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Mooie plaatjes!

Jaromir van de Wolfsdreuvnik

Arwen

Polly Pilar van de Wolfsdreuvnik
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Voorwoord door de voorzitter
 
De Algemene Ledenvergadering ligt alweer
achter ons. De genomen beslissingen zijn zo
belangrijk, dat ik ze graag in dit voorwoord ver
werk zodat jullie onmiddellijk op de hoogte zijn.
 
Na het goedkeuren van het jaarverslag, het
verslag van de Algemene Ledenvergadering
van 2015, de financiële verslagen en het verslag
van de kascommissie, bespraken de aanwezige
leden het voorstel tot verhoging lidmaatschap
vanaf 2017 voor de buitenlandse leden. Deze
verhoging is noodzakelijk door het toenemende
aantal leden in het buitenland en de verhogin
gen van de portokosten voor correspondentie
en clubblad. De leden kozen echter voor een
alternatief voorstel waarbij de stijgende kosten
in solidariteit zouden gedragen worden door alle
leden. De contributie voor de gezinsleden en het
entréegeld blijf ongewijzigd.
 
Aan de bestuurstafel namen we, spijtig genoeg, 
afscheid van Marjon, die omwille van professio
nele en vrijetijdsreden haar prioriteiten anders
gaat leggen. We verliezen aan haar een mondig,
kritisch, communicatief sterk en aanwezig be
stuurslid. Het bestuur koos er voor om deze be
stuur vacature voor één jaar oningevuld te laten.
Hierdoor kunnen we de stabiliteit in de huidige
ploeg  versterken. Ondergetekende kreeg het
vertrouwen van de Algemene Ledenvergade
ring om verder te gaan als voorzitter.
 
Ook de pupprijs werd aangepast. Tijdens de in
formatie bijeenkomst van november 2015, be
spraken we mogelijke middelen tot stimulering
van de fok. Een van de opmerkingen  van  ver
scheidene leden was de steeds meer onder druk
komende pupprijs voor de fokker, door de toe
nemende kosten van dierenartsen, verplichte
onderzoeken, registratiekosten in functie van
stambomen, DNA analyses etc…  In deze tijden
van algemene bezuinigingen was het voor het
bestuur géén evidentie om voor een prijsverho
ging te kiezen. We willen immers dat de Saarloos
wolfhond voor eenieder een haalbare financiële

rashond is. Door een prijsverhoging hopen we
dat potentiële fokkers te stimuleren en tegemoet
te komen aan de extra kosten die het fokken van
een nestje met zich meedragen. De nieuwe
pupprijs werd vastgesteld op €1100,00  Hiervan
ontvangt de fokker €825,00. Het verenigingsdeel
ter ondersteuning van de gecentraliseerde fok
kerij  - €225,00 blijft ongewijzigd. Tevens spraken
we af dat de koper van een pup die, omwille van
de internationale 15-weken regeling, langer dan
normaal bij de fokker zou moeten blijven, €150,00
zal betalen aan de fokker voor de pensionkosten
en het extra enten. 
Voor de reu eigenaar spraken we af dat, vanaf
02/04/2016,  het dekgeld  €700,00 bedraagt. De
reu eigenaar ziet hiervan af wanneer er minder
dan 3 pups geboren worden. In dit geval vervalt
ook zijn recht op eerste keuze uit het nest.
 
Vervolgens boog de Algemene Ledenvergade
ring zich over de problematiek van de toekomst
van ons ras. Aan de hand van een duidelijke
presentatie werd de huidige stand van de popu
latie en de opties toegelicht. Hierover werd in het
verleden reeds herhaaldelijk gediscuteerd,
zodat er snel consensus in de vergadering
groeide dat het hoogtijd is om het onderzoek
mandaat van het bestuur, om te zetten in een
mandaat om effectief te handelen en stappen
te zetten tot verbreding van de genenpoel.
 
Lees verder op pagina 5
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Bestuur
VOORZITTER
Jan Verbeeck
voorzitter@saarlooswolfhonden.nl
Telefoonnummer 0032(0)93661119
PENNINGMEESTER
Julia Pau-Van Oostrom
penningmeester@saarlooswolfhonden.nl
Telefoonnummer: 0031(0) 6 30719072 (mobiel)
SECRETARIS
Monique Mertens
secretariaat@saarlooswolfhonden.nl
Vespuccistraat 13, 5665 GM Geldrop
Telefoonnummer: 0031(0)40 2859420
EVENEMENTEN
Cees van der Geer
evenementen@saarlooswolfhonden.nl
Telefoonnummer: 0032(0)14815667
BESTUURSLID
Willem Cloosterman
cloosterman@saarlooswolfhonden.nl 
Telefoonnummer 0031(0)46 4422292    
Nanouk Immers
immers@saarlooswolfhonden.nl
Telefoonnummer: 0031(0)6 36542167 (mobiel)

Lidmaatschap
Contributie lidmaatschap
De contributie bedraagt € 25,00 per jaar. De
contributie voor gezinsleden is € 15,00 per jaar.
Nieuwe leden betalen € 11,50 inschrijfkosten
extra.
 
Betaling
Betaling ten name van: Nederlandse Vereniging
van Saarlooswolfhonden
Rabobank: NL47 RABO 0348 0587 80
Swiftcode van de bank: RABONL2U
 
 

Op de voorpagina
Op de voorpagina staat Lyco van de
Wolfsdreuvnik
Moeder van Lyco is Whitefang's Ajia Ishani
of Angou Loup's Mountain Aija en vader is
Joscha van de Wolfsdreuvnik
 
Fokker: Familie Verbeeck.
Eigenaar: Familie Hoving
 

Rasinformatie
Nederland: Monique Mertens
secretariaat@saarlooswolfhonden.nl 
Telefoonnummer: 0031(0)492368369
België: Jan Verbeeck
belgie-info@saarlooswolfhonden.nl
Telefoonnummer : 0032(0)93661119
Français: Jan Verbeeck
francais-info@saarlooswolfhonden.nl
Telefoonnnummer: 0032(0)93661119
Deutsch : Nanouk Immers
deutsch-info@saarlooswolfhonden.nl
Telefoonnummer: 0031(0)636542167
English: Nanouk Immers
english-info@saarlooswolfhonden.nl
Telefoonnummer: 0031(0)636542167
 

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
secretariaat@saarlooswolfhonden.nl

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

Dragers van Erespelden
E.Pielanen-Degenhardt, Gouden Erespeld
F.G. Pielanen, Zilveren Erespeld
H.G. Grotenhuis, Zilveren Erespeld
C. van der Teen, Zilveren Erespeld
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De Algemene Ledenvergadering koos er voor om
het bestuur hierin het vertrouwen te schenken te
kunnen handelen naar inzicht en vermogen. Er
werd géén keuze gemaakt uit de verschillende
mogelijkheden die zich kunnen aandienen:
Look-a-like met SWH papieren, hond van een
ander ras maar erkend door het FCI, hond van
een ander ras maar niet FCI erkend, “Fikkie van
de buren”. Met dit mandaat zal het bestuur zo
snel mogelijk in overleg gaan met de RVB en
actief verschillende pistes uitbouwen. Heel con
creet zal het bestuur, in samenspraak met kan
didaat fokkers de verschillende opties afwegen,
contacten leggen, afspraken maken en de fok
kerij ondersteunen.   
 
Het is evident dat het bestuur over de voortgang
van dit project verslag en verantwoording zal
afleggen aan de leden. De leden drukten het
bestuur op het hard om zéér kritisch te zijn naar
nieuwe genetische inbreng. Gezondheid, karak
ter, betrouwbaarheid en type werden als uiterst 
belangrijke selectiecriteria benoemd. Er wacht
het bestuur, maar ook alle leden een gigantische
klus. Dit werk doe je immers niet alleen. Hiervoor
moeten we alle krachten bundelen en er samen
de schouders onder zetten. Zo niet heeft dit géén
slaagkans en onze populatie Saarlooswolfhon
den op lange termijn géén toekomst.
 
Daarnaast zullen we er alles aan doen om de
raszuivere en typische Saarlooswolfhond te be
houden, te promoten én in de kijker te zetten. Zo
kregen we de kans om de tentoonstelling De
Utrecht, onze rasvereniging én het goede type
voluit te showen in een raspresentatie in de ere
ring. Deze raspresentatie werd vakkundig voor
bereid én gepresenteerd door mevr. Ans Schel
lekens. In de ring toonden we de uitmuntende
fokproducten van ons gecentraliseerde fokbe
leid. Dat deze presentatie bij enkele leden en niet
leden (met honden die niet uit ons gecentrali
seerde fokbeleid voortkomen) een wrang gevoel
opriep, begrijpen we. Enkelen voelden zich
hierdoor miskend. Misschien had een en ander
in de communicatie en de voorbereidingen
anders kunnen verlopen. Toch zijn we blij met
deze geslaagde presentatie. Het is immers in
deze tijden van outcross en genenpoel verbre
ding van essentieel belang dat iedereen de es
sentie van de standaard goed begrijpt, zodat
het idee “Saarlooswolfhond” niet verwaterd tot
een “ietwat wolfachtige verschijning”.  We zijn fier
op onze Saarlooswolfhonden en hopen dit te
kunnen blijven!

 
Het mag dan ook voor eenieder duidelijk zijn dat
we  vasthouden aan 40 jaar geschiedenis en
gecentraliseerd fokbeleid. Tijden veranderen en
iedereen mag lid worden, vermits zij zich kunnen
vinden in onze missie en fokfilosofie. Meer open
heid houdt echter niet in dat wij het gecentrali
seerde fokbeleid loslaten, het fraude dossier
compleet onder tafel schuiven en elke hond
geschikt vinden voor onze fok. Voor ons gaat het
om de honden! Wij hopen dat de nieuwe leden,
die  soms in een oncomfortabele spagaat
komen te staan het inzicht en de moed hebben
om de consequenties van hun lidmaatschap
onder ogen te zien. Dit vooral wanneer het gaat
over de  - al dan niet – inzet van hun niet NVSWH
gefokte honden.  Bij een keuze voor de NVSWH
staat bij de leden de Saarlooswolfhond – en nooit
het eigenbelang- voorop.
De Algemene Ledenvergadering ademde ver
trouwen en openheid uit. Dit is een fijne sfeer om
in te vergaderen en samen keuzes te maken nar
de toekomst toe. Als bestuur zijn we erg dank
baar voor het getoonde vertrouwen van de
leden en zullen we alles in het werk stellen om de
aangegane engagementen na te komen.
 
We hopen jullie dan ook zo massaal mogelijk te
kunnen begroeten op  alle clubactiviteiten.
 
Met vriendelijke groeten
 
Jan Verbeeck
voorzitter
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Joe Kat Show: Hemelvaartsdag 5 mei 2016
 
De Joe Kat Show is een twee-jaarlijkse hondententoonstelling voor alle tot rasgroep 1 behorende
herdershonden en veedrijversrassen, conform de Nederlandse indeling. Afgezet tegen de huidige
indeling behoren hier toe alle rassen uit FCI-groep 1 en een aantal rassen uit FCI-groep 2.
De show is vernoemd naar de initiatiefnemer en oprichter, de heer Joe Kat. Traditiegetouw vindt
deze tentoonstelling plaats op Hemelvaartsdag. Eveneens traditiegetrouw is dit een "openlucht
tentoonstelling". Dit betekent dat u rekening dient te houden met de weersomstandigheden.
 
In 2016 zal de Joe Kat Show worden gehouden op donderdag 5 mei. Locatie het terrein van KC.
Arnhem, Drielsedijk, Arnhem.
 
Zoekt u nog een leuke invulling van Hemelvaartsdag? Kom dan eens kijken op de Joe Kat Show.
De Saarlooswolfhond zal er ook vertegenwoordigd zijn!

Animal Event: 6, 7 en 8 mei 2016
 
Dol op dieren? Dan is Animal Event, het grootste driedaagse dierenevenement van Nederland, voor
jou beslist genieten! Je kunt er spectaculaire demo’s en shows bekijken, heel veel leren over bijna
alle diersoorten, lekker shoppen voor je eigen dier en meedoen met allerlei leuke activiteiten. Van
bijna iedere diersoort zijn er op Animal Event experts aanwezig, die allemaal gemeen hebben dat
ze heel graag over deze dieren vertellen. En Animal Event heeft meer te bieden dan alleen huisdie
ren en boerderijdieren: Afrika ligt namelijk om de hoek. Een bezoek aan het evenement is te
combineren met een uitstapje met de ‘safaribus’ naar het aangrenzende Safaripark Beekse Bergen,
waar je de wereld van wilde dieren in kunt duiken.
 
Animal Event begon ooit met 3.500 bezoekers en ontving vorig jaar een recordaantal van 32.500
dierenliefhebbers, die maar liefst 10.000 honden meenamen. De tiende editie van Animal Event
vindt plaats op 6, 7 en 8 mei 2016 op de Beekse Bergen te Hilvarenbeek.
 
De Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden is op zondag 8 mei aanwezig met een stand!
Ben je geïntereseerd in de Saarlooswolfhond? Dan is dit dus een mooie gelegenheid om kennis te
maken met het ras!
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Een 'will to please'?
 
Zondag 6 februari was het terrein van de Stichting Hondenschool Zoetermeer veranderd in een
speelplaats voor onze Saarlooswolfhonden. Na een wandeling van ongeveer twee uur door het
Westerpark konden we, onder begeleiding van het kundige team van de hondenschool, 'proeven'
aan de toestellen van de behendigheid. René, de eigenaar van de hondenschool heeft een
achtergrond als politiehondentrainer, maar is van mening dat elke hond met de juiste benadering
te motiveren is. Een starre benadering hebben de medewerkers dus zeker niet, maar je weet maar
nooit hoe onze honden gaan reageren!
 
Met 11 Saarlooswolfhonden, de twee jongste 9 maanden en de oudste 13, een kruising Husky
Rottweilerreu en een kruising Mops/Bulldog teefje was het een gezellige groep tijdens de wandeling
en op het veld.
 
Met mijn camera voor de neus heb ik met veel plezier gezien hoe met aanmoediging alle honden
over de a-schutting gingen, gehakt maakten van de kattenloop, met nochalante elegantie over
de hindernisjes sprongen en soms schoorvoetend met baasjes op de knieen voor en achter de
tunnel door een steeds langere tunnel gingen. Soms konden de medewerkers van de hondenschool
aktief helpen, soms moesten ze juist wat op afstand blijven en alleen tips en raad geven.
 
Malek was de grootste eigenwijs, waar hij met een relaxte stap over de a-schutting ging en de
kattenloop als een koning nam, weigerde hij ook om maar in de buurt van de tunnel te komen. De
afsluitende 'springwedstrijd', waarbij de honden over 4 hindernisjes moesten springen en de laatste
twee steeds een stapje hoger werden gelegd was spannend. Welverdiend en met verve was uit
eindelijk Levi van de Wolfsdreuvnik, samen met baasje Geurt de winnaar!
 
Een will to please, nee, dat hebben onze honden zeker niet, maar samen wat doen; ja, dat is toch
erg leuk. Ik heb genoten, de medewerkers van de hondenschool ook, en we hopen dat jullie er
volgende keer ook (weer) bij zijn!
 
Nanouk Immers
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Jaarverslag over 2015
 
Jubileumweekend
2015 was het jaar van het 40-jarig jubileum van de Saarlooswolfhond. We organiseerden een jubi
leumweekend om deze mijlpaal te vieren. Voor dit weekend nodigden we alle liefhebbers van
Saarlooswolfhonden uit binnen- en buitenland uit. Tijdens de eerste dag van het weekend organi
seerden we een gezellige wandeling.  ’s Avonds was er een symposium over de standaard van de
Saarlooswolfhond. Jan de Gids en Ans Schellekens namen de aanwezige geïnteresseerden via een
powerpoint mee in de de rasstandaard en zij vertelden zeer gedetailleerd hoe een Saarlooswolfhond
er nu eigenlijk uit moet zien. Het beeldmateriaal voor deze presentatie werd onder andere verzameld
op 11 januari in Halle op landgoed De Driesprong waar vele Saarlooswolfhonden aanwezig waren
om op de gevoelige plaat vast gelegd te worden. Tijdens de Kampioensclubmatch op 2e Paasdag
deden ruim 90 Saarlooswolfhonden uit binnen- en buitenland mee! Het werd een zeer geslaagd
weekend, met prachtige honden, mooie prijzen en een fijne sfeer! Een mooi eerbetoon aan 40 jaar
Saarlooswolfhond.
 
Ledenvergadering
Tijdens de algemene ledenvergadering gehouden op 31 mei 2015  namen twee bestuursleden
afscheid: John van der Mee en Joost van Asten. Tijdens diezelfde vergadering traden Nanouk Im
mers en Monique Mertens toe tot het bestuur.
Op deze vergadering is uitgebreid gediscussieerd over hoe om te gaan met de toekomst en de
fokkerij aan de hand van een aantal stellingen. Het bestuur kreeg naar aanleiding van de uitkomst
hiervan het mandaat  een aantal mogelijkheden, om de te hoog oplopende verwantschap onder
onze dieren terug te dringen, te gaan onderzoeken. Over de bevindingen van het bestuur is uitge
breid verslag gedaan op de speciale ledenbijeenkomst van 21 November 2015.
 
Verenigingsfokreglement
2015 heeft eindelijk de langverwachte goedkeuring van het VFR gegeven en de Statuten/Huishou
delijk regelement zijn officieel gepasseerd.
 
Overleden en geboren
In 2015 zijn er een aantal saarlooswolfhonden komen te overlijden, maar ook geboren. Op 4 mei,
drie en acht november zijn in totaal 11 zeer welkome puppy’s de gelederen komen versterken. De
eind 2014 ingegane, zogeheten vijftien weken regeling, heeft daarbij voor sommige grensoverschrij
dende plaatsingen de nodige extra zorg opgeleverd.
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Activiteiten
Op 7 maart organiseerden we, ter voorbereiding op de Kampioenschapsclubmatch, een ringtrai
ning. Deze ringtraining was zeer zinvol voor de nieuwe leden en onervaren honden.
Naast de wandeling tijdens het jubileumweekend, wandelden we met een groep leden op 13
september bij het Reindersmeer!
 
Evenementen
De Saarlooswolfhond is uitgebreid aan de wereld getoond. Naast diverse hondenshows in binnen
en buitenland waar mooie resultaten behaald zijn, waren we aanwezig op Animal Event voor ras
informatie en op De Nationale in Zwolle en de Winner. Op de Nationale is Lyco van de Wolfsdreuvnik
van de familie Hoving Best of Breed geworden en heeft daarmee een plaats veroverd voor de hond
van het jaar show in januari 2016, alwaar hij een mooie 2e plaats behaalde bij de Nederlandse
rassen.  Ook heeft Inka van Willy Broek een mooie indruk achtergelaten op de Nederlandse televi
sie bij het weerpraatje van Piet Paulusma.
Op de Winner hebben Joscha en Loïs  van de Wolfsdreuvnik de Winner titels in de wacht gesleept
en Joscha is tevens 1e geworden bij de Nederlandse rassen in de erering.
 
Communicatie
Er zijn in 2015 drie clubbladen uitgegeven en een kalender met mooie foto’s ingestuurd door onze
leden! Verder verstuurden we vijf nieuwsbrieven.
 
Al met al is het jubileumjaar 2015 een mooi jaar geweest. 
Monique Mertens, secretaris.

Financieel overzicht
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Overleden
Onlangs kregen we een bericht van overlijden van Inka. We wensen de familie Broek heel veel
sterkte toe!

Inka (09.11.2005 - 16.03.2016)
 
Om wat meer over de Saarlooswolfhond te weten te komen  zijn we eerst naar een clubmatch in
Nieuwegein geweest. Daarna hebben we ons ingeschreven bij de vereniging.
 
Onverwacht snel konden we jou en je nestgenoten komen bewonderen in Lettele. Omdat je je niet
bij je moeders wil neerlegde kwam je bij ons. Je was een echte vertegenwoordiger van je soort en
inderdaad één met karakter. Het duurde wel even, maar je voelde je steeds meer op je gemak met
ons en je omgeving. We namen je overal mee naar toe en dat werd op den duur steeds minder
spannend voor je.
 
We hebben met veel plezier gezien hoe je 9 pups hebt gebaard, gevoed en verzorgd op jouw
natuurlijke manier. In ons dagelijks leven zijn de jaren gevoelsmatig snel gegaan en genoten we
van ons leven met jou. 
 
Helaas werd er afgelopen september bindweefselkanker bij jou geconstateerd. We hebben met
groot respect gezien hoe je toch zoveel mogelijk wist door te gaan met een steeds groter wordend
gezwel.
 
Op een gegeven moment hebben we toch afscheid van je moeten nemen. Dank je wel voor ruim
10 jaren vriendschap en trouw Inka. We zullen je  niet vergeten.
 
Willy, Hans, Floris en Vera
 
Inka was een dochter van Eyatri Elupo Timberley en Estiga Ewina Timberley
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Clubmatch: 21 mei 2016: Wij nodigen u van harte uit!
 
Na de succesvolle kampioenschapsclubmatch in 2015 in verband met het 40 jarige jubileum van
de vereniging hebben we er dit jaar weer voor gekozen om een 'normale' clubmatch te organise
ren. Inschrijven voor deze clubmatch is dus uitsluitend mogelijk voor leden van de vereniging met
zijn Saarlooswolfhond uit binnen- en buitenland.
Wij nodigen u als lid van de Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden van harte uit om hier
bij aanwezig te zijn. Heeft u nog niet ingeschreven? Doe dat dan alsnog!
 
Waarom is aanwezigheid nu dit jaar zo belangrijk!
In het voorwoord van de voorzitter las u al over de problematiek van de toekomst van ons ras de
Saarlooswolfhond. Om stappen te kunnen zetten tot verbreding van de genenpoel is het oh zo
belangrijk dat zoveel mogelijk leden met hun Saarlooswolfhond aanwezig zijn op deze clubmatch.
Misschien is uw Saarlooswolfhond in de toekomst heel erg belangrijk voor het ras. Het zou daarom
jammer zijn als uw hond niet aanwezig is op de clubmatch nu we op dit moment zo zoekende zijn
naar een juiste oplossing voor de toekomst.
Daarom is uw aanwezigheid zeker nu zo belangrijk!
 
Ook voor belangstellenden een aanrader!
Ook voor belangstellenden is de clubmatch een evenement dat eigenlijk niet gemist mag worden:
het is de gelegenheid om veel prachtige en rastypisch Saarlooswolfhonden te zien en te beleven.
U kunt aan de ring meekijken wat de keurmeester mw. N.G. Timmermans-Kadenko van de honden
vindt, met eigenaren praten en informatie opdoen over het leven met deze toch zo bijzondere
honden. 
 
Locatie
De locatie is dezelfde locatie waar we de kampioenschapsclubmatch 2015 gehouden hebben. Als
de weergoden ons goed gezind zijn is het een OPENLUCHT CLUBMATCH. We kunnen naar binnen
maar dit is niet de insteek. 
Locatie gegevens: Recreatiecentrum Het Zwarte Water, Breemhorstsedijk 65, 5425 RD De Mortel.
 
Keurmeester
De uitgenodigde keurmeester is mevrouw N.G. Timmermans-Kadenko
 
Inschrijving
U kunt inschrijven door gebruikmaking van het online inschrijfformulier dat u vindt op: www.saar
looswolfhonden.nl
De inschrijving sluit op 8 mei 2016.
Op de verenigings website vindt u nog meer informatie over deze clubmatch, zoals bv.: wélke
klasse moet ik mijn hond inschrijven, hoe moet ik het geld overmaken uit het buitenland, is mijn
hond al oud genoeg om mee te mogen doen etc.
Hebt u daarna toch nog vragen of wilt u nog aanvullende informatie kunt u contact opnemen met
een van de bestuursleden. U vindt de contactgegevens in dit clubblad of op onze website.
 
Graag tot zaterdag 21 mei bij Recreatiecentrum Het Zwarte Water in DE Mortel(NB)!
 
Bestuur Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden
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Tot ziens!
 
Dag,
 
Tijdens de afgelopen ledenvergadering ben ik na 6 jaar afgetreden als bestuurslid van de Neder
landse Vereniging van Saarlooswolfhonden. Niet omdat ik het niet meer leuk of interessant vond,
maar omdat ik het lastig combineren vond met werk en andere hobby’s (zoals mijn paard).
 
In een bestuursfunctie is het altijd schipperen met tijd. Het is nu eenmaal geen betaalde functie,
dus iedereen heeft ook nog een gewoon een baan, gezin en andere hobby’s en verplichtingen. Ik
merkte dat ik het lastig begon te vinden om die dingen te combineren. En dan wordt het tijd om
een beslissing te nemen.
 
In december 2009 leverde ik een Communicatieplan op aan het toenmalige bestuur van de NVSWH.
Daarna werd ik gevraagd als bestuurslid. Mijn belangrijkste advies was toen: De NVSWH commu
niceert in positieve bewoordingen met haar leden en ‘de buitenwereld’ en gebruikt haar eigen
kracht als inspiratiebron. We zijn een fantastische vereniging en we moeten vooral dát laten zien.
We introduceerden een nieuwsbrief, vernieuwden de website en het clubblad, beschreven welke
informatie nieuwe leden moeten krijgen en maakten een lijst met veel-gestelde-vragen. Als ik te
rugkijk naar dat plan kan ik tot de conclusie komen dat de punten uit dat plan wel zijn gerealiseerd.
Maar er blijven altijd ambities natuurlijk! Je bent nooit klaar! 
 
Ga ik het zijn van een bestuurslid missen? Jazeker! Want naast dat de bestuursfunctie veel tijd
kostte, was het vooral heel interessant en leerzaam. Je leert over het ras, het besturen van een
vereniging, politiek en diplomatie. Het is goed om als lid ook eens aan de andere kant van de tafel
te zitten, zodat je weet hoe complex het besturen van een vereniging als die van de NVSWH is. Het
bestuur dat op dit moment aan tafel zit is ook een prettig bestuur. Dus ik zal ook zeker mijn mede-
bestuursleden en de (soms verhitte) discussies missen. De bestuursleden houden elkaar goed in
balans. Er staan nog vele uitdagingen op de agenda, dus gemakkelijk wordt het niet voor het
bestuur. 
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Omdat ik nu beide kanten van de vereniging ken (als bestuurslid en als lid) wil ik graag een oproep
doen: Ik hoop dat jij als lid mee wilt blijven denken met het bestuur. Waar kan het beter? Wat moet
er anders? Geef feedback. Doe dat door een mail aan het bestuur, of spreek hen aan! Als het
bestuur in jouw ogen iets niet goed doet, geef dan aan wat er beter moet. Denk mee over de
oplossing. Want de vereniging dat ben jij ook! Dat is niet alleen het bestuur. Juist niet. Ga niet
achterover leunen, denk actief mee in oplossingen. In de fase waarin we als vereniging nu zitten is
niks doen geen optie! Ga daarbij uit van de goede intenties van het bestuur. Zij zitten er écht om
de belangen van het ras Saarlooswolfhond zo goed mogelijk te behartigen. Maar soms is dat heel
complex. Zij kunnen jouw hulp dus goed gebruiken! Alleen samen zijn we sterker!
 
Ze kunnen je hulp ook goed gebruiken bij de fokkerij! Ook jouw hond is daarbij onmisbaar! Onze
prachtige Saarlooswolfhond kan alleen blijven bestaan als we als leden blijven samen- en mee
werken. In een kleine vereniging als de onze is dat nog vele malen meer van belang dan bij een
grote rasvereniging. Ik hoop dat je je dat beseft en dat je daar naar handelt.
 
Nou genoeg pleidooi!. Ik hoop dat ik de laatste jaren een bijdrage heb kunnen leveren aan de
toekomst van de vereniging. Ik zie jullie vast nog wel eens op een van de activiteiten of evenemen
ten van de vereniging! Ik blijf vooral genieten van Luthor! Want dat is waar het uiteindelijk allemaal
om te doen is!
 
Marjon Minten
 

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

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie?
Zie ook: www.vitaal-vet.nl
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Notulen Algemene Ledenvergadering NVSWH
 
Gehouden op 02-04-2016. Locatie: Dorpshuis De Lier te Puiflijk.
Aanwezig bestuur: (6) Jan Verbeeck (voorzitter), Monique Mertens (secretaris), Julia Pau (penning
meester), Cees van der Geer, Marjon Minten, Willem Cloosterman.
Afwezig bestuur: Nanouk Immers met kennisgeving.
21 Aanwezige leden
15 leden afwezig met kennisgeving
 
Opening
Alvorens de vergadering te openen vraagt de voorzitter toestemming aan de aanwezigen om een
geluidsopname te mogen maken i.v.m. met het notuleren. Hiertegen is geen bezwaar.
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom op een bijeenkomst die wel eens als
zeer belangrijk de geschiedenis in zou kunnen gaan.
 
Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
 
Notulen vorige algemene ledenvergadering d.d. 31-05-2015
De secretaris leest de uitgebreide notulen voor en deze worden goedgekeurd.
 
Jaarverslag
Het jaarverslag wordt voorgelezen. Er wordt gevraagd of we weten hoeveel honden we precies
hebben en of dit voortaan vermeld kan worden in het jaarverslag. Het precieze aantal moet even
opgezocht worden. Later in de vergadering blijkt dit 216 te zijn, hoewel we bij honden boven de
tien jaar enige reserve in moeten bouwen i.v.m. eventueel overlijden dat niet gemeld wordt. Be
houdens deze opmerking is iedereen akkoord met het jaarverslag.
 
Financiën
De penningmeester Julia Pau doet verslag van de inkomsten en uitgaven over 2015.  Er is een
opmerking over de hoogte van de  bestuurskosten en de evenementkosten.  In 2015 is de kampi
oensclubmatch georganiseerd en de hoge bestuurskosten zitten vooral in de vele kilometers die
de bestuursleden maken. De vergoeding van deze kosten, wordt door de bestuursleden grotendeels
geschonken aan de vereniging. Het is dus een kwestie van uitboeken en weer inboeken.
 
De begroting
De begroting voor 2016 is grotendeels gelijk aan die van 2015. Hier zijn dan ook geen vragen over
en de begroting wordt goedgekeurd.
 
Verslag kascommissie
De secretaris leest het verslag van de kascommissie voor. De commissie zou graag in de toekomst
zien dat het bedrag van bestuurskosten en de gift daarvan duidelijker in beeld gebracht wordt. Het
is eigenlijk niet zo zeer een gift als wel een kwestie van niet declareren.  Het verslag wordt goedge
keurd en de vergadering verleent decharge.
 
Verkiezing kascommissie
W. Welgraven treedt af na twee controles en F. Calter mag nog een jaar aanblijven. G. Defilet was
reserve en wordt nu lid van de commissie. E. van Onna biedt zich aan als de nieuwe reserve.
 
Contributie
De contributie bedraagt op het moment € 25,00 voor een lid. € 15,00 voor een gezinslid en € 11,50
zijn de eenmalige inschrijfkosten. Het is gebleken dat de porto voor het clubblad en dan met name
voor verzending naar het buitenland een zwaar wissel trekt. Het bestuur stelt daarom voor om de
contributie voor buitenlandse leden te verhogen naar € 35,00. De andere bedragen blijven dan
gelijk.
Er ontstaat een discussie over wel of niet solidair zijn met de buitenlandse leden en de kosten ver
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delen over alle leden. Uiteindelijk wordt het volgende voorgesteld voor stemming:
Lidmaatschap Nederland:  € 27,50   Een verhoging van € 2,50
Lidmaatschap Buitenland  €  32,50   Een verhoging van € 7,50
De verdere bedragen blijven gelijk. € 15,00 voor een gezinslid in Nederland en buitenland.
En eenmalig inschrijfgeld bij het lid worden blijft € 11,50.
Dit voorstel wordt unaniem aangenomen.
 
Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar: Jan Verbeeck
Aftredend en niet herkiesbaar: Marjon Minten.
Het bestuur heeft er voor gekozen om geen vacature open te stellen voor de vrijgekomen positie.
De motivatie hiervoor is dat er in de afgelopen jaren veel veranderingen geweest zijn die deze
periode tot een periode van zoeken naar nieuwe balans hebben gemaakt. Het huidige bestuur is
nog niet helemaal een hecht, geolied team en wil nog graag een jaar om hier aan te werken. Het
volgend jaar zal dan bekeken worden om een vacature open te stellen voor een nieuw bestuurslid.
We zijn dan tijdelijk met een even aantal (6) bestuursleden en dat betekent dat de voorzitter in
geval van een stemming met gelijke uitkomst de doorslaggevende stem heeft. De voorzitter vraagt
de leden om vertrouwen hierin voor het komende jaar. Er wordt nog vermeld dat dit statutair mo
gelijk is.
De leden hebben vertrouwen in het bestuur en de voorzitter en gaan hiermee akkoord.
Jan Verbeeck wordt weer gekozen en geeft Marjon de gelegenheid om afscheid te nemen. Marjon
wordt bedankt met een presentje en bloemen. De voorzitter vraagt haar om aan de bestuurstafel
te blijven zitten tot het eind van de vergadering gezien het feit dat zij haar aandeel geleverd heeft
aan de volgende onderwerpen.
 
Pupprijs
Het bestuur wil een voorstel doen om de pup prijs te verhogen. Op dit moment betaald een pup
koper € 975,00 aan de vereniging. Hiervan gaat € 700,-- naar de fokker en € 275,00 naar de vereni
ging.
De kosten voor de fokker zijn de laatste jaren echter flink gestegen door o.a. de 15 weken regeling,
het Fairfok plan, DNA afstammingscontrole, gezondheidsonderzoeken, stamboek etc.
Buiten de vereniging worden al hogere bedragen neergeteld voor pups, maar we willen als vere
niging wel redelijk blijven.
Het voorstel is om de prijs voor een pup te verhogen naar € 1100,00. Het verenigingsdeel blijft
€ 275,00. De fokker ontvangt voortaan per pup € 825,00.  In het geval dat een pup grensoverschrij
dend geplaatst wordt, dient de buitenlandse pup koper nog eens € 150,00 extra te betalen voor
de periode dat de pup als gevolg van de zogeheten vijftien-weken regeling langer bij de fokker
moet blijven.
De vraag wordt ingebracht hoe om te gaan met het feit dat de fokker die een pup houdt uit een
nest hiervoor 275,00 euro afdraagt aan de vereniging. Het is ergens vreemd om te betalen voor
een pup die je zelf fokt en waar je zelf de moeite, tijd en het werk insteekt. De aanwezige leden
vinden uit het solidariteitsprincipe dat dit deel voor de vereniging wel afgedragen moet worden
door de fokker. Zeker als er in de toekomst ooit toch een (her)plaatsing van zo’n pup plaats vindt.
De vereniging staat ook garant voor die hond en de eventuele kosten die gemaakt worden in zo’n
geval.
Hoewel het voor een enkeling niet leuk is om wederom geconfronteerd te worden met een hogere
uitgave, zijn de meeste leden het wel eens met de verhoging van de prijs voor een pup. Het is nu
eenmaal zo dat je je wel bewust dient te zijn van het feit dat het houden van dieren flinke kosten
met zich mee kan brengen en dan is de aanschaf eigenlijk nog het minste probleem.
De stemming die aansluitend gehouden wordt voor dit voorstel levert een unaniem ja op.
Het dekgeld voor een reu is momenteel gelijk aan het bedrag dat een fokker voor een pup krijgt,
te weten € 700,00. Het voorstel is om dit zo te laten en de regeling zoals vermeld in de contracten
te laten vervallen. Dus dekgeld gelijk aan pup prijs (€ 825,00 fokkersdeel) vervalt. Dit geldt voor alle
dekkingen die na 2-4-2016 plaats vinden en dus voor alle nieuwe, maar ook voor alle lopende
contracten voor reuen die na 2-4-2016 gaan dekken.
De contracten zullen door het bestuur onder de loep genomen worden en aangepast. De afspraak
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voor dekgeld of 1e keus uit het nest geldt niet bij minder dan drie pups. Ook dit zal verduidelijkt
worden in het contract.
Verder blijft het belangrijk om goede afspraken met elkaar te maken.  Vanuit het bestuur zal
voortaan een gemandateerde aangewezen worden bij elke combinatie en deze gemandateerde
kan ook bij het afspraken maken behulpzaam zijn. Het is verstandig om gemaakte afspraken op
papier te zetten en alles duidelijk naar elkaar uit te spreken.
Ook hier zijn de leden unaniem.
Vanzelfsprekend volgt volgend jaar een evaluatie aangaande alle veranderingen en de gevolgen
hiervan.
 
 
Outcross
De secretaris neemt de aanwezige leden mee in een PowerPoint presentatie over de stand van
zaken aangaande de populatie, de te kleine populatie problematiek, de outcross verkenningen
tot nu toe en de eventuele oplossingen  met de daaruit voortvloeiende problemen.
De presentatie gaat eerst de geschiedenis tot nu toe doorlopen. Dit is belangrijk om tot een uitein
delijke conclusie te komen.
Het blijkt dat de nood hoog is. Vanwege het lage aantal honden en dan worden er ook nog eens
weinig honden gebruikt, doordat weinig leden willen fokken.
De conclusie waar we toe gekomen zijn is dat we drie mogelijkheden hebben. Doorgaan zoals we
nu doen: Een vereniging Saarlooswolfhond met een vereniging Saarlooswolfhond. Dit is problema
tisch vanwege de hoge inteelt en het gering aantal honden en gering aantal tot fokken bereid
zijnde leden. We zitten hiermee op een dood spoor en logischerwijs kunnen we in de toekomst
problemen verwachten met bv gezondheid.
Een NVSWH Saarlooswolfhond kruisen met een niet NVSWH Saarlooswolfhond. Dit ziet de vereniging
als een outcross, vanwege het frauduleuze fokverleden met honden buiten de vereniging. Deze
honden zijn op papier dan wel Saarlooswolfhonden, maar in werkelijkheid zit daar veel vreemd
materiaal tussen. Er komen ook meer ziektes voor bij deze groep honden. We krijgen dan mogelijk
verlies van gezondheid, karakter, zeker verlies van type. We hebben dan wel geen probleem met
stambomen en aankeuren, dus geen toestemming nodig van de Raad van beheer. We zien wel
dat we zeer snel weer terug zijn bij een hoog inteelt percentage in enkele generaties.
De derde mogelijkheid is een echte outcross met een ander ras dan de Saarlooswolfhond. Hier
moeten we toestemming voor hebben van de Raad van Beheer!! We lopen dan ook tegen het
probleem aan dat we veel honden in het Belgische of Duitse stamboek hebben zitten. Daar gaat
de Raad niet over en zijn de VDH en St. Hubertus bereid om mee te werken?
De wolf is geen optie! Daar krijg je ook nooit toestemming voor en dat moeten we ook niet willen.
Mogelijkheid is een FCI ras of een niet FCI ras of zelfs een rasloze hond; zgn Fikkie van de buren.
Problemen hierbij: Gezondheid, type, karakter. Wat komt eruit en wat moeten we doen om weer
terug te komen bij het ideaalbeeld en officiële stambomen. Hoe realiseren we een betrouwbare
bron. Hoeveel “lijnen” moeten we wel niet opstarten. Waar laat je al die pups.
Er komen diverse opmerkingen en vragen van de aanwezige leden:
-Kruisen met een ander klein ras met dezelfde problemen. Dan kun je de pups verdelen over beide
rasverenigingen. Bij een rashond weet je ook meer van de algemene toestand/geschiedenis. Zij
zoeken uit zo’n nest een andere pup dan wij, dus geen conflict situatie.
-West Siberische Laika wordt genoemd. Hiervan wordt gezegd dat het niet zo’n fijne honden zijn
voor wat betreft karakter. Dit is een mooie illustratie van een probleem waar we tegenaan lopen.
-Uit alle problemen die genoemd worden, blijkt wel dat het gecentraliseerde fokbeleid zeer belang
rijk is. We moeten dan zorgvuldig weer terug fokken naar de zuivere Saarlooswolfhond en dit gaat
alleen met een goed overzicht. En met de medewerking van de leden. We hebben honden nodig
om te fokken, maar mensen moeten ook een hond willen opnemen. We moeten de fokresultaten
kwijt.
-Je laat twee plannen door elkaar lopen. Optie 2 en optie 3. Wel die lijnen apart laten lopen.
-Welke optie(s) we ook kiezen: we hebben actieve leden nodig!!
-Optie 2 levert de minste problemen op voor wat betreft plaatsen pups, want dit zijn Saarlooswolf
honden, maar de minste winst. Je schiet daar niet veel mee op.
-Wie is bereid om zijn teef in te zetten?? Dit is ons grootste probleem.
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-Gezondheidsproblemen willen we voorkomen. Ook “kleine” problemen. Je zal het maar hebben!
-Genetische verwatering is moeilijk te bereken. Maar we moeten ons aan de cijfers houden als we
beleid op willen zetten.
-Welke rassen kunnen we gebruiken en hoelang moeten we terug fokken? Dit is moeilijk te voorspel
len. Dat staat of valt met selecteren! Kijken!
Wat is de prijs van een pup die uit een eventuele outcross komt? Welke kosten liggen waar en al
lerhande meer praktische problemen.
Conclusie van het bestuur: Geen enkel outcross programma lukt zonder gecentraliseerd fokbeleid!
Dit wordt een verhaal van een zeer lange adem en dat kun je niet zomaar afbreken. Dit wordt een
moeilijke klus. Maar ten allen tijde binnen het gecentraliseerde fokbeleid. Die sterke monitoring is
nodig.
We zullen andere verenigingen nodig hebben om draagvlak te creëren.
Het bestuur vraagt om een mandaat waarin alle opties open blijven. Dat we dus alle opties kunnen
gebruiken indien nodig. We gaan niet op zoek naar een ras, maar naar een hond of honden. Een
dier dat in ons plaatje past.
Een dier dat iets bij kan dragen en niet zomaar een dier. Nee, we gaan echt zoeken!
De leden verlenen ons dat mandaat en het vertrouwen om te kunnen handelen als een gelegen
heid zich voordoet. We hoeven niet alles te vragen of te overleggen, maar de leden willen wel een
regelmatige up-date! Dit spreekt voor zich, natuurlijk. Het bestuur dient ten allen tijde verantwoording
af te leggen aan de leden.
Echter dit legt bij de leden van de vereniging ook een mandaat: Wij kunnen dit niet zonder jullie!
Er volgt nogmaals een uitleg over het gecentraliseerde fokbeleid en de gecentraliseerde pupbe
middeling. Dit is waar onze vereniging uniek in is en dit zullen we ten allen tijde handhaven.
 
Mededelingen bestuur
-Verenigings Fok Reglement (VFR) is goedgekeurd in 2015 en staat op de website. Nu nog het
SWH-fokreglement.  Dit gaat gelden voor alle Saarlooswolfhonden van welke vereniging dan ook,
maar moet nog opgesteld worden. Voor onze leden geldt voor nu ons VFR.
-Statuten en HR zijn in 2015 goedgekeurd en zijn op te vragen bij het secretariaat. Er wordt vanuit
de leden gevraagd om deze op de website te plaatsen. Dit zal gebeuren.
-Opslag genetisch materiaal. Dit is na verkennende gesprekken gebleken financieel niet haalbaar
te zijn en voor de vereniging niet uit te voeren.
-Clubmatch op 21 mei. Schrijft allen in!
-Welke activiteiten wilt u nog meer in 2016? Voorstel: fokkersdag! Wat hebben we aan honden bij
mensen die willen fokken en waarom wij bepaalde keuzes maken; bv wel de ene broer en niet de
andere.
-Nestendag: evaluatie.
-Doedag zoals in 2015. Die was erg leuk en zeker voor herhaling vatbaar.
Hebben jullie zelf nog voorstellen? Wij horen ze graag.
-De Utrecht! Daar wordt een ras presentatie gegeven door onze vereniging! We zouden het fijn
vinden als er leden willen komen speciaal voor die presentatie.
-Joe Kat show. Hemelvaartsdag.
-De Europese in Brussel, 26 augustus 2016. Mooie gelegenheid om de rastypische, zuivere Saarloos
wolfhond internationaal te tonen. Het inschrijfgeld is echter belachelijk hoog!
-Animal Event 8 mei 2016!
 
Rondvraag
Er zijn geen vragen.
 
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezige leden voor het meedenken en het
vertrouwen.
 
Namens de notulist,
M. Mertens, secretaris.
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Warm weer en je hond!
 
Net als mensen reageren honden allemaal verschillend op warm weer. Waar je op moet letten en
wat je kunt doen om te voorkomen dat je hond oververhit raakt lees je hier.
 
Oververhitting
Houd goed in de gaten of je hond niet oververhit raakt als het buiten warm is. Honden kunnen hun
warmte alleen kwijt via hun voetzolen en door te hijgen. Begint je hond erg te hijgen, te kwijlen of
wordt hij sloom, dan kan het zijn dat je hond last heeft van de warmte. Als de lichaamstemperatuur
te ver oploopt, kan de hond in coma raken en sterven. Oude honden en honden met zeer korte
neuzen lopen meer risico op oververhitting; houd ze goed in de gaten en neem zoveel mogelijk
voorzorgsmaatregelen.
Je voorkomt oververhitting door je hond niet in de directe zon te laten. Wandel of fiets niet met je
hond op het heetst van de dag, maar doe dit ’s ochtends of ’s avonds, en zorg voor voldoende
koel vers water. Fiets bovendien alleen met je hond als hij dit gewend is en houd de afstand beperkt.
Houd er rekening mee dat asfalt en zand heel warm kunnen worden; op gras loopt dan prettiger
voor je hond. 
 
Afkoelen
Houd je hond van zwemmen, laat hem dit dan doen. Houd er wel rekening mee dat je hond niet
overal welkom is. Check dit dus van tevoren. Zorg voor een handdoek waar de hond op kan liggen,
een parasol of paraplu voor schaduw en vers water.
 
Kortere wandeling
Rem je hond op tijd af als hij wil rennen of spelen. Teveel activiteit kan ook leiden tot problemen.
Symptomen hiervan zijn sloomheid en braken. De hond kan hieraan ernstige gezondheidsproble
men overhouden of zelfs doodgaan.
 
Hond in de auto
In de auto kan de temperatuur flink oplopen. Vermijd ritjes met de auto of koop bij de dierenspe
ciaalzaak of via internet een mat die je hond helpt om koel te blijven. Laat de hond nooit alleen
achter in de auto, ook niet met het raam open of in de schaduw. Ook met het raam open kan
de temperatuur in de auto snel stijgen. Bovendien kan de auto sneller in de zon komen te staan
dan verwacht.Tref je een hond aan die oververhit dreigt te raken, bel dan direct de politie en de
dierenambulance. Dreigt hulp te laat te komen, sla dan een ruitje in om de hond te bevrijden.
 

Toch oververhit, wat dan? 
Is je hond oververhit, breng hem dan naar een koele, schaduwrijke plek. Dek hem toe met natte
koele lappen, die je iedere vijf minuten ververst. Pas op dat het water niet te koud is; dat kan leiden
tot een hartstilstand. Geef de hond kleine slokjes water. Neem zijn temperatuur op en raadpleeg
onmiddellijk een dierenarts. 
 
Bron: website Raad van Beheer
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'WINNER' Amsterdam 12 december
2015
Keurmeester: mw. Elina Haapaniemi, (FI)
* gefokt buiten de Nederlandse Vereniging van
Saarlooswolfhonden
Reuen:
Puppyklas: Omer, eigenaar: Mr en Mevr van der
Geer- de Wit. C, 1 veel belovend beste puppy. 1
veel belovend. 7 month old puppy dog, nicely
made, good long limbs, excellent bite and strong
teeth,  very good headshape, ears a little large,
roundly at tips, good neck, body and topline,
correct proportions, good side movement, just a
fraction coutious with his left front leg.
Jeugdklasse: Brimir* eigenaar: C. de Graaff, niet
te beoordelen, This 17 months old male is not
correctly controled by his owner. Need much
better disipline, correct bite and teeth, good
headshape, typical expression, reasenble pro
portions, too unruly, movement can not be ac
cessed.
Openklasse: Levi van de Wolfsdreuvnik eige
naar: Mr. en Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-Ton
nard Jan & M. & J., verzorger: Geurt Welgraven,
goed. Mysmoke van de Wolfsdreuvnik, eige
naar:  Mr. en Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-Ton
nard Jan & M. & J., verzorger: Nanouk Immers, 4
zeer goed. 2 year old young male. Correct pro
portions, typical head, correcr eye colour, earset
could be better, nice long limbs, enough rear
angulation, moves very well behind, unstable in
front, needs more time. Manowar van de
Wolfsdreuvnik, eigenaar: Joost van Asten, 1
uitmuntend reserve CAC/reserve CACIB.2 Year
old very nice type of dog, typical temperament,
good head, eye and expression, good neck and
topline, correct proportions, nice bone, limbs
long enough, well angulated, once settled
moves very well and typically. Nosh, eigenaar: R.
P. Hoving, zeer goed. Le'misum van de
Wolfsdreuvnik, eigenaar: Joery van de Linden.
2 uitmuntend. 3 Years and 7 months old male,
masculine, needs much better handling, good
proportions, typical head, correct bite and teeth,
good bone, typical feet, enough rear angulati
on, moves well once settled.
Kampioensklasse: Joscha van de Wolfsdreu
vnik, eigenaar:  Mr. en Mevr. en Juffrouwen
Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J.. 1 uitmuntend
CAC/CACIB BOB "WINNER" 2015. 5 years old,
very nice male who confirmes my idea of how
this breed should look like, very balanced strong
dog with very mosculine head and correct bite
and teeth, very good hight of leg, balanced and
typical, extremely good mover.  

 'HOLLAND CUP' Amsterdam 11 de
cember 2015
Keurmeester: mw. Roel van Veen- Keur.
* gefokt buiten de Nederlandse Vereniging van
Saarlooswolfhonden
Reuen:
Jeugdkasse: Brimir*. eigenaar: C. de Graaff. 1
zeer goed. 18 maanden leuke jonge reu die het
leven als een lolletje ziet, hij heeft een compleet
gebit waarvan twee tandje iets beter kunnen,
goed gevormd oog, voldoende licht van kleur,
goed hoofdvorm, goed lichaam, benen en
voeten, te hoog aangezete staart, hij laat zijn
gangwerk door zijn speelsheid niet goed zien en
draagt daardoor zijn staart wat hoog, daarom
zeer goed.
Kampioensklasse: Joscha van de Wolfsdreuvnik,
eigenaar: Mr. en Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-
Tonnard Jan & M. & J, 1 uitmuntend CAC/CA
CIB. Bijna 5 jaar, prima ras- en geslachtstype,
goed gevormd hoofd, compleet gebit, goed oog
en oor, goed lichaam, benen en voeten, goed
gangwerk.
Teven:
Kampioensklasse: Whitefang's Ajia Ishani of
Angou Loup's Mountain, eigenaar: Mr. en Mevr.
en Juffrouwen Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J,
1 uitmuntend CAC/CACIB BOB. Fraaie ras typi
sche teef, mooie verhoudingen met prima
beenlengte, goed gevormd hoofd, mooi oog en
oor, goede expressie, goed lichaam, ovaal bot,
goede voeten, goed aangezette staart, soepel
en ras typisch gangwerk
Tevens werd op deze tentoonsteling Kamp. Whi
tefang's Ajia Ishani of Angou Loup's Mountain,
Ned.Kamp., BW'11,W'13, B.W.BE'14, BW'14 van
eigenaar: Mr. en Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-
Tonnard Jan & M. & J, fokker: Claudia Schröder
bij raskeurmeester mw. Roel van Veen- Keur als
2e geplaats in de eindkeuring bij de Nederland
se Hondenrassen.. 
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Brussel (BE) 20 december 2015
Keurmeester: dhr. A. de Wilde (BE)
Reuen:
Kampioensklasse: Joscha van de Wolfsdreuvnik, ei
genaar:  Mr. en Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-
Tonnard Jan & M. & J.. 1 uitmuntend CAC/
CACIB BOB "BELGIAN WINNER" 2015 "Benelux
Winner" België 2015
Teven:
Kampioensklasse: Whitefang's Ajia Ishani of
Angou Loup's Mountain, eigenaar:  Mr. en Mevr.
en Juffrouwen Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J. 1
uitmuntend CAC/CACIB "BELGIAN WINSTER"
2015 "Benelux Winster" België 2015

Eindhoven 22 januari 2016
Keurmeester: dhr. Jo Scheepers.
Reuen:
puppyklasse: Omer, eigenaar: Mr en Mevr van
der Geer- de Wit. C, 1 veel belovend. Heel fraaie
pup, mooi hoofd, prima bovenbelijning, goede
ribben, prima bone, prima vacht, goed gang
werk aangenaam karakter. Beste puppy.
Teven:
Openklasse: Mitawa van de Wolfsdreuvnik, ei
genaar: M. Mertens, 2 uitmuntend, reserve CAC/
reserve CACIB. Goed gebouwde jonge teef,
mooi hoofd, sterk gebit, prima bovenbelijning,
goede benen, goede vacht, gangwerk moet
nog erg veel leren, toont zich vandaag niet op
perbest, erg schichtig.

Teven:
Jeugdklasse: Runa*, eigenaar: N. Krijgsman, 2
zeer goed. 17 months old bitch. not so big, needs
better handling, specially on the move, feminine
head, correct bite + teeth, front needs to settle, 
good neck + topline, owner needs to learn to
handle her to correct advantage in the
ring. Fylgja*, eigenaar N. Smit-le Poole, 1
uitmuntend "JEUGD WINSTER" 2015. 17 month,
very nice strong young bitch, typical tempera
ment, well handled, typical head, eye and ex
pression, tight scissor bite, correct teeth, lovely
proportions, well developed for age, moves well
and soundly.
Openklasse: Loïs van de Wolfsdreuvnik, eige
naar: Joost van Asten. 1 uitmuntend CAC/CACIB
"WINSTER" 2015. 3 Years + 7 months, nice bitch
who also needs much better handling, has
quality, very nice proportions, typical head, eye
+ expression, correct bite, long limbs, good body
+ rear, moves very well. Mitawa van de
Wolfsdreuvnik, eigenaar: Monique Mertens. 2
uitmuntend. 2 years, typewise pleasing obvious
ly young bitch, good head, typical expression,
correct bite and teeth, at the moment better
standing than moving, her movement is a little
restricted, a little weak in hocks, once settled
moves quite well.
Kampioensklasse: Whitefang's Ajia Ishani of
Angou Loup's Mountain, eigenaar:  Mr. en Mevr.
en Juffrouwen Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J. 1
uitmuntend reserve CAC/reserve CACIB. 6 years,
nice champion bitch, very typical, just a little
plumb  day, Good head, eye and expression,
well angulated rear, very good mover.
 
Tevens werd op deze tentoonsteling Kamp. Jo
scha van de Wolfsdreuvnik, Ned.Kamp./Int.
Kamp., BW'13, W'13, B.W.BE'14, BW'14, W'14, VDH-
Bsg'15, W'15  van eigenaar/fokker: Mr. en Mevr.
en Juffrouwen Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J,
bij keurmeester mw. Hannie Warendof als 1e
geplaats in de eindkeuring bij de Nederlandse
Hondenrassen.
 
Tevens behaalden op deze tentoonstelling Loïs
van de Wolfsdreuvnik van eigenaar: Joost van
Asten, fokker: Mr. en Mevr. en Juffrouwen Ver
beeck-Tonnard Jan & M. & J de Nederlandse
Kampioenschapstitel.
 

Presentatie tijdens De Utrecht
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Chemnitz (DE) 3 april 2016
keurmeester: Erwin Deutscher (A)
Teven:
Kampioensklasse: Lajolie van de Wolfsdreu
vnik, eigenaar: Claudia Schröder. 1 zeer goed.

Luxemburg (LU) 27 maart 2016
Keurmeester:       Boris CHAPIRO (FR)
Reuen:
Openklasse: Le'misun van de Wolfsdreuvnik,
eigenaar: J.P.A. van der Linde. 3 uitmuntend 

Leiden 19 maart 2016
Keurmeester: dhr. J. de Gids.
Reuen:
Jeugklasse: Omer, eigenaar: Mr en Mevr van der
Geer- de Wit. C, 1 uitmuntend, reserve CAC. 11
mnd oude reu van een uitmuntend type, rasty
pische en mnl hoofd, mooi oog en oor, goed
gebit, voor & achter goed gehoekt, voorborst
nog wat smal, mooi ovaal bone, gesloten voe
ten, rastypische wolfsgrauwe vacht, goede
staart, gangwerk passend bij leeftijd.
Openklasse: Mysmoke van de Wolfsdreuvnik,
eigenaar: Mr. en Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-
Tonnard Jan & M. & J, verzorger: Nanouk Immers.
1 uitmuntend CAC/CACIB BOB. Reu van een
uitmuntend type, 2 jr oud, mooi hoofd, correct
oor en oog, correct gebit, harmonisch gebouwd,
mooi lichaam, ovaal bone, gesloten voeten,
goed lichaam, mooie staart. Mooie vacht die bij
deze tijd vh jaar wel iets zwaarder zou mogen
zijn, mooie gangen. Le'misun van de Wolfsdreuvnik,
eigenaar: J.P.A. van der Linde. 2 uitmuntend re
serve CACIB. Wolfsgrauwe reu van bijna 4 jaar,
mooi hoofd, oog & oor, correct gebit, achter wat
beter gehoekt dan voor, staat voor Frans, mooi
lichaam, goede staartlengte, word wel wat vrolijk
gedragen bij het gaan, mooie vacht, gangwerk
met rastypische stuwkracht, in front wat los.

Groningen 6 maart 2016
Keurmeester: dhr. J. Ebels.
* gefokt buiten de Nederlandse Vereniging van
Saarlooswolfhonden
Reuen:
Openklasse: Lyco van de Wolfsdreuvnik, eige
naar: C.P. Hoving. 1 uitmuntend CAC/CACIB
BOB. 3 jaar, mooi type, schitterend hoofd, goede
ogen, correct gebit, mooie oren, mooie nek,
moie rechte rug, mooie hoeking voor en achter,
mooie vacht en kleur, heel mooi totaalbeeld,
rastypisch gedrag, moeiteloos ruimgrijpend
gangwerk. 
Teven: 
Openklasse: Fylgja*, eigenaar: N. Smit-le
Poole. 1 uitmuntend CAC/CACIB. 20 maanden
prima ontwikkelde teef, typisch saarloos gedrag
en tijd nodig om in de ring te acclimatiseren en
als ze geacclimatiseerd is staat er een mooie
hond met prima silhouet in de ring, goed ge
vormd hoofd, prima oren, ogen mogen iets
lichter, prima lichaam met goede hoekingen
voor en achter en ruim grijpend gangwerk.
Runa* eigenaar: N. Krijgsman. 2 zeer goed. 20
maanden; nog volop in ontwikkeling, kan nog
iets uitzwaren in lichaam, prima gevormd hoofd,
oog kan iets lichter, correct gebit, goede oren,
prima bovenbelijning, goede hoeking voor en
achter, prima beenstand; goede vacht, voor
leeftijd prima gangwerk.
Tevens werd op deze tentoonsteling Lyco van
de Wolfsdreuvnik, van eigenaar: Ronald Hoving,
fokker: Mr. en Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-Ton
nard Jan & M. & J, bij keurmeester dhr. Rony
Doedijns als 2e geplaats in de eindkeuring bij de
Nederlandse Hondenrassen.

Offenburg (DE) 13 maart 2016
Keurmeester: dhr. W. Peper
Reuen:
Jeugdklasse: Osharik, eigenaar: S. Gotsch. 1
uitmuntend Anw.Dt.Jg.CH.VDH jeugd CAC beste
Junghund. Maskuliner Jungrüde, vorzüglicher
Kopf und Ausdruck, vorzügliche Oberlinie, Pro
portion, Winkelungen, Knochenstärke, Pfoten
und Rute, altersgemäß korrekte Brust, vorzügli
ches Haar, flüssige parallele rassetypische Bewe
gungen, wenn in gleichmäßig flottem Tempo
vorgeführt wird. Sonstiges: Kräftige Bezahnung.

Gent (BE) 21 februari 2016
Keurmeester: Mr. Güllix Willi (DE)
Reuen:
Jeugdklasse: Omer, eigenaar: Mr en Mevr van
der Geer- de Wit. C, 1 uitmuntend, beste jeugd
hond.
Kampioensklasse: Joscha van de Wolfsdreuvnik,
eigenaar: Mr. en Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-
Tonnard Jan & M. & J, 1 uitmuntend CAC/CACIB
BOB
Teven:
Kampioensklasse: Whitefang's Ajia Ishani of
Angou Loup's Mountain, eigenaar: Mr. en Mevr.
en Juffrouwen Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J,
1 uitmuntend CAC/CACIB
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'BRABO' Antwerpen (BE) 16 april
2016
Keurmeester: mevr. S. Radziuk(BY).
Reuen:
openklasse: Le'misun van de Wolfsdreuvnik,
eigenaar: J.P.A. van der Linde. 1 uitmuntend
CAC/CACIB BOB

'DE UTRECHT' Nieuwegein 9 april
2016
Keurmeester: mw. A.M. Beenen- Sluyter
* gefokt buiten de Nederlandse Vereniging van
Saarlooswolfhonden
Reuen:
jeugdklasse: Omer, eigenaar: C.H. van der Geer-
Wit. H.J.W. de. 1 uitmuntend res.CAC. 11 mnd,
prima getypeerde reu,prima gevormd hoofd,
mooi licht oog, goed oor, mooie maat en prima
lich. verhoudingen, prima hals- rugbelijning, nog
ietsjes smal in front, prima bone en goed geslo
ten voeten, mooi harde vacht, zeer fraai rasty
pisch gangwerk met mooie hoofdhouding,
vriendelijk en enthousiast ringgedrag.
tussenklasse: Brimir*, eigenaar C. de Graaf. 1
zeer goed. 21 mnd, goed getypeerde reu, man
nelijke expressie in een goed gevormd hoofd,
prima licht oog, goed oor, compleet tanggebit,
voldoende gehoekt voor en achter, maar kon
wat meer hals tonen, passend bone, goed ge
sloten voeten, mooie harde vacht, gaat wat
onregelmatig , draagt daarbij het hoofd vrij hoog
en staart boven rug, vriendelijk ringgedrag.
openklasse: Malek van de Wolfsdreuvnik, eige
naar: M. Poetsema. 2 zeer goed. Flinke reu van
ruim 2 jaar, krachtig hoofd, goed oog en oor,
krachtig iets te krap gebit, lippen mochten
strakker zijn, voldoende gehoekt voor en achter,
is wel wat smal in front, ruglijn moet nog wat
vaster worden, gaat wat onregelmatig met ta
melijk hoog gedragen staart, prettig ringgedrag.
kampioensklasse: Joscha van de Wolfsdreu
vnik, eigenaar:Mr. en Mevr. en Juffrouwen Ver
beeck-Tonnard Jan & M. & J. 1 uitmuntend
CAC/CACIB BOB. Prima getypeerde reu van 5
jaar, fraai gevormd hoofd met prima expressie,
mooi oog, goed oor dat hij soms iets minder stelt,
prima ontwikkeld lichaam, fraaie hals-rugbelij
ning, prima ontwikkeld front en krachtig bone,
fraaie harde vacht en prima staartlengte, zeer
fraai lichtvoetig gangwerk met prima hoofd- en
staartdracht.
Teven:
jeugdklasse: Ohzesde, eigenaar W. Clooster
man. 1 uitmuntend. 11 mndn, prima getypeerde
zeer vrouwelijk type, fraai gevormd hoofd met
prima expressie, mooi oog, prima geplaatst en
gedragen oor, goed gebit, zeer goed gehoekt
voor en achter met fraaie hals- rugbelijning,
prima onderbelijning, passend bone, fraaie
harde vacht en prima staart lengte, zeer fraai
lichtvoetig gangwerk, moet qua lichaam nog
verder ontwikkelen, maar om type en gangwerk
toch een uitmuntend.

openklasse: Runa*, eigenaar: N. Krijgsman. zeer
goed.Jonge teef van 21 maanden. Zeer vrouwe
lijk totaalbeeld, mooi gevormd hoofd, prima
oog, oor en gebit, zeer goed gehoekt voor en
achter, passend bone, mooie vacht kwaliteit,
gaat nog wat onregelmatig zou ook wat meer
stuwkracht kunnen tonen, is qua lichaam nog
geheel in ontwikkeling, vandaag daarom zeer
goed. Mitawa van de Wolfsdreuvnik, eigenaar:
M. Mertens. 3 uitmuntend. Ruim 2 jaar, zeer
vrouwelijk totaalbeeld, fraaie expressie, goed
gevormd hoofd, mooi oog, krachtig gebit, goed
aangezet oor wat ze wat moeizaam stelt, vol
doende gehoekt voor en achter, prima bone en
voeten, goede boven en onder belijning, kan
rastypisch gaan, maar laat dat maar ten dele
zien.
kampioensklasse: Whitefang's Ajia Ishani of
Angou Loup's Mountain, eigenaar: Mr. en Mevr.
en Juffrouwen Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J.
1 uitmuntend res.CAC/res.CACIB. Zeer fraai ge
typeerde teef van 6 jaar, mooie vrouwelijke ex
pressie, goed oog, oor en gebit, prima hoekin
gen en lichaamsverhoudingen, mooi ontwikkeld
front, prima boven- en onderbelijning en pas
send bone, prima vacht, zeer fraai rastypisch
gangwerk met prima hoofd- en staartdracht.
Tevens werd op deze tentoonsteling Kamp. Jo
scha van de Wolfsdreuvnik, Ned.Kamp./Int.
Kamp., BW'13, W'13, B.W.BE'14, BW'14, W'14, VDH-
Bsg'15, W'15  van eigenaar/fokker: Mr. en Mevr.
en Juffrouwen Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J,
bij keurmeester dhr. John Wauben als 3e
geplaats in de eindkeuring bij de rasgroep He
ders en Veedrijvers.
Bij de koppels werden Joscha van de
Wolfsdreuvnik van eigenaar/fokker: Mr. en
Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-Tonnard Jan & M.
& J en Whitefang's Ajia Ishani of Angou Loup's
Mountain eigenaar: Mr. en Mevr. en Juffrouwen
Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J, fokker: Claudia
Schröder door keurmeester: mw. T. Pillement
als 2e geplaatst.
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Kennels en fokkers die vrijblijvend meer 
informatie willen, kunnen dit via het 

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

Slecht eten, huidklachten, 
spijsverteringsproblemen? 

Denk dan direct aan Canex 
Dynamic. Adult Fish & Rice 

bijvoorbeeld is geschikt voor 
zelfs de meest gevoelige hond! 

•  Premium kwaliteit voor een 
normale prijs

•  Een complete lijn voor 
alle leeftijden en alle 

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

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

Canex Dynamic 
Natuurlijk goed voor honden,

natuurlijk goed voor u!

NATURES
BEST

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

Telefoonnummer verkoop: 0348 57 47 27

unieke kennel regeling
voordeel

kijk op 

www.canex.nl

voor een  

verkoopadres

in uw buurt
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Lex van de Wolfsdreuvnik en dochter Isjthar

www.editoo.nl

Indien onbestelbaar:  
Vespuccistraat 13, 5665 GM, GELDROP


