
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juli 2016
Jaargang 40 Nr. 2

De Saarlooswolfhond



Impressies van de Clubmatch

2



 Voorwoord door de voorzitter
Beste leden,
De zomer heeft zich dit jaar, na een zeer vochtige
lente,  erg aarzelend en twijfelend aan de winter
onttrokken.  Alsof ze erg bang was aan het grote
zomerwerk te beginnen. Ik zie hierin een bepaal
de parallel met de wijze waarop we als vereni
ging, zoekend en tastend op weg zijn om een
antwoord te formuleren én in daden om te zet
ten, om de toenemende dreiging van de smalle
genetische flessenhals van onze populatie het
hoofd te bieden. Dit kiezen voor voorzichtigheid
in ons handelen is misschien niet zo vreemd voor
Saarlooswolfhondenmensen. De terughoudend-
 en voorzichtigheid naar nieuwe situaties, die
voor de populatie niet van gevaar ontdaan zijn,
zijn misschien even typerend voor u als lid en ons
als bestuur als voor onze honden.  Voor diege
nen onder jullie die graag véél sneller zouden
gaan zal deze wolfhondeneigenschap van ons
bestuur mogelijks frustratie opwekken. Voor die
genen onder jullie die deze terughoudendheid
nog sterker aanvoelen dan wij, zal ons tempo te
hoog liggen, wat ook bij hen frustraties zal oproe
pen. Toch zal de koudwatervrees overwonnen
moeten worden zodat we samen stappen voor
waarts kunnen zetten.  Aan deze problematiek
wordt in dit clubblad dan ook aandacht ge
schonken.
Daarnaast mogen we terugkijken op een zeer
geslaagde en erg gezellige clubmatch. Naast
de zeer uitgebreide keurverslagen van deze
clubmatch proberen we u door middel van
sfeerfoto’s een fijne herinnering aan deze dag te
bezorgen. Ik wil aan allen, die aanwezig waren
op deze clubmatch dan ook nogmaals mijn
grote waardering en dankbaarheid betuigen.
De clubmatch blijft hét verenigingsmoment van
het jaar, waar we allen, verenigd rond de hon
den de fokkerij  met mekaar kritisch kunnen be
kijken en bespreken.
Op de ALV engageerden we ons tot een inhou
delijke, fokgerichte activiteit in het najaar. Deze

willen we erg graag combineren met een korte
Buitengewone Ledenvergadering waarop we
het Vereniging Fok Reglement in zijn huidige
format, zoals gevraagd door de RVB, nogmaals
willen toelichten en goedkeuren. Hoewel er in
houdelijk niets aan het Fokreglement gewijzigd
is wat niet al op een ALV aanvaard werd en enkel
de vorm is aangepast, waardoor deze extra
goedkeuring de facto overbodig is, kiezen  we er
voor om dit, na overleg met de Raad van Beheer,
toch te doen. Voor deze gecombineerde activi
teit zal je dan ook in dit clubblad een uitnodiging
vinden.
Half augustus hopen we jullie te mogen ontmoe
ten op onze zomer-doe-dag, waarvoor  je ook
een uitnodiging kan vinden in dit clubblad.
Bij de tentoonstellingsuitslagen worden nu ook
de uitslagen van de honden, gefokt buiten de
NVSWH, maar in eigendom van onze leden op
genomen.  Deze honden krijgen wel een * bij
hun naam, zodat de leden dit onderscheid wél
kunnen blijven maken.
Op het einde van de maand augustus, zal de
NVSWH met een delegatie aanwezig zijn op de
Europese Kampioenschapsshow te Brussel.  
Daar zullen we ons best doen om de typische
Saarlooswolfhonden te tonen aan een ruim
publiek
Ik wens u allen namens het bestuur een zalige
zomer toe met de uwen en uw honden.
 
Vriendelijke groet,
Jan Verbeeck
voorzitter
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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!

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
 
 

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)

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

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

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
 

Op de voorpagina
Op de voorpagina staat Biko, roepnaam
Moshe.
Moeder is Inka en vader is Luthor Lesharo
Timberley.
 
Eigenaar: W.M.E. Kappert-Broek      
Foto door Ingrid Wildschut
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Actief in Zoetermeer, komen jullie ook?
Zondag 14 augustus organiseren we, in samenwerking met de Hondenschool Zoetermeer, voor de
tweede keer een actieve dag in Zoetermeer voor al onze leden en geïntresseerden in de Saarloos
wolfhond.
 
Programma
Opdat de honden de benen kunnen strekken na de autorit zullen we de spits afbijten met een
wandeling. Om opstootjes te voorkomen en rekening houdend met het broedseizoen, blijven de
honden tijdens de wandeling aangelijnd. De wandeling begint en eindigt bij het clubhuis van de
Hondenschool Zoetermeer. Daar zal vervolgens een korte lezing plaatsvinden van Cynthia van
Animal Fit. Zij biedt leuke workshops aan voor het actief bezig zijn met de hond, waaronder een
workshop Steppen met de Hond en Hersenwerk voor Honden. Zij zal ook een aantal echte honden
steps meenemen, zodat we het steppen kunnen uitproberen. (www.animalfit.nl/)
Vervolgens zullen wij ons onder de leiding van het team van de hondenschool aan het agilty
avontuur wagen. Tevens zal er een ringtraining gegeven worden.
 
Aanmelden
We verzamelen om 9:45 uur op Buytenparklaan 8, 2717 AX Zoetermeer. In verband met de voorbe
reidingen door het team van de Hondenschool en opdat we op het verzamelpunt kunnen wachten
tot iedereen aanwezig is, is het prettig te weten wie er allemaal komt. Je kunt je aanmelden via
Nanouk Immers (immers@saarlooswolfhonden.nl)
 
Alles op een rijtje
voor wie: Alle leden van de NVSWH en hun honden & geïntresseerden in de Saarlooswolfhond
Wanneer:14 Augustus
Hoe laat: 9:45 uur verzamelen.    
        
Goed om te weten
De "huisfotograaf" van de hondenschool, Infoleo www.infoleo.nl/ zal ook weer aanwezig zijn.
Het clubhuis van de Hondenschool heeft geen pin mogelijkheden, neem dus wat contant geld
mee voor een drankje en/of een snack.
Een lange rit? Camping de "Drie Morgen" biedt tegen een vriendelijk tarief overnachtingsmogelijk
heden: home.kpn.nl/hendrikdam/
Achteraf gezamelijk eten? We zijn van harte welkom bij het Bowling- en Recreatiecentrum Wester
park. Zij bieden ons een speciaal BBQ menu voor Euro 17,50 PP, incl patat, stokbroodjes, sausjes
en salade (www.bowlingwesterpark.nl/). In verband met reserveringen graag aanmelden via
Nanouk Immers (immers@saarlooswolfhonden.nl)
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Warm weer en uw hond….
Eindelijk is het dan toch nog zomer geworden en meteen goed!  Temperaturen van boven de
dertig graden zorgen voor warmte tot ver in de avond en zelfs ’s nachts.  Niet altijd fijn als je veel
te doen hebt, maar zalig als je lekker kunt luieren vanwege je vakantie.
 
Hoe is dat eigenlijk voor je hond?
Hoewel de hond het zomer en winter met dezelfde beperkte garderobe moet doen, is er toch wel
enig verschil tussen z’n winterjas en z’n zomerjas. Als het goed is, is de hond in het voorjaar veel
van de isolerende wol verloren die in de winter zo goed werkt bij lage temperaturen, maar bij warm
weer niet nodig is. Die aanpassing is echter wel redelijk beperkt. Verder kan een hond maar zeer
weinig warmte afgeven via de huid. Zweten zoals de mens kan hij alleen via de voetzolen en dat
is natuurlijk een zeer beperkt oppervlak. Daarnaast koelt een hond via hijgen. De tong is zeer goed
doorbloed en door te hijgen strijkt er veel lucht langs het natte oppervlak en kan er warmte afge
geven worden. Ook gaat er wat lichaamswarmte verloren via de oren. Kijk maar eens in de natuur:
dieren die in de woestijn leven hebben over het algemeen grote oren en dieren die in de kou leven
kleine. Mooie oplossingen heeft moeder natuur toch bedacht, niet dan?
 
Gezond verstand gebruiken
Maar ondanks haar mooie oplossingen om een dier om te laten gaan met deze uiteenlopende
temperaturen, moet het dier toch ook wel z’n gezonde verstand gebruiken…. Nu doen de meeste
honden dat ook wel; kijk maar eens goed en dan zie je dat je dier zelf ook kleine aanpassingen
doet aan de temperatuur. Liggen op een koele ondergrond, zoals een stenen vloer, of languit liggen
in tegenstelling tot opgekruld als het koud is. Dat gaat wel goed.
Er is echter één factor die soms voor problemen zorgt en dat is de mens. Onze planning gaat altijd
door of het nu vriest dat het kraakt of de mussen van het dak vallen. Wij gaan gewoon werken en
onze dingen doen en de hond moet zich aanpassen aan ons schema.  Niks mis mee, zo is het nu
eenmaal, maar als je de hond dan toch uit moet laten op het heetst van de dag (liever niet), pas
dan wel de activiteit aan. Blijf zoveel mogelijk in de schaduw en ga alleen voor de hoognodige
urinelozing en ontlasting. Houd het tempo rustig en wacht met meer beweging en vrij spel tot de
ergste hitte weg is of nog moet komen, door ‘s avonds laat of ‘s morgens vroeg te wandelen of te
fietsen. Bedenk dat bij lichamelijke inspanning veel energie (lees: warmte) vrijkomt en dat je hond,
zoals hierboven beschreven, beperkt is in afgifte van die warmte.
De normale lichaamstemperatuur van de hond in rust is hoger dan die van de mens. Tot 38.5 °C
is normaal, maar verhoging of koorts heeft dezelfde bovengrens als bij de mens. Dus je ziet, er is
minder speelruimte….
Probeer te vermijden dat je je hond meeneemt in de auto als het warm is en de zon schijnt. Zolang
je rijdt en je hebt airco of de ramen open, geen probleem, maar o wee als je parkeert. Laat ‘m niet
achter in de auto, ook niet met de ramen open. Vanaf twintig graden buitentemperatuur en volle
zon kan je auto al snel in een oven veranderen. Bedenk eens hoe dat gaat als het dertig graden is……
Waar veel mensen niet bij stilstaan is dat de temperatuur van asfalt hoog wordt bij warm en zonnig
weer. Loop zelf eens met je blote voeten over de straat!! Ook al wacht je tot later op de dag, de
hoge temperatuur van het asfalt in combinatie met de natte voetzolen (je weet wel, van het zweten)
kunnen tot vervelende verwondingen leiden. Dus denk na voor je de hond langs de fiets de nodige
beweging geeft. By the way, ook het zand van het strand is bloedheet in de zon….
 
Wat kun je doen?
Wat kun je doen, behalve het nalaten van een aantal zaken, om je hond een lekkere zomerdag
te bezorgen? Wat te denken van water? Zet een lekker bad(je) neer om je hond te laten pootje
baden of zelfs zwemmen en trakteer eens op een lekker verkoelend ijsje. Nee, niet zo’n suikerbom
die wij eten, maar geef eens bevroren vlees, bevroren water of bevroren fruit.  Maak van geitenmelk
en fruit of groente puree in de blender, giet het in een vormpje (bv lege verpakking van yoghurtjes,
toetjes) en vries het in. De verpakking eraf pellen nadat de inhoud bevroren is en je hond is er even
“zoet” mee en het is lekker koel…..
 
Wat te doen mocht het onverhoopt toch fout gaan…
Een hond die oververhit gaat raken, begint met hijgen en kwijlen met ver geopende bek.  Je weet
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wel: afkoelen via de tong doordat lucht langs het natte oppervlak strijkt. Wordt de temperatuur echt
te hoog, kan het dier onrustig/ paniekerig worden. Vervolgens sloom, benauwd en het kan gaan
braken. De slijmvliezen kunnen heel rood kleuren. Wordt de situatie nog erger zal het dier bewus
teloos raken en uiteindelijk sterven.
Grijp in bij de eerste symptomen. Zorg voor een koele omgeving, schaduw en rust. Geef water te
drinken, niet teveel ineens en niet te koud. Zo voorkom je veel ellende.
Is de oververhitting al verder gevorderd, ga dan actief het dier koelen. Verwijder het dier uit de
directe hitte naar schaduw en probeer de temperatuur omlaag te krijgen met behulp van koel (niet
koud) stromend water. Leg geen natte doeken óver je dier, maar maak buik, liezen, nek, oren en
poten nat. Zorg dat het water goed tussen de vacht en op de huid komt. Laat kleine beetjes drinken
om van binnenuit af te koelen en laat de hond langzaam herstellen.
 Bij een bewusteloos dier, waarbij de oververhitting echt ernstig is, moet je een dierenarts inscha
kelen als dat kan. Oververhitting in die mate (lichaamstemperatuur boven de 41 a 42 °C) kan veel
schade geven aan de organen en hersenen en zal snel verholpen moeten worden. Bij voorkeur de
buik en de nek scheren en die plekken actief koelen met koel water. Alcohol 70% is eigenlijk nog
beter, dit verdampt namelijk nog sneller, maar daar is meestal niet genoeg van voorhanden.
Gebruik alcohol vooral op plaatsen waar geen of weinig haargroei is zoals bv liezen en de voetzo
len.
Hopelijk herstelt het dier en is een les geleerd! Maar, voorkomen is beter dan genezen. Pas het
tempo van alledag aan de zomerse temperaturen aan en vergeet niet te genieten van het mooie
weer!
Monique Mertens, para-veterinair

Warm weer en de hond,
Een campagne van de Raad van Beheer.
Het kan niet vaak genoeg gezegd worden, laat de hond nooit alleen achter in de auto, ook niet
met het raam open of in de schaduw. Daarom steunen wij ook de campagne van de Raad van
Beheer. Wil je meehelpen met de campagne en posters bestellen? Stuur dan een mail naar in
fo@raadvanbeheer.nl met het aantal posters en welke versie (Nederlands of Engels) en je gegevens.
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Betaling van uw contributie
 
De eerste helft van het jaar ligt achter ons, helaas moeten wij vaststellen dat nog niet alle leden
hun contributie voldaan hebben. Het is natuurlijk zeer goed mogelijk, dat het u eenvoudig ontscho
ten is. We willen u echter doch verzoeken uw contributie zo spoedig mogelijk te betalen. Dat kan
via Rabobank NL47 RABO 0348 0587 80. Voor buitenlandse betalingen is de Swiftcode van de
bank RABONL2U. De contributie over het lopende jaar bedraagt € 25 voor leden en € 15 voor ge
zinsleden.
Vorig jaar zijn we begonnen met automatische incasso. Dat werkt voor ons als vereniging het meest
efficiënt. 
Heeft u nog geen incassoformulier ingevuld dan vragen we u om dat alsnog te doen. U kunt een
formulier aanvragen via penningmeester@saarlooswolfhonden.nl
 
Julia Pau
Penningmeester
 
 

Afkoelen: Ajia bij de bevers
Een foto van een zonnige en snikhete zondag.  Wat doe je dan als Saarlooswolfhond tijdens een
boswandeling?  Een badje nemen in de speciaal voor jou door de bevers aangelegde vijver.
Op de foto Whitefang´s Ajia Ishani of Angou Loup´s Mountain.
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Outcross binnen ons fokbeleid 
of hoe gaan we onze genenpool  verbreden?
De vraag “of” we onze genenpool moeten verbreden is ondertussen verschoven naar “hoe” we dit
gaan doen? De laatste jaren werd er lang, voor sommigen té lang, nagedacht over de mogelijk
heden om de genenvariatie in onze populatie te optimaliseren. Er werd niet alleen nagedacht, er
werden, met een mandaat van de ALV, ook effectieve pistes onderzocht en toekomstgerichte
contacten gelegd. De resultaten hiervan werden op de ALV 2016 aan de leden voorgesteld en
besproken. Deze bespreking resulteerde in een veel breder mandaat van de ALV aan het bestuur.
Het bestuur kreeg de toelating om over te gaan tot concrete acties die kunnen bijdragen tot het
realiseren van de initiële doelstelling.    
 
Outcross handen en voeten geven
Anders dan bij de AVLS en andere Nederlandse rasverenigingen die voor hun ras een outcross
uitvoeren, beschouwen wij iedere combinatie met honden gefokt buiten de NVSWH als een outcross.
Hiermee bedoelen we dus ook honden mét een SWH stamboom. Maar voor een zinvol populatie
beheer voor de toekomst kijken we ook naar  honden van een ander door de FCI erkend ras,
honden van een niet – of nog niet – door het FCI  erkend ras en zelfs honden zonder stamboom.
Wij willen ons niet vastrijden door slechts voor één van de hierboven beschreven pistes te kiezen.
Het is evident dat dit een voorzichtig traject is waarbij iedere beslissing een afweging is van de
opportuniteiten, de knelpunten en de valkuilen. We streven ernaar dit op een zo transparant mo
gelijke wijze te doen. Dit is echter sterk situatie afhankelijk en niet tot in de details uit te schrijven.
Onze vereniging is uniek binnen de kynologie vanwege de gecentraliseerde fokkerij. Het bestuur
zoekt samen met haar leden naar de juiste combinaties die een meerwaarde hebben voor het ras
en ter verbetering en het in stand houden van de kwaliteit van de populatie van de NVSWH.
Niet alle honden kunnen gebruikt worden in de fokkerij en/of een outcrosstraject. Wij begrijpen dat
dit soms moeilijk te bevatten is, gezien de kleine populatie en de noodzaak tot outcross. Maar ook
juist de kleine populatie is een oorzaak van het niet altijd gebruiken van een aangeboden dier. Er
is een grote verwantschap onder de dieren en we zullen zeer voorzichtig moeten omgaan met
fokcombinaties, zodat we weer voldoende diversiteit verkrijgen, zonder te grote concessies te doen
aan onze Saarlooswolfhond. Bij het afwegen van de mogelijke combinaties zullen gezondheid,
type  en gedrag  dan ook heel belangrijke criteria zijn. Voor een geslaagde outcross zal ook het
resultaat van het gesprek met alle betrokkenen (leden en niet leden) een definitieve keuze bepalen.
Een geslaagde outcross gaat verder dan 1 geslaagd nest. De pups, de toekomstige generaties en
fokbeslissingen dienen ook uiterst zorgvuldig gemonitord en gemaakt te worden. Iets wat alleen
succesvol kan gebeuren indien we binnen ons gecentraliseerde fokbeleid blijven samenwerken.
 
Knelpunten
Er zal ook bij alle overeenkomsten in verband met de outcross over veel punten overeenstemming
bereikt moeten worden die binnen onze eigen gecentraliseerde fok – gelukkig - niet ter discussie
staat. Hier bij denk ik aan: pupprijs, nestkeuze, kosten van gezondheidsonderzoeken, inspraak in
de pupbemiddeling, welke afspraken kunnen we maken om de last van het hebben van een nest
om te buigen naar een kans, hoe veel “surplus-puppies ” kan ons ledenbestand aan en hoe gaan
we hier mee om… Kortom een hele waslijst waarover onderhandeld moet worden en die bij iedere
combinatie hoogstwaarschijnlijk andere accenten zal krijgen.  Het staat ons als doel voor ogen om
het gecentraliseerde fokbeleid hierbij toch optimaal in zijn waarde te laten.  Hierbij  zullen dus niet
enkel  zuiver foktechnische, maar ook  persoonlijke belangen van de mensen waar we mee in
gesprek zullen moeten gaan en de wederzijdse bereidheid tot het vinden van een goed en verde
digbaar compromis doorslaggevende factoren worden. Laat het duidelijk zijn dat in deze bespre
kingen de insteek  en attitude van de betreffende gesprekspartners bepalend zullen zijn in de kans
op een succesvolle landing. Sinds de ALV de deur heeft open gezet voor het aanvaarden van
mensen met een SWH die gefokt werd buiten de NVSWH als lid, worden we  met een bijkomende
problematiek geconfronteerd. Door het onderschrijven van hun lidmaatschap bij de NVSWH
aanvaarden  deze nieuwe leden – veelal actieve fokkers -  de keuze van de NVSWH om haar fok
kerij op een gecentraliseerde wijze te laten verlopen. Het gecentraliseerde fokbeleid wordt in
principe dan ook gedeeld door alle leden. Toch moeten we vaststellen dat deze leden hier kiezen
voor een dubbelsporige activiteit als fokker. Enerzijds engageren ze zich om met de- al dan niet
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Open Klasse Reuen
op de clubmatch

reeds verkregen pup - te fokken in overleg met  en volgens de regels van de NVSWH. Maar ander
zijds, zetten zij de fokkerij met hun niet-NVSWH honden – meestal – gewoon verder. Dit komt op ons,
als bestuur, als inconsequent en tegenstrijdig over. Deze gang van zaken betreuren wij dan ook
ten stelligste. De wijze waarop deze leden met deze problematiek omgaan  en hierover met ons in
overleg gaan, zal medebepalend zijn in welke  mate toekomstige engagementen van onze vere
niging uit naar deze leden toe zullen worden vorm gegeven.  Wij hebben het er als bestuur moeilijk
mee dat men tracht te gokken op twee paarden tegelijk, terwijl deze beide paarden volgens
ethische en foktechnische totaal verschillende en soms tegenstrijdige criteria in dezelfde wedstrijd
lopen.
 
Welke pistes worden er nu concreet bewandeld?
Hier zou het bestuur graag duidelijkheid over geven, maar we kunnen dit helaas nog niet gedetail
leerd doen.  Dit omwille van het feit dat de gesprekken met de Raad van Beheer over deze materie
pas in het najaar kunnen doorgaan. We kiezen er als bestuur niet voor om de gesprekken met de
RVB te hypothekeren door nu al in details te treden.  
Wel willen we u gerust mededelen dat er gesprekken lopende zijn met eigenaars en fokkers van
honden mét een SWH stamboom en honden van andere rassen.  Bij de honden mét SWH-stamboom
willen wij ons ook richten naar de honden van ex-leden die interesse hebben aan de genenverbre
ding mee te werken.
En mijn hond dan zal u nu hoogstwaarschijnlijk denken? Misschien past uw hond perfect in het
plaatje om nu al ingezet te worden, maar het kan ook zo zijn, dat hij beter past in een combinatie
met een volgende generatie.  Echter, zonder uw medewerking, zij het in de bereidheid een nestje
te fokken, uw reu inzetbaar te maken of een “outcrosspup” een warm thuis te geven heeft dit
project minder kans van slagen. Het bestuur heeft er dan ook het volste vertrouwen in, dat het u
als gemotiveerde partner mag ontmoeten in dit traject. Samen kunnen vele schouders immers veel
werk aan.
Ja, dit wordt een verhaal van vele generaties! Een traject van aangehouden inspanningen waarbij
we naast successen hoogstwaarschijnlijk ook op mislukkingen zullen stuiten en hier ons leergeld
voor moeten betalen. Toch wil het bestuur dit engagement aangaan uit liefde voor de Saarloos
wolfhond en uit respect voor al het werk dat al méér dan 40 jaar door de NVSWH werd verzet om
de SWH te maken tot de prachtige unieke rashond die wij nu mogen koesteren. We houden er aan
u als lid dan ook te bedanken voor het gestelde vertrouwen op de Algemene Leden Vergadering
en het, door velen, toegezegde engagement om dit proces te doen slagen. Wij gaan hierover ook
graag met u in dialoog.
Er wachten de SWH en de NVSWH nog vele spannende en boeiende jaren en uitdagingen.
In verbondenheid rond dit unieke ras,
Namens het bestuur
 
 
Jan Verbeeck
voorzitter
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Uitnodiging Bijzondere  Algemene Ledenvergadering
Aan het verenigingsfokreglement, afgekort het VFR, zijn sinds de goedkeuring door de leden op de
algemene ledenvergadering van 23-06-2002, geen inhoudelijke wijzigingen meer gedaan.
Echter, in de loop van de tijd zijn wel de veranderingen die in het kynologisch reglement plaats
gevonden hebben doorgevoerd in ons VFR. Verder heeft de Raad van Beheer haar leden, waar
onder de Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden, verzocht om een en hetzelfde format
toe te passen, opdat alle verenigingen aangesloten bij de Raad van Beheer, uiterlijk een gelijk
fokreglement hanteren.
Om verwarring te voorkomen heeft de raad ons gevraagd om het VFR nog eens onder uw aandacht
te brengen en ter stemming aan te bieden ook al zijn er geen inhoudelijke wijzigingen.
Derhalve wil het bestuur van de gelegenheid gebruik maken om tijdens de infomeeting van
26-11-2016 tijd vrij te maken om aan deze wens van de raad te voldoen middels een korte Bijzon
dere Algemene Ledenvergadering.
 
Hierbij roepen wij u op om naar deze BALV te komen en van uw stemrecht gebruik te maken.
Agenda: Het VerenigingsFokReglement , te vinden op onze website: www.saarlooswolfhonden.nl
Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, dan kunt u een ander lid van de vereniging uw stem voor u
uit laten brengen. Formulieren waarmee u een medelid kunt machtigen, zijn verkrijgbaar bij het
secretariaat.
Uw stem als lid is niet geldig, mocht u vergeten zijn uw contributie voor 2016 te voldoen.
Met vriendelijke groet,
Monique Mertens, Secretaris Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden.
 

Infomeeting  - FOKKERIJ-
Graag nodigen wij jullie uit voor een infomeeting over de fokkerij op zaterdag 26 november 2016
(aansluitend aan de BALV). Het fokken van honden en de voortplanting van honden is een heel
breed en interresant onderwerp. Het fokken van een nestje gaat verder en is toch wat lastiger dan
enkel een reu en teef hebben.
Ook binnen het centraal fokbeleid is het goed als eigenaar een goed idee te hebben wat er allemaal
samen komt met het fokken van een hond; gezondheidsonderzoeken, vererving, loopsheden,
progesteron prikken, dekkingen, de geboorte etc. Op de ledenvergadering gaven veel aanwezigen
ook te kennen graag meer hierover te horen.
Graag nodigen wij u derhalve uit voor een infomeeting waarin de fokkerij van de rashond centraal
zal staan. Heeft u vragen of een bepaald onderwerp wat u al tijden bezig houdt? Neem dan
contact op met secretariaat@saarlooswolfhonden.nl.
Meer informatie en een agenda volgen ruim voor de infomeeting in een nieuwsbrief.
 
Wanneer: 26 November
Tijd: 13:00 - +-17:00 uur
Waar: Dorsphuis de Lier, Koningsweg 12, 6655 Puiflijk
 
Graag tot dan!
Namens het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden
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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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Arnhem Joe Kat Show 5 mei 2016
Keurmeester: Mw. I.Y. Onstenk-Schenk
Reuen:
openklas: Lyco van de Wolfsdreuvnik, eige
naar: R. Hoving. 1 uitmuntend CAC. 3jr. zg. type,
hoofd passend bij het lichaam, goede lengte
voorsnuit, mooi licht oog, oor zou iets wijder ge
dragen kunnen worden, goede bovenlijn, achter
goed gehoekt, mooie kleur, goed gebit, loopt
soms goed.
Teven:
jeugdklas: Ohzesde, eigenaar: W. Cloosterman.
1 uitmuntend CAC BOB. 1 jaar, typische teef,
mooi hoofd, prima oogkleur, goede vlakke
schedel, goede snuitlengte, oor goed aangezet,
goede bovenbelijning, prima staart dracht en
lengte, prima bespierde achterhand, goede
dubbele vacht, lichtvoetig gangwerk.

Dortmund (DE) 7 mei 2016
Keurmeester: Hans-Erhard Grüttner (DE)
*gefokt buiten de Nederlandse Vereniging van
Saarlooswolfhonden
Teven:
jeugdklas: Lobo's Legend Avery*, eigenaar:
Sabrina Sass. Ohne Bewertung. 

Dortmund (DE) Europasieger 6 mei
2016
Keurmeester: Christian Stefanescu (RO)
*gefokt buiten de Nederlandse Vereniging van
Saarlooswolfhonden
Reuen:
jeugdklas: Omer, eigenaar: mijnheer en me
vrouw van der Geer- de Wit Cornelis. 1 uitmun
tend Anw.Dt.Jug.Ch.VDH  BOB Beste Jugendhund.
Beautiful male in exc. condition, typ. expression,
strong neck enough long, strong bones exc, feet,
normal develop in chest, typ. topline and corr.
underline, good colour, normal temperament,
good movement.
openklas: Le'misun van de Wolfsdreuvnik, eige
naar: J. van de Linde. 1 uitmuntend Anw.Dt.Ch.
VDH res.CAC/res.CACIB. Typ. general apperan
ce good proportions, good head, good bones
normal develop in chest, forfeed turning out,
normale topline. strong croup, quality coat,
good colour, normal movement. 
Teven:
jeugdklas: Lobo's Legend Avery*, eigenaar:
Sabrina Sass. 1 uitmuntend Anw.Dt.Jug.Ch.
VDH. beautiful bitch, typ. expression, beautiful
head and bones, typ. topline, good angulati
ons, corr. movement, quality coat, good pig
mantation.
Tevens behaalde op deze tentoonstelling Omer, ei
genaar: mijnheer en mevrouw van der Geer- de
Wit Cornelis, fokker: J. van Asten en Lobo's Le
gend Avery*,eigenaar/fokker: Sabrina. Sass
de "VDH-Europajugendsieger 2016"(VDH-Ejs
g'16) titel.

Saarbrücken (DE) IRAS 15 mei 2016
Keurmeester:Miroslav Zidar(SL)
Teven:
veteraanklas: Oishani Othari van Koekie's
Ranch, eigenaar: C. Schröder 1 uitmuntend.
Kompakte gut prop. +pigm. Hundin. Typ. Kopf,
festen Rucken, Kor. Rute, gute Winkel, gut entw.
Brustpartie, Korr. Stellung. Fliess. Bewegung Anw.
Dt.Vetr.CH.VDH BOB

Saarbrücken (DE) nationale 16 mei
2016
Keurmeester: Mrs. Ruth Wagner(LU)
Teven:
veteraanklas: Oishani Othari van Koekie's
Ranch, eigenaar: C. Schröder 1 uitmuntend. 10
1/2 Jahre, typ. Kopf + Ausdruck, korr. Winkelun
gen. vz id Bewegung., Anw.Dt.Vetr.CH.VDH BOB
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Clubmatch 21 mei 2016
Keurmeester: mw. N.G. Timmermans-Kadenko
*gefokt buiten de Nederlandse Vereniging van
Saarlooswolfhonden
Reuen:
jeugdklas: Omer, VDH-Ejsg'16, eigenaar: mijn
heer en mevrouw van der Geer- de Wit Cornelis.
1 uitmuntend, 1 jaar oud, zeer mooi type, goede
lichaamsverhoudingen, mooi wigvormig hoofd,
goede verhouding, schedel: snuit, licht oog, klein
goed geplaatst oor, correct gebit. typsiche bo
venbelijning, correcte staartaanzet. Voor de
leeftijd goed ontwikkelde ribbenkast. staart ras
typisch, licht Frans voor, evenredige hoekingen.
correct in gangen, kan iets ras typischer als de
snelheid in presentatie minder is. rastypische
vacht net voldoende kraagvorm, zeer vrij in ge
drag. Orin, eigenaar: de Haan E.A./Doldersum
M.H.W. 3 uitmuntend, 1 jaar oud, prima hoogte,
wat compact tonend totaalbeeld. hoofd vol
doende in schedel en snuit. schedel moet niet
zwaarder, geeft de indruk van wat bredere wig.
mooi licht oog, prima geplaatst oor, zeer strak,
nog net scharend gebit, prima nek, rechte top
lijn, iets lage staartaanzet. hoekingen nagenoeg
in balans, staat rastypisch voor met voldoende
breedte voor de leeftijd. voldoende ontwikkelde
ribbenkast, gaat met wat korte pas door de ring,
kan vaster in front, goede vacht en structuur,
mooie staartdracht. Osharik, eigenaar: S.
Götsch. 2 uitmuntend. 1 jaar oud, mooie verhou
dingen, krachtig bone maar nog zeer jeugdig in
lichaam, zeer mooie lengte in hoofd, prima be
lijning, schedel moet niet zwaarder, uitdrukkings
vol, licht oog, correct, strak scharend gebit, grote
elementen, oren flink van formaat, correct ge
dragen, droge nek, rechte toplijn, goed aange
zette staart, goede borstkas en onderbelijning,
hoekingen evenredig, gangen evenredig, licht
voeding, iets nauw achter en wat los voor. vacht
van goede structuur, nu uit vacht goede kraag
in aanleg. Orion**,   eigenaar: Berrocal P. ** 
buiten mededeling gekeurd, abs, 1 jaar, zeer
mooi rastype, mooie verhoudingen in lichaam,
passend gestrekt hoofd, correct schaargebit,
wolfachtig in uitdrukking met mooi klein vlezig
oor, mooie nek en toplijn, goede staartaanzet,
staart van goede lengte en dracht, rastypische
hoekingen voor, passende hoekingen achter,
mooie stand in front, harmonische, nog jeugdige
gangen met goede hoofd- en staartdracht, zit
mooi in de vacht, relaxed en stabiel gedrag.
tussenklas: Brimir*, eigenaar.: Graaff C. de., 1
zeer goed, 2 jaar oud, middelgrote forse jongen,
die ik graag wat hoger op de benen wil zien,
gesterkte wig, parallelle belijning, uitdrukkings

vol, geel oog, wat wijd gedragen oren, de sche
del mag niet breder, correct gebit, goede nek,
toplijn mag krachtiger, correcte staart aanzet,
goed ontwikkelde voorborst en ribbenkast, rib
benkast is te diep, zag graag iets minder vering
in de polsen, sterk gehoekte achterhand, gaat
met korte pas, onregelmatig met wat zwakke rug
en te hoog gedragen staart, vacht van goede
structuur en goed masker, vrij in zijn gedrag.
openklas: Malek van de Wolfsdreuvnik, eige
naar: Haastrecht v. R./ Haastrecht- Poetsema. M.
A.,  zeer goed, 2 ½ jaar, flinke jongen, wat com
pact tonend en verhoudingen, passend hoofd,
wat sterke wigvorm, goede schedel snuit, belij
ning prima, uitdrukking licht, geel oog, krap
scharend compleet gebit, zie graag iets meer
halslengte, wat sterk ontwikkelde schoft, vol
doende rechte rug, hoog aangezette en gedra
gen, staart net tot de hak reikend, voorhand
voldoende gehoekt, zeer sterk gehoekt achter,
rastypische stand in front, maar de polsen
mogen minder vering vertonen, gangen nage
noeg stuwend, maar kan rastypischer zijn.        
Lyco van de Wolfsdreuvnik, eigenaar: Hoving
C.P. 1 uitmuntend, 3 jaar oud, middelgroot,
prima type met mooi rastypisch wigvormig
hoofd, goede verhouding, mooie uitdrukking,
lichtgeel oog, correct geplaatst en gedragen
oor, goede halslengte, toont iets ontwikkelde
schoft waardoor zijn toplijn aflopend lijkt, correc
te staart aanzet en dracht, compleet scharend
gebit met tandsteen, prima voorhand construc
tie, mooie voeten, achter wat sterker gehoekt,
kan heel rastypisch lopen, maar vertoont wat
vluchtgedrag richting een kant, tijdens het gaan
toplijn mooi horizontaal en hoofd naar voren en
heel rastypisch, prima vachtstructuur en rasty
pisch gedrag. Levi van de Wolfsdreuvnik, eige
naar: Mr. en Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-Ton
nard Jan & M. & J, verzorger: Welgraven G., 3
uitmuntend, 3 jaar oud, van prima rastype met
mooie verhoudingen in lichaam, rijzig totaal
beeld, passend bone, mooie hoofdbelijningen
en verhoudingen, maar iets te hoog gedragen
oor, uitdrukkingsvol, licht oog, mooie hals en
rechte toplijn, correct schaargebit, iets hellend
bekken, goede staart aanzet, hoekingen voor en
achter niet optimaal in balans staat, correct voor
met mooie voeten, maar iets zwak in de pols,
vooral rechter, ruim gehoekt achter en stand,
mag iets correcter, gangen in front correct, iets
los in pols en achter ingehouden en koehakkig,
correcte staartdracht, correcte vachtstructuur,
wat uit vacht, gereserveerd gedrag. Lothar van
de Wolfsdreuvnik, eigenaar: Laan W.J. van der.,
abs. Le'misun van de Wolfsdreuvnik, eigenaar:
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Linde J.P.A. van der, uitmuntend, 4 jaar van
prima grootte, nagenoeg gestrekt lichaam,
passend bone, lange gestrekt hoofd met prima
belijning, scharend compleet gebit, uitdruk
kingsvol geel oog, correcte oor aanzet, kan iets
meer halslengte tonen, rechte toplijn en goede
staart aanzet, staart net tot de hak, staartdracht
horizontaal, voorhand ligt naar voren gescho
ven, middelmatig gehoekt, achter wat sterker
gehoekt, rastypische frontstand en voeten,
gangen zijn lichtvoetig, maar iets inhoudend
achter, rastypisch in front, prima vachtstructuur,
zag graag iets meer masker, prima gedrag. Leff
van de Wolfsdreuvnik, eigenaar: Melsen- Ma
joor Antoinette & P.M., 4 uitmuntend, 3 jaar,
krachtige reu van mooi type met goede verhou
dingen, expressief hoofd van mooie lengte en
prima belijning, schedel mag niet breder, correct
schaargebit, mooi geel oog, correct geplaatst
prima oor, prima nek, iets uitgesproken schoft,
rechte rug, correcte staart aanzet, goed gedra
gen, voldoende gehoekt voor, iets ruimer achter,
best diep ontwikkeld lichaam, krachtige benen,
staat rastypisch voor met goed gevormde voe
ten, gangwerk kan rastypisch lopen, maar ver
toont sterk vluchtgedrag, rastypische vacht,
gedrag rastypisch en heeft meer tijd nodig om
zich aan te passen. Jaromir van de
Wolfsdreuvnik, eigenaar: Horstink-van Dongen
P. en M., uitmuntend, 5 ½ jaar oud, mooi rijzig
totaalbeeld met mooi bone goede verhoudin
gen in lichaam, mooi gevormd lang wigvorming
hoofd, schedel iets breed, wijde oorstand, doet
iets af aan de uitdrukking, compleet niet opti
maal scharend gebit, mooi geplaatst licht oog,
goede nek, rastypische toplijn, iets hoge staart
aanzet, lengte kan iets meer tot de hak, draagt
de staart niet overdreven, rastypische construc
tie en hoeking in front met mooie voeten, goed
ontwikkelde ribbenkast en onderbelijning, wat
sterker gehoekt achter, verende lichtvoetige
gangen, houdt iets in achter, vacht van goede
structuur, rastypisch nagenoeg in balans.  Whi
tefang's Amarok-Nanook Luthorof Angou
Loup's Mountain, B.W.NL'14,CW'15, eigenaar:
Mertens M., 2 uitmuntend, Reu van 5 ½ jaar,
middelgroot met gestrekte verhoudingen in het
lichaam, mooi hoofdtype, zeer uitdrukkingsvol
met goede verhoudingen en belijning, correct
gedragen oor, uitdrukkingsvol licht oog, com
pleet schaargebit, goede nek, rechte toplijn,
goed aangezette staart, goede lengte, evenre
dige hoekingen voor en achter, prima stand front
en voeten, prima ribbenkast, ruime lichtvoetige
ganen, prima vachtstructuur, mooi masker,
vluchtgedrag binnen de standaard, vacht van

prima struktuur. Bosko, eigenaar: Pielanen-De
genhardt E, verzorger: Reijs S., goed, 7 jaar,
prima hoogte, wat compacte lichaamsverhou
dingen, hoogbenig, elegant, waar ik meer rasty
pische harmonie wil zien in de constructie, hoofd
van goede lengte maar wat diep in schedel,
uitgesproken stop, mooi licht oog goed ge
plaatst, correct gedragen wat grotere oren,
correct schaargebit met grote elementen en
veel tandsteen, wat korte croupe, staartaanzet
kan rastypischer, voorhand sterk naar voren
geschoven en matig gehoekt, mist de voorborst,
staat recht voor met goede voeten, sterk gehoekt
achter waardoor mist de harmonie in gangwerk
en vertoont niet de rastypische bovenbelijning,
vacht van goede structuur, vertoont sterk vlucht
gedrag. Kane, JW'09, eigenaar: Verbeeck-Ton
nard J. & M. & J, verzorger: Onna-v.d. Kamp E.
van. uitmuntend, 7 jaar oud, krachtige rastypi
sche reu met goede verhoudingen, passend
hoofd, wigvormig hoofd kan iets vlakker in sche
del, wat donker, met in aanleg nog geel, goed
geplaatst oog, vlezige, wat wijd gedragen oor
van mooi formaat, gebit correct scharend, prima
nek, rastypische bovenbelijning en staartaanzet,
staart van prima lengte, hoekingen in balans,
gangen evenredig met laag gedragen hoofd,
en lage correcte staart, mooie vachtstructuur,
prima kraag, nekhuid iets ruim, zeer stabiel ge
drag. Abel, eigenaar: Lijnse-Raeimakers S.. uit
muntend, 7 ½ jaar oude krachtige reu van type,
rijzend totaal, iets ruim in de hoekingen, zeker
achter, uitdrukkingsvol wigvormig hoofd met
mooi masker en prima belijningen, compleet
strak scharend gebit, prima geel oog, correct
rastypisch oor, goede nek, iets ruim in het nekvel,
rechte toplijn, goede staartaanzet, en staart tot
de hak reikend goede voorborst en ribbenkast,
goede constructie in front en hoeking, achter te
sterk gehoekt, waardoor de gangen niet opti
maal in balans, achter veel stuwing, staartdracht
hoog bij het gaan, prima vachtstructuur, mooi
masker, stabiel gedrag.
fokkersklas: Mysmoke van de Wolfsdreuvnik,
JW'14, Ned.Kamp., eigenaar: Verbeeck-Ton
nard J. & M. & J. Verzorger Immers. N. 2 uitmun
tend, 3 jaar, prima type met goed totaalbeeld,
gestrekt in lichaam, wigvormig hoofd, nog goed
licht oog, klein oor, goed gedragen, correct
gebit, lange nek, rechte toplijn, goed aangezet
te staart wordt wat hoog gedragen, in lengte net
tot de hak, goede hoekingen en verhoudingen
in front, voorborst voelbaar, prima ribwelving en
onderbelijning, nog harmonische hoekingen
achter, kan heel rastypisch lopen op lager tempo
met dan betere staartdracht, iets nauw achter,
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jongste puppyklas: Polly-Pilar van de
Wolfsreuvnik, eigenaar: Verbeeck-Tonnard J. &
M. & J., verzorger: Quartier B. 1 veelbelovend, 4
maanden mooi type, krachtig harmonisch teefje
met mooi lang wigvormig hoofd, prima hoofdbe
lijning op dit moment, mooi licht oog en passend
bone, scharend gebit, aan het wisselen, lange
nek, rechte rug, goed aangezet en gedragen
staart, goed gehoekt in front, iets ruimer achter,
gaat goed uit de voeten, mooie vachtstructuur
met prima masker, goed gepigmenteerd voor
haarkleur, vrij gedrag.
puppyklas: Iaret, eigenaar: Heininga. R. 1 veel
belovend, 6 maanden, elegante teef van mooi
type met goede  verhoudingen, rastypisch
hoofd lange wig, voldoende vlak in de schedel,
prima uitdrukking, oog voldoende gelig, goed
geplaatst oog, wat ruime oortjes, prima nek,
rechte toplijn, krap scharend gebit, hoekingen
voldoende in front, ruimer achter, voorborst nog
niet uitgesproken, prima onderbelijning, prima
stand en voeten, staart goed aangezet en ge
dragen, moet nog in de staartlengte groeien,
prima vachtstructuur, gedrag gereserveerd
zonder dreiging. Isjtar, eigenaar: Hofwegen. L.,
matig belovend, 6 maanden, mooi type met
prima verhoudingen, maar wat zwaardere con
ditie op dit moment, wigvormig hoofd van goede
lengte, lijkt een beetje elegant voor haar li
chaam, hoofd moet nog in de oren groeien,
prima licht oog , correct schaargebit, goede nek
en toplijn, hoekingen nagenoeg in balans, prima
voeten, evenredige gangen, zal meer lichtvoe
tigheid vertonen bij minder zwaar gewicht, knikje
in laatste werveltje van de staart, prima vacht
structuur en goede ondervacht en mooi masker,
stabiel en vrij gedrag.
jeugdklas: Lobo's Legend Avery*, eigenaar:
Sass Sabrina., goed, 10 maanden oud teefje
waar in ik graag meer saarloos terug zou willen
zien, hoogbenig, vrij compact lichaam, hoofd
goede lengte met open wig, expressie en oog
plaatsing zie ik graag rastypischer, wel mooi licht
oog, correct schaargebit, wat groot oor, goede
nek, rechte toplijn, goed gehoekt voor, mist
voorborst, zeer goed gehoekt achter, lange
staart, goed gedragen, maar plaatsing kan
rastypischer, staart wordt met een bocht aan het
einde gedragen, krachtig bot, licht Franse stand,
gangen niet rastypisch met overreaching en
nauw achter, vacht van goede structuur, gere
serveerd gedrag. Ohzesde, eigenaar: W. Cloos
terman, 1 uitmuntend, 1 jaar oud teefje van mooi
type en prachtige verhouding, zeer mooi hoofd,
wolfachtig, fraaie uitdrukking, lichte ogen, nage
noeg klein oor, goed gedragen, correct schaar

mooie vachtstructuur, vrij gedrag. Biko, eige
naar: Broek, W.M.E. 1 uitmuntend, 7 jaar, krach
tig met een goed ontwikkelde substantie, correc
te lichaamsverhoudingen, rastypisch hoofd, wat
sterke wig en wijd gedragen oren, compleet
schaargebit, goed geplaatste lichte ogen, prima
nek, wat ruim in huid, mooie toplijn, goede
voorhandsconstructie met voldoende uitgespro
ken voorborst en goede ribwelving, achterhand
hoeking in balans, rastypische vrije gangen,
staart van prima lengte en dracht, vrije harmo
nische, rastypische gangen, prima vachtstruc
tuur en mooi masker.
kampioensklas: Kamp. Joscha van de Wolfs
dreuvnik, Ned.Kamp./ Int.Kamp., BW'13,
W'13, B.W.BE'14, BW'14, W'14, VDH-Bsg'15,
W'15, B.W.BE'15, BW'15, eigenaar: Verbeeck-
Tonnard J. & M. & J. 1 uitmuntend, 5 jaar, zeer
mooi type met rastypische balans in verhouding
en constructie, mooi wigvormig hoofd met
goede belijningen, uitdrukkingsvol licht oog met
passend klein oor, correct schaargebit, mooie
neklengte en toplijn, correcte staartaanzet en
lengte, soms enthousiast gedragen, hoekingen
mooi in balans, goed ontwikkelde borstkas, staat
correct op zijn voeten, gaat lichtvoetig en in
balans, vacht goed van structuur, is nu uit vacht,
stabiel en vrij gedrag. CLUBMATCH WINNER
2016.
veteraanklas: Kamp. Nosh, B.W.NL'15, eige
naar:Hoving C.P. 1 uitmuntend, 8 jaar, grote
substantievolle reu, in prima conditie, lange, wat
brede wigvorm in hoofd, wat wijd geplaatst oor,
compleet schaargebit, uitdrukkingsvol, licht
oog, schedel mag vlakker, goede nek, rechte
toplijn, correcte staartaanzet, prima voorborst en
ribwelving, correct gehoekt voor en voldoende
achter, passend achter typisch hazenvoet, gaat
vrij iets overstappend met acceptabele staart
dracht, nauw achter, vacht van goede structuur
met goede ondervacht en nog voldoende
masker, zeker en vrij en stabiel gedrag. Chinouk
Calucha, eigenaar: Rijks M.W. 2 uitmuntend, 10
jaar, mooi type met goede verhoudingen, flinke
substantie, en goed passend bone, mooi lang
hoofd met goede belijningen mooie uitdrukking
met licht oog, klein passend oor, voldoende nek,
toplijn recht, maar staat ondergeschoven, voor
hand licht naar voren geschoven, middelmatig
gehoekt, goed gehoekt achter, goede benen en
voeten, prima ribbenpartij, staart voldoende
lengte, gangwerk vrij voor iets gebonden en
stijfjes achter, mooie vachtstructuur met kraag,
vrij gedrag.
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gebit, goede halslengte, rechte rug, fraaie staart
aanzet, voldoende gehoekt oor, wat ruimer
achter, voorborst en ribben ontwikkeling hebben
nog tijd genoeg, staat goed op haar benen,
goede voeten, gaat met mooie vrije gangen,
correcte staartdracht, prima vachtstructuur, vrij
gedrag.
openklas: Runa*, eigenaar: Krijgsman. N., 2 uit
muntend, 2 jaar oud, prima rastype middelgroot,
graag iets hoger op de benen met goede li
chaamsverhouding, rastypisch wolfachtig, hoofd
met lichte ogen, wat ruim voor, mooi masker,
correct gebit, goede nek en toplijn, prima staart
aanzet, voldoende gehoekt voor, iets ruimer
achter, goed ontwikkelde voorborst en ribben
kast, staat correct op de benen, gangwerk ruim
met overstappen en hakactie, correcte staart
dracht, vacht van goede structuur, beetje uit
vacht, voldoende stabiel gedrag, presentatie
kan beter. Fylgja*, eigenaar: Smit-le Poole N.,
goed, 2 jaar oud flinke teef, rijzig maar vrij com
pact, totaal beeld met krachtige rond bone,
krachtig hoofd mist parallelisme, kan voor mij wat
vrouwelijke, met open wig, wat krachtig in snuit
en sterke stop, correct schaar gebit, lichte ogen,
kunnen schuiner geplaats worden, klein oor, iets
wijd gedragen, lange nek, rechte rug, voorhand
ligt naar voren geplaats, wat korte opperarm,
mist voorborst, sterk op lopende buiklijn, meer
hoeking achter met hogere hak, gaat stuwend
met wat korte overstappende pas en hakactie,
prima vacht, goede gereserveerd, stabiel ge
drag. Mitawa van de Wolfsdreuvnik, B.J.W.
NL'14, B.J.W.BE'14, BNLJCh., JW'14, eigenaar:
Mertens Monique., 1 uitmuntend, 2 ½ jaar, prima
type, rijzig totaalbeeld met goede hoogte-lengte
verhouding, mooie lange wig, goed parallel,
mooi geel schuingeplaatst oog, kleine iets wijd
gedragen oor, correct schaargebit, lange vrije
nek, gaat harmonisch over in rechte rugbelij
ning, correcte staart aanzet en dracht goed
gehoekt voor, iets ruimer achter, voldoende
voorborst, nog jeugdige onderbelijning, mooi
passend bone, correcte voeten, harmonische
rastypische gangen, correcte vachtstructuur
met kraagvorming, maar uit vacht, gedrag sta
biel gereserveerd. Bonja, eigenaar: Rijks M.W., 3
zeer goed,  6 jaar, prima type wat verlegen in
presentatie en daardoor laat ze zich niet op haar
best zien, mooi lang hoofd, schedel moet niet
krachtiger en toont iets te gerond door oren
continu naar achteren te stoppen waardoor
haar uitdrukking minder vrij wordt, lichte ogen,
correct schaargebit, goede halslengte en rug
belijning, correcte hoekingen voor, passend
bone, goede voorborst, ribbenkast en onderbe

lijning wat ruim gehoekt achter met hogere
hakken, in de gangen niet optimaal, harmonisch
komt achter niet optimaal uit de voeten en gaat
nauw, correcte staartdracht, prima vachtstruc
tuur, zeer gereserveerd. Kayleigh, eigenaar:
Verbeeck-Tonnard J. & M. & J., verzorger: Quar
tier B., 4 zeer goed, 7 jaar oud, correct type met
goede verhouding in voorbenen en lichaam,
lang hoofd waar ik belijningen iets zuiverder wil
zien, schaargebit erg heel veel tandsteen, oog
plaatsing schuiner, oog is wat rond, goed ge
plaatst ruim oor, goede nek en toplijn, croupe
gerond, staart nog correct geplaatst en voldoen
de lengte, voorhand matige hoekingen, ruim
gehoekt achter waardoor in gangen niet opti
male balans, gaat erg nauw achter, vacht vol,
goede structuur met kraag, stabiel gereserveerd
gedrag.
kampioensklas: Kamp. Whitefang's Ajia Ishani
of Angou Loup's Mountain, Ned.Kamp., BW'11,
W'13, B.W.BE'14, BW'14, B.W.BE'15, BW'15, ei
genaar: Verbeeck-Tonnard J. & M. & J.1 uitmun
tend, 6 jaar, mooie rastypische teef van groot
formaat met mooie verhoudingen en passend
bone, mooi bone ,mooi hoofd van goede lengte,
prima belijning, uitdrukkingsvol licht oog, mooi
oor, correct schaargebit, goede nek, rechte
toplijn, goed geplaatste staart, voorhand mooi
in balans, iets ruimer gehoekt achter, wat kort in
bekken, mooie voeten, gangen nagenoeg in
balans en rastypisch met goede dracht van
hoofd en staart, prima vachtstructuur met kraag,
stabiel in gedrag. CLUBMATCH WINSTER
2016. Kamp. Ayka, Belg/Lux/Int. Kamp. NJK,
JW'09, NHSB 2727981, G.: 19-11-2008, F.: C.Y.
Abelsma-Zijderhand, V.: Kamp. Ivar Ivano Tim
berley, M.: Barbara, eigenaar: Cloosterman W. 2
uitmuntend, 7 ½ jaar, mooi type, rijzig totaal
beeld, prima beenhoogte en lichaamslengte,
mooi belijnd, wigvormig hoofd, oog voldoende
schuin, mag wat lichter, prima oor, compleet
scharend gebit , op 1 snijtand na, goede nek,
rechte toplijn, staart hoog aangezet en gedra
gen, voldoende gehoekt met goed ontwikkelde
voorborst en ribbenkast, mooi bone, correcte
voeten, goed gehoekt achter, evenredige vrije
gangen, iets nauw achter, mooie vachtkleur en
structuur, vrij stabiel gedrag.
veteraanklas: Enya Electra Timberley, eige
naar: Aarup F., 2 zeer goed 11 year old, very
heavy and massive girl who is still feminine in her
head, with quite enough elegance in bone but
very huge in substance, correct length of the
body, long feminine parallel head, complete
scissorbite, expression could be more typical due
lack of the correct position of the eyes, eyecolour
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light, correct earset, but a little bit in size, good
neck, straight topline, broad in front and ribs,
enough forechest, a little weak in pasterns, cor
rect feet, correct angulation in front, too much
in the rear, low tailset, tail could be longer, carried
well, eak in her movement with no drive and short
step, correct coat structure and behavi
our. Blaithin, eigenaar: Bloem-Spanjer W., 1 zeer
goed, 13 jaar oud, wolfachtig in haar verschij
ningsvorm, elegant, goede beenlengte, li
chaam toont iets compact door ondergescho
ven achterhand, mooi hoofd, met donkerbruin
oog wat niet wenselijk is, kleine wat wijd gedra
gen oor, goede nek en toplijn, iets naar voren
geplaatste voorhand, nog voldoende voorborst,
ovaal bone, correcte voeten, hellend bekken,
lage staartaanzet, correcte dracht, uitgesproken
hakken,zorgen bij het gaan voor instabiliteit
achter en daardoor niet harmonisch gangwerk,
correcte vachtstructuur, stabiel gedrag, nog
uitstekende conditie en glanzende vitale uitstra
ling.

Hulten 4 juni 2016
Keurmeester: A. de Wilde (BE).
*gefokt buiten de Nederlandse Vereniging van
Saarlooswolfhonden
Reuen:
jeugdklas: Omer, eigenaar: mijnheer en me
vrouw van der Geer- de Wit Cornelis. 1 uitmun
tend, CAC BOB. Goede maat en verhoudingen,
erg sociaal karakter voor dit ras, goede vacht,
typisch hoofd, goede hals, haast rechte rug,
goede staart aanzet, kan in onderrug nog iets
ontwikkelen, goed in beide hoekingen.
tussenklas: Brimir*, eigenaar: C. de Graaf. 1
uitmuntend res.CAC/CACIB. Erg sociaal karak
ter voor dit ras, vacht van goede structuur en
conditie, typisch hoofd, enkel de lippen konden
in de mondhoeken beter aansluiten, goede hals,
stevige rug, onderlijn reeds goed ontwikkeld,
goede hoeking voor, kon iets betere kniehoeking
hebben, vlotte beweging, storend is gaat steeds
naar de baas kijken bij het voorbrengen.
Teven:
jeugdklas: Ohzesde, eigenaar: W. Cloosterman.
1 uitmuntend CAC.
Tevens werden op deze tentoonstelling Omer,
eigenaar: mijnheer en mevrouw van der Geer-
de Wit Cornelis, fokker: J. van Asten en Ohzesde,
eigenaar: W. Cloosterman, fokker J. van
Asten Nederlands Jeugd Kampioen(NJK).
 
Metz (FR) 5 juni 2016
Keurmeester: Jean-Paul KERIHUEL(FR)
Reuen:
jeugdklas: O'Gandalf, eigenaar: O. Weber. 1
uitmuntend
openklas: Le'misun van de Wolfsdreuvnik, eige
naar: J. van de Linde. Zeer goed.  
 

Vejen (DK) 10 juni 2016
keurmeester: mrs. Olga Sinko (SLO)
Teven:
kampioensklas: Whitefang's Arusha Ishani of
Angou Loup's Mountain, eigenaar C. Schröder.
1 uitmuntend CAC/CACIB BOB.Good size and
condition, typical head and topline. excellent
neck, nice body, very nice movement.
Tevens behaalde op deze tentoonstelling White
fang's Arusha Ishani of Angou Loup's
Mountain, van eigenaar/fokker: C. Schröder de
volgenden Kampioenstitels "Danish Champi
on" "International Champion".
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Erfurt Internationale (DE) 19 juni
2016
Keurmeester: Christopher Moore (AUS)
*gefokt buiten de Nederlandse Vereniging van
Saarlooswolfhonden
Reuen:
kampioensklas: Anubis Fenrir Netis Tala*, eige
naar: Y. Hoyos Herfurth. 2 uitmuntend res.Anw.
Dt.CH.VDH res.CAC res.CACIB.5 year old
dog, wolflike expression & appeareance, wed
ge shaped head, moderate stopp, yellow eyes, 
good pigment, moderate front & rear angluati
on, good bone, hare feet, level top-line, slim
wolflike outline, harsh coat, long tail, shight tuck-
up, balanced on the move, happy dog.  
Teven:
jeugdklas: Atlantic Ocean Kalimero Bohemica*. ei
genaar: Y. Hoyos Herfurth. 2 uitmuntend res.
Anw.Dt.Jug.CH.VDH. 14 month old girl, wolflike
expression & appeareance, wedge shaped
head, slight stopp, flat skull, pricky ears, olash
pigment, moderate front & rear angluation, 
strong bone, hare feet, slim outline, long loin, harsh
coat, long tail, balanced movement.

Erfurt Nationale (DE) 18 juni 2016
Keurmeester: Jason Moore (AUS)
*gefokt buiten de Nederlandse Vereniging van
Saarlooswolfhonden
Reuen:
kampioensklas: Anubis Fenrir Netis Tala*, eige
naar: Y. Hoyos Herfurth. 1 uitmuntend Anw.Dt.
CH.VDH CAC BOB. 5 Jahre alter Rüde, korrekter
Kopf, korrektes helles Auge, korrekter Hals +
Winkelungen, gute Substanz, gut entwickelter
Körper, korrektes Haarkleid, gut im Kommen +
Gehen, korrekter Bewegungsablauf.
Teven:
jeugdklas: Atlantic Ocean Kalimero Bohemi
ca*. eigenaar: Y. Hoyos Herfurth. 2 uitmuntend
res.Anw.Dt.Jug.CH.VDH. 1 Jahr alte Hündin, kor
rekter Kopf, korrekte helle Augen, korrekter
Hals, gute Winkelung, könnte für das alter mehr
Substanz haben, korrektes Haarkleid, sehr lose
im Kommen und Gehen, ausgeglichener Bewe
gungsablauf. 

 

Untergruppenbach-Unterheinriet
(DE) 19juni 2016
Spezialrassehunde Ausstellung für Saarlooswolf
hunde 2016 georganiseerd door Saarlooswolf
hund Züchterbund e.V
Keurmeester: mw. Gisa Schicker.
*gefokt buiten de Nederlandse Vereniging van
Saarlooswolfhonden.
Reuen:
jeugdklas: Omer, eigenaar: mijnheer en me
vrouw van der Geer- de Wit Cornelis. 2 uitmun
tend. res.Anw.Dt.Jug.Ch.VDH res.CAC. Ang.
Wesen, dennoch rassetyp, mißtrauen, typr. Kopf,
Augen Korr. eingesetzt,v. korr Farbe, mittelgr.
Ohren auf Augenhöhe angesetzt, unter den
Augen nicht ganz aus gefüllt, bestens bemusket
ter Hals, Rückenlinie v. korr. Lange, Rute korr.
angesetzt, v. richtiger Lange, vorne & hinten Korr.
gewickelt,rassetyp, Behaarung, rassetyp. Bewe
gungslauf mit korr. Rutte- und Kopf hal
tung. Osharik, Sabina Götsh. 1 uitmuntend Anw.
Dt.Jug.Ch.VDH CAC Jugendbeste BOB. Korr. im
Aufbau, rasttyp Wesen, rassetyp. Kopf, Korr. ein
gesetzte Augen, richtige Farbe, Orhen Korr, an
gesetzt, bestens getragen, muskolöser Hals, fes
ter Rucken/von richtiger Lange, Rute Korr. ange
setzt, von richttiger Lange, Borstbreite-u Tiefe
bestens entwickelt, in der Beweung fließend &
frei, Rucken noch lecht rollend (altersbedingt) 
tussenklas: Brimir*, eigenaar: C. de Graaf,
Goed. Eher im quadrat stehend, verkörpert nicht
optimal den rassetyp, sehr kräftiger kopf, ohren
seitlich getragen, Augen korrect eingesetzt, von
korrecte farbe, leichter backen ansatz, sehr
kräftiger hals, rücken im stand ansteigend (kurzer
oberarm) weite Vorderläufe, ausreichend lang,
In der Bewegung nicht optimal koordiniert.  
Teven:
jeugdklas: Lobo's Legend Avery*, eigenaar:
Sabrina Sass. 3 uitmuntend. Rassetypisches
Verhalten, aufmerksam, Kopf zum Körper pas
send, gelbe Augen, Ohren in Augenhöhe ange
setzt, korrekt getragen, muskulöser Hals, fester
Rücken, richtige Länge, Rute korrekt angesetzt,
gerade Vorderläufe mit korrekter Knochenstärke,
Pfoten leicht nach außen gestellt, schwacher
Vorderfuß (Wurzelgelenk).
openklas: Dheyani Yascha Una Neshoba*, ei
genaar: Carmen Tischler. 3 uitmuntend.
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De "O" jeugd op de clubmatch
De pups uit het nest van Kiron van de Wolfsdreuvnik en Loïs van de Wolfsdreuvnik presenteerden
zich goed op de clubmatch.
V.l.n.r. Omer, Ohzesde, Orin, Orion en Osharik.
Fokker: J. van Asten                                                                    Foto door Harold van Zandvoort

www.editoo.nl

Indien onbestelbaar:  
Vespuccistraat 13, 5665 GM, GELDROP


