met twee is het gezelliger dan alleen!
 

Joscha en Ajia
Van Familie Verbeeck
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Van de Voorzitter
Beste leden,
 
Sinds het vorige clubblad hadden we de Alge
mene ledenvergadering, de clubmatch en onze
bijdrage aan de eerste CAC show voor de Ne
derlandse rassen te Zwolle.
 
De Algemene ledenvergadering was een leerza
me, nuttige vergadering, waarbij leden en be
stuur uitgebreid van gedachten wisselden over
de huidige stand van onze financiën, de statuten
en huishoudelijk reglement, de nieuwe FCI-for
mat voor de rasstandaard, de stand van onze
populatie, de toekomst van onze gecentraliseer
de fokkerij, de aard en inhoud van ons overleg
met de RVB en de AVLS, de consequenties van
de besluiten van de RvB voor de foktechnische
situatie van ons ras en de door de RVB gesteun
de keuze van de AVLS om een outcross te doen
met de ambitie hun populatie te verbeteren.
 
Het bestuur mocht zich verheugen op een actie
ve deelname van de aanwezige leden aan deze
vergadering, waarbij in een open dialoog nage
dacht werd over de te volgen koers. Het bestuur
wenst de aanwezige leden in ieder geval van
harte te bedanken voor de constructieve en
geëngageerde bijdrage en de warme, motive
rende aanwezigheid van de leden. Het zal u niet
verwonderen dat de teneur heel duidelijk
was. Als vereniging blijven we kiezen voor een
centraal aangestuurde fokkerij waarbij gezond
heid, type en betrouwbaarheid de prioriteit blij
ven krijgen. Door enkele leden werden kritische
vragen gesteld , met name over de gradatie van
de gewenste terughoudendheid van de Saar
looswolfhond en de daarin te volgen koers. Ook
hierover ontspon er zich een verhelderende ge
dachtewisseling, waarbij duidelijk werd dat het
laatste woord hierover zeker nog niet gezegd is.
 
Aangaande de relatie met de AVLS koos de Al

gemene vergadering voor een duidelijke
koers: wij blijven onverminderd onze idealen
nastreven. De regelgeving van de Raad van
Beheer gaat er vanuit dat het ras behartigd wordt
door twee verenigingen. Wij zullen op bepaalde
onderwerpen dus met de AVLS in overleg moe
ten gaan. Tijdens die overleggen zullen wij een
constructieve houding aannemen, maar blijven
we achter onze overtuigingen staan.
 
Verder vindt u in dit clubblad een ruime verslag
geving van de uiterst gezellige, rustige en kwali
tatief mooie clubmatch.  Persoonlijk was ik het
meest verheugd met de uitspraak van verschil
lende 'oudgedienden' dat de amicale en fami
liale sfeer van de 'goede oude tijd' weer hele
maal terug was. Een fenomenale opsteker voor
de organisatie én voor de vereniging. 
 
Dhr. John Wauben keurde onze honden en
maakte de door hem gegeven kwalificaties en
plaatsingen zeer duidelijk met zijn commen
taar. Deze toelichting droeg op zeer positieve
wijze bij tot de algehele sfeer van ontspanning
tijdens dit verenigingsgebeuren. Over plaatsin
gen en kwalificaties kan men altijd van mening
verschillen, maar het viel op dat dat dit jaar erg
weinig gebeurde. Als bestuur hopen we dat u
allen, net zo veel genoten heeft als wij. Want u
allen droeg op een onnavolgbare wijze bij tot het
welslagen van deze clubmatch.   Wat iedereen
duidelijk liet voelen was: “ wat die mijnheer in de
ring er ook van denkt, mijn hond is mijn kampioen
en de liefste van allemaal.”
 
Vervolg op pagina 5!
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Bestuur
VOORZITTER
Jan Verbeeck
voorzitter@saarlooswolfhonden.nl
Telefoonnummer 0032(0)93661119
PENNINGMEESTER
Martijn van Onna
penningmeester@saarlooswolfhonden.nl
Telefoonnummer: 0031(0)487511999
SECRETARIS
Gosling Mast
secretariaat@saarlooswolfhonden.nl
Keurnotenlaan 2, 9451 JB Rolde,
Telefoonnummer: 0031(0)592860567
EVENEMENTEN
Cees van der Geer
evenementen@saarlooswolfhonden.nl
Telefoonnummer: 0032(0)14815667
COMMUNICATIE
Marjon Minten
communicatie@saarlooswolfhonden.nl
Telefoonnummer 0031(0)492 368369 
BESTUURSLID
Willem Cloosterman
cloosterman@saarlooswolfhonden.nl
Telefoonnummer 0031(0)46 4422292    
Joost van Asten
belgie-info@saarlooswolfhonden.nl
Telefoonnummer: 0032(0)11755226 

Lidmaatschap
Contributie lidmaatschap
De contributie bedraagt € 22,50 per jaar. De
contributie voor gezinsleden is € 12,50 per jaar.
Nieuwe leden betalen € 11,50 inschrijfkosten
extra.
 
Betaling
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 Joscha van de Wolfs
dreuvnik, Best in Show tijdens de Nederland
se Hondenrassen Show in Zwolle. Een fan
tastische prestatie! Fokker en eigenaar van
Joscha 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 : Gosling Mast
deutsch-info@saarlooswolfhonden.nl
Telefoonnummer: 0031(0)592860567 
English: Gosling Mast
english-info@saarlooswolfhonden.nl
Telefoonnummer: 0031(0)592860567   
 

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

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

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 29 november 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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Dat u allen ook een gouden hart hebt, bleek nog
maar eens bij onze vraag om mee te denken
rond het herplaatsen van een jong teefje wiens
eigenaar onverwachts overleden was. Deze
herplaatsing liep eens niet langs de vertrouwde
weg, maar hiervoor probeerden we de effecten
van de Nieuwsbrief uit. Uw reacties waren hart
verwarmend en overdonderend. Zo vond dit
leuke jonge hondje snel een nieuw en fantasti
sche thuis.
 
En dan de tentoonstelling voor de Nederlandse
rassen in Zwolle. Persoonlijk wil ik Kees bedanken
omdat hij zich van bij het prille begin van de
organisatie van deze show sterk engageerde om
er een succes van te maken. Het werd een show
om fier op te zijn en zelfs het weer zat mee! Bij het
prikken van de datum was het voor mij echter
duidelijk dat ik door professionele verplichtingen
dat weekend onmogelijk zou kunnen deelne
men aan deze show. Gelukkig was Leentje be
reid om toch minstens Joscha mee te
nemen. Het werd een lange dag voor hen alle
bei….. Maar het werd een dag waarop de
NVSWH met fierheid kan terug blikken. Zo veel
aanwezige honden uit de NVSWH met  een
kwaliteit om van te smullen. Iedereen die aanwe
zig was met zijn honden heeft bijgedragen tot
een zeer positieve uitstraling van onze vereni
ging.
 
Binnenkort reist een mooie delegatie af naar
Genève om daar de kleuren van onze honden
en de vereniging te verdedigen. We wensen hen
alle succes, maar ook een fijne en gezellige reis,
toe. Vergeet het niet, ook al win je er niets, je was
toch aanwezig en de olympische gedachte is
toch nog altijd een hele mooie. Dat mochten we
in Budapest ervaren…
 
Een voorwoord met toeters en bellen en geen
valse noot er in? Toch wel. De fok blijft ons zor
genkindje. Graag verwijs ik u naar het artikel van
Harm Nijboer, waarin hij zijn zorgen en ambities
met u allen wil delen. De inhoud van zijn artikel
draagt mijn volledige steun! Lees dit artikel maar
met bijzondere aandacht!
 

Ondertussen hoop ik dat u heeft genoten van
een fantastische zomer, die u ontspannende en
deugddoende momenten van warme verbon
denheid met uw geliefden (mensen en honden)
bezorgde. Momenten van herbronning en inspi
ratie. Momenten waarop u misschien beslist om
toch dat nestje te fokken!
 
Met vriendelijke groeten
Jan Verbeeck, Voorzitter

Uitgave in kleur!
Omdat we heel veel foto's met jullie te delen
hebben, verschijnt deze uitgave van het
clubblad geheel in kleur!

Symposium van Kunogonda op  
9 november 2013
Toekomst voor traditie

De bona fide rashondenfokkerij staat in de
schijnwerpers op het symposium dat Kunogon
da op 9 november 2013 in Woudenberg gaat
organiseren. Kynologen van allerlei aard - fok
kers en bestuurders van rashondenverenigingen
en kynologenclubs en wie dat worden wil - wor
den uitgenodigd te komen deelnemen.
 
In het ochtendprogramma wordt een beeld
geschetst van de serieuze kynologie. De twee
leidende thema's van de rashondenfokkerij
komen aan bod: schoonheid en gezondheid. De
eigenaar van een rashond zoekt in zijn hond een
bepaalde beleving, hij wil ook een hond die
functioneert en oud kan worden. De anti-ras
hond lobby stelt dat schoonheid gezondheid
schaadt, dat rashondenfokkers schuld zijn aan
ongezondheid, en alleen uit op gewin. Kunogon
da weet beter en wil dat op deze dag belichten:
de bona fide kynoloog verenigt gezondheid met
schoonheid, precies dat is de uitdaging in de
fokkerij. Om die verbinding tot stand te brengen
worden juist kosten noch moeite gespaard.
 
Diverse interessante sprekers komen aan bod.
Het evenement vindt in een feestelijke ambiance
plaats, want Kunogonda viert met dit symposium
haar vijftigste verjaardag. Het programma speelt
zich af te Woudenberg, bij Partycentrum Schim
mel, tussen 10 en 17.30 uur (ontvangst vanaf 9
uur). In de dagprijs, € 64,50, zitten lunch, afslui
tende borrel, en koffie en thee gedurende de
pauze inbegrepen.
 
Voor meer informatie en aanmelden:
www.kunogonda.nl.

5



Het leven van een Saarlooswolfhond in Zweden
 
Hallo allemaal!
 
Ik wil me even voorstellen. Mijn naam is Lycan van de Wolfsdreuvnik en ik ben 1 van puppy's van
Joscha en Ajia. Ik ben helemaal naar Zweden verhuisd en ik wilde jullie eens wat vertellen over mijn
leven hier.
 
Ik ben nu bijna 7 maanden en groei als kool! Hondenvriendjes die eerst groter waren dan ik zijn nu
opeens een stuk kleiner. Mijn familie bestaat uit het vrouwtje Claudia, het baasje Jimmy en de
kleine bazen Dominique en Ronan ohja en natuurlijk de baby Elias. De baby vind ik wel heel erg
lief hoor en ik wil hem altijd graag kusjes geven. Hij heeft ook veel leuker speelgoed dan ik en ik
probeer dat dan te pikken en te verstoppen in mijn bed, maar het vrouwtje heeft me altijd door,
helaas.....
 
We wonen in een klein dorpje op het Zweedse platteland, in een groot huis met een heel grote tuin
die helemaal afgezet is. Nu het zomer is staat de deur vaak open en kan ik naar binnen en buiten
wanneer ik wil. Nou ja... ook als de deur dicht is, want dan maak ik hem gewoon open. Ik kan hem
nu ook van buiten openmaken en weer naar binnen komen, dat vinden mijn baasjes wel handig,
want dan hoeven ze niet open te doen.
 
Ik denk dat ik een avond hond ben, want 's avonds ben ik meestal erg druk en wil ik het liefste alles
pakken wat ik niet mag, terwijl ik 's ochtends makkelijjk mijn ontbijt kan laten staan, omdat ik nog
lekker lig te slapen.
 
Ondanks dat ik mijn broertjes en zusjes niet zie heb ik het toch wel erg naar mijn zin in Zweden. Het
is hier fantastisch voor een Saarloos! Mijn beste vriend is een grote, zwarte Deense dog, Zeke. Ik
vind het heel erg leuk om met andere honden te spelen en te rennen in het bos, maar hun baasjes
vind ik meestal niet zo leuk. Zeke's vrouwtje komt zo vaak bij ons en wij bij hen, dus zij mag mij wel
aaien nu.
 
Het vrouwtje werkt op dit moment niet, omdat ze vrij is voor de baby. In Zweden kun je een heel
jaar vrij zijn voor de baby, dus heeft ze extra tijd voor mij ook. Elke dag gaan we lekker 2 uur in het
bos wandelen, dat vind ik erg fijn. Ik spring dan de bossen in en speel dat ik een wilde wolf ben.
Soms komen we mensen tegen en die denken dat dan ook hihihihi. Het leukste vind ik om te klimmen.
Op rotsen, heuvels en boomstammen. Als ik op een hoge rots of heuvel klim heb ik prima uitzicht.
In de tuin spelen vind ik ook leuk, zeker als ze me achterna jagen. Ze krijgen me toch niet te pakken
ik ben veeeeel te snel!
 
Alle dieren vind ik lief koeien, schapen en paarden kom ik elke dag tegen op onze dagelijkse ronde.
Ik wil er graag mee spelen maar dat mag ik niet. Het vrouwtje is bang dat ik gewond raak. We
hebben thuis ook 3 katten waar ik graag mee zou willen spelen, maar die willen dat niet, de spel
brekers! Als ze me te wild vinden geven ze me mij zomaar een klap op mijn kop! Ik ben ook wel
ondeugend hoor en haal kattenkwaad uit, maar dat moet kunnen als je puppy bent. Ik weet alleen
niet of mijn baasjes dat net zo leuk vinden als ik, ik denk het niet, want ze zeggen dan 'Fy Lycan!'
Dat betekend foei.
 
Andere mensen die ik niet ken vind ik maar niks. Als we ze tegen komen wil ik het liefst naar huis,
maar het vrouwtje kent het halve dorp en moet dan zo nodig 'even kletsen'. De mensen zeggen
meestal dat ik zo'n mooie aparte hond ben en ze willen me graag aaien, maar dan hebben ze
pech, want dat gebeurt niet! Dan kijken ze een beetje teleurgesteld, maar dat kan me niets
schelen.
 
Als we ergens naar toe gaan met de auto moet ik in de autobench en dat vind ik ook niet zo leuk.
Ik vind het eng en ik wordt er misselijk van. Laatst waren we bij een soort kasteel met meren er om
heen. En heel recreatie gebied. Daar waren we een tijdje en hebben we gepicknickt. Eerst was het
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eng met allemaal mensen, maar later ging ik maar op het gras liggen en voelde het beter. Ik mag
meestal loslopen als ik het ergens eng vind. Op deze manier vind ik het minder eng en ik luister best
goed, dus dat ik niet zo'n probleem. Maar soms gaat het niet om los te lopen en dan moet ik aan
die vreselijke riem. Dat vind ik maar niks.
 
Gisteravond moest ik douchen....wat een ellende! Die heerlijke geur die ik zelf verkregen had door
buiten in iets heerlijks te rollen was gelijk weg! Het vrouwtje vond het blijkbaar niet zo'n lekkere geur
en nam mij gelijk onder handen. Nou ja, als ik volgende keer weer zoiets lekkers vind doe ik het wel
weer over :)
 
Nu weten jullie iets meer over mij als jullie meer over mij en mijn broertjes en zusjes willen weten en
Facebook hebben kunnen jullie hier ook kijken naar foto's en zo. Mijn vrouwtje heeft speciaal voor
voor ons een eigen site gemaakt. Zoek maar op NVSWH puppys 2012.
 
Mochten jullie een keer naar Zweden komen zou het leuk zijn als jullie voorbij konden komen met
jullie hond, want ik ontmoet hier zelden een andere Saarloos. Er zijn er namelijk ook maar 14 in het
hele land. Als jullie voorbij willen komen of vragen hebben kunnen jullie mailen naar mijn vrouwtje
claudialussenburg@gmail.com.
 
Misschien zien we elkaar wel een keer!
 
Groeten uit Zweden!
 
Lycan
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Overleden
Afgelopen maanden kregen we enkele berichten van onze leden over het overlijden van hun hond.
We wensen hen heel veel sterkte toe!
 

Ebalto Efsomos Timberley (25.06.2000 - 09.07.2013)
 
Aan de vooravond van onze vakantie en lang rond lummelen zet ik mezelf dan toch maar tot het
maken van dit bericht. Kort na zijn verjaardag hebben wij op 9 Juli Balto rust gegeven.
 
Het leven werd hem lichamelijk zwaar en bij zijn jaarlijkse controle bleek hij ook nog eens 7 kilo
afgevallen te zijn. Bij een hond die goed eet is er dan nog veel meer aan de hand.
 
Het was moeilijk, maar wij vonden ons genoodzaakt hem een waardig afscheid te geven. Hij laat
een leegte achter in ons gezin en een schat aan mooie herinneringen.
 
Naast mij is het stil.................’t zal wel wennen.
 
Familie Schenau
 

Estiga Ewina Timberley (25.06.2000 - 11.01.2013)
 
Op 11 januari hebben we Tiga in moeten laten slapen. Tiga was een meer dan geweldige Saarloos...
we missen haar enorm!
 
Familie Rijswijk
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Tenaga Tellurian Timberley (13.05.1999 - 29.04.2013)
 
Bij deze wil ik u op de hoogte stellen van het feit dat onze Saarlooswolfhond Tenaga Tellurian Tim
berley gisteren (29 april 2013) is gestorven. Hij is (op 14 dagen na) 14 jaar geworden. Hij heeft een
prachtig leven gehad en we missen hem verschrikkelijk.
 
Tenaga werd op 13 mei 1999 geboren uit het nest van Bronja en Laszka.
 
Familie Huis
 

 

Andes (16.02.2001 - 12.06.2013)
 
Met heel veel droefheid moeten we tot onze grote spijt aan jullie mededelen dat onze 'grote maat'
hedenmiddag is overleden.
 
Andes heeft een mooie rustplaats gekregen zodat hij niet enkel in onze gedachte dichtbij is....
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Harugar Hyrrokin van 't Schoman  (21.05.2001 - 28.05.2013)
 
Lieve Hagar,
 
Na twaalf heerlijke jaren hebben we je op 28 mei moeten laten gaan. Het was een moeilijk besluit,
want je was nog zo levenslustig. De botkanker die je had, zorgde ervoor dat je bijna niet meer kon
lopen en we wilden je meer pijn besparen. Je voelde je thuis het meest op je gemak, samen met
je roedeltje. In die twaalf jaren kwamen er drie kindjes die je accepteerde alsof het de gewoonste
zaak van de wereld was. Het hele gezin was er bij toen jij je laatste adem uitblies en met z'n allen
hebben we je in onze tuin begraven. Het was een moeilijk, maar ook een mooi moment.
 
Lieve Hagar, we missen je!
 
Merijn, Saartje, Bram, Simone en Roger uit Waalre
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Ingora Inkovitch Timberley (17.05.1999 - 20.02.2013)
 
Op 17 mei 1999 werd je geboren. Toen we je mochten gaan afhalen bij de Familie Verbeeck waren
we dan o zo blij….jij was onze SAARLOOSWOLFHOND en tevens ONS eerste huisdier. Meestal verbleef
je samen bij ons binnen en was meteen dikke vriendjes met de huiskat RZA...Als we niet thuis waren
zat je in je immense loopweide waar je het enorm naar je zin had tussen de bomen en struiken.
 
Op de jaarlijkse clubmatch van 2000 werd je , tot onze grote verbazing, verkozen tot beste reu
jeugdklas en beste reu van de clubmatch.
 
Omdat we het zo erg vonden dat je de ganse dag alleen zat kreeg je van ons de Mechelse herder
'Darco' (september 2004). Als een volwaardig ouder leerde je hem alle 'kneepjes van het vak ',
waarvoor we je zeker heel dankbaar zijn. Jullie hadden het enorm naar je zin samen.
 
Toen onze kinderen, Caine en Keisha werden geboren waren we benieuwd….en ook hiermee kon
je heel goed overweg…Je was zo voorzichtig als ze in je buurt kwamen.
 
Ongeveer  een half jaar geleden kon je moeilijker de trap op. De vaststelling van de dierenarts was
zware artrose aan je bekken. Hierdoor besloten we om jullie beiden buiten onder te brengen om
niet langer deze trap te moeten doen. Door medicatie probeerde we je nog langer bij ons te
houden. Ongeveer 1 maand  geleden ging je op korte tijd fel achteruit. Met heel veel spijt en na
de nodige huilbuien besloten we dat het zo niet langer kon, na het afscheid lieten we je op 20 fe
bruari 2013 vredig inslapen.
 
Ingora Inkovitch Timberley….Weet dat we je nooit zullen  vergeten….Dank u voor de fijne momenten.
 
Darco, je levensgezel
Terf, Strepcil en Wolfie, onze huiskatten
Keisha, Caine, Lindsay en Angelo, de trotse eigenaars
 
Wij danken van harte de Nederlandse vereniging van saarlooswolfhonden (NVSWH) en de familie
Verbeeck.

11



Beestjes
Helaas, met je huiskamerwolf komen ook niet
genode gasten je huis binnen. Sommige alleen
lastig, andere ronduit gevaarlijk voor je hond en
soms ook voor jezelf. Aan de buitenkant zijn de
meest bekende wel de vlooien. Deze kleine
kriebelaars zijn vaak onschuldig lastig en kunnen
wat jeuk geven, maar als ze met veel zijn kunnen
ook flink wat overlast veroorzaken.
 
Er zijn enkele duizenden verschillende vlo-soor
ten, maar wees gerust die komen niet allemaal
hier voor. De vlo die wij hier op onze huisdieren
aantreffen is voornamelijk de katten-vlo. De vlo
is een parasiet en leeft van bloed dat hij/zij op
zuigt uit de gastheer. Ze zijn perfect aangepast
aan het leven in een vacht, hebben een afgeplat
lijf en krachtige (spring)poten. Je dier kan overal
vlooien oplopen. Tijdens de wandeling buiten,
op visite bij mensen met huisdieren, bij de die
renarts en/of in contact met andere dieren. Je
kunt ook zelf een vlo meebrengen in je kleren en
met een beetje pech bijt dat beestje jou,  maar
de kans is groter dat ie op je hond overspringt.
 
Nadat een vrouwtjes vlo een bloedmaaltijd ge
nuttigd heeft,  gaat zij eitjes leggen. Dat zijn er
enkele tientallen. En dat geintje herhaalt ze zo
ongeveer elke dag en ze leeft ongeveer een
maand, dus tel uit je winst! Na een maand heeft
ze zo’n 2000 eitjes gelegd. Deze eitjes rollen van
de hond af en komen op de grond terecht, in de
mand, op de bank, in je bed etc. Na enkele
dagen komen uit deze eitjes larven en deze
kruipen lekker weg in donkere hoekjes en kieren
en eten daar hun kleine larvebuikjes rond met
allerlei organisch materiaal: zoals bv. huidschil
fers, maar ook vlooienpoepjes die pa en ma
achterlaten. Vlooien poepjes zijn die bruin/zwar
te 'zandkorreltjes'  in de vacht van de hond. Kam
die maar eens uit en leg ze op een velletje keu
kenpapier, maak ze nat; 'et voila': het worden
rode vlekjes: bloed van je huisdier.
 
Na een aantal weken van veel eten en uitdijen
gaan de larfjes zich verpoppen en uit de pop
komt een vlo die weer op je hond springt en
bloed gaat drinken. Deze hele cyclus duurt een
week of zes, maar de poppen kunnen ook wel
tot een halfjaar blijven liggen in afwachting van
gunstige omstandigheden voor het uitkomen. In
dit popstadium zijn vlooien ongevoelig voor be
strijdingsmiddelen. Nu wordt er in huis natuurlijk
gelopen, gezogen, gedweild en komen niet alle
eitjes in het popstadium terecht. Maar van die

gemiddeld tweeduizend zullen een heel stel het
toch wel halen. Stel je eens voor dat dat de
omstandigheden gunstig zijn: Hoge temperatuur
en hoge luchtvochtigheid, een trilling……..en
Tada!! Wel eens thuis gekomen van vakantie en
twee passen in de gang gezet en je zit tot aan je
knieën vol met kleine vampiertjes! Dat was zes
weken van te voren één vlo!!!!!
 
Uit het bovenstaande blijkt wel dat een goede
afdoende vlooienbestrijding geen luxe is, eerder
een must. Er zijn vele wegen die naar Rome lei
den en er zijn ook vele manieren om een vlo naar
het vlooienwalhalla te helpen. Uit al die vele
middelen dien  je de voor jezelf en voor je hond
beste manier te halen. Het kan duur, het kan
goedkoop, er is een hoop rotzooi op de markt
(waar vlooien allang in hun vlooienvuistjes om
lachen) super giftig(ook voor jou en je hond),
chemisch en natuurlijk. Natuurlijke middelen zijn
ook giftig, natuurlijk zou ik zeggen, anders werken
ze niet. Er zijn zogeheten spot-ons, deze druppel
je tussen de schouderbladen. Er zijn spuitbussen,
poeders, pillen, halsbanden, middelen met of
zonder IGR’s (insectengroeiremmers), repellents
(afwerende stoffen) etc, etc.
 
Uit het hele cyclusverhaal blijkt wel dat 95% van
het vlooienprobleem zich in de omgeving af
speelt en niet op je huisdier. Dus in de omgeving
moet je voornaamste vlooienbestrijding plaats
vinden. De ervaring leert dat een combinatie van
een adulticide (gifstof die vlooien doodt) en een
omgevingsbehandeling het beste werkt. IGR’s 
zijn ideaal. Zij hebben geen werking in/op je
huisdier, maar zorgen ervoor dat de vlo zich niet
meer goed voort kan planten. De ontwikkeling
van ei, larf en/of pop wordt verstoord en die ene
dame krijgt geen tweeduizend kinders meer.
 
Ga voor meer info en een op maat behandeling
die past bij jou en je hond naar een dierenarts
of een goede dierenspeciaalzaak. Tot slot nog
een goede raad: Wees voorzichtig met 'natuur
lijke middelen' zoals etherische oliën of voedings
supplementen. Wat voor ons niet schadelijk is,
kan het voor een dier wel zijn. Geef nooit een
bestrijdingsmiddel bestemd voor de ene doel
groep aan de andere. Bv andere gewichtsklasse,
maar nog gevaarlijker: ander doeldier bv. kat/
hond.
 
Tot zover. De volgende keer iets over andere
'gasten' . 
Monique Mertens, para-veterinair.
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Dagboek van een Saarlooswolf
hond (deel 52)
 
Hallo lieve lezers.
 
En YES, het was weer zover, Moshe had weer iets
gesloopt. Hans had net een nieuw mondstuk aan
een tuinslang gezet enne, vlak daar voor aange
schaft, hij liep even naar binnen en bingo, Moshe
beet het mondstuk doormidden, kapot. Marian
ne was er net te laat bij, liep naar binnen met
een stuk ervan en zei tegen Hans hier….. Die
dacht dat hij iets moest proeven van wat ze aan
het bakken was en stak het stuk in zijn mond.
Daar had Moshe geluk mee, want Marianne
kreeg zo de slappe lach door de vergissing, dat
Moshe er aardig van af kwam met de opmerking
van Hans, weg wezen!!!
 
Wat een weertje deze zomer hè, ‘t lijkt nu wel of
we na het gebruiken van genoeg spuitbussen,
eindelijk de hete zomers zijn aangebroken die ze
toen beloofden (of voor waarschuwden). Heb
ben we dus zelf voor gezorgd.
 
Maar nu moet me toch even iets van mijn hart.
Er is ene Barend, die een blog heeft, waar hij of
zij, zijn of haar gal kan spuwen. Ik zal voor mijn
gemak het over hij hebben. Deze hij dus, schrijft
over de Saarlooswolfhonden wereld en is lid van
de NSVWH of lid geweest. Ik heb een bloedhekel
aan mensen die incognito iets schrijven zodat
niemand weet wie hij is, hij valt dus onder de ‘
schijters’ en ‘schijnheiligen’  is mijn mening. Bui
ten veel ander geroddel, roddelt en broddelt hij
ook over mij. Hij vraag zich n.l. af waarom ik Ba
ruch en Moshe( Biko), niet op de tentoonstelling
waren in Zwolle en ook niet op de laatste club
match (waar je je al druk over kan maken).
 
Nou Barend, ik zal je voor één keer even bijpra
ten. Bij de clubmatch waren we niet aanwezig,
omdat onze baasjes met vakantie waren naar
Israël en het een beetje te ver was om hiervoor
terug te komen. Dan de tentoonstelling voor de
Nederlandse rassen te Zwolle. Je bent toch altijd
zo goed op de hoogte van alles?? Heb je deel
50 van mijn dagboek niet gelezen???  Slordig!
Daarin heb ik geschreven dat ik geen tentoon
stellingen meer bezoek en wel om deze reden,
‘het beleid met betrekking tot alle rashonden’.
Marianne heeft mij netjes per brief ‘afgemeld’ bij
de Raad van Beheer en uitgelegd waar
om….(gekke beestjes, bizarre prijzen en arro
gante opstelling van keurmeesters). Maar zij

hebben nooit gereageerd op mijn brief, zeker te
druk met geld tellen! Nu, als je uit overtuiging
ergens mee stopt, ga je natuurlijk ook niet sho
wen op een tentoonstelling met enkel Neder
landse rassen. Waar blijven anders mijn princi
pes? Voortaan beter je huiswerk maken Barend.
En waarom zou je niet vanaf nu vertellen wie je
bent? Maakt ’t allemaal veel helderder….
 
Ander onderwerp nu, want zo belangrijk is hij ook
weer niet….. Marianne was met Rebecca en
Hannah in Rotterdam bij diergaarde Blijdorp.
Hannah is nu 3 jaar. Komen ze bij de wolven aan,
komen er een paar naar het raam. Hannah gil
len, daar zijn Baruch en Moshe!!! En tegen om
standers, die zijn van mijn opa en oma die in het
bos wonen. Grappig he!
 
Uit de moestuin van Marianne komt nu dagelijks
allerlei lekkers. Wij profiteren daar natuurlijk ook
van. Heerlijke gekookte bietjes ’s morgens bij een
beetje ‘Smuldier’, of worteltjes (zelfde combina
tie) en Moshe eet de tomaatjes zo uit de mand
als Marianne binnenkomt en ’t is te veel om op
te noemen, maar wij genieten met volle teugen!
Wel nu niet meer zoveel te vermelden als,
 
Groetjes van ‘Baruch’  
‘From Baarle with Love’       
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De wolf als vredelievende bosbewoner in Nederland
 
Wolmet (dochter van Constance Zijderhand Abelsma) schreef voor school een tijdje terug een
artikel over de terugkomst van de wolf in Nederland. Ze kreeg er ene mooi cijfer voor en wilde het
artikel graag met ons delen!
 
Gouderak, 28 mei 2013

Ik zag er één, ik weet het zeker!’ een 8-jarig jongetje springt op en neer van enthousiasme. Zijn
moeder kijkt ietwat bezorgt om zich heen, totdat ze de Husky van de buurman uit het bos ziet lopen.
Met het geduld dat alleen moeders op kunnen brengen voor hun kinderen legt ze haar zoon uit
dat dit een hond is en geen ‘grote boze wolf’.
 
Toch heeft het jongetje wel gelijk, de wolf komt inderdaad terug naar Nederland. Veel mensen
denken tegen beter weten in dat de wolf een gevaarlijk en levensbedreigend dier is. Een veronder
stelling die geheel onjuist is en die makkelijk de wereld uit kan worden geholpen. Met enige spoed
zullen wij als Nederlanders iets meer moeten leren over de wolf en zijn gedrag, want binnenkort zal
hij zijn eerste poot in ons kikkerlandje zetten en het is maar beter dat we erop voorbereid zijn. Is de
angst voor deze grijze jagers wel terecht en wat zal de invloed van de wolf zijn op ons overbevolkte
land?
 
De meerderheid van de Nederlanders maakt zich zorgen over de terugkomst van de wolf in Neder
land. De angst is vooral gebaseerd op sprookjes en verhalen uit de geschiedenis. De angst is be
grijpelijk, deze is van kinds af aan met de paplepel ingegoten, maar niet erg reëel. Wolven die in
hun natuurlijke omgeving zijn opgegroeid, zijn doorgaans schuw en waakzaam, ze blijven zo ver
mogelijk bij mensen uit de buurt.
 
Er zal toch nog het één en ander moeten worden verklaard over het verleden, want er zijn wel
degelijk aanvallen geweest van wolven op mensen. De belangrijkste reden hiervoor was hondsdol
heid, een hondsdolle wolf kent geen angst en zal dan ook alles op zijn pad aanvallen. Gelukkig is
deze ziekte al enige tijd niet meer gezien in Europa, de kans dat de paden van een mens en een
hondsdolle wolf elkaar kruisen is vreselijk klein geworden in de afgelopen eeuw. 
 
De invloed van de wolf in Nederland hangt af van de manier waarop de Nederlandse overheid en
burgers hiermee omgaan. We zouden het kunnen zien als een geschenk uit de hemel om op deze
manier roofdiertoerisme naar Nederland te lokken of we kunnen allerlei soorten maatregelen nemen
tegen de terugkomst van dit roofdier. Degelijke voorlichting, met name ook aan de boeren die
bang zijn dat hun schapen zullen worden opgepeuzeld, zou al heel veel goeds doen. Zo blijkt uit
verschillende onderzoeken dat wolven in een sterke roedelmonarchie op groot wild jagen en dat
roedels waarin de monarchie verstoord is op kleinere prooidieren jagen zoals schapen. Door het
afschieten van wolven wordt de roedelmonarchie verstoord en wordt het probleem dus eigenlijk
niet opgelost, maar juist verergerd. De boeren kunnen beter de wolven afschrikken door middel
van bijvoorbeeld wapperende objecten vlakbij schapenkuddes en betere elektrische omheining.
Schapen ’s nachts binnenhouden zou nog het beste werken, omdat wolven vooral in de scheme
ring jagen. Simpele trucjes kunnen ervoor zorgen dat wolf en boer vredig naast elkaar leven.
 
Verder zijn er natuurlijk ook nog mensen die zich zorgen maken over het wild dat in de bossen leeft.
Nu blijkt dat wolven het geboortecijfer van het groot wild zelfs stimuleren. De prooidieren zijn veel
oplettender en actiever als er wolven in de buurt zijn en op die manier zullen alleen de sterkste zich
voortplanten. Daarbij kiezen wolven altijd voor de zwakste prooien, zoals gewonde, oude of heel
jonge dieren. 
 
De wolf vormt geen echte bedreiging voor de Nederlandse bevolking, voorlichting kan wonderen
verrichten voor wat betreft de mentaliteit van de boeren en angstige burgers. Met enige inzet zou
de overheid zelfs winst kunnen behalen uit de terugkomst van deze grijze jager.
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Dat de wolf terugkomt naar Nederland staat vast, hoe we dit dier zullen ontvangen ligt aan het
optreden van de overheid. Binnen twintig jaar zijn we gewend aan zijn aanwezigheid, de wolf zelf
zien we waarschijnlijk niet, alleen de florerende flora en fauna in de Nederlandse bossen en heide
zijn dan een aanwijzing van zijn bestaan in dit kleine en blijkbaar toch woeste landje.
 
Wolmet Haksteen
 
 
Onderstaande de 'wolf' Alfa
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De toekomst van de Saarlooswolfhond
 

In het vorige clubblad stond een oproep van de voorzitter waarin hij vraagt om te helpen met het
fokken van SWH’s! Ik denk dat er weinig leden zijn geweest die gehoor hebben gegeven aan deze
oproep of om verdere uitleg over dit stuk hebben gevraagd. Het stuk nodigde er misschien niet toe
uit en dergelijke oproepen zijn we onderhand wel gewend.
 
Vooral de laatste 10 jaren hebben het bestuur en de pupbemiddeling zich het vuur uit de sloffen
gelopen om meer nesten te realiseren. Dit echter met onvoldoende resultaat. Vanzelfsprekend
hebben deze oproepen hun redenen en zijn er evenzo redenen dat er (te) weinig reacties door de
jaren heen zijn geweest om nieuwe leden aan een pup te helpen en de fokkerij op een verantwoor
de manier in stand te houden. Misschien vonden een aantal leden dat de fokkerij hoofdzakelijk
een zaak was van pupbemiddeling, het bestuur en een aantal behoorlijk gemotiveerde leden. Als
de toon van de boodschap gelijk blijft gaat dit wennen en ziet men het uiteindelijk als een ‘ritueel’.
 
Iedereen die zich een beetje in het fokken van dieren heeft verdiept had vrij eenvoudig aan het
aantal geboren SWH in de loop der jaren kunnen uitrekenen dat de SWH langzamerhand in zeer
zwaar weer is gekomen te verkeren. Er worden door inzet van bestuur en enkele leden met een
teefje (en reu) nog wel puppen geboren, maar iedereen kan uitrekenen dat dit meer dan onvol
doende is om de kwaliteit en het ras zoals wij dat kennen in stand te houden. De zon voor de SWH
dreigt de komende jaren definitief onder te gaan als er niet vlug iets gebeurt door de leden. Het is
de taak van het bestuur om de populatie te observeren en aan de bel te trekken als de populatie
onder een kritisch aantal komt, en dat is de laatste jaren in nette woorden af en toe gebeurt. Dat
waarschuwen is op een duidelijke en vriendelijke manier bij herhaling geuit. Deze herhaalde op
roepen hadden uiteindelijk bij ieder lid de alarmbellen moeten doen rinkelen. Van welke soort ‘
doofheid’ of ‘blindheid’ is hier dan sprake?
 
Achter de schermen doet het bestuur z’ n uiterste best om houders van teven te enthousiasmeren
om maar een nestje te fokken. En het gaat allang niet meer om ‘tophonden’ waar we als vereniging
het ras verder door kunnen ontwikkelen. Elke kans om maar ergens een nestje te krijgen wordt
aangegrepen. In de natuur kan een diersoort om een aantal redenen uitsterven. Er zijn te weinig
dieren, er wordt (teveel) op gejaagd, er zijn milieuredenen of er zijn ziekten en/of genetische afwij
kingen die het dier bedreigen. Bij onze vereniging worden er eenvoudig te weinig dieren geboren,
waarbij er naast de hiervoor aangevoerde problemen vroeg of laat allerlei andere (gezondheid)
problemen bij kunnen komen. Leden (met een teefje) dienen ernstig te beseffen dat puppen niet
op de bestuurstafel worden geboren en grootgebracht maar bij leden. Hierbij zijn de welwillende
hulp van de reu inclusief baas of bazin van cruciaal belang. Een bestuur kan hierbij alleen richting
geven, hulp bieden, voorlichting geven, etc.
 
Hoe is het dan mogelijk dat het fokken van nesten zo weinig leeft binnen onze vereniging? Ligt/lag
dit aan het bestuur, de pupbemiddeling of aan de leden? Het zal ongetwijfeld een combinatie zijn
(geweest) met in het midden een fors communicatieprobleem! Mensen zijn geneigd erg veel te
beloven om een ‘artikel’ in hun bezit te krijgen. Hiernaast beloven ze soms boven hun eigen kunnen
en mogelijkheden als dit ‘krijgen’ aan bepaalde voorwaarden is verbonden. Veel mensen proberen
hiermee de frustratiefactor zo laag mogelijk te houden. Wordt er binnen een bepaalde tijd niet aan
geleverd dan stapt men in deze consumptiemaatschappij naar personen, naar anderen die wel
kunnen leveren. De zorgvuldig en weldoordacht gekweekte idealen worden dan vaak voorlopig
aan de kant gezet. Heeft men eenmaal een pup in de armen gesloten dan worden de eenmaal
gedane beloften veelal snel vergeten. Vaak wordt gemakshalve vergeten dat er leden zijn geweest
die zich hebben ingezet om te zorgen dat zij een pup in de handen kunnen sluiten. Er wordt
daarna gemakshalve vergeten dat zij (leden met fokteven) op hun beurt er verantwoordelijk voor
zijn dat nieuwe – en andere leden ook op een pup zitten te wachten.
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In het verleden kwam het houders van een loops teefje op het cruciale moment – om allerlei rede
nen - net niet uit om een nest groot te brengen. Om die redenen werd er gesjoemeld met fasen in
de loopsheid om maar aan een nestje te ontkomen, etc. Alle registers werden opengetrokken om
maar geen nestje groot te hoeven brengen. Menselijk gezien zijn er misschien een aantal factoren
in dit verhaal goed te begrijpen, alleen populatie-technisch gezien is dit gedrag op den duur funest
voor de fokkerij. Duurt dit gedrag te lang dan staat ook een bestuur op den duur met lege handen.
Vele leden kennen de verhalen over meningsverschillen rond het hele fok- en opvoedingsgebeuren
en zijn misschien kopschuw geworden voor wat het fokken van SWH nakomelingen betreft, maar
dan kan ik alleen maar zeggen dat diegenen maar eens goed de nieuwe frisse wind moeten op
snuiven.
 
Het zal niemand zijn ontgaan dat in het (huidige) bestuur een aantal wezenlijke veranderingen
hebben plaatsgevonden en dat er op veel vlakken al (zichtbaar) een aantal veranderingen in
gang zijn gezet (clubblad, website, nieuwsbrief, bestuursuitbreiding).
 
Misschien moeten we als leden nog even wennen aan de frisse wind binnen het bestuur, maar al
te lang wachten is niet goed voor onze SWH populatie. We moeten de oproep van de voorzitter
dan ook in een geheel NIEUW perspectief plaatsen en niet terugblikken naar het verleden! Dit be
tekent niet dat we er alleen met een beter moreel besef en meer verantwoordelijkheidsgevoel zijn.
Als vereniging moeten we ook aandacht besteden aan een aantal maatschappelijke factoren die
ons ras (kunnen) bedreigen. Ook kan er voortschrijdend gesleuteld worden aan voorlichting, af
spraken rond loopsheid, dekking, geboorte en opvoeding van een nest, materiële en immateriële
hulp, etc. Verder moeten we misschien beter kijken waar we potentiële fokteven onderbrengen en
meer financiële prikkels en zekerheden voor de vereniging en de fokkers inbouwen, etc. etc. Maar
al deze onderwerpen komen later aan de orde en zijn van secundair belang. Primair gezien is het
van cruciaal belang dat er puppen komen en nog eens puppen komen!
 
Een van de secundaire verschijnselen waar we hier kort aandacht aan willen besteden zijn een
paar maatschappelijke veranderingen. Er zijn de laatste 30 jaar andere samenlevingsvormen
ontstaan en er zijn steeds meer alleengaanden. Gezinnen schijnen het op allerlei manieren steeds
drukker te krijgen om een hond te nemen. Hebben ze al een hond dan is er geen ruimte meer voor
een nest. Als de hond loops wordt slaat de paniek toe. Vele alleengaanden willen misschien wel
een hond, maar willen niet dat de hond veel alleen is. De conclusie is misschien wel dat er veel
mensen eigenlijk wel op bepaalde tijden voor een hond willen zorgen, maar bang zijn hun vrijheid
te verliezen. In deze tijd met zijn vele mogelijkheden moeten we dit gegeven als een kans zien en
niet als een beperking. We moeten alleen niet traditioneel (blijven) denken maar zoeken naar
vormen waar misschien meerdere personen de verantwoordelijkheid voor een hond hebben. Ik
heb er zelf ervaring mee en weet dat het veel positieve mogelijkheden voor mens en hond biedt!
 
Het roer met de fokkerij moet dus snel en drastisch om en we moeten zoeken naar kansen en
mogelijkheden creëren als leden! Met man en macht moeten we (snel) razend onze best doen om
de SWH populatie van de ondergang te redden! De tijd is er meer dan rijp voor, kansen zijn er meer
dan voldoende en het bestuur zal iedereen (samen met welwillende en behulpzame leden) met
raad en daad bijstaan met het grootbrengen van een nestje. Enthousiaste leden – die zich op welke
manier dan ook - positief willen inzetten voor de fok worden enthousiast binnengehaald door het
huidige bestuur!
 
Met enige creativiteit en positieve inzet kunnen we met een brede blik denk ik vele zaken die als
individueel of gemeenschappelijk probleem worden gezien oplossen. Daar zijn ze per slot van re
kening voor. We laten toch niet het werk waar onze voorgangers vele jaren hard werken in hebben
zitten en een paar jaren afbreken? Nu is niet eens het bestuur primair aan zet maar wij als leden!
 
Ik nodig dan ook ieder lid die de handen uit de mouwen wil steken uit om contact op te nemen
met het secretariaat.
 
Harm Nijboer
Groningen
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Nederlandse hondenrassenshow
29 juni 2013
Keurmeester: Mevr. R. Roel van Veen- Keur.
Reuen 
Puppyklasse: Levi van de Wolfsdreuvnik eig: Mr.
en Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-Tonnard Jan
& M. & J. verzorger: G. Welgraven. 3 Veel Belo
vend. 6 maanden, goed geslachtstype, goede
verhoudingen, in zijn hoofd moet hij zijn schedel
nog wat vlakken, wel mooie breedte, schaarge
bit, goede oogkleur, goed geplaatst oor, voor
zijn leeftijd voldoende ontwikkeld lichaam, goed
bot, goede vacht en staart, bij het gaan is hij wat
koehakkig achter. Lyco van de Wolfsdreuvnik 
eig: R. Hoving. 2 Veel Belovend. goed geslachts
type, goede verhoudingen, laat al een echt
mannelijk hoofd zien, schaargebit, goede oog
kleur, tikkeltje groot oor, voor deze leeftijd goed
lichaam. goed gebit, goede vacht en staart
aanzet, onregelmatig in gangwerk. Lex van de
Wolfsdreuvnik eig: L.M. Hofwegen. 1 Veel Belo
vend. 6 Maand, ver ontwikkeld, krachtig reuen
hoofd, krachtig schaargebit, goed geplaats oog
en oor, goede expressie, rechte rug, goed ge
hoekt, goede vacht en staart aanzet, toont al
regelmaat in gangwerk, hij is prettig in de ring.
 
Jeugdklasse: Lasse van de Wolfsdreuvnik eig:
C. J. Dalmeijer. 3 Zeer Goed. Ruim een jaar 14
maanden, ver ontwikkelde reu, goed tijpe,
krachtig reuenhoofd met iets diep in schedel en
keelhuid, compleet tang gebit, goede oogkleur,
lip mag iets strakker, mooi klein oor, goed li
chaam, rechte rug, goede hoekingen, goede
vachtstructuur en staart aanzet, gaat met regel
maat door de ring. Lothar van de Wolfsdreuvnik 
eig: W.J. van der Laan. 1 Uitmuntend. 14 maan
den, goed rastijpe, krachtig reuenhoofd met
mooi licht oog, goed oor, compleet tanggebit,
goede ruglijn en ribvorm mag niet dieper worden
in borst, goede vacht en staart, toont al regel
matig gangwerk, goede hoekingen, voeten
mogen iets strakker gesloten zijn. Leff van de
Wolfsdreuvnik eig : A.M. Melsen- Majoor. 2 Zeer
Goed. 14 maanden, ver ontwikkeld jonge reu,
goed geslachtstype, goed reuenhoofd, com
pleet heel licht onder voor sluitend schaargebit.
goed oog, mooi oor, goede rug en riblijn, moet
niet meer borstdiepte krijgen, goede benen en
voeten, goede vacht en staart, gaat al mooi
regelmatig door de ring.
 
Openklasse: Kane eig: Mr. en Mevr. en Juffrou
wen Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J. verzorger:
E. Onna- van de Kamp. Uitmuntend. 5 jaar bos

bruine reu, goed rasbeeld, goed ggeslachtsty
pe, krachtig reuenhoofd, vlakke schedel, com
pleet schaargebit. goed oog, goede oren, goed
lichaam en hoekingen, goede voeten, keiharde
vacht, goed aangezette staart, gaat met regel
maat. Jaromir van de Wolfsdreuvnik eig: P.H.J.
M. Horstink. Zeer Goed. Ruim 2 jaar, goed type,
goed reuenhoofd, neusrug mag iets rechter,
goede schedel, compleet tanggebit, oog mag
wat lichter van kleur zijn, goed gevormd oor dat
hoger geplaats mag zijn, goede rugvorm, borst
diepte mag niet meer worden, goede vacht en
staart, regelmatig ganwerk. Nosh eig: R. Hoving.
3 Uitmuntend. 5 jaar, goed rasbeeld, goed reu
enhoofd, compleet schaargebit, goed oog en
oor, goed lichaam met goed front, goede hoe
kingen benen en voeten, goede vachtstructuur
en staart aanzet, gaat goed door de ring. Jo
scha van de Wolfsdreuvnik eig: Mr. en Mevr. en
Juffrouwen Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J. 1
Uitmuntend, CAC/BOB/BIS. 2,5 jaar, goed ras
beeld, goed gevormd hoofd, rechte neusrug,
mooie brede schedel, compleet tanggebit,
prima oogleur en mooi gevormd oor, goed li
chaam, voor goed gehoekt, achter mag hij niet
sterker gehoekt zijn, goede vacht en staart, goed
regelmatig gangwerk. Whitefang's Amarok-Na
nook Luthor of Angou Loup's Mountain eige
naar M.J.C. Mertens. Uitmuntend. 3,5 jaar, goed
rasbeeld, goed gevormd reuenhoofd met een
compleet krabscharend gebit, goede oogkleur
en expressie, goed geplaats kleun oor, goed li
chaam en hoekingen, goede rug belijning,
vacht en staart, gaat gemakkelijk en soepel door
de ring. Jarik van de Wolfsdreuvnik eig: D.
Nadorp. Uitmuntend. 2,5 jaar, prima rasbeeld,
goed geslachtstype, mooie beenlengte, goed
reuenhoofd, schedel zou iets vlakker mogen,
compleet schaargebit, mooi oog en oor, goede
toplijn, prima lichaam en goede hoekingen voor
en achter, goede vacht en goed aangezette en
gedragen staart, soepel in het gaan.
 
Veteranenklasse: Brego van de Wolfsdreuvnik 
eig: Mr. en Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-Ton
nard Jan & M. & J.. verzorger: C. H. van der Geer.
1 Uitmuntend, veteranen CAC, Beste Veteraan.
10 jaar,prima conditie voor gebrachte reu,
goede verhoudingen en totaal beeld, compleet
schaargebit dat wel veel tandsteen vertoond,
mooi oog dat nog heel licht van kleur is, mooi
klein oor, goed lichaam benen en voeten, goede
vachtstructuur en staartdracht, hij toont heel
goed gangwerk.
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Nederlandse hondenrassenshow
29 juni 2013
Teven 
Puppyklasse: LaJolie van de Wolfsdreuvnik eig:
C. Schröder. 1 Veel Belovend, Beste Puppy. 7
maanden, heel mooie pup, heel mooi rasty
pisch, fraai hoofd, compleet schaargebit, mooi
oog en goed geplaatst oor, voor deze leeftijd
prima lichaam, goede benen en voeten, goede
vacht en staartdracht, heel soepel in het gaan.
Luca van de Wolfsdreuvnik eig: M. Engel. 2 Veel
Belovend. 7 maanden, prima rasbeeld en ge
slachtstype, heel mooi pupje, krap schaargebit,
mooi oog, voor deze leeftijd goed ontwikkeld li
chaam, goede hoekingen, goede vacht en
staartaanzet en dracht, goed gangwerk.
 
Jeugdklasse: Lois van de Wolfsdreuvnik eig: J.
van Asten. 1 Uitmuntend, jeugd CAC/CAC. 14
maanden, prima rasbeeld, goed geslachtstype,
goede beenlengte, prachtig tevenhoofd, com
pleet krap schaargebit, goed geplaatst oog en
oor, goed lichaam, goede hoekingen, goede
vacht en staartdracht, soepel gangwerk.
 
Openklasse: Whitefang's Arusha Ishani of
Angou Loup's Mountain eig: C. Schröder. 1 Uit
muntend. 3,5 jaar, goed rasbeeld, goed krachtig
tevenhoofd, mooi opgevuld onder de ogen met
voldoende vlakke schedel, compleet schaarge
bit, mist rechtsonder p1, goede oogkleur en ex
pressie, goede oren, goede rug, de ribben
mogen niet meer gewelfd zijn, goede borstdiep
te, goede hoekingen, goed bot, momenteel uit
vacht waardoor deze wat zacht iets, goede
staart, goed gangwerk.
 
Kampioensklasse: Inka. eig: W.M.E. Broek. 3 Uit
muntend. 8 jaar, uitmuntend rasbeeld, fraai te
venhoofd, mooie paralellen, fraai opgevulde
voorsnuit, compleet schaargebit, voor deze
leeftijd goede oogkleur, goed oor, goed lichaam
en beenlengte, rechte rug, goed aangezette
staart, goed gehoekt voor en achter, vloeiend
gangwerk. Ayka eig W.J.M. Cloosterman. 1 Uit
muntend, reserve CAC. 4,5 jaar, mooi rastypi
sche teef, heel mooi hoofd, met mooie paralel
len, mooie lengte en fraai opgevuld, compleet
schaargebit, oog en oor goed, prima lichaam,
goede hoekingen, goede vacht, staart is wat
hoog aangezet, goede benen en voeten, goed
en soepel gangwerk. Oishani Othari van Koe
kie's Ranch eig: C. Schröder. 4 Uitmuntend. 7
jaar, goed rasbeeld, fraai tevenhoofd, compleet
schaargebit, voor leeftijd goede oogkleur, mooi

oor, rechte rug, de borst mag niet dieper zijn,
goede hoekingen, goed bot, goede vacht en
staart aanzet en dracht, soepel en regelmatig
gangwerk. Norah. eig: Mr. en Mevr. en Juffrou
wen Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J, verzorger:
J. van Asten. 2 Uitmuntend. 5,5 jaar, prima ras
beeld, goede lengte hoogte verhoudingen,
prima beenlengte, goed gevormd hoofd, com
pleet schaargebit, goed oog klein oor, goede
toplijn, goede borstdiepte en ribvorm, goed bot,
goed gehoekt voor en achter, goede vacht en
staart, soepel gangwerk.

Best in Show en Beste Koppel!
Op deze 1e CAC Show van de Nederlandse
hondenrassen werd Joscha van de Wolfsdreu
vnik van eigenaar/fokker: Mr. en Mevr. en Juf
frouwen Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J door
all-round keurmeester Martin van de Weijer ver
kozen als 'Best in Show'.
Tevens behaalde Brego van de Wolfsdreuvnik
& Norah van eigenaar: Mr. en Mevr. en Juffrou
wen Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J en fokkers:
Mr. en Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-Tonnard
Jan & M. & J. & Nanda Smit- Le Poole een eerste
plaats in de koppelklas bij keurmeesters: Mevr.
Roel van Veen- Keur. en Dhr. G. Mensink.
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VDH – SRHA Selters (Duitsland) 23
juni 2013
Keurmeester: Dhr. D. Rutten.
Teven
Jüngsterklasse: LaJolie van de Wolfsdreuvnik.
eig: C. Schröder. 1 vielversprechend. 6 Monate,
vorz. Typ, sehr schöner Kopf, gute Ohren, gute
helle Augen, vorz. Gebiss, typ. Fang, gutes
Höhen-Längenverhältnis, gut gewinkelt, gute
Knochen, vorz. Behaarung, sehr typisch in der
Bewegung
Offeneklasse: Whitefang's Arusha Ishani of
Angou Loup's Mountain. eig: C. Schröder. 1
vorzüglich, Anw. Dt.Ch. VDH. 3 1/2 Jahre, vorz.
Typ, schöner Kopf, gute Ohren, Augen und Ge
biss, guter Nacken, sehr guter Körper, sehr typ.
Knochen, gute Behaarung, typ. Benehmen.
Championklasse: Oishani Othari van Koekie's
Ranch. eig: Claudia Schröder. 2 vorzüglich, Res.
Anw. Dt.Ch. VDH. 7 1/2 Jahre, vorz. Champion
Saarloos, etwas zu wenig Stop, gute Ohren und
Augen, starker Hals, gute Oberlinie, steht gut auf
den Beinen, Behaarung ok, sehr fließend in der
Bewegung

Ludwigshafen (Duitsland) 28 juli
2013
Keurmeester: Mevr. Hassi Assenmacher- Feyel
(D) .
Teven
Championklasse: Whitefang's Arusha Ishani of
Angou Loup's Mountain. eig.: C. Schröder. 1
vorzüglich, 3,5 Jahre, gute Größe, keilförmiger
Kopf, sehr ausdrucksvoll, vorzügliches Pigment,
gute Augenfarbe, etwas schräg eingesetzt, gut
getragene Stehohren, vorzüglich gebauter Kör
per, leichtfüßige Bewegung, etwas abgehaart,
gutes Wesen.

Lokeren (België) 14 juli 2013
keurmeester: Dhr. D. Rutten.
Reuen
Openklasse: Joscha van de Wolfsdreuvnik. eig:
Mr. en Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-Tonnard
Jan & M. & J. 1 uitmuntend. CAC, BOB.
Teven
Openklasse: Whitefang's Ajia Ishani of Angou
Loup's Mountain eig: Mr. en Mevr. en Juffrouwen
Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J. 1 uitmuntend.
CAC
Op deze tentoonstelling werd Joscha van de
Wolfsdreuvnik van eigenaar/fokker: Mr. en Mevr.
en Juffrouwen Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J,
door raskeurmeester Dhr. Dick Rutten als 4e ge
plaatst in de eindkeuring van rasgroep Herders
honden en Veedrijvers. Tevens behaalden op
deze tentoonstelling Whitefang's Ajia Ishani of
Angou Loup's Mountain van eigenaar: Mr. en
Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-Tonnard Jan & M.
& J en fokker: Claudia Schröder het Belgische
Schoonheidskampioenschaptitel

Goes 21 april 2013
Keurmeester: Dhr. J. de Gids
Reuen
Openklasse: Abel eig: S. Lijnse- Raeimakers. 1
uitmuntend CAC/CACIB BOB.
Teven
Jeugdklase: Loïs van de Wolfsdreuvnik, eig: J.
van Asten. 1 uitmuntend jeugd CAC/CAC, 12
maanden oude teef mooi type, vrouwelijk hoofd
dat een erg vloeiende stop toont, goed oog, oor
en gebit, goede bouw lichaam passen bij leef
tijd, ovaal bot, gesloten voeten, ruime gangen
moet nog wat aan de ring wennen en in lichaam
verder ontwikkelen, typische wolfsgrauwe vacht.

Erfurt (Duitsland) 16 juni 2013
Keurmeester: Dhr. Zaur Agabeyli(AZ)
Teven
Openklasse: Whitefang's Arusha Ishani of
Angou Loup's Mountain, eig: C. Schröder, 2
uitmuntend, res.CAC, res. Anw. Dt. Ch. VDH Not
a big size, a bit long in body, enough typical
expression, good front angulations, sufficient
rear angulations, correct length of the croup,
typical behavior. Kampioensklasse: Oishani Ot
hari van Koekie's Ranch, eigenaar: C. Schröder,
1 uitmuntend, CAC/CACIB BOB, Anw.Dt. Ch.
VDH. Big in size, well balanced, good expression,
too small stop, headlines not parallel, good front
angulations, enough length of croup, good rear
angulations, typical behavior, excellent move
ment.

Dortmund (Duitsland) 10 mei 2013
'VDH-Europasieger'
Keurmeester: Dhr. Juan Naveda Carrero(E).
Teven
Openklasse: Whitefang's Arusha Ishani of
Angou Loup's Mountain, eig: C. Schröder, 1
uitmuntend, CAC/CACIB BOB, Anw. Dt Ch. VDH,
"Europasieger" 2013, nice bitch, corr. head, neck
& top line, nice front angulation, good behind,
good movement. Kampioensklasse: Oishani Ot
hari van Koekie's Ranch, eigenaar: C. Schröder,
2 uitmuntend, res-Anw.DtCh. VDH. good head,
neck & top line, nice croup & front, nice standing,
angulation & movement.
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Babyklasse Teven
Luca van de Wolfsdreuvnik eig: M. Engel. Veel
Belovend. Bijna 6 maanden. Al prima ontwikkeld
geslachtstype. Wolfsgrauwe vaat van goed
ontwikkelde structuur. Voor leeftijd al prima maat
en aangezet oor. Ras typische expressie. Een
goed belijnde snuit. Al goede rugbelijning. Prima
hoekingen. Goed ontwikkeld lichaam. Goede
voeten. Moet nog aan de ring wennen. In gan
gen al behoorlijk lichtvoetig.

 

 
 
LaJolie van de Wolfsdreuvnik eig: C. Schröder.
Veel Belovend. Bijna 6 maanden. Behoorlijk
ontwikkeld, maar in aanzet prima ontwikkeld
geslachtstype. Tevenhoofd, vandaag voldoen
de gestrekt. Goed aangezet middelgroot oor.
Prima expressie en goed belijnde snuit. Prima
hals en ruglijn. Goede hoekingen, lichaam is
ontwikkeling en het front in nog wat smal. Goede
voetjes en correct in temperament. Goede
staartdracht. In front nog wat los, maar verder al
redelijk lichtvoetig.

Clubmatch 26 mei 2013
 

Nederlandse Hondenrassenshow
2013 Zwolle
 
Het was een fantastische dag tijdens de Neder
landse Hondenrassenshow in Zwolle! Goed weer,
gezellige mensen, mooie honden en mooie uit
slagen. Met als kers op de taart: Joscha van de
Wolfsdreuvnik werd Best in Show!

 

 
 
 
Daarnaast werden Brego van de Wolfsdreuvnik
en Norah samen gekozen tot beste koppel!
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Babyklasse Reuen
Lex van de Wolfsdreuvnik, eig; L. Hofwegen.
Veel Belovend. Bijna 6 maanden jonge reu al
heel goed ontwikkel geslachtstype goed in ver
houdingen goed ontwikkeld reuenhoofd parallel
goed aangezet middelgroot oor ras typisch ex
pressie al krachtige snuit. Goede bovenbelijning
en lichaam ontwikkeld nog goede hoekingen
licht koehakkig al behoorlijk bespierd goed ge
dragen staart prima voeten. Goed bone goede
wolfsgrauwe vachtstruktuur. Correct tempera
ment. Hoe langer hij gaat, hoe lichtvoetiger.

 

 
 
Levi van de Wolfsdreuvnik, eig; Mr. en Mevr. en
Juffrouwen Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J. Veel
Belovend. Bijna 6 maanden jonge reu die nog
volop in ontwikkeling is moet nog aan de ring
wenner. Prima wolfsgrauwe vacht al goed in
verhouding. Al behoorlijk reuenhoofd oor goed
aangezet, vandaag nog iets groot. Het oog goed
van kleur ietsje rond goed ontwikkelde snuit.
Goed hals – en ruglijn voor goed gehoekt, achter
mag het niet sterke in de hak lichaam en front
ontwikkelen nog correct gedragen staart. Moet
achter nog wat krachtiger worden.

 
Lupa van de Wolfsdreuvnik eig: F. van Neer.
Veel Belovend. Bijna 6 maanden. Al heel behoor
lijk ontwikkeld geslachtstype. Prima maat en
verhouding. Wolfsgrauwe vacht van goed ont
wikkelde structuur. Tevenhoofd met goed ge
plaatst middelgroot oor. Goede expressie, snuit
ontwikkeld nog, goede ruglijn. Haar borstlijn
toont ets dieper vandaag prima front goede
voeten, goed gedragen staart. Ze moet nog aan
de ring wennen. Behoorlijk lichtvoetig in gangen.
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Jeugdklasse Reuen
Lothar van de Wolfsdreuvnik eig: W.J. van der
Laan 2 Uitmuntend. Ruim 1 jaar oud primage
slachtstype mooie maat en licht gestrekt wolfs
grauwe vacht van goede structuur. Goed ont
wikkeld reuenhoofd parallel. Goed aangezet
middelgroot oor. Oog van prima expressie soms
ietsje rond tonend. Goed belijnde snuit. Scha
rend gebit. Goede hals voldoende vaste rug
prima hoekingen. Lichaam nog wat vlak en front
nog wat smal polsen moeten nog sterker prima
bespiering goede vacht. Prima temperament
gang werk voldoende stuwend.
 

 
Le'misun van de Wolfsdreuvnik eig: J.P.A. van
der Linde. 3 Zeer Goed. Ruim 1 jaar oud. Vacht
van goede structuur. Is op de moment nog wat
rijzig al heel behoorlijk reuenhoofd. De hoede
schedel met goed aangezet middelgroot oor,
oog van goede kleur nog ietsje rond. Snuit in
ontwikkeling. Het lichaam is nog wat vlak en het
front nog wat nauw. Goede bovenbelijning.
Voldoende vaste voeten met goed bone en
correct bespiering. Prima temperament. Bij het
gaan nog vrij los en achter mag het krachtiger. 
 
 

Jeugdklasse Teven
Loïs van de Wolfsdreuvnik eig: J. van Asten. 1
Uitmuntend. Ruim 1 jaar oud. Prima geslachtsty
pe. Prima maat en verhouding. Wolfsgrauwe
vacht van goede structuur. Tevenhoofd. Prima
schedel, ietsje laag aangezet oor, Mooi ge
vormd. Goede expressie, mag iets meer stop.
Goede snuit. Goede hals en ruglijn. Prima ont
wikkeld lichaam. Goede hoekingen, goede
voeten. Prima bone en bespiering. Correct in
temperament. Lichtvoetig in gangen.

Lyco van de Wolfsdreuvnik; eig; R. Hoving. Veel
Belovend. Bijna 6 maanden wolfsgrauwe vacht
van goede kwaliteit. Moet nog aan de ring
wennen al behoorlijk ontwikkeld geslachtstype.
Al behoorlijk reuenhoofd schedel mag nog wat
vlakker worden. Goed aangezet, nog ietsje groot
oor. Prima expressie snuit ontwikkeld nog goede
hals en rug lichaam moet nog wat krachtiger
worden goede hoekingen, mag in de hak niet
sterker en staat licht koehakkig. Goede bespie
ring correct staart. Puppy gangwerk.
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Jonge-hondenklasse Teven
Kiowa van de Wolfsdreuvnik eig: A.P. Kan. 1
Uitmuntend. 23 maanden oud. Al heel behoorlijk
ontwikkeld geslachtstype. Prima maat en ver
houding. Wolfsgrauwe vacht goed van structuur.
Tevenhoofd, middelgroot oor. Voldoende hoog
geplaatst. Prima expressie, snuit moet nog wat
krachtiger. Goede hals. Rug moet nog wat
krachtiger worden. Goede hoekingen, mag in
polsen en hakken nog wat krachtiger. Lichaam
in ontwikkeling, correct in temperament. Correct
gedragen staart. Bij het gaan al voldoende
lichtvoetig.

Jonge-hondenklasse Reuen
Kiron van de Wolfsdreuvnik, eig: A. van Steen.
Bijna 2 jaar oud. 1 Uitmuntend. Al prima ontwik
kelde bosbruine Saarloos die in totaliteit nog wat
krachtiger mocht worden. Maar in aanzet alles
al heeft. Goed ontwikkeld hoofd goed aangezet
middelgroot oor oog van goede kleur ietsje rond.
Stop beetje vlak goede hals en ruglijn prima
hoekingen. Lichaam is nog wat vlak en het front
nog wat smal. Goed bone. Al behoorlijk bespierd
goede voeten. Prima temperament. Staart soms
ietsje hoog maar verder al goed ontwikkeld
lichtvoetig gangwerk.

Leff van de Wolfsdreuvnik eig: Melsen- Majoor
Antionette & P.M. 1 Uitmuntend. Ruim 1 jaar.
Wolfsgrauwe vacht van goede structuur. Prima
verhoudingen reuenhoofd goede schedel en
goed aangezet middelgroot oor. Oog van
goede kleur toont soms iets rond. Al goed ont
wikkelde snuit gebit neigt naar tang, 2 tandjes
ondervoor, onregelmatig. Prima lichaam en
toplijn prima hoekingen. Polsen mogen wat
vaster. Goed bone en bespierd voeten moeten
nog wat vaster worden. Prima temperament.
Correct gedragen staart. In gangen al lichtvoe
tig in aanzet.
 
 

Lasse van de Wolfsdreuvnik eig: Dalmeijer C. &
Hageman M. 4 Zeer Goed. Ruim 1 jaar. Al heel
behoorlijk ontwikkeld geslachtstype. Goede
maat en verhouding. Reuenhoofd waarin sche
del en snuit niet forser mag worden. Belijning
jukbeenbogen moet nog wat droger oor ietsje
wijd geplaatst goedgevormd oog van prima
kleur. Goede hals en ruglijn. Goede hoekingen.
Lichaam in ontwikkeling. In ellebogen nog wat
los. Voldoende vaste voeten. Krachtig bone
goed bespierd en prima voldoende goed gang
werk.
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Kamp. Ayka, Belg/Lux/Int. Kamp. NJK, JW'09;
eig: W. Cloosterman. 4 Uitmuntend. 4 ½ jaar oud.
Prima geslachtstype, zeer licht gestrekt. Wolfs
grauwe vacht van goede structuur. Tevenhoofd,
parallel. Iets laag aangezet oor. Goede schedel,
voldoende stop. Goede expressie, goed belijnde
snuit. Goede hals en rugbelijning. Goed ontwik
keld lichaam, correct gehoekt voor, goed ach
ter. Prima voeten. Prima temperament. Staart
wordt soms wat hoog gedragen. Voldoende
vlotte gangen. Voor ietsje los.

 
 

 
Kayleigh eig: Mr. en Mevr. en Juffrouwen Ver
beeck-Tonnard Jan & M. & J. Zeer goed. 4 ½ jaar
oud. Zeer goed geslachtstype, goede maat en
licht gestrekt. Tevenhoofd, schedel loopt ietsje af
en oor wat wijd geplaatst. Goede expressie, net
voldoende stop. Goede snuit. Goede hals en
ruglijn. Voor correct, achter sterker gehoekt.
Goed ontwikkeld lichaam, maar wat smal in
front. Goede voeten. Prima temperament. Wolfs
grauwe vacht van goede structuur. Mag in
gangwerk wat krachtiger.

 

Openklasse Teven
Whitefang's Ajia Ishani of Angou Loup's
Mountain BW'11; eig: Mr. en Mevr. en Juffrouwen
Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J. 1 Uitmuntend.
Clubmatch WINSTER 2013. 3 jaar jonge teef van
prima geslachtstype. Prima maat en verhouding.
Rastypisch tevenhoofd. Goed aangezet, middel
groot oor. Goed gevormd rastypisch oog. Goed
belijnde snuit. Prima hals en ruglijn, prima hoe
kingen, lichaam, voeten bone en bespiering.
Wolfsgrauwe vacht van goede structuur. Licht
voetig en stuwende gangen.
 

 
Alfa eig: C.Y. Abelsma- Zijderhand. Zeer goed.
Bijna 5 jaar. Zeer goed geslachtstype, toont iets
rijzig. Wel mooi tevenhoofd. Goed aangezet oor,
goede expressie. Snuit mocht krachtiger. Goede
hals en ruglijn. Voor correct, achter wat sterker
gehoekt. Iets vlak in lichaam en ellebogen wat
open. Voeten zouden wat sterker mogen. Wolfs
grauwe vacht van goede structuur. Mag iets
beter benaderbaar zijn. Goed gedragen staart.
Zou achter iets krachtiger mogen zijn.
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Kamp. Oishani Othari van Koekie's Ranch, Lux/
Deens/VDH-Dt.Ch./Zweeds/Int.Kamp, KBHV'07,
DKK'07, WK'08,W'10,EW'11; eig; C. Schröder. 2
Uitmuntend. 7 ½ jaar oud. Prima geslachtstype.
Prima maat en verhouding. Heel mooi teven
hoofd, parallel. Goed aangezet oor. Prima ex
pressie, goed belijnde snuit. Prima hals en ruglijn,
goed ontwikkeld lichaam. Prima hoekingen,
goede bespiering, vaste voeten. Wolfsgrauwe
vacht van goede structuur. Prima temperament.
Lichtvoetig rastypisch gangwerk.

 
Tzigane Tzadine Timberley eig: Mr. en Mevr. en
Juffrouwen Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J. Zeer
goed. 5 jaar. Zeer goed geslachtstype. Goede
maat en in verhouding. Tevenhoofd, oren wat
wijd geplaatst. Oog tikkeltje rond, maar goed
van kleur. Stop wat diep, voldoende krachtige
snuit. Goed hals en ruglijn, goed ontwikkeld li
chaam. Correcte hoekingen, in front is ze wat
smal. Goede voeten, correcte bespiering. Cor
rect in temperament. Zou achter wat krachtiger
mogen gaan.

 
 
 

Norah eig: Mr. en Mevr. en Juffrouwen Ver
beeck-Tonnard Jan & M. & J. 3 Uitmuntend. 5 ½
jaar oud. Zeer goed geslachtstype, prima maat
en verhouding. Tevenhoofd, oor iets wijd ge
plaatst. Mooie expressie. Voldoende stop. Goed
belijnde snuit. Mooie hals en ruglijn. Goede
hoekingen. Goed ontwikkeld lichaam. Voeten
mogen wat sterker. Prima bespiering, correct in
temperament. Goed gedragen staart. Lichtvoe
tig in gangen.
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Whitefang's Amarok-Nanook Luthor of Angou
Loup's Mountain eig: M. Mertens. 2 Uitmuntend.
3 ½ jaar. Prima ontwikkeld geslachtstype. Wolfs
grauwe vacht van goede structuur. Prima maat
en goede verhouding. Goed reuenhoofd, paral
lel. Prima oor aanzet en middelgroot. Mooie ex
pressie, prima stop, goed belijnde snuit. Mooie
hals en ruglijn. Prima hoekingen, goed ontwik
keld lichaam. Goede voeten en prima bespierd.
Prima temperament. Goed gedragen staart,
lichtvoetig in gangwerk.
 
 

Whitefang's Ajeeth-Kyan Luthor of Agou Loup's
Mountain JW'10 eig: W. Batenburg. Zeer goed. 3
½ jaar oud goed ontwikkeld geslachtstype
wolfsgrauwe vacht van goede structuur. Goed
reuenhoofd. Schedel loopt ietsje al. Goed aan
gezet oor, middelmatig groot. Oog van goede
kleur, ietsje rond. Goed belijnde snuit. Goede
hals en ruglijn voor goed gehoekt, achter mag
het niet sterker. Polsen mochten sterker. Goed
bone en bespiering correct in temperament. In
de polsen wat los, achter mag het was krachti
ger.
 

 

Openklasse Reuen
Jaromir van de Wolfsdreuvnik eig: P. en M.
Horstink- van Dongen. Uitmuntend. 2 ½ jaar oud.
Zeer goed geslachtstype wolfsgrauwe vacht van
goede structuur. Goed reuenhoofd parallel. Oor
middelgroot ietsje wijd geplaatst. Goede expres
sie, goed belijnde snuit tanggebit. Goede hals
en voldoende vaste rug. Lichaam en lendenpar
tij mogen niet krachtiger. In front nog ietsje smal
en voeten moeten nog vaster. Voldoende ge
hoekt, goed bone en bespiering. Prima tempe
rament goed gedragen staart gaat voor wat los
in pols achter voldoende vlot.
 

 
Jarik van de Wolfsdreuvnik eig: D. Nadorp en
M. Chu. 3 Uitmuntend. 2 ½ jaar oud. Prima ont
wikkeld geslachttype, wolfsgrauwe vacht van
goede structuur. Prima maat, goede verhou
ding. Reuenhoofd, parallel. Oor ietsje wijd, oog
van goede kleur, maar ietsje rond. Snuit mag nog
wat krachtiger. Scharend gebit. Goede hals- en
ruglijn. Prima hoekingen. Lichaam in ontwikke
ling, ellebogen nog wat open. Goed bone en
behoorlijk bespierd. Prima temperament. Voor
wat los, maar verder al voldoende ontwikkeld.
Lichtvoetig gangwerk.
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Kane JW'09 eig: Mr. en Mevr. en Juffrouwen
Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J. 1 Uitmuntend.
Clubmatch WINNER 2013. 4 jaar oud. Prima
ontwikkeld geslachtstype. Prima maat. Goede
verhouding. Bosbruine vacht van goede struc
tuur mooi reuenhoofd, parallel. Oor middelgroot
ietsje wijd geplaatst. Prima expressie, goede stop
en goed belijnde snuit. Bij vachtkleur passend
pigment goede hals, ruglijn prima hoekingen
goede voeten bone en bespiering correct ge
dragen staart. Lichtvoetig in gangen.
 
 
 
 

 
Tzigane Tatanka Timberley eig: W. Jager en I.
Jager- Regeer. Uitmuntend. 5 jaar oud. Prima
ontwikkeld geslachtstype. Wolfsgrauwe vacht
van goede structuur. Prima maat en verhouding.
Reuenhoofd parallel. Schedel aan de grens van
de kracht. Goed aangezet middelgroot oor.
Prima expressie. Goed belijnde snuit, scharend
gebit. Goede hals en ruglijn. Goede hoekingen,
maar mag niet sterker in de hak. Voldoende
vaste voeten. Iets uitstaand voor, bespiering
mocht wat krachtiger. Correct in temperament,
stuwend in gang.

Bacchus eig: P. Hendriks. Zeer goed. 4 jaar oud.
Voldoende geslachtstype goede maat en in
verhouding wolfsgrauwe vacht. Correcte struc
tuur goed hoofd iets aflopen in schedel oor wat
wijdgeplaatst oog wan goede kleur ietsje rond.
Snuit mocht wat meer opgevuld goede hals en
ruglijn voldoende ontwikkeld lichaam maar in
front wat smal uitstaand en in polsen zwak cor
rect gehoekt goede bespiering. Voeten mogen
wat vaster correct in temperament. Gaat voor
wat los en achter moet het wat krachtiger.

 
 
 

Kyota eig: F. van Neer. Zeer goed. 4 jaar oud.
Wolfsgrauwe vacht een goede structuur. Wat
rijzige gestalte die wat rond in ribben toont. Goed
reuenhoofd prima aangezet oor, mooi gevormd
maar wat donker oog. Snuit voldoende krachtig.
Correcte ruglijn. In front wat uitdraaiend voeten
hoger wat sterker voor achter sterke gehoekt.
Goede bespiering correct in temperament.
Staart wordt wat korte pas achter.
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Fokkersklasse Teven
Dt. Ch.(VDH) Whitefang's Arusha Ishani of
Angou Loup's Mountain, Dt.Jg.Ch(VDH), JW'10,
VDH-Ejsg'11, Dt-Bsg'11, VDH-Esg'12, VDH-Esg'13;
eig; C. Schröder. 1 Uitmuntend. 3 ½ jaar oud.
Prima geslachtstype, prima maat en verhouding.
Sets ranker maar wolfachtig. Tegenhoofd goed
aangezet middelgroot oor, goede expressie en
goed belijnde snuit. Prima hals en ruglijn, mooie
hoekingen, correct ontwikkeld lichaam goede
voeten. Wolfsgrauwe vacht van goede structuur.
Prima temperament. Voor iets los, verder krach
voeting in gang.

 
Luthor Lesharo Timberley eig: M. Minten. Zeer
goed. 7 jaar oud. Prima ontwikkeld geslachtsty
pe. Zou iets meer benaderbaar mogen zijn.
Prima maat. Correct in verhouding. Goed reuen
hoofd met goed aangezet, middelgroot oor.
Oog van goede kleur, ietsje rond. Goede snuit.
Goede rugbelijning. In front wat smal en licht
uitdraaiend. Voor correct, achter wat sterk ge
hoekt. Goed ontwikkeld lichaam. Zou achter iets
krachtiger kunnen gaan.
 
 
 
 
 
 

Iyootek; eig; M.H.G.M. Seegers. 4 Uitmuntend. 7
jaar oud. Prima ontwikkeld geslachtstype. Prima
maat en verhouding. Wolfsgrauwe vacht van
goede structuur. Goed reuenhoofd, parallel.
Goed geplaatst middelgroot oor. Correcte ex
pressie, soms ietsje donker. Goede snuit. Goede
hals en ruglijn. Goed ontwikkeld lichaam. Iets
smal in front. Voldoende vaste voeten. Goede
hoekingen. Voldoende benaderbaar. Goed
gedragen staart. Lichtvoetig in gang.

 
Nosh eig: R. Hoving. Zeer goed. 5 ½ jaar oud.
Goed ontwikkeld geslachtstype. Toont ietsje
hoog op de benen. Wolfsgrauwe vacht van
goede structuur. Reuenhoofd, iets wijdstaande
oren. Stop mag niet dieper en wenkbrauwen niet
meer geprononceerd. Goede expressie, snuit
zou wat voller mogen zijn. Goede rugbelijning,
correcte hoeking. In front wat smal. Correct ge
vormd lichaam. Goede voeten, bone en bespie
ring. Correct in temperament. Correct gedragen
staart en zou achter wat krachtiger mogen.

 
Van Nosh hebben we helaas geen foto van de
Clubmatch.
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Veteranenklasse Teven
 
Tessel Thyra Timberley; eig; A. v.d. Veen. 2 Uit
muntend. 10 jaar oud. Wolfsgrauwe vacht van
goede structuur. Zeer goed geslachtstype. Iets
ranker van bouw maar wolfachtig. Tevenhoofd
parallel goed aangezet oor, goede expressie en
correct belijnde snuit. Nog altijd de vaste rug.
Voldoende gehoekt voor en achter. Correct
ontwikkeld lichaam goede bespiering, prima
temperament. Goed gedragen staart. Nog altijd
actief ingang.

 

 
Kamp. Exanlyna Esuleika Timberley Belg/Lux.
Int. Kamp., Ned.JW'01/Belg.JW'01,BW'02; eig; W.
Cloosterman. 1 Uitmuntend. 13 jaar oud en nog
altijd actief in gangen. Prima geslachtstype.
Prima maat verhouding. Tevenhoofd goed
aangezet middelgroot oor. Mooie expressie.
Goed belijnde snuit. Goede hals en ruglijn. Prima
hoekingen nog altijd goed bespierd prima voe
ten. Goed temperament.

 

Veteranenklasse Reuen
Kamp. Brego van de Wolfsdreuvnik, Ned/
Lux/VDH-Dt.Ch/Deens/Int Kamp., JW'03,BJW'03,
Dt-Bsg'06,BW'10,'11,FCI-JHS,KBHV11,VDH-sg'12, W'12,
VW'12,WVW'13; eig: Mr. en Mevr. en Juffrouwen
Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J. 1 Uitmuntend.
10 ½ jaar. Prima geslachtstype, prima maat en
verhouding. Nog altijd vlot en licht vloeiende
gangen. Prima hoofd. Goed aangezet oor,
goede expressie. Snuit nog voldoende krachtig
en hals niet meer helemaal droog. Prima hoekin
gen. Nog altijd vaste rug. Goed ontwikkeld li
chaam. Prima bespiering. Nog altijd stevige
voeten. Prima temperament. Graag een uitmun
tend.

Fokkersklasse Reuen
Joscha van de Wolfsdreuvnik eig: Mr. en Mevr.
en Juffrouwen Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J.
1 Uitmuntend. 2 ½ jaar oud, wolfsgrauwe vacht
van goede structuur. Prima maat en verhouding.
Prima reuenhoofd, parallel. Iets wijd geplaatst
oor. Prima expressie. Goed belijnde snuit. Li
chaam is in ontwikkeling, prima hoekingen.
Voeten moeten vaster, goed bone, prima be
spierd. Prima temperament. Correct gedragen
staart. Lichtvoetig in gangen.
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Fototerugblik Nederlandse
Hondenrassenshow
 

Lasse zoekt het hogerop!

Luca was heel dapper (en mooi!)

Lex en Lothar wachten geduldig

Nanook op z'n best!

Onze mascotte van de dag: Balou
(Kooiker)
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Op de foto: Lex van de Wolfsdreuvnik van L. Hofwegen
 
Nog een mooi zomers plaatje om nog even na te genieten voordat de herfst begint!
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