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Voorwoord door de voorzitter
Beste leden, vrienden  van de Saarlooswolfhond,
Ik begin dit voorwoord met een droeve melding.
Vandaag bereikte ons het droeve nieuws van
het overleiden van ons lid en drager van de zil
veren erespeld, Cees van der Teen. Cees over
leed onverwacht op 79 jarige leeftijd. Cees was
een gedreven man, die nauw bij de geschiede
nis van de Europese Wolfhond en later de Saar
looswolfhond betrokken was. Hij was kennelhulp
bij Leendert Saarloos, heeft zelf blindengeleide
honden opgeleid, was een steunpilaar in onze
vereniging, wanneer die zich in woelige wateren
bevond en bovenal, een zeer integere, bemin
nelijke en correcte man. Voor Cees gold in grote
mate: “een man een man, een woord een
woord”! Met lidnummer 1 was hij, met al 44 jaar
lidmaatschap een van de oudste leden van de
vereniging. Hij droeg met recht en rede onze
zilveren erespeld. Voor mij persoonlijk was hij een
inspirerende man. Ik herinner mij nog levendig,
hoe hij op de 25 jaar jubileumvergadering in
2000, een boeiend en met humor en leuke
anekdotes doorspekt verhaal vertelde over zijn
ervaringen bij Leendert Saarloos en de oprich
ting van de NVSWH. Een man om met eerbied
en dankbaarheid te gedenken.
 
Maar we moeten vooruit kijken en hierin staat de
fokkerij centraal. We hoopten op minstens 2
nestjes in het najaar, maar die vlieger ging niet
op. Toch kijken we vandaag gespannen uit naar
de nakende geboorte van de pups van Mitawa
en Nanook. Samen met jullie hoop ik op een
gezond en mooi stel lieve pups. Verder in dit blad
kan u de spannende ervaringen rond de dekking
lezen. Zo zitten we onmiddellijk recht in het fok
kerijverhaal van onze vereniging. Op de BALV
werd, met unanimiteit, het VFR goedgekeurd. Dit
was al jaren geleden gebeurd, maar onder druk
van de buitenwacht hebben we deze goedkeu
ring nog maar eens over gedaan. Zo is iedereen
gelukkig.  
Na het officiële deel van de BALV verdiepten we
ons, samen met de aanwezige leden, in de
boeiende en gecompliceerde wereld van de
fokkerij. Tal van onderwerpen werden behan

deld, zonder evenwel in de diepte er op in te
gaan. Daarvoor was de toegemeten tijd veel te
kort. Volgens Katrien had ik genoeg materiaal bij
mekaar gezocht om vlot een vijftal middagen te
vullen…. Toch gaven de leden aan dat ze door
al deze informatie weer een heel stap verder zijn
gekomen in een goed begrip van deze com
plexe materie. Want de SWH is niet het hondje uit
de vele boekjes over hondenfokken. Neen, het
“vleugje natuur” in onze honden, maakt dat we
constant alert moeten blijven en steeds moeten
blijven observeren en proberen te begrijpen. Het
was fijn te mogen ervaren dat de fok bij de
aanwezige leden een hoge prioriteit heeft. Infor
meel werden verscheidene engagementen uit
gesproken.    

Op het einde van de BALV deelde het bestuur
de de huidige stand van zaken met betrekking
tot het plan van aanpak voor de outcross van
de NVSWH met de leden. Het werd voorgesteld
in de vorm zoals die enkele dagen later naar de
RVB verstuurd zou worden. Ten opzichte van de
ALV zijn er in de communicatie met de Raad al
constructieve stappen gemaakt. Ook hier was
het fijn om de constructiviteit van de leden te
mogen ervaren. Wat hebben wij toch een fijne
vereniging. Nu nog fokken ook!

 
In het kader van het fokken blijft het erg belang
rijk om hierover met uw bestuur in overleg te gaan
om samen op zoek te gaan naar goede toe
komstgerichte combinaties. Aarzel niet om ons
te contacteren. De drempel lijkt voor sommigen
nog hoog, maar hij is het écht niet. Een belang
rijk aspect bij het fokken is het fokklaar maken
van de honden. De onderzoeken op HD en PRA
moeten echt gebeuren en uitstel hiervan wordt
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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)

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
 

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

Lidmaatschap
Contributie lidmaatschap
De contributie voor leden woonachtig in Neder
land bedraagt € 27,50 per jaar. Voor leden met
een woonadres buiten Nederland bedraagt de
contributie € 32.50. De contributie voor gezinsle
den is € 15,00.
 
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 Jaromir van de
Wolfsdreuvnik.
Moeder is Norah en vader is Esa Evrain Esa
Nahubiy.
 
Eigenaar: P. Horstink  
Foto door Yann Horstink
 

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!

Aanvragen formulieren
Voor aanvraag van een formulier lidmaatschap
of pupbemiddeling kunt u mailen naar
secretariaat@saarlooswolfhonden.nl
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makkelijk afstel, waardoor het fokpotentieel van
de vereniging onnodig smaller wordt. Indien u
hier nog vragen over hebt, aarzel dan echt niet
om ons te contacteren.
 
Lees verder op pagina 5
In september zaten we als bestuur samen met
een ruime delegatie van de RVB. Dit was een
constructieve samenkomst waar we van beide
zijden uit op respectvolle wijze spraken over onze
soms moeilijke gezamenlijke geschiedenis en
over een constructieve toekomst. Dit contact
werd door uw bestuur als leerzaam en positief
ervaren. We hopen dan ook dat de wissels die
vorig weekend zijn gebeurd géén afbreuk zullen
doen aan de positieve wending die onze relatie
met de RVB genomen heeft.
 
Na het overleg met de RVB was er een aanslui
tend overleg met de RVB én de AVLS rond de
toekomst van de fok van de SWH. Dit overleg stak
zowel wat inhoud als wat sfeer betrof schril af
tegen het voorgaande. Indien de AVLS hoopt
door met deze communicatiestijl, vooral aange
stuurd door de secretaris, een goede basis te
leggen voor een constructieve samenwerking,
dan zullen wij hen daar moeten in teleurstellen.
Door dit moeilijke overleg kijk ik niet met verlan
gen uit naar de gezamelijke gesprekken die nog
zullen komen, om als rasverenigingen te komen
tot een rasspecifiek fokreglement én een ge
zondheidsmatrix voor de Saarlooswolfhond. Dit
zou wel eens moeilijk kunnen worden. Maar
goed, moeilijk gaat ook…. Misschien moeten we
het Belgische talent tot het sluiten van compro
missen nog maar eens van stal halen….
Hier wil ik even verwijzen naar een klein historisch
feit van vorige week. België is wat kleiner gewor
den en Nederland wat groter. Door de uitwisse
ling van enkele Maaseilandjes krijgen de Neder
landers méér grond, méér Maas, méér natuur,
méér beverburchten en een grotere drugspro
blematiek. En wij in België?  Wat minder grond,
wat minder bevers en vooral: minder zorgen.
Mooi toch?
 
Bij de wijzigingen aan de top van de RVB moeten
mij toch nog enkele gedachten van het hart. Ik
maak mij zorgen over de wijze waarop in de ky
nologie met problemen wordt omgegaan. Ik
weet het. Wij zijn als vereniging ook niet altijd een
toonbeeld van transparantie en democratische
besluitvorming geweest. Maar we proberen toch
een andere weg in te slaan. Een weg waarbij een
en ander veel trager verloopt dan we graag
zouden zien, maar dat is blijkbaar het directe

gevolg van een andere bestuursstijl. Hierin beta
len wij leergeld. Maar ik merk dat de Nederland
se kynologie het moeilijk krijgt met de al-mondi
ge-geditalilseerde-likende en dislikende leden.
Het ontslag van Gerard Jipping en John Wauben
baart mij zorgen over kynologisch Nederland.
Hoe komt het toch dat mensen die zo gedreven
en gemotiveerd zijn er de brui aan geven? Wat
loopt er fout? Zijn ook zij het slachtoffer geworden
van het verminderende  genuanceerde denken,
de protectionistische tendensen in de samenle
ving, de Trumpiaanse one-liners op het internet
en in vergaderingen? Ik weet het niet. Maar
morgen op de Winner zal het wel de talk of the
town zijn…..
 
Ja, morgen is het dus de Winner. De net niet
hoogmis van de Nederlandse Kynologie op show
vlak. We zullen als rasvereniging ook weer met
enkele mooie rastypische honden van de partij
zijn. Wat  de keurmeester mevr. Ten Cate er van
zal gevonden hebben, kan u in dit clubblad al
lezen. Maar de échte hoogmis, dat is de Hond
van het Jaar Show. Daar kan je enkel op uitno
diging aan deelnemen. Deze eer valt dit jaar 2
Saarlooswolfhonden uit onze gecentraliseerde
fokkerij te beurt. Voor Lyco (zie voorpagina van
het mei nummer 2016) is het al de 2e keer dat
hij mag deelnemen. Een hele eer en een mooie
prestatie. We wensen onze deelnemende leden
alle succes toe in januari!
 
Wanneer jullie dit clubblad lezen zitten we op het
scharniermoment tussen 2016 en 2017. Het be
stuur wenst jullie allemaal fijne Kerst- en Nieuw
jaarsdagen toe. We hopen dat jullie in het vol
gende jaar gelukkige mensen mogen zijn die in
warme verbondenheid samen leven en genie
ten van onze fantastische lieve mooie honden.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Jan Verbeeck
Voorzitter.
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 18 februari 2017
Het Bestuur van de De Nederlandse vereniging van Saarlooswolfhonden nodigt haar leden van
harte uit tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering op zaterdag 18 februari
2017 in Dorpshuis “De Lier”, Koningsweg 12, 6655 AC Puiflijk, aanvang 11.30 uur.  (zaal open 11.15
uur)
 
Agenda:
 
1. Opening
 
2. Notulen van de vorige algemene ledenvergadering gehouden op 2-4-2016.
 (gepubliceerd in Clubblad:  jaargang 40, nr. 1, mei 2016)
 
3. Jaarverslag 2016
 
4. Ingekomen post
 
5. Financieel verslag 2016
 
6. Begroting 2017
 
7. Verslag kascommissie
 
8. Verkiezing nieuwe kascommissie
 
9. Bestuursverkiezing
 
aftredend en herkiesbaar:
-- Julia Pau (penningmeester)
-- Willem Cloosterman ( bestuurslid)
 
10. Mededelingen bestuur
 
11. Rondvraag
 
 
Leden die verhinderd zijn, kunnen hun stem per volmacht uitbrengen. Volmachtformulieren zijn
verkrijgbaar bij het secretariaat tot uiterlijk twee dagen voor de vergadering.
Uw stem is geldig indien uw contributie voldaan is.
Het bestuur is gerechtigd een introduce(é) te weigeren.
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Contributie 2017
Op de afgelopen ledenvergadering heeft de penningmeester ons geïnformeerd over de contribu
tiebetalingen. Aansluitend is door de aanwezige leden een voorstel tot contributie verhoging voor
de buitenlandse leden besproken. Een verhoging werd noodzakelijk geacht, door de kostendruk
die ontstaat door het toenemende aantal leden in het buitenland en de verhogingen van de
portokosten voor correspondentie en het clubblad. De leden kozen voor een solidaire oplossing,
waarbij de stijgende kosten gedragen worden door alle leden. 
Voor het komende jaar bedragen de kosten van het lidmaatschap:
 
Lidmaatschap Nederland: € 27,50
Lidmaatschap buitenland: € 32.50
Gezinslid, ongeacht woonplaats: € 15,--
 
Let op: Net als voorgaande jaren zullen wij geen acceptgiro's versturen.
 
Een groot aantal leden heeft er al voor gekozen de contributie via automatische incasso te voldoen.
In de derde week van januari zal de contributie voor 2017 afgeschreven worden. 
Heeft u nog geen machtiging tot het doen van de automatische incasso ingevuld? Hieronder vindt
u de informatie voor de betaling van de contributie 2017.   
Betalen kan via Rabobank NL47 RABO 0348 0587 80. Vermeld hierbij uw lid nummer zoals vermeld
op het adreslabel van dit clubblad. Voor buitenlandse betalingen is de Swiftcode van de bank
RABONL2U. Het betalen via automatische incasso werkt het meest efficiënt, voor zowel u als ons.
Heeft u nog geen incassoformulier ingevuld dan vragen we u om dat alsnog te doen. U vindt het
formulier hieronder, of u kunt het aanvragen via penningmeester@saarlooswolfhonden.nl
 
Wij verzoeken u om de contributie voor 2017 tijdig, te weten VOOR  1 februari 2017 te voldoen. 
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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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Notulen van de Bijzondere Algemene Ledenvergadering NVSWH
 
Gehouden op 26-11-16.
Locatie: Puiflijk.
Aanwezig bestuur: (5) Jan Verbeeck (voorzitter), Monique Mertens (secretaris), Julia Pau (penning
meester), Cees van der Geer, Willem Cloosterman.
Afwezig Bestuur: Nanouk Immers (met kennisgeving)
23 aanwezige leden, 4 introducees. 
Aanwezig: 23 leden,5 bestuursleden, 4 introducees.
*Afwezig met afmelding: N. Dijkhuizen, J. Verbeeck, K. Verbeeck, B. Quartier, I. Wildschut, M. Kes
teren,
Volmacht afgegeven voor: S. Pau, G. Defilet, L. Verbeeck, M. Verbeeck, A. de Wit, J. Mertens, H.
Kappert.
 
1. Opening:
 
Welkomstwoord door de voorzitter J. Verbeeck en enige uitleg over het programma van deze
middag.
Aangezien er nogal wat nieuwe gezichten zijn, stelt iedereen zich even kort voor.
Er volgt een opsomming van de afmeldingen en van wie er een volmacht gegeven heeft.
 
2. VFR:
 
M. Mertens legt uit wat het hele verhaal tot nu toe is rond het VFR. Er is niemand die vragen heeft
over het VFR daarom gaan we meteen over tot stemming en het VFR wordt goedgekeurd per ac
clamatie.
De voorzitter stelt voor om direct een verslag van deze vergadering te maken tijdens het verloop
van deze middag, opdat de vergadering later nog even geopend kan worden en de notulen nog
deze middag goedgekeurd worden en dan maandag naar de Raad van Beheer verstuurd worden.
 
3. Rondvraag:
 
J. vd Linden: Hij vraagt of het VFR eens een keer met het clubblad meegestuurd kan worden voor
die leden die het liever analoog hebben. Er zijn ook enkele exemplaren voorhanden op deze ver
gadering, voor diegene die het hier ter plekke na wil lezen.
C. de Graaff: Er is een open fb pagina van de vereniging en je kunt niet zien welke van de reacties
van een lid komen of van een niet-lid en je krijgt niet altijd een melding van nieuwe berichten. Zij
stelt voor om een besloten fb community op te zetten enkel voor de leden van de vereniging, opdat
je makkelijker contact kunt leggen met alle leden  en iedereen een bericht kunt sturen.
Het bestuur gaat bekijken wat er mogelijk is.
J. vd Linden: Kan er een actuele ledenlijst openbaar en rondgestuurd worden?
Het kan zijn dat dit niet mag vanwege de privacy wetgeving. Het bestuur zal dit ook uit gaan zoeken.
Aloys Aarts: de website komt niet helemaal goed door in de mobiele versie.
K. vd Geer: dit heeft te maken met de ouderdom van de website. Hier wordt aan gewerkt.
A. Melsen: Als ik Saarloos ingeef op de computer komt de vereniging niet meteen op.
Dit heeft te maken met de zoekmachine en mogelijk met je eigen computer. Bij sommige mensen
komt wel de vereniging meteen naar voren.
 
4. Sluiting:
 
De voorzitter sluit de vergadering met nogmaals de opmerking dat de vergadering weer geopend
wordt om de notulen goed te keuren.
 
 
Namens de Notulist, M. Mertens
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Saarlooswolfhonden in de media
Geregeld zien we op Facebook en in de sociale media oproepen voor Saarlooswolfhond modellen.
Soms gaat het om een beginnende fotograaf, die zijn portfolio wil uitbreiden, soms gaat het om
een lifestyle shoot, en dan gaat het weer om een reclamebureau dat voor een klant een "wolfach
tige"hond zoekt. Zeker als we als rasvereniging direct benaderd worden zullen we proberen aan
de vraag te voldoen, uiteraard na de afweging of het gevraagde materiaal past bij de aard en
karakter van de Saarlooswolfhond en het beeld wat we van onze Saarlooswolfhond willen uitdragen. 
 
Zo zullen Ayka, Ohzesde, Kayitah (Mitawa) en Nanook schitteren in een uitzending van "Het ei van
Midas", zal Smoke voorbij flitsen in de videoclip "run" van EVYN en een nieuw project van het Ar
cheon en heeft Monique Mertens een mooi rasportret gegeven voor dogsmagazine.nl
 
Een snelle reactie is vaak gevraagd. Voor ons als bestuur zou het handig zijn om te weten welke
leden het leuk zouden vinden om aan een project of fotoshoot bij te dragen. Lijkt het je leuk om
eens mee te werken aan een fotoshoot, reclameproject of te helpen bij het uitbreiden van de
portfolio van een fotograaf. Stuur dan een mail met je gegevens, en vooral ook bereidheid tot
reizen (welke afstand) en "beschikbaarheid" naar secretariaat@saarlooswolfhonden.nl
 
Let op, hoe leuk ook, dit zijn vaak wel shoots zonder vergoedingen en echt liefdewerk, waarbij toch
ook veel inspanning van de honden en baasjes wordt gevraagd.  
 
 

Heropening van de vergadering
 
M. Mertens leest de opgestelde notulen voor aan de vergadering en deze notulen worden goed
gekeurd. Ze zullen naar de Raad van Beheer verzonden worden.
 
 
*Note van de notulist: er bleek nog een afmelding te zijn per e-mail: R. Heininga.

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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1. ALGEMEEN
1.1. Dit reglement voor de Nederlandse vereniging van Saarlooswolfhonden, hierna te noemen de
vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Saarlooswolfhond
zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Dit Ver
enigingsfokreglement (VFR) is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van de vereni
ging op 23-06-2002. Inhoudelijke aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met
instemming van de algemene ledenvergadering van de vereniging.
 
1.2. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging voor de
Saarlooswolfhond
 
1.3. Het bestuur van de vereniging verplicht zich, de door de Algemene Vergadering van de Ver
eniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen van het
Kynologisch Reglement (KR), die betrekking hebben op dit Verenigingsfokreglement, terstond
hierin door te voeren. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1 hoeven deze wijzigingen niet de
goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging.
Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte te zijn en te blijven van re
cente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van de vereniging hier in gebreke blijft.
 
1.4. Voor wat betreft de omschrijving van de in dit VFR genoemde definities gelden de omschrijvin
gen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vere
niging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
 
1.5. Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals vastgelegd in het Huishoudelijk
Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch
Gebied in Nederland.
 
1.6. Inschrijving van een nest in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB) door de Vereniging
Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats conform de regels zoals vast
gelegd in het Kynologisch Reglement.
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2. FOKREGELS
Artikel VIII.2 KR in samenhang met regels van de vereniging.
 
2.1.Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar zoon
of haar kleinzoon.
Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden inge
schreven (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1l KR) 
 
Naast bovenstaande verwantschappen zijn ook de volgende combinaties niet toegestaan:
Halfbroer / halfzus combinatie
 
2.2. Herhaalcombinaties:
 
Dezelfde oudercombinatie is één maal toegestaan.
 
2.3. Minimum leeftijd reu:
 
De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet ten minste 20 maanden zijn.
 
2.4. Aantal dekkingen:
 
De reu mag maximaal 2 geslaagde dekkingen per kalenderjaar verrichten met een totaal van
maximum 3 geslaagde dekkingen gedurende zijn leven.
 
Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en
ingeschreven in het NHSB.
 
NB 1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB (artikel III.14
KR). Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking.
 
NB 2: indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige inseminatie (KI), telt dit mee als
een ‘dekking’.
 
2.5. Cryptorchide en monorchide: cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de
fokkerij.
 
2.6. Gebruik buitenlandse dekreuen: Wanneer een lid van de vereniging voor een dekking een
niet in Nederlands eigendom zijnde reu, welke wel staat ingeschreven in een door de FCI erkende
stamboekhouding, wil gebruiken dan dient deze bij voorkeur te voldoen aan de gezondheidseisen
zoals deze door de vereniging gesteld worden.
 
Daar nog niet elk land dezelfde regels en/of normen hanteert, dient de buitenlandse reu minimaal
aan de volgende voorwaarden te voldoen:
 
a. De reu moet zijn ingeschreven in een buitenlands stamboek van een FCI land, of een land dat
door de FCI is erkend, conform het gestelde in artikel III.21 lid 2 KR;
 
b. De uitslag van de in het betreffende land uitgevoerde gezondheidsonderzoeken en de kwaliteit
van het onderzoek dienen vergelijkbaar te zijn met de onderzoeken zoals deze door de vereniging
in dit VFR zijn opgenomen
 
2.7. Kunstmatige inseminatie (sperma van levende en/of overleden dekreuen): als een fokker
voor een dekking het sperma gebruikt van een nog in leven zijnde/of overleden dekreu, dan gelden
voor deze dekking de regels van dit
Verenigingsfokreglement alsof het een natuurlijke dekking van de dekreu betreft.
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2.8. De dekking dient in principe een natuurlijk verloop te hebben. Kunstmatige inseminatie is slechts
toegestaan na verkregen toestemming op basis van een gemotiveerd verzoek aan het bestuur van
de vereniging.
 
3. WELZIJNSREGELS (Artikel VIII.1 KR)
 
3.1. Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 22 maanden heeft
bereikt.
 
3.2. Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop
zij de leeftijd van 72 maanden heeft bereikt.
 
3.3. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop
zij de leeftijd van 84 maanden heeft bereikt.
 
3.4. Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar 2e  nest is geboren.
 
3.4.1. Na ontvangst van een gemotiveerd verzoek kan het bestuur van de NVSWH toestemming
geven tot een laatste 3e nest.
 
3.5. Tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van dezelfde teef dient een termijn van
minstens 12 maanden te zitten
 
4. GEZONDHEIDSREGELS
 
4.1.Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren: preventieve screening van ouderdieren
moet, als het gaat om door de Raad van Beheer geprotocolleerde onderzoeken, plaatsvinden door
deskundigen die erkend zijn door de Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer voor
deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen
 
4.2. Verplicht screeningsonderzoek:
Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn geen gezondheidsproblemen binnen het ras vast
gesteld. In het kader van de preventie van erfelijke afwijkingen moeten de ouderdieren vóór de
dekking onderzocht worden op:
• beide ouderdieren dienen vóór de dekking onderzocht te zijn op heupdysplasie. De uitslag van
dit onderzoek dient voor de dekking bekend te zijn. Dit onderzoek mag pas geschieden vanaf de
dag dat het ouderdier tenminste18 maanden oud is.
• beide ouderdieren dienen vóór de dekking onderzocht te zijn op erfelijke oogafwijkingen. Ten
tijde van dit onderzoek dienen de honden minimaal 22 maanden oud te zijn en de uitslag van dit
onderzoek dient voor de dekking bekend te zijn. Het onderzoek heeft een geldigheid van maximaal
12 maanden. Een onderzoek uitgevoerd op of na de leeftijd van 72 maanden hoeft niet meer
herhaald te worden.
 
4.2.1. Beide ouderdieren dienen zowel lichamelijk als mentaal over een goede gezondheid te
beschikken.
 
4.3. Aandoeningen:
Voor de fokkerij gelden de navolgende regels:
• tussen honden met de FCI-beoordeling HD-A en HD-B mag elke willekeurige oudercombinatie
worden gevormd,
• honden met de FCI-beoordeling HD-C mogen niet worden ingezet voor de fokkerij tenzij de partner
HD-A heeft, beide ouderdieren de FCI beoordeling HD-A of HD-B hebben en het bestuur goedkeuring
heeft gegeven op een gemotiveerd verzoek van de fokker.
• honden met de FCI-beoordeling HD-D en HD-E mogen niet voor de fokkerij worden gebruikt.
• beide ouderdieren dienen ten tijde van de dekking, vrij te zijn verklaard van PRA en erfelijke ca
taract.
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• voor ouderdieren die ten tijde van de dekking de kwalificatie “voorlopig niet vrij” van PRA en/of
erfelijke cataract hebben, kan een gemotiveerd verzoek aan het bestuur van de vereniging worden
gericht om deze hond toch in te mogen zetten voor de fokkerij. Het bestuur kan na afweging van
andere fok technische aspecten besluiten om de hond toch voor de fokkerij in te zetten.
 
4.3.1. Met honden die lijden aan niet genoemde, min of meer bewezen, erfelijke aandoeningen
mag niet gefokt worden. Tenzij een gemotiveerd verzoek aan het bestuur van de vereniging wordt
gericht om deze hond toch voor de fokkerij in te mogen zetten. Het bestuur kan na afweging van
andere fok technische aspecten besluiten om de hond toch voor de fokkerij in te zetten.
 
4.4. Diskwalificerende fouten:
 
Met honden met één of meer, volgens de rasstandaard, diskwalificerende fouten mag niet worden
gefokt.
 
5. GEDRAGSREGELS
 
5.1. Karaktereisen: beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in de ras
standaard zijn beschreven.
 
5.2. Verplichte gedragstest:
Voor dit ras is een verplichte gedragstest niet van toepassing.
 
Als een buitenlandse reu wordt gebruikt, gelden de regels zoals deze door de Raad van Beheer in
overleg met de rasvereniging zijn vastgesteld en schriftelijk zijn vastgelegd in het Verenigingsfokre
glement.
 
6. WERKGESCHIKTHEID
 
6.1. Voor dit ras is een verplichte werkgeschiktheidstest niet van toepassing
 
 
7. EXTERIEURREGELS
 
7.1.Kwalificatie:
Deelname aan exposities is niet verplicht.
 
7.1.1. Beide ouderdieren dienen in het algemeen, behoudens enkele onvolkomenheden die het
ideale rasbeeld verstoren, aan de voor de Saarlooswolfhond geldende rasstandaard te voldoen.
 
7.2.Fokgeschiktheidskeuring:
Fokgeschiktheidskeuringen zijn niet van toepassing.
 
8. REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS
 
8.1. Ontwormen en enten: de fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van
de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld
en ondertekend Paspoort voor Gezelschapsdieren. De pups dienen bij aflevering adequaat ont
wormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn van een unieke ID transponder.
 
8.2. Aflevering pups: de pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van 8 weken
en ze voor de 2e maal gevaccineerd zijn. Tussen de eerste enting en de overdracht aan de eigenaar
moeten minimaal 7 dagen zitten.
 
8.2.1. Bij voorkeur vertrekken de pups op een leeftijd van 9 weken.
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9. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
 
9.1. Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit een teef gedekt op of
voor de dag waarop dit reglement in werking treedt.
 
9.2. Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven en/of
voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de
werking van dit reglement te zijn inbegrepen.
 
9.3. In bijzondere gevallen kan de vereniging bij een besluit met betrekking tot het toestaan van
een bepaalde combinatie afwijken van dit VFR, indien de belangen van het ras daardoor worden
gediend. Een besluit op basis van dit lid wordt met redenen omkleed naar de leden van de vere
niging gecommuniceerd.
 
9.4. Koopovereenkomst:
 
9.4.1. De verkoop van de pups zal schriftelijk worden vastgelegd door middel van een door de
rasvereniging opgestelde koopovereenkomst. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van
toepassing.
 
10. INWERKINGTREDING
 
10.1. Dit Verenigingsfokreglement treedt in werking nadat het reglement is goedgekeurd door het
bestuur van de Raad van Beheer conform de artikelen 10 HR en VIII. 5+ 6 KR.
 
Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging van
Saarlooswolfhonden op 23-06-2002
 
 
De voorzitter, Jan Verbeeck. De secretaris, Monique Mertens
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In Memoriam
Afgelopen maanden kregen wij bericht van overlijden van enkele Saarlooswolfhonden van onze
leden. Wij wensen hun heel veel sterkte toe met het verlies!
 
Hagarov 6.11.2002 - 1.8-2016 
Julia en Sanja Pau meldden ons dat ze met pijn in hun hart afscheid hebben genomen van
Hagar. Hagar is 13 jaar en 10 maanden oud geworden. 
Hagar was een zoon van Muriyek Miroslav Timberley en Eowynn Elena-Darva Timberley

 
Baraya Bayar Timberley 15.12.2004 - 24.08-2016
Caroline en Gerard Snuverink melden ons dat ze vrij onverwacht afscheid hebben moeten nemen
van Raya.
Wij lopen nog steeds verdwaasd en zeer verdrietig rond, het verdriet is te groot maar dat kan ook
niet anders. Wat een band, wat een liefde, wat een beleving, wat een oogcoctact, wat een
avontuur, wat niet met 'onze' Saarloos?  
We zijn dankbaar voor haar liefde en mooie aanvulling van ons leven die ze ons 11 jaar en 8
maanden heeft kunnen geven. Raya heeft een Saarloos waardig bestaan gehad, ze was nooit
alleen, genoot van haar dagelijkse wandelingen vaak met hondenvriendjes en genoot de laatste
jaren van haar tuin.
Baraya was een dochter van Hagarov en Erivanne Eroxanne Timberley

 
"Alles waar je veel van houdt, zal warmte blijven geven. Ookal is het niet gebleven, het is altijd een
deel van jou, een stukje in je leven!
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Survival, met een Saarlooswolfhond?
Dogsurvival: Een Dogsurvival is een sportief evenement waarbij je samen met je hond een uitgezet
parcours loopt. De organisatie heeft veel vrijheid bij het uitzetten van een parcours, maar meestal
wordt gekozen voor een afstand van ongeveer 5 kilometer met 15 hindernissen voor deelnemer en
hond. Denk hierbij aan klauteren over gestapelde strobalen en andere obstakels, het water in,
steppen, kruien met een kruiwagen en al kruipend onder netten door of een doolhof in. De route
mag zowel rennend als lopend worden afgelegd. De hond blijft hierbij aangelijnd.

 
 
Wat kan ik zeggen, ik ben altijd wel graag aktief samen met mijn hond bezig. Vaak zijn het gewoon
de heerlijk lange wandelingen, maar toen ik van een heuse dogsurvival in Delft hoorde, begon het
toch te kriebelen. Het klonk als een echte uitdaging, niet alleen voor mijzelf, maar ook voor mijn
hond. Voor mij vooral lichamelijk, maar hoe zou mijn hond reageren op het parcour? Het samen
klimmen, klauteren en door het water plonzen? Ik werd voor gek verklaard, zo sportief ben ik ook
weer niet, en ook al is Smoke voor een Saarlooswolfhond best vrij, het blijft wel een Saarlooswolfhond!
 
Maar we hebben het gedaan, ondertussen al twee keer. We waren niet de snelste, zeker niet! We
waren niet het team dat alle hindernissen zonder extra aanmoediging haalde, een enkele hinder
nis sloegen we zelfs over, maar wat is het leuk.
 

In de zomer en in het najaar worden er weer een aantal mooie survivals gepland, mogelijk ook
weer bij de Hondenschool Zoetermeer, wij willen zeker weer de uitdaging aangaan en meedoen.
Nu lijkt het me ontzettend leuk om met een heus "Saarlooswolfhonden" Team mee te doen? Wie
durft de uitdaging aan? Wie doet er met ons mee? 
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Europese wolven 2005 Iberische Wolven 2013

Wolven in GaiaZOO Kerkrade, een bezoek waard!
Op 1 februari 2005, ruim voor de opening,  arriveerden er 5 Europese wolven reuen uit Blijdorp. Dit
waren 5 broers. Voor de Europese wolf, als typisch roedeldier, geen enkel probleem. Deze 5 wolven
waren, zoals wij zo mooi van onze honden zeggen: zeer gereserveerd en terughoudend. Hun verblijf
was behoorlijk breed en zeer ondiep. Over de hele breedte was het van links en naar rechts afge
zet met een hoge schutting die dan op een paar plaatsen was onderbroken door een raam als
inkijkpunt voor het publiek. In het midden werd het verblijf onderbroken door het nacht/binnenver
blijf. Daar was geen schutting, maar water en het publiek stond daar op een vlonder, boven het
water, met een glazen balustrade. Het publiek kon van alle kanten de wolven goed zien. Als de
wolven van de ene naar de andere zijde wilden kon dat, of door het binnenverblijf, of via een
loopplank onder de publieksvlonder door. Deze loopplank kon halverwege worden afgesloten zodat
de wolven aan een kant van het verblijf moesten blijven, zodat de andere zijde schoongemaakt
kan worden.
 
Aan het eind van 2005 werd besloten om een nieuw thuis te zoeken voor deze groep. Die werd
gevonden in Scandinavië. Op 22 februari 2006 vertrokken zij naar een dierentuin in Zweden.
 

Maar Gaia wilde wel opnieuw wolven houden. Er werd gekozen voor de Iberische wolf, een duide
lijk solitair dier, wat eventueel als koppel of in klein gezinsverband kan leven. Op 16 juni 2006 arri
veerden er 2 reuen van deze soort, vader Cabar met zoon Ceno, uit Spanje.  Die waren op dat
moment beschikbaar. Echter wel met de bedoeling, dat als de kans zich voor doet, een reu om te
ruilen voor een teef. Op 10 juni 2008 is Ceno vertrokken naar Frankrijk, om plaats te maken voor
Signa, een teef eveneens uit Frankrijk. Zij arriveerde op 15 juli 2008. De introductie tussen Cabar en
Signa verliep soepel en goed. 
 
14 juni 2010. De eerste wolvenpups van Gaia zijn geboren, het zijn 3 teefjes, Nena, Niña en Chicka.
Cabár is een echte vader; hij braakt zijn vlees op voor zijn dochters. De jongen groeien zonder
noemenswaardige problemen op. In de 2 jaren die volgde kwamen er nog twee nesten. Ook van
deze groep werd afscheid genomen. Op 17 december 2013 vertrokken de teven naar Engeland
en 6 januari 2014 vertrokken de reuen naar Frankrijk.
 

19



Het nieuwe verblijf van de wolven in Gaia. Links de tunnel, rechts een overzicht

Direct na het vertrek van de wolven is de hele hoek van het park op de schop gegaan. Op de plek
van het oorspronkelijke wolvenverblijf is een zogenaamde Vreemde Vogels volière gekomen met
diverse exoten (dieren die in Nederland in het wild veelvuldig voorkomen maar hier oorspronkelijk
niet thuis horen) en een combi verblijf van wasberen met stinkdieren. Op de plek van het hertenperk
en lynxenperk (deze hebben elders in het park een nieuw verblijf gekregen) is de WolvenVallei
gecreëerd. Een schitterend groot aangelegd verblijf met diverse inkijkpunten waar bezoekers oog
in oog kunnen staan met de wolven. 19 juni 2014 arriveerden er 6 nieuwe grijze wolven reuen uit
Dierenrijk, 5 nest broers van 2007 en een broer van 2008. Tot op heden doen zij het zeer goed in dit
nieuwe verblijf en genieten we van een zeer mooie wolvenroedel.
 
W. Cloostermann

Kampioenschapsclubmatch  23 september 2017
Zaterdag 23 September organiseren wij voor de tweede keer een Kampioenschapsclubmatch. We
willen graag nogmaals het succes evenaren van de eerste Kampioenschapsclubmatch, en nodi
gen derhalve nu al alle Saarlooswolfhondliefhebbers uit om deel te nemen aan deze bijzondere dag.
 
Inschrijving:
De inschrijving staat open voor leden en niet-leden van onze vereniging met hun Saarlooswolfhond
uit binnen- en buitenland. Ingeschreven kan worden met honden:
* Die op de dag van de kampioenschapsclubmatch zijn ingeschreven in de Nederlandse stam
boek-houding;
*  Waarvoor op de dag van de inschrijving voor de kampioenschapsclubmatch de inschrijving in
de Nederlandse stamboekhouding is aangevraagd en niet is geweigerd (de fokker heeft de NHSB
nummers van de jongste honden);
*  Die, indien de eigenaar in het buitenland woonachtig is, op de dag van inschrijving voor de
kampioenschapsclubmatch, zijn ingeschreven in een door de FCI erkende buitenlandse stamboek
houding of is aangevraagd en niet is geweigerd (de eigenaar dient een schriftelijk bewijs van de
aanvraag bij de inschrijving te overleggen);
Inschrijven is mogelijk vanaf 1 maart 2017
 
De volgende kampioenschapsprijzen zijn te behalen: dubbele CAC*, jeugd CAC, veteranen CAC
en de titel -Clubwinner 2017-. Tevens is de -Clubwinner- gekwalificeerd voor de Hond van het Jaar
Show 2017**, die begin 2018 gehouden zal worden.
* voldoet aan Artikel IV.44 lid 3.&4. Van het KR RvB.
** op basis van uitnodiging.
 
Lokatie: Recreatiecentrum Het Zwarte Water, Breemhorstsedijk 65, De Mortel.
 
In het volgende clubblad komen we uitgebreid terug op dit evenement dat u zeker niet mag missen
als liefhebber van de Saarlooswolfhond.
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Pups verwacht, het verhaal van Nanook en Kayitah
Hallo beste lezers,

Regelmatig schrijf ik een stukje voor het clubblad over veterinaire zaken betreffende honden. dingen
zoals ontwormen, vaccineren etc.
Ook voor dit clubblad wilde ik weer een stukje schrijven, maar waarover? De meeste zaken zijn al
aan de orde gekomen. Nu dacht ik: ik vraag aan jullie waar jullie nog eens informatie over willen
hebben. Stuur je vraag aan : secretariaat@saarlooswolfhonden.nl  en dan zal ik mogelijk daar iets
over schrijven voor het volgende clubblad.
 
Maar dan heb ik nu nog steeds geen stukje voor deze uitgave. Maar waarom zou ik niet schrijven
over wat er nu speelt bij ons in de roedel. Namelijk de uitbreiding met hopelijk een leuk aantal,
gezonde pups medio December.  (als u dit leest zijn ze waarschijnlijk al geboren en is alles voor
spoedig gegaan). Ik hoop door eerlijk en onbevangen te vertellen over alles rondom dit nest, ei
genaren van teven, gefokt binnen de vereniging, een duwtje in de rug te geven en te overwegen
ook hun teefje eens in te zetten voor de fok. Want dat is helaas een groot probleem binnen de
vereniging: er worden te weinig teven aangeboden voor het fokprogramma. Waarom? Is het de
tijd, de moeite of het geld wat erin gestoken dient te worden? Of misschien het onbekende? Per
slot van rekening zijn we geen ervaren fokkers met regelmatig een nest, maar liefhebbers van de
Saarlooswolfhond, die als ze al fokken, dat hooguit een of twee maal doen. Enkele uitzonderingen
daargelaten. Is de drempel voor het onbekende te hoog? Hieronder mijn relaas in de hoop een
bijdrage te leveren aan het slechten van deze drempel. 
Als dierenartsassistente weet ik natuurlijk in theorie veel van de zaken rondom honden en voort
planting. Maar op de praktijk zie je hooguit een check-up voordat een dier ingezet wordt voor
fokkerij en een echo dracht. Heel leuk om mee te maken en eigenaren zijn altijd blij als hun hond
drachtig blijkt ( haha niet als het niet de bedoeling was natuurlijk en mensen niet goed opgelet
hebben tijdens de loopsheid van hun hond. Een “ongelukje” is zo gebeurd). Maar meestal is een
echo dracht een ontroerende en blije gebeurtenis. Dan is het volgende moment de postpartum
controle door de dierenarts of er moet iets niet goed gaan en dan is het weleens een keizersnede.
Voor hond en eigenaar niet zo leuk, voor een assistente wel. Zeker als je niet-steriele omloop bent
en de pups aanpakt die uit de baarmoeder komen. Met wat geluk komt een eigenaar met de pups
op 6 weken leeftijd naar de praktijk voor de eerste vaccinatie en dan heb je weer een zeer leuk
werkmoment. Verder ben je weinig betrokken bij het hele verhaal. Voor mij een reden om dit alles
ook eens zelf te willen ondernemen.
 
Maar…. Ik zag toch wel wat beren op de weg. Hoe ga ik dit aanpakken en als alles goed gaat,
waar moet ik dan met de pups naartoe? Gelukkig voor mij ben ik gevallen voor dit bijzondere ras
en is onze rasvereniging een zeer unieke! Dit door ons centrale fokbeleid en de centrale pup be
middeling. Alle hulp die je je maar wensen kunt en een pracht van een lijst met toekomstige, en
thousiaste pup kopers. Nou dan alleen nog een hond die pups krijgen kan. Een reu hadden we al,
maar daar komen echt geen pups uit. Op de wachtlijst voor een puppen meisje en dan rustig af
wachten. Op 1 december 2013 kwam Mitawa van de Wolfsdreuvnik samen met haar zusje en twee
broers ter wereld en enkele maanden later bij ons wonen in het Brabantse Geldrop. Zij groeide
voorspoedig op tot een mooie Saarlooswolfhond dame en kon het gelukkig zeer goed vinden met
onze reu: Whitefang’s Amarok-Nanook Luthor of Angou Loup’s Mountain. Zij gaan als Nanook en
Kayitah door het dagelijkse leven.
Langzaamaan ontwikkelde Kayitah zich tot een volwassen hond en haar seksuele cyclus kwam op
gang. Nanook die zich tot dan toe niet echt als dekreu profileerde, kreeg door deze schoonheid
toch wel de nodige interesse. Mede gezien het feit dat hij buiten de deur niet echt op z’n gemak
was bij de loopse dames, heeft het bestuur gekozen om hem zijn roedelgenootje te laten dekken,
in de hoop dat hij thuis, in zijn eigen vertrouwde omgeving, wel tot dekking bereid zou zijn. Dit was
natuurlijk voor mij een heel fijne en makkelijke optie. Geen toestanden met reizen naar de dekreu,
nee, gewoon die twee hun gaan laten gaan en maar zien wat er van komen zou.
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Dat ging toch net ff anders. De honden, beide onervaren, maar ook de eigenaren niet bekend met
het hele verhaal rondom de dekking van de teef door de reu in de praktijk. Kayitah werd loops en
was amper een dag of vijf loops en liet zich toen al dekken door Nanook.
Goh, da’s vroeg, dacht ik nog, maar ja ze zullen het wel weten. Ben je gek. Helemaal niet. Na de
dekking gilde madam woest dat ze het helemaal niet eens was met de koppeling en zo gauw ze
los was kreeg haar vrijer flink op z’n kop. Hoe haalde hij het in z’n botte reuenhoofd om zoiets te
doen! Geloof dat ze gemakshalve even vergat dat ze toch echt klaar was gaan staan voor
hem. Toch maar eens progesteron prikken dan. De bloedwaarde: 1,01 umol/l . Nou da’s dus niks.
Dan maar uit elkaar gezet.

Rare figuren, die Saarlooswolfhonden……
Na nog een kleine week was de progesteronwaarde zodanig gestegen dat ze weer bij elkaar
mochten. Nu was ik van die 1e ervaring een beetje kopschuw geworden. Ik vond het namelijk nogal
heftig. Maar ja, als je een keer een nestje wilt fokken, dan zal er toch gedekt moeten worden.
Echtgenoot Leon, de rust zelve, bleek door zijn rust een grote steun en ook de gemandateerde
vanuit het bestuur kwam ter ondersteuning een keer langs om te bevestigen dat alles goed ging.
Nu ging het aanzienlijk beter, maar achteraf gezien was het toch niet helemaal het je van het. Dat
bleek later ook uit het feit dat ze niet drachtig was. Er is een echo gemaakt toen ze dertig dagen
drachtig was en er was niets te zien. Ook aan Kayitah was niets te zien en te merken.
Oké, jammer maar geen man overboord. Volgende keer beter.
 
8 maanden later was het weer zover. Kayitah weer loops. Nu was ze duidelijk beter op de hoogte
van de gang van zaken. Nanook kon nog zo aandringen….. aan haar lijf geen polonaise. Na een
dikke week gaf ze toe en mocht Nanook haar dekken. Maar ook hij had de tussenliggende tijd
goed besteed aan het nog eens doornemen van de gang van zaken. Deze keer was hij minder
twijfelend, hij zette veel beter door en Kayitah liet zich nu wel vertellen hoe en wat. Tijdens de kop
pelingen was ze nog steeds wel onrustig, maar niet meer “so pissed of” als de vorige keren. We
hebben ze dan ook maar laten doen, zoals het hen goed leek. Tot na een dag of tien de sfeer in
ene helemaal veranderde. Het leek haast romantisch te worden. Ze zijn altijd samen en ondernemen
gezamenlijk van alles, maar nu leken ze wel aan elkaar te kleven. In de bossen liepen ze nauw zij
aan zij en ze speelden anders dan normaal. De dekkingen die nu plaats vonden waren veel rustiger,
doeltreffender en de koppelingen ook rustiger. Je voelde gewoon aan dat dit het was. Op dat
moment heb ik weer eens bloed laten prikken en inderdaad bleek dat haar progesteronwaarden
naar de vereiste hoogte waren gestegen en toen, in ene, was na enkele dagen alles van de een
op andere dag over. De rust was weder gekeerd en al snel was alles weer zoals voor de loopsheid.
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Na enkele weken zagen we dat de tepels van Kayitah groter begonnen te worden en ze was super
aanhankelijk. Oh, wat waren we nu ongeduldig…. Ik had me voorgenomen geen echo te laten  
maken, om Kayitah de onrust daarvan te besparen. Maar om uit te sluiten dat in het geval van
geen pups, absorptie een rol zou hebben gespeeld, uiteindelijk toch maar wel een echo gemaakt.
En ja hoor, daar waren ze te zien…puppies! Ze was uitgaande van die speciale dagen en dekkin
gen 5 weken ver. Nu waren er nog vier te gaan. Vier weken om voor te bereiden op de bevalling
en de tijd met de pupjes. En alhoewel de theoretische kennis aanwezig is, toch heel veel gelezen
over dracht en bevalling. Heel leuk om dingen te herkennen die in de dracht veranderden aan
Kayitah.
 
Samen hebben Leon en ik een mooie werpkist gemaakt, ook al was er een beschikbaar vanuit de
vereniging, gewoon omdat we dat leuk vonden en het ons iets wezenlijks te doen gaf in de tijd die
we nog moesten wachten. Na die 5e week begon Kayitah langzaamaan dikker te worden en na
nog eens een week duidelijk hongeriger. Ze eet nu (week 8) ongeveer 50/60 % meer dan normaal
en is erg rustig. Ze speelt nog graag, maar steeds heel kort en springt niet meer zoveel. De werpkist
is klaar en staat in de huiskamer; de eettafel is zolang verbannen naar de bovenverdieping. En alle
benodigde spullen staan klaar. Ze wordt nu elke dag getemperatuurd om haar normaal tempera
tuur te weten en vanaf het komende weekend (begin van de negende week) twee a driemaal
daags opdat we het moment van de daling van de lichaamstemperatuur opmerken. Deze daling
geeft aan dat de bevalling aanstaande is.
Tot nu toe geniet ik met volle teugen van alles wat er gebeurt met haar en ben onder de indruk
van de veranderingen. Ik kijk uit naar de aanstaande bevalling en vind het ook heel erg spannend.
Ik hoop dat alles goed gaat en dat ik in het volgende clubblad verslag kan doen van een voor
spoedige bevalling en een hele leuke puppentijd.
Tot de volgende keer!

Monique, Leon, Nanook en Kayitah
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Warum einen Saarlooswolfhond?
Waarom een Saarlooswolfhond?
door Wolfgang Götsch, vertaald naar het Nederlands door N.Immers
Het eerste contact met een wolfhond was eigenlijk toevallig. Ik zag 's avonds op de televisie een
programma over moeilijk te plaatsen honden in een asiel in Böblingen. Ik was meteen verrukt over
het uiterlijk, de uitstraling en de vloeiende bewegingen van één van de honden. Ik had nog nooit
zo een hond gezien, een beeldschone wolfachtige hond!
Ik nam gelijk contact op met het asiel en vroeg of ik de hond mocht zien. Daar aangekomen werd
mij uitgelegd, dat verschillende medewerkers van het asiel al door deze hond in een hoek gedron
gen waren, en dat deze medewerkers niets meer met de hond te maken wilde hebben. Er was nog
één verzorger die zich met "Wotan" bezighield - hij nam met mee naar de kennel en liet mij kennis
maken met deze "wolf".
Geen teken van agressiviteit, enkel terughoudende voorzichtigheid en gedrukte blijdschap over
een nieuwe bezoeker nam ik bij Wotan (ongeveer 1.5 jaar oud) waar. Hij kwam naar me toe en liet
zich uitgebreid aaien, terwijl ik hem toesprak. Hij werd minder onzeker toen hij merkte dat hij mee
naar buiten mocht. Ik kreeg een riem voor hem en zo makkelijk waren we al buiten. Ik heb een grote
wandeling met hem gemaakt, over velden en door het bos, en daarna nam ik hem mee naar huis.
Meerijden in de auto vond hij erg leuk! Later bracht ik Wotan terug - ik was bedroefd dat ik hem
niet houden kon, maar ik zag ook in dat zo een dier veel liefde, tijd en toewijding nodig heeft, wat
ik hem als vrijgezel simpelweg niet geven kon. 
Tot mijn vreugde werd Wotan korte tijd later geplaatst bij iemand, waar hij gelukkig en oud gewor
den is.
 
Mijn beslissing: Vanaf die dag was het voor mij glashelder, als het ooit mogelijk zou zijn een hond
te nemen, dan zou het in ieder geval een wolfhond zijn. Zo kwam het dat enige jaren later ik samen
met mijn vrouw op zoek ging naar meer informatie over wolfhonden - er was in de literatuur echter
niet veel informatie te vinden. Eind jaren negentig moesten we het doen met dat wat er in het in
ternet te vinden was. Onze keuze viel al snel op de Saarlooswolfhond, omdat hij onze voorstellingen
van leven met een wolfhond veel beter benaderde als de TWH. Ik nam contact op met de VDH, om
met fokkers in contact te komen en sprak met de fokkers die er toendertijd in Duitsland waren.
We werden uitgenodigd voor een wolfhondenbijeenkomst in de omgeving van Dortmund, zodat
we de honden in het echt ontmoeten konden en persoonlijk konden leren kennen, om zo een goed
beeld van de honden te krijgen. Dus reden we de ca 400 km daarheen en zagen een groot aantal
van deze prachtige dieren en maakten ook kennis met de fokker van onze toekomstige Saarloos
wolfhond  „Basco-Shamu“ – we hebben nooit spijt gehad van de beslissing ons leven met een SWH
te delen – ookal was het niet altijd even fantastisch en makkelijk. Wij kregen echter voor elke minder
leuke ervaring zoveel terug van deze hond. 
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Saarlooswolfhonden zijn nu eenmaal bijzondere dieren, geen dertien in het dozijn, die veel geduld,
inlevingsvermogen met het individuele karakter en liefde nodig hebben.  De beloning voor ons als
mens ligt daarin, dat je een intelligente, integere vriend voor het leven wint, die het liefst bij je is, en
je vaak in zijn bandeloze levensvreugde laat delen.
„Basco-Shamu Companions of the Wind“, de volledige naam van onze eerste Saarlooswolfhond,
liet na zijn dood een grote leege achter in ons leven, een plek die we niet meteen weer wilden
vullen, echter we wisten dat we toch vrij snel weer een saarlooswolfhond in ons leven wilden. 
Mijn vrouw had contact gehouden met enkele "oude" Saarloos-kennissen. Het bleek al snel dat de
manier waarop de Saarlooswolfhondfokkerij in Duitsland zich ontwikkeld had, niet voldeed aan
onze ideeën van een goede verantwoordingsvolle toekomstgerichte fok. 
 
Claudia Schröder raadde ons aan om lid van de NVSWH te worden.  Mijn vrouw werd vervolgens
lid en liet zich op de puplijst plaatsen. Enkel de aanpak van de NVSWH inzake Saarlooswolfhond
fok, de overtuiging en de stappen die worden ondernomen, zijn voor ons de manier om bij te
dragen aan het behoud van een fascinererend hondenras. Ook al zijn de foklijnen beperkt en
verwant, hier wordt het raszuivere erfgoed niet ondoordacht verwaterd waardoor het karakter en
de aard onherroepelijk veranderd.
 
Der neue kommt …
In Juli 2015 konden we na 1,5 jaar wachten eindelijk weer een kleine SWH reu in ons huis verwelko
men. Osharik is een temperamentvolle, beminnelijke Saarlooswolfhond. De eerste tijd was hij soms
wel een beetje vermoeiend, hij scheen zelf nooit moe te worden. Elke dag hebben we hem enige
tijd in de bench gedaan zodat hij ook tot rust kon komen. Van Shamu kenden wij dat niet- hij was
in vergelijking met Sharik een hele rustige, gelaten hond.
Er zijn grote verschillen tussen Osharik en zijn voorganger Shamu. Ze zijn juist individuen, zoals elk
mensenkind ook anders is. Wat Osharik nu al veel beter kan dan Shamu op dezelfde leeftijd is alleen
thuisblijven, als we bijvoorbeeld boodschappen gaan doen. Ook autorijden is voor Osharik vanaf
het eerste moment geen probleem. Geen gekwijl, gekots en zelfs geen ontlasting. Hij ligt of zit in
zijn comfortabele autokennel en doorstaat alles wat er gebeurt. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee.
 
We zijn erg gelukkig weer een nieuw, prachtig lid van ons gezin erbij te hebben. En we zijn erg blij
de juiste beslissing genomen te hebben en voor het lidmaatschap van de NVSWH en hun weg
gekozen te hebben.
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Een actieve dag in Zoetermeer
Sommige dagen valt alles op zijn plaats. 14 augustus was zo een dag. Een flauw zonnetje, een licht
briesje, een wandelroute van ongeveer een uur door het mooie Buytenpark en aansluitend de
activiteiten op het terrein van de Stichting Hondenschool Zoetermeer. Ik kon het niet beter wensen. 
 
Cynthia van Animal Fit wist ons wat leuke hersenwerk truukjes te vertellen en gewapend met een
eierdoosje, brokjes en later een gevlochten fleecetouw konden we gelijk iets uitproberen. Hersen
werk, echt iets om thuis op je gemak nog eens te doen. Bij het steppen komt toch nog wat techniek
kijken, maar Niels kwam er bij het proberen achter dat ze toch ook heel hard konden. Dat gaan
we zeker eens in een volle workshop proberen met Smoke!

 
Agility
Agilty is altijd een feest met onze Saarlooswolfhonden. Als ze eenmaal met wat aanmoediging en
steun van de baasjes de hindernissen ondekt en onverwonnen hebben, zie je de ontspanning in
de honden komen en ja, ik durf zelfs te zeggen dat ze met plezier mee doen.
Leff die zonder riem, terwijl alle honden los aan het dollen waren, gewoon nog even over de a-
schutting en de kattenloop ging en zich daardoor niet liet storen door Smoke. Terughoudende en
jonge Ona, die met de wandeling zich het beste in de acherhoede voelde, die lekker ontspannen
meerende op het veld, gesteund door haar maatje Noukie. Yarack deed ook mee alsof hij wekelijks
de agilty doet op de hondenschool, lekker op zijn gemak. Kayita vloog over de hindernissen alsof
ze haast had, en zelfs bij Nanook zag ik toch wat plezier samen met de baas.Dame Nisha, die
ondanks dat ze dit keer haar maatje miste, gewoon lekker meedeed. Brimir, die langzaamaan iets
meer rust krijg, maar toch vliegend over de hindernissen de riem in zijn bek nam.
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Springwedstrijdje
En natuurlijk mag ik onze springkampioen Levi niet vergeten. Ook dit keer hadden we weer een
kleine springwedstrijd, waarbij de honden 4 hindernisjes moesten nemen, die elke ronde een
stapje hoger werden geplaatst. Voor de tweede keer op rij wist Levi samen met Geurt het hoofd
koel te houden en wonnen met verve de springwedstrijd en daarmee een dikke goody bag gevuld
door De Geus Diervoeding.
De medewerkers van de hondenschool hadden ook de opdracht gekregen uit te kijken naar de
leukste baas-hond combi. Ook nu ging het lekkers weer naar Geurt met Levi, maar hij moest de
buit delen met Hedon en Rana, die ook uitgezocht werden als leukste baas-hond combi.
Ik geniet zo van zo een middag. De opkomst was met wederom 11 Saarlooswolfhonden, 1 Witte
Herder, 1 Mechelaar, 1 Wappie en 1 kruising Mops/Bulldog helemaal niet verkeerd en het was
vooral ook erg gezellig. Smoke geniet ook zo een middag, en een vervolg, oja, dat komt er zeker
hoor. 
 
Via deze weg wil ik alle deelnemers bedanken voor het enthousiasme, en in het bijzonder nog De
Geus diervoeding voor de lekkere snacks! Zo een gerookt kippenpootje was wennen voor Smoke,
maar zeker ook interessant na een actieve dag!
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Whitefang's Amarok-Nanook Luthor
of Angou Loup's Mountain
- CLUBMATCHWINNER - Kampioenschapsclub
match AVLS

Lyco van de Wolfsdreuvnik
2de van de Nederlandse Hondenrassen op de
prestigieuze Hond van Het Jaar Show

Kynologische hoogtepunten
We zijn trots op alle resultaten van onze Saarlooswolfhonden op de verschillende shows in binnen
en buitenland. Daarom ziet u in elk clubblad weer een overzicht van alle uitslagen en keurverslagen.
Sommige prestaties verdienen het echter om extra in het zonnetje gezet te worden. 
 
Lyco van de Wolfsdreuvnik 
eigenaar R. Hoving.
Hond van het Jaar Show 2015, januari 2016: 2de plaats bij de eindkeuring Nederlandse Honden
rassen, keurmeester: dhr. J.R. Douma 
Groningen 6 maart 2016: BOB en 2de plaats bij de eindkeuring Nederlandse hondenrassen. keur
meester: dhr. Rony Doedijns.
"HANZESHOW" Zwolle, 2 oktober 2016:  BOB en 2de plaats in de eindkeuring in rasgroep 1, keur
meester: dhr J.R. Douma
 
!! Voor het tweede jaar kwalificatie voor de prestigieuze "HOND VAN HET JAAR"show. !!
Joscha van de Wolfsdreuvnik
eigenaar/fokker: Mr. en Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J.
WinnerShow, 13 December in Amsterdam, BOB: 1ste plaats bij de eindkeuring Nederlandse Hon
denrassen, keurmeester mw. H. Warendorf
"DE UTRECHT" NIEUWEGEIN 9 APRIL 2016: 3de plaats bij de eindkeuring rasgroep 1, keurmeester: dhr.
John Wauben
Osharik
eigenaar S. Götsch.
UNTERGRUPPENBACH-UNTERHEINRIET (DE) 19 JUNI 2016, Spezialzuchtschau: BOB en Beste Jeugd
hond, 52 ingeschreven Saarlooswolfhonden. Keurmeester G. Schicker
Whitefang's Amarok-Nanook Luthor of Angou Loup's Mountain, 
eigenaar M. Mertens,
kampioenschapsclubmatch georganiseerd door AVLS te Hoenderloo, 18 september 2016: BOB,
Clubmatch Winner,  65 ingeschreven Saarlooswolfhonden, keurmeesters dhr. Jan de Gids(reuen)
en dhr. Jan Ebels(teven)
kwalificatie voor de prestigieuze "HOND VAN HET JAAR"show
Whitefang's Ajia Ishani of Angou Loup's Mountain
eigenaar/fokker: Mr. en Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J
Holland Cup, Amsterdam 11 december: BOB en 2de plaats bij de eindkeuring Nederlandse Hon
denrassen, keurmeester mw. Roel van Veen- Keur.
 

28



KOPPELS 
"DE UTRECHT" NIEUWEGEIN 9 APRIL 2016 : Joscha van de Wolfsdreuvnik en Whitefang's Ajia Isha
ni of Angou Loup's Mountain eigenaar: Mr. en Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-Tonnard Jan & M.
& J, 2de plaats keurmeester: mw. T. Pillement
 
KAMPIOENEN
de volgende honden haalden in het afgelopen jaar "kampioenstitels":
Mysmoke van de Wolfsdreuvnik, eigenaar: Mr. en Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-Tonnard Jan & M.
& J: Nederlands Kampioen
Lyco van de Wolfsdreuvnik, eigenaar R. Hoving: Nederlands Kampioen
Whitefang's Amarok-Nanook Luthor of Angou Loup's Mountain, eigenaar M. Mertens,: Nederlands
Kampioen
Whitefang's Arusha Ishani of Angou Loup's Mountain, eigenaar/fokker: C. Schröder: Danish
Champion, International Champion.
Loïs van de Wolfsdreuvnik, eigenaar J. van Asten: Nederlands Kampioen
Omer, eigenaar: mijnheer en mevrouw van der Geer- de Wit Cornelis: Nederlands Jeugdkampioen,
Belgisch jeugdkampioen, Benelux Jeugdkampioen, Duits Jeugdkampioen
Ohzesde, eigenaar: W. Cloosterman: Nederlands Jeugdkampioen, Benelux Jeugdkampioen
Osharik, eigenaar: S. Götsch.: Duits Jeugdkampioen

MySmoke van de Wolfsdreuvnik

Koppels: Whitefang's Ajia Ishani of
Angou Loup's Mountain en Joscha
van de Wolfsdreuvnik

Osharik

Omer
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Op de voorkant: Jaromir van de Wolfsdreuvnik. 
Eigenaar: P. Horstink
foto door Yann Horstink

Saarlooswolfhonden kalender 2017
Hij is er weer.
De Saarlooswolfhonden kalender 2017 kan besteld worden. Ook dit jaar is er gekozen voor het a3
kalender op 200 grams papier in HD kwaliteit met een zijde mat finish.  De kosten bedragen slechts
€ 10.-- per stuk excl. verzendkosten. Mooi aan de muur, maar ook leuk om te bewaren, met
naamsvermelding van alle saarlooswolfhonden.
Bestellen
Stuur een e-mail naar immers@saarlooswolfhonden.nl en geef aan hoeveel kalenders je wilt bestel
len en naar welk adres deze verzonden dienen te worden. Je ontvangt dan een bevestigings e-mail
met de informatie voor de betaling.
Bestel snel, want de kalender heeft een beperkte oplage!
 

Showresultaten
Heb je met jouw hond ook deelgenomen aan een show, laat het ons dan weten. Heeft u foto's van
de show, stuur deze dan mee. Mogelijk kunnen we deze dan bij het bericht gebruiken.  Zo kunnen
wij de uitslagen de aandacht geven die deze verdienen. Stuur een mailtje naar immers@saarloos
wolfhonden.nl en vermeld daarin:
Naam van de hond:
Ingeschreven in: puppyklasse/jeugdklasse/open klasse/fokkersklasse/ kampioensklasse
Naam van de show:
Keurmeester:
Keurverslag:
Aantal deelnemers:

Meisdorf (DE) 10 juli 2016
Keurmeester: Nenad Davidovic (SRB)
Reuen:
kampioensklas: Anubis Fenrir Netis Tala*, eige
naar: Y. Herfurth. 1 uitmuntend Anw.Dt.CH.VDH,
CAC. BOB very korrect head, excellent shoulder,
excellent top-line, korrect under-line, korrect tail,
very typfull coat, well moving  
Teven:
jeugdklas: Atlantic Ocean Kalimero Bohemica*. ei
genaar: Y. Herfurth. 1 uitmuntend Anw.Dt.Jug.
CH.VDH, Jug CAC. lovely head, excellent front,
long neck, korrect top-line, very good tail, very
well moving. 

* gefokt buiten de Nederlandse
Vereniging van
Saarlooswolfhonden

Bremen (DE), 30 juni 2016
Keurmeester: Josef Pohling (DE)
Teven:
jeugdklas: Lobo's Legend Avery*, 1 uitmuntend.
typvolle, korrekt gebaute Hündin, mit korrektem
Kopfmodell, vorzügliche Oberlinie, alters
gemäße Brust und Unterlinie, rassetypische
Winkelungen, gleichmäßiger, leichtfüßiger Be
wegungsablauf, rassetypisches Verhalten, dabei
aber überwiegen stabil. Anw.Dt.Jug.Ch.VDH 
BOB Bester Junghund  

Golden Dog Trophy Liège (BE) 24
juli 2016
Keurmeester: mw.  Maja KOROSEC (SLO)
Reuen:
jeugdklas:Omer, mijnheer en mevrouw van der
Geer- de Wit Cornelis, 1 uitmuntend, BOB
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Békéscsaba (HU) 6 en 7 Augustus
2016
keurmeesters: Vojislav Al-Daghistani (SRB)
Teven:
jeugdklas: Anvalia Nocta Netis Tala*  eigenaar
Y. Herfurth, 1 uitmuntend
openklas: Greywolf-Guérande de la Compag
nie du Loup Gris*  eigenaar Y. Herfurth, 1 uit
muntend CAC/CACIB BOB
keurmeesters: Dr. Sipos Márta (SRB)
Teven:
openklas: Greywolf-Guérande de la Compag
nie du Loup Gris*, eigenaar Y. Herfurth, 1 uit
muntend CAC/CACIB  
 
Mechelen (BE) 13 augustus 2016
Keurmeester: Mr. Dux Hans - Joachim (DE)
Reuen:
jeugdklas: Omer, eigenaar: mijnheer en me
vrouw van der Geer- de Wit Cornelis. 1 uitmun
tend  BOB
Op deze tentoonsteling werdt Omer, bij keur
meester dhr. Jan Coppens geselecteerd bij de
laatste 6 in de eindkeuring BESTE JEUGDHOND.
Tevens werd Omer Belgisch Jeugdkampi
oen (BJK).
 
 
 
 
Leipzig (DE) 20 augustus 2016
Keurmeester: András Kórazs (HU)
Reuen:               
jeugdklas: Omer, eigenaar: mijnheer en me
vrouw van der Geer- de Wit Cornelis, 1 uitmun
tend Anw.Dt.Jug.Ch.VDH tussenklas: Osharik,
eigenaar S. Götsch. 15 Monate alt, vorzüglicher
Typ; Kopf zu Körper passend, Gebiss korrekt, gute
Proportion; korrekter Frontstand; gute obere
Linie; gute Winkelung; in Bewegung bräuchte er
noch etwas Übung. 1 uitmuntend, Anw.Dt.Ch.
VDH CAC/CACIB BOB
Teven:     
jeugdklas: Atlantic Ocean Kalimero Bohemi
ca*, eigenaar Y. Herfurth, 1 uitmuntend 16 Mo
nate alt, guter Kopftyp, Gebiss korrekt, sehr gute
Proportion, gute Nacken + Rückenlinie,Rute kor
rekt, gute Hinterhandwinkelung, Typisch in den
Bewegungen Anw.Dt.Jug.Ch.VDH tussenklas:
Anvalia Nocta Netis Tala*, eigenaar Y. Herfurth
18 Monate alt, Kopf zu Körper passend, Gebiss
korrekt, sehr gute Proportion, gute Oberlinie, Rute
korrekt, gute Winkelungen, bewegt sich gut,zeigt
sich etwas zu ängstlich Anw.Dt.Ch.VDH  res.
CAC/res.CACIB 
 

Leipzig (DE), German Winner, 21
augustus 2016
keurmeester: Stefan Sinko (SL)
Reuen:               
jeugdklas: Osharik, eigenaar S. Götsch, 2 uit
muntend res.Anw.Dt.Jug.Ch.VDH, 
Starker, junger Rüde mit sehr gutem Kopf, korrek
te Ohren und Augen. Noch nicht ganz gut be
muskelte Front und Hals. Sehr gute Rückenlänge,
sehr gute Winkelungen. Ganz korrekte rassetypi
sche Bewegungen. Omer , eigenaar mijnheer
en mevrouw van der Geer- de Wit Cornelis, 1
uitmuntend. 15 Mon. Alt, sehr gut in Typ, schöne
typ. Kopf, gut. proport. Gebiss korrekt, Rute gut
angesetzt, gute Hinterhand, gute Winkelungen,
Haarkleid korrekt getragen, gut id Bewegung.
Anw.Dt.Jug.Ch.VDH BOB Bester Junghund    
Teven:     
jeugdklas: Atlantic Ocean Kalimero Bohemica*,
eigenaar Y. Herfurth, 1 uitmuntend
wunderschöne junge Hündin, korrekter Hündin
nenkopf, korrekte Front + Hals 
korrekte Winkelung, sehr gute Winkelung der
Hinterhand, sehr guter Haartyp
Anw.Dt.Jug.Ch.VDH tussenklas: Anvalia Nocta
Netis Tala* eigenaar Y. Herfurth, 1 uitmuntend
leichte Hündin mit passenden Kopf, korrekte
Front + Hals, Winkelungen noch nicht ganz fertig,
sehr gute Winkelunhgen, sehr gute Haare anw.
Dt.Ch.VDH kampioensklas: Lajolie van de
Wolfsdreuvnik, eigenaar C. Schröder, 1 uitmun
tend  Anw.Dt.Ch.VDH  res.CAC/res.CACIB, 3
Jahre alte Hündin, gut im Typ; Kopf zum Körper
passend, Gebiss vollzahnig, vorzügliche Propor
tion, gute Winkelstellung, gute Nackenlinie; gute
Oberlinie;  Winkel korrekt; gute Bewegung

European Dogshow Brussel (BE) 26
Augustus 2016
Keurmeester: dhr. Hans van den Berg. 
Reuen
jeugklas: Omer, eigenaar mijnheer en mevrouw
van der Geer- de Wit, 1 uitmuntend. open
klas: Mysmoke van de Wolfsdreuvnik, eige
naar Verbeeck- Tonnard, goed kampioens
klas: Joscha van de Wolfsdreuvnik, eigenaar
Verbeeck- Tonnard, 3 zeer goed 
Teven
puppyklas: Polly-Pilar van de Wolfsreuvnik,  ei
genaar Verbeeck- Tonnard, 1 belovend 
jeugdklas: Ohzesde, eigenaar W. Clooster
man, 1 uitmuntend 

*Gefokt buiten de Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden
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Kalimero Bohemica*, Eigenaar Y. Herfurth, 3
zeer goed. 16 maanden vrouwelijke elegante
teef. Goed gevormd hoofd. Correct gebit. Goed
gedragen, iets grote, licht puntige oren. Goede
nek en ruglijn. Zou wat meer voorborst en borst
diepte kunnen hebben. Goede hoeking voor en
achter. Kruis wat hellend. Staat goed op de
benen. Wolfsgrauw openklas: Enya Eylish Una
Neshoba*,  eigenaar C. Tischler, 3 uitmuntend,
2,5 jaar oude teef van goed type. Stevig goed
gevormd hoofd. Correct gebit. Goed gedragen
oor. Goede oogkleur. Goede nek. Rechte rug.
Goed ontwikkeld lichaam met goed en evenre
dige hoeking. Stevige benen. Goede stand.
Wolfsgrauwe vacht, goede structuur. Gaat ras
typisch en moeiteloos. Bahija Shaya Una Nes
hoba*, Eigenaar C. Tischler, zeer goed. 7 jarige
stevige teef. Vrouwelijk hoofd. Zou in lichaam iets
eleganter kunnen. Hoofd goed wigvormig zou
iets meer gevuld kunnen zijn onder de ogen.
Goede oogkleur. Goede oren. Goede nek. Rug
kan iets strakker. Tikje rond van rib. Kruis kan iets
minder hellen. Correct gebit. Goed gehoekte
voor en achterhand. Goede wolfsgrauwe vacht.
Gaat vlot, iets breed in de voorhand. fokkersklas:
 Anvalia Nocta Netis Tala*, Eigenaar Y. Herf
urth, goed. 18 maanden, vrouwelijk, zou wat
beter in conditie moeten zijn. Hond is mager en
oogt daardoor wat racy. Wigvormig hoofd, goed
oogkleur. Oog tikje rond. Goed gedragen iets
puntig oor. Goede nek. Rechte rug. Goede
hoeking voor en achterhand. Wolfsgrauw niet in
volle vacht. Gaat goed, wat los  Dheyani Yasha
Una Neshoba*, eigenaar C. Tischler, 2 zeer
goed. 4 jaar oude teef. Goed type. Vrouwelijk,
mooi gevormd hoofd Goede ogen. Correct
gebit. Goed gedragen maar puntige oren
Goede nek. Rug kan iets vaster. Goed lichaam.
Goed gehoekte voor en achterhand. Wolfs
grauw, wat losse vacht. Gaat voor iets los. Lippen
kunnen wat meer gesloten zijn. veteraanklas :
Anevay Timish Una Neshoba*, Eigenaar C.
Tischler, 1 uitmuntend 9 jaar oude forse teef.
Hond goed in model. Ietsje diep in snuit. Mooie
oren. Goede ogen. Goede nek. Rechte rug.
Prima lichaam. Goede hoeking voor en achter.
Goede wolfsgrauwe vacht. Gaat prima, achter
iets los. 
 

AVLS  kampioenschapsclubmatch
Hoenderloo, 18 September 2016
Keurmeesters: dhr. Jan de Gids(reuen) en dhr.
Jan Ebels(teven) 
Reuen:
jeugklas: Omer, eigenaar mijnheer en mevrouw
van der Geer- de Wit Cornelis. 1 uitmuntend
Rastypische zestien maanden oude reu. Aan
trekkelijk hoofd. Mooi oog. Goed oor. Correct
gebit. Goed gebouwd. Nog een tikje smal in
front. Goede vacht en staart. Gaat met goede
stuwkracht, passend bij het rastypische lichtvoe
tige gangwerk. Reserve CAC Openklas: Whitef
ang’ Amarok-Nanook Luthor of Angou Loup’s
Mountain, eigenaar M. Mertens. 1 Uitmuntend.
Zes en een half jaar oude reu van mooi type.
Uitmuntend hoofd en expressie. Mooi licht oog.
Correct gebit. Iets wijd oor. Goed gebouwd.
Ovale benen. Rastypische voet. Goede vacht en
staart. Vlotte gangen. - CAC beste reu BOB -
CLUBMATCHWINNER fokkersklas: 1 zeer goed Cana
v.d. Scheldeschorre*, eigenaar C. de Graaff.
Vijf jaar oude wolfsgrauwe reu van voldoende
rastype. Overdrijft het rastypische gedrag wat te
veel. Mooi reuenhoofd. Vlakke schedel, goede
wigvorm en correcte stop. Mooi gebouwd, goed
lichaam dat vandaag wat zwaar lijkt. Goede
vacht en staart.  kampioensklas: Mysmoke van
de Wolfsdreuvnik, eigenaar Verbeeck-Tonnard
J. & M. & J. 1 uitmuntend. Twee en een half jaar
oude wolfsgrauwe reu van uitmuntend type en
expressie. Mooi hoofd, oog oor en gebit. Goed
gebouwd. Passend lichaam. Goede conditie.
Ovale botstructuur. Goede voeten. Mooie vacht.
Staart van goede lengte die hij wat macho toont
bij het gaan. 
Teven:
jeugdklas: Ohzesde, eigenaar W. Cloosterman,
3 uitmuntend. 16 mnd. Zeer vrouwelijk mooi type.
Prima hoofd. Mooi gedragen oren,Prima ogen,
correct gebit. Mooie boven belijning met prima
lichaam. Mooie evenredige hoekingen voor en
achter. Sterke benen. Prima vachtstructuur wolfs
grauw. Nog niet in volle vacht. Gaat zeer ras ty
pisch en lichtvoetig. Vriendelijke hond die zich
goed presenteert.Chumani's Kangee Eowyn*,
Eigenaar M. Scheeren, Goed 14 maanden teef,
fors. Zou iets vrouwelijker expressie mogen heb
ben. Goed gedragen oren. Lichte iets ronde
ogen. Stop zou een tikkeltje geleidelijker kunnen
verlopen. Goede nek en rug. Prima voorhand.
Staat en gaat in de achterhand wat los. Goede
vachtstructuur. Maar is volledig uit vacht. Wolfs
grauw. Kan lichtvoetig gaan. Maar gaat nog erg
los en achter nauw. tussenklas Atlantic Ocean
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Maastricht Benelux Winner 25 Sep
tember 2016
Keurmeester: Dhr Rutten
Reuen:
jeugdklas: Omer, eigenaar mijnheer en me
vrouw van der Geer- de Wit Cornelis. 1 uitmun
tend, 17 maanden, uitmuntend type, mooi in
balans, staat goed op de benen, voortreffelijk
hoofd, mooie oren, mooie lichtgekleurde ogen,
mooie beenlengte, prima achterhand, vlot stu
wend gangwerk.CAC Benelux Jeugd Winner open
klas:  Le'misun van de Wolfsdreuvnik, eigenaar
J. van der Linde, 1 zeer goed. Zeer goed ras
beeld, prima belijning in het hoofd, goed gebit,
mooie lichte ogen, goede bovenbelijning, bek
ken zou wat vlakker mogen, prima bone, correc
te voeten, goede vacht, in beweging gaat hij
stepppend vandaar een lagere kwalificatie
Teven:
jeugdklas: Ohzesde, eigenaar W. Cloosterman.
1 uitmuntend, 16 1/2 maand, uitmuntend type,
vrouwelijk, mooi hoofd, lichte ogen, prima gebit,
prima lichaam met goede hoekingen, staat heel
mooi op de benen, uitmuntende vacht, zeer vlot
en stuwend gangwerk CAC BOB Benelux Jeugd
Winner 
 

Maastricht  24 September 2016
Keurmeester: Mw. M. Vermeire
Teven: 
Jeugdklas: Chumani's Kangee Eowyn*, eige
naar M. Scheeren. Goed, Scharend gebit, het
hoofd mocht iets wigvormiger, schedel maxi
muum breed, oog iets rond goed van kleur, goed
gedragen oor, goede lichaamshoekingen,
goede ruglijn, goed gehoekt voor, zeer sterk
achter, borst mist wat diepte, voldoende breed
gangwerk, moeilijk te keuren, hakken eng ach
ter.

Dortmund (DE) Bundessieger 15
Oktober
Keurmeester: dhr. Hans-Joachim Dux (DE)
Reuen: 
Jeugdklas: Osharik, eigenaar: S. Götsch, 1 uit
muntend Anw.Dt.Jug.Ch. BOS Bester Junghund.
17 Monate, betont getreckt, typvoller Kopf, gera
der Rücke, korr. Winkelungen, flüssiges Gang
werk wobei der Schub wirksamer sein sollte Open
klas: Omer, eigenaar: mijnheer en mevrouw van
der Geer- de Wit Cornelis. 1 zeer goed, 17 Mona
te, rassetypischer Kopf, korr. Gebäudeverhältnis
se, nicht ganz fester Rücken, die Hinerhandmus
kulatur sollte ausgeprägter sein, die Schulter
sollte etwas schräger liegen, die Brust muss sich
noch etnwickeln in Tiefe und Breite, vorne Zehen
weitstehend, hinter eng tretend, flüssiges Gang
werk wobei der Schub wirksamer sein sollte
Teven:
Jeugdklas: Lobo's Legend Avery*,  eigenaar: S.
Sass. 1 uitmuntend Anw.Dt.Jug.Ch. 17 Monate,
guter typ, kräftiger Kopf, gerader Rücken, korr.
Winkelungen, ausgeglichene Brustverhältnisse,
vorne gerade, hinter eng tretend, flüssiges
Gangwerk. openklas:  Atlantic Ocean Kalimero
Bohemica* 1 U Anw.Dt.Ch.VDH CACIB BOB
 
Dortmund (DE) Internationale 16
Oktober 2016
Keurmeester: dhr. Ozan Belkis (TR)
Teven:
Jeugdklas: Lobo's Legend Avery*,  eigenaar: S.
Sass. 1 uitmuntend Anw.Dt.Jug.Ch. 14 months
old female, nice breed type head, corr. expres
sion, corr. neck, corr. top line, breed type chest
volume, nice compact body, corr. bone structu
re, right type of angulation, the temperament
could be a bit better, she has a breed type mo
vement but becasue the temperament the move
is not harmonic enough openklas: Atlantic
Ocean Kalimero Bohemica*  eigenaar Y. Herf
urth, 1 uitmuntend Anw.Dt.Ch.VDH CACIB BOB

33



Karslruhe (DE) 13 november  2016
Keurmeester: Erwin Deutscher (AT)
Reuen: 
tussenklas:Osharik, eigenaar S. Götsch,  1 Uit
muntend, Harmonisch im Typ, schöner Kopf,
Ohren und Rute korrekt, Rücken fest, sehr gute
Textur, Winkelungen und Wesen vorzüglich.

Karlsruhe (DE), 12 november 2016
Keurmeester: Levente Miklos (HU)
Reuen:
tussenklas: Osharik, eigenaar S. Götsch, 1 Uit
muntend, Korrekt proportionierter Rüde, schöner
Rüdenkopf, fester Rücken, gute untere Linie, steht
vorne parallel, hinten etwas eng. Bewegung
sollte eleganter sein, freundliches Wesen. BOB

Hanze show Zwolle Oktober 2016
Keurmeester: mevr. G. de Wit- Bazelmans.  
Reuen: Openklas: Lyco van de Wolfsdreuvnik, ei
genaar: C.P. Hoving. 1 uitmuntend. Drie jaar,
uitmuntend type, maat en verhouding, vlakke
brede schedel, goede verhouding schedel-snuit,
mooi oog, correct gebit, mooie hal-rug lijn, goed
gehoekt voor en achter, prima ribwelving en
borstdiepte, goede benen en voeten, makkelijk
lichtvoetig gangwerk, prima vacht en kleur, ras
typisch gedrag. CAC/CACIB BOB 2de plaats in
de eindkeuring in rasgroep 1 bij raskeurmees
ter: dhr J.R. Douma

Winner Amsterdam, 10 december
Keurmeester: Marion ten Cate
Reuen: 
tussenklas: Omer, eigenaar: mijnheer en me
vrouw van der Geer- de Wit Cornelis, 1 uitmun
tend. 2 jaar. Mooie rastypische reu met een
wolfachtige uitstraling. Rank, wigvormig hoofd
met gele ogen. Amandelvormig, schuin ge
plaatst. voorsnuit -schedel 1:1, matig stop. Goed
geplaatst oor, prima hals. Goede boven en on
derbelijning. Goede lange benen zonder te
hoogbenig te zijn. Pols moet een fractie krachti
ger worden. Goede venredig gehoekt. Prima
staartaanzet + dracht. Loopt soepel, geeft de
indruk lang te kunnen draven. Wel tikje los in de
pols, gangen kunnen iets vaster worden. Voor
een Saarloos een zeer vrij temperament. BOB,
Winner, Cac /Cac-ib kampioensklas: Mysmoke
van de Wolfsdreuvnik, eigenaar Verbeeck-Ton
nard J. & M. & J., 1 uitmuntend. 3 jaar, rastypische
reu met een wolfachtige uitstraling. Wigvormig
hoofd, met vlakke schedel 1:1
Amandelvormig oog, geel van kleur, goed ge
plaats oor, goede hals. uitmuntende hoekingen,

mooie krachtige polsen, goede voet. prima on
derbelijning. toont lange benen, loopt vloeiend
en soepel. Zou wel met iets meer power door de
ring gaan. Staart aanzet mocht lager. vriendelijk
ringgedrag. Lyco van de Wolfsdreuvnik, eige
naar R. Hoving. 1 Uitmuntend, 4 jaar, mooie
wolfachtige reu met rastypische uistraling en een
rastypisch terughoudend temperament. Wigvor
mig hoofd, dat niet krachtiger in schedel mag
worden. Mooie grote elementen (tanden).
Vlakke schedel, goed geplaats oor, evenzijdig
goede hoekingen. Lange benen, rank lichaam
en krachtige voeten en goede polsen. Heeft
even tijd nodig om op gang te komen, maar
loopt soepel als een gestaag draver door de ring.
Res CAC/ CACib
Teven:
jeugdklas: Polly Pilar van de Wolfsdreuvnik,
eigenaar Verbeeck-Tonnard J. & M. & J., 1 uit
muntend. 1 jaar, vrouwelijke teef met wolfachti
ge uitstraling. Wigvormig hoofd. Gele ogen. heel
vloeiende stop en iets opgevuld onder de ogen,
wat de expressie wat beinvloed. Pigment rond
om de ogen is iets teruggelopen. Goed geplaats
oor, mooie hals, is krachtig. Rank lichaam met
goede diepte. lange benen, uitmuntend, even
redeig gehoekt. Als ze loopt word ze als een ty
pische draver, soepel, vloeiend, goed uitstrek
kend. Rastypisch terughoudend temperament.
Jeugdwinster, Winster, Beste jeugdhond. open
klas: Fylgja, eigenaar N. Smit- le Poole. 2 jaar,
Forse teef Met heel veel wolfachtige uitstraling
Passend bone Wigvormig hoofd, vlakke schedel
Ogen zijn amber kleurig, zouden geel moeten
zijn Goed geplaatst oor Goed, evenredig ge
hoekt Iets ge?end in croupe Voldoende diep in
borst Loopt soepel en vloeiend tijdens het gaan
loopt ze rastypisch Jammer dat de ogen wat
donker zijn dus een klein "utje" Eindebeoorde
ling: Uitmuntend en reserve CAC Runa, eigenaar
N. Krijgsman. 2 zeer goed, 2 jaar oude teef.
Aangenaam wigvorming hoofd. Vlakke sche
del. Goede oren. Voldoende gele ogen. Iets aan
de mollige kant, mist daarom wat rankheid.
Iets ...Borst mag niet dieper worden, ovaal bot.
Evenredig, goed gehoekt
Momenteel volledig uit vacht. Lippen moeten
wat strakker zijn. Zeer vrij en vriendelijk tempera
ment. Gangen gecoördineerd, voor iets los.
Prettig aangenaam gedrag.
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Zomaar wat mooie plaatjes!
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Fijne feestdagen
Wij wensen jullie fijne feestdagen, gevierd met familie, vrienden en uiteraard vergezeld van
de honden. Dat 2017 een jaar vol voorspoed mag worden, waarin iedereen met veel plezier

en goede gezondheid mag genieten van uw /onze Saarlooswolfhond(en), maar bovenal
dat het een vruchtbaar en puppyrijk jaar mag worden!

 
Tot ziens in 2017!

 
Het Bestuur van de Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden
Uit de "oude" doos! Op de foto Walla van de Kilstroom (roepnaam Nora)
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