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Puppengeluk

Nakayan, Kayana en Nakoon fokker: Monique Mertens
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Voorwoord door de voorzitter
Beste leden,
Vandaag is het naar het schijnt de warmste 30e
maart uit de geschiedenis, sinds de weerkundi
gen statistiekjes bijhouden. Zalig! Maar door de
mij opgelegde deadline voor het voorwoord,
moet ik nu lettertjes tikken. Katrien is aan het
babysitten en ik mag mij, al tikkende, tot u richten
in het gezegende gezelschap van enkele schit
terende Saarlooswolfhonden. Een voorrecht!
Een voorrecht omwille van verscheidene rede
nen.
Ten eerste omwille van de aanwezigheid van
deze schitterende honden, die het resultaat zijn
van jarenlang verenigingsbeleid. Een vereni
gingsbeleid waar u mee vorm aan gegeven
hebt;
Ten tweede omdat ik mij tot u mag richten: lid
van de NVSWH. U als lid blijft, jaar na jaar, op de
ALV, pleiten voor het behoud van de basisge
dachten in de NVSWH en de door haar gepro
mote gecentraliseerde fokkerij. Ik ben er eerlijk
in: in de huidige tijd staat deze gedachte gere
geld zwaar onder druk. De op autonomie, zelf
beschikkingsrecht en zelfontplooiing gerichte
samenleving, gaat soms moeizaam samen met
begrippen als breed gedragen verantwoordelijk
heid, solidariteit, belangeloos engagement en
dialoog in de plaats van conflict. De gecentrali
seerde fokkerij, als kern van onze rasvereniging,
is niet echt bon-ton. Ze is het niet, was het niet en
zal het hoogstwaarschijnlijk nooit zijn. We leven
naast dit tijdsklimaat ook nog eens in kynologisch
woelige tijden, waarin de rashond onder druk
staat, de overheid zich intensief met de fok gaat
bemoeien en sterk regulerend ingrijpt en de so
ciale media en het internet zowel kansen als
gevaren blijken mee te brengen. Daarom is het
altijd spannend om naar een ALV te stappen,
met toch wat moeilijke thema’s op de agenda.
Zo spannend is het nu ook weer niet, want wij
weten als bestuur, uw bestuur, welke fijne leden
jullie zijn. Maar toch…. Die spanning bleek ook

dit jaar totaal onterecht te zijn. De ALV was een
zeer aangename bijeenkomst waar zeer open
van gedachte werd gewisseld tussen alle betrok
kenen en zeer constructief samen nagedacht
werd. Een zéér fijne ervaring. De aanwezigen
hadden weer eens groot gelijk en de afwezi
gen…… hadden hoogstwaarschijnlijk een zeer
goede reden om hun prioriteit op die zaterdag
elders te leggen…… of ’s avonds vast te stellen
dat de ALV niet morgen, zondag, maar vandaag
zaterdag is doorgegaan…..
 
Als bestuur zijn we weer gesterkt uit de ALV ge
komen. Het gevoel dat we in het bestuur dezelfde
dialoog voeren, met dezelfde meningsverschil
len of andere invalshoeken dan, zoals bleek uit
de discussies op de ALV, geeft het goede gevoel
een goede weerspiegeling van de samenstelling
van de vereniging én het denken van haar leden
te zijn. Het was fijn te merken dat de conclusies,
waar wij rond de bestuurstafel toe gekomen
waren, na een pittige gedachtewisseling op de
ALV perfect werden gedragen door de leden. Dit
is een goede basis van een verder uitgedragen
beleid. Als voorzitter wil ik de aanwezige leden
dan ook heel uitdrukkelijk bedanken voor hun
actieve en geëngageerde inbreng op de ALV.
Het is dan ook een voorrecht julie voorzitter te
mogen zijn. Een waardering die ik naar jullie ook
graag uitspreek namens het voltallige bestuur!
 
Een van de knelpunten is het naast zich neerleg
gen van de voorwaarden zoals geformuleerd in
de koopcontracten door enkele leden. Het gaat
hier niet om wat zijdelings grensoverschrijdend
gedrag, maar om handelen dat rechtstreeks
indruist tegen de basisgedachte van de gecen
traliseerde fokkerij. Moet er gereageerd worden?
Moet er juridisch gereageerd worden? Hoever
kunnen we daarin gaan?
Lees verder op pagina 5
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Bestuur
VOORZITTER
Jan Verbeeck
voorzitter@saarlooswolfhonden.nl
Telefoonnummer 0032(0)93661119
PENNINGMEESTER
Julia Pau-Van Oostrom
penningmeester@saarlooswolfhonden.nl
Telefoonnummer: 0031(0) 6 30719072 (mobiel)
SECRETARIS
Monique Mertens
secretariaat@saarlooswolfhonden.nl
Vespuccistraat 13, 5665 GM Geldrop
Telefoonnummer: 0031(0)40 2859420
EVENEMENTEN
Cees van der Geer
evenementen@saarlooswolfhonden.nl
Telefoonnummer: 0032(0)14815667
BESTUURSLID
Willem Cloosterman
cloosterman@saarlooswolfhonden.nl 
Telefoonnummer 0031(0)46 4422292    
Nanouk Immers
immers@saarlooswolfhonden.nl
Telefoonnummer: 0031(0)6 36542167 (mobiel)

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!

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

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

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 Nakoon.
Moeder is Mitawa van de Wolfsdreuvnik en
vader is Whitefang's Amarok-Nanook Luthor
of Angou Loup's Mountain.
 
Eigenaar: I. Driessen
 

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
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Hoe veel mag dit kosten? Hoe hard spelen we?
In het verslag van de ALV kunnen jullie hier meer
over lezen. We namen de besluiten/adviezen
van de ALV mee als bestuur en onderzoeken
momenteel op welke en meest verantwoorde
wijze wij ons recht kunnen halen. 
We stelden jullie ook de mogelijkheden van
MydogDNA voor. Een bedrijf dat kansen aanreikt
om de fokkerij op een zo wetenschappelijk mo
gelijke wijze te ondersteunen. Dit niet alleen op
basis van de papieren en wiskundige wetmatig
heden gekoppeld aan stambomen en verwant
schaps- en inteeltberekening. Zij bieden de kans
om de populatie op reële genetische basis
breed tegen het licht te houden en de foktech
nische mogelijkheden verder te onderzoeken en
vandaar uit de fokkerij mee te helpen sturen.
Jullie waren als leden sterk gemotiveerd om als
vereniging in dit verhaal te stappen en er ook
financieel in te investeren.  De contacten met
MydogDNA lopen intensief en vandaag werd
een concreet voorstel aan het bestuur bezorgd.
Hier zullen we eerstdaags een beslissing in
nemen. De teneur is alvast om gebruik te maken
van de behoorlijke korting die ons nu aangebo
den wordt, een eerste groep honden alvast in te
brengen en op de clubmatch de kans te bieden
aan alle aanwezigen om in dit verhaal te parti
ciperen. We hopen dat zeer veel leden in dit
project zullen stappen. Niet alleen leden met
jonge honden, maar alle leden met alle honden.
Dit soort van genetische populatiescreening is
immers pas interessant wanneer een zo groot
mogelijk aantal honden kan worden opgeno
men in de database. De ALV gaf ook aan op
zoek te gaan naar een verdeelsleutel voor de
kosten tussen de vereniging en de leden, zodat
het financiële noch voor de vereniging, noch de
leden een struikelsteen zou worden. We zullen
jullie hierin natuurlijk zo goed mogelijk informeren
via clubblad, nieuwsbrief, website…
Deze week vertrok ook het laatste pupje uit het
nest van Nanook en Mitawa naar Duitsland. 
Hiermee komt er een einde aan het lange ver
haal van het eerste nestje dat ten huize Mertens
geboren werd. U denkt misschien: “deze week
pas? Ze zijn ondertussen toch al 15 weken?”  in
derdaad. Door de Europese regelgeving ter be
strijding van de verspreiding van rabiës door de
malafide Oost-Europese hondenfokkerij, is inter
nationaal puppenverkeer pas mogelijk vanaf 15
weken. Hierdoor bleef er een mooie bosbruine
lieve pup “wat langer” onder moeders vleugels.
Ik wil hier heel uitdrukkelijk, namens de hele
vereniging, de familie Mertens bedanken voor
het gedane engagement om dit fijne nestje te

fokken. Jullie gaven reële toekomstkansen aan
de Saarlooswolfhond, zoals wij hem graag zien.
We kijken vol spanning en verwachting naar het
opgroeien van deze jonge honden.
 
We hopen als bestuur, met u allen samen, dat
de nestjes die we in 2017 plannen ook effectief
tot goede resultaten zullen leiden.
Ondertussen kijk ik er, samen met de andere
bestuursleden,  naar uit om u te ontmoeten op
shows, De Nationale, Animal Event, onze activi
teit op 25/05, de KampioensClubmatch, of ge
woon in de mail of per telefoon.
We nodigen u als bestuur uit om niet aan de
zijlijn te staan, maar te participeren aan het reilen
en zeilen van de vereniging. Hebt u vragen, be
denkingen, zotte of wilde ideeën, lumineuze in
vallen…. Maakt niet uit, we horen het graag van
u! Aarzel niet om ons te contacteren. Uw mening
doet er toe! Uw engagement doet er toe!  Samen
maken we werk van de toekomst van de Saar
looswolfhond. Zodat het voorrecht van mijn
aanhef, nog lang dat van ons allen mag zijn.
 
Met vriendelijke en zeer genegen groeten
Jan Verbeeck
voorzitter
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Enten en de VacciCheck
Een verhaal van een Poedel
 
“Een verhaal van een Poedel!!!! Dit is toch het clubblad van de Nederlandse Vereniging van
Saarlooswolfhonden!” Jazeker! Maar toch wil ik jullie even meenemen in het verhaal over onze
Poedel (onze wolf in schaapskleren) en hoe wij zijn omgegaan met de entingen vanaf dat hij pup
is. Misschien vind je deze informatie interessant voor jouw Saarlooswolfhond.
 
Meten is weten
Sinds november hebben wij naast onze Saarlooswolfhond Luthor (11 jaar) een Grote Poedel (Ko
ningspoedel), genaamd Corvo. Corvo is op 18 september 2016 geboren. Corvo is niet, zoals ge
woonlijk is, op 6 weken geënt. Er is bij alle pups uit het nest met 7 weken een titerbepaling gedaan.
“Een wat?”, zul je misschien denken! Met een titerbepaling, merknaam VacciCheck, bepaal je
hoeveel antistoffen van bepaalde ziektes (DHP: Hondenziekte, Hepatitis en Parvo), een hond nog
bij zich draagt.
 
Zoals je wellicht weet, krijgt de pup van de moeder antistoffen mee. Zo wordt voorkomen dat een
pup ziek wordt bij het eerste beste virus dat voorbij komt. Hoe lang die antistoffen in het lichaam
van de pup aanwezig blijven kan heel erg verschillend zijn. Daarom wordt een pup normaal op 6,
9 en 12 weken geënt. Dat is niet omdat perse 3 keer nodig is, dat is omdat we eigenlijk niet weten
wanneer de enting aan slaat. Als de pup nog genoeg antistoffen van de moeder heeft, slaat de
enting namelijk niet aan. Het lijkt mij best een belasting voor zo'n jong hondje, al die entingen op
jonge leeftijd. Dus meten is weten! En dat kan dus met de Vaccicheck.
 
Met 15 weken pas voor het eerst geënt!
Bij Corvo zijn de antistoffen gemeten op 7, 11 en 15 weken. Daarvoor is een druppeltje bloed vol
doende. Pas met 15 weken is hij voor de eerste keer geënt (DHP: Hondenziekte, Hepatitis en Parvo),
omdat hij eerder daar nog genoeg antistoffen voor had. Helaas bleek dat achteraf toch nog te
vroeg, want toen we daarna gingen checken (met 20 weken), bleek dat de enting van Parvo he
lemaal niet was aangeslagen. Steeds meer dierenartsen bieden een VacciCheck aan, maar het
is dan ook belangrijk dat de gegevens goed geïnterpreteerd kunnen worden. Uit ervaring is geble
ken dat de antistoffen Parvo echt helemaal 0 moeten zijn wil de enting aanslaan. Dierenartsen die
minder ervaring hebben, willen graag al enten als de antistoffen laag zijn (1 of 2). Maar dat is dan
meestal niet zinvol en dat bleek dan wel in het geval van Corvo. Met 20 weken is Corvo toen nog
een keer geënt, maar dan alleen tegen Parvo! De enting is nu wel goed aangeslagen!
 
Goedkoper?
De meeste mensen vragen of een titerbepaling goedkoper is dan een enting. Dat is over het alge
meen niet het geval denk ik. De reden waarom ik het op deze manier gedaan heb (en waarom
de fokker er mee is begonnen), is omdat ik niet houd van onnodig enten. Waarom het immuunsys
teem meer belasten dan nodig is? Al helemaal niet bij een jong pupje, waarbij dat systeem nog
niet optimaal werkt. Dus hoe later enten, hoe beter, lijkt me. Maar je wilt wel dat je pup veilig is. En
dan biedt een titerbepaling dus een oplossing. Bovendien kan een enting dus ook niet aanslaan.
Hoeveel pups lopen er rond, die netjes op 6, 9 en 12 weken geënt zijn, maar waarbij de enting niet
is aangeslagen? En dus niet beschermd zijn? Ik weet het niet, maar in geval van Corvo was de
Parvo dus niet aangeslagen. Maar als je dat niet meet, weet je dat dus niet. Als je er goed over
nadenkt zou er na een vaccinatie een controle (titerbepaling) moeten plaats vinden om vast te
stellen of de vaccinatie daadwerkelijk resulteert in voldoende antistoffen en dus voldoende be
scherming tegen de betreffende ziekte. Het is op korte termijn dus niet goedkoper omdat je nog
steeds naar de dierenarts moet voor een titerbepaling. En soms moet je dan dus vaker terug komen,
zoals bij Corvo. Op lange termijn kan het wel goedkoper zijn. Dat leg ik uit in de volgende alinea.
 
En…hoe nu verder?
Corvo wordt over een jaar weer gecheckt. Als blijkt dat de waardes van de antistoffen dan hoog
zijn, kan het best zijn dat hij voor vijf jaar wordt ‘afgetekend’. Dat voor meerdere jaren ‘aftekenen’
doen vaak alleen dierenartsen die meer ervaring hebben met de VacciCheck, omdat ze in de
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praktijk zien dat de antistoffen langer aanwezig blijven. Anderen willen voor de zekerheid dat je elk
jaar terug komt. Maar met een beetje geluk kan het dus zijn dat je hond in zijn leven dus met 3
entingen (DHP) vooruit kan. Tegenwoordig wordt er overigens al steeds meer met mate geënt. De
meeste dierenartsen raden de DHP enting aan voor eens in de 3 jaar. Ook daaruit blijkt dat anti
stoffen vaak langer aanwezig zijn dan vroeger gedacht werd (toen moest je elk jaar laten enten).
Dus steeds meer dierenartsen gaan er al bewuster mee om.
 
Let op!
Je kunt niet voor alle ziektes een zinvolle titerbepaling doen. Bijvoorbeeld voor de ziekte van Weil
en Kennelhoest. Daarvoor moet je, als je deze enting wilt geven, toch elk jaar terug naar de die
renarts. Ook voor Rabiës moet de hond gewoon geënt worden (eens per 3 jaar). De antistoffen
van Rabiës zijn wel te bepalen, maar enting is in het buitenland toch verplicht, dus dan heeft een
titerbepaling weinig zin. Voor shows worden titerbepalingen die afgetekend zijn door een dierenarts
tegenwoordig ook geaccepteerd. In het buitenland kunnen soms andere regels gelden, ook als je
op reis gaat, dus zoek dat van tevoren altijd even uit! En ook als je hond naar een pension gaat is
het goed om de regels van het pension even na te lezen!
 
Kortom
Ik vind een titerbepaling doen op antistoffen wel een prettige methode. Door niet zomaar te enten
zonder dat je weet of het nodig is, belast je het immuunsysteem van zo’n jong hondje veel minder.
Maar ik wil ook zeggen dat ik zeker niet tegen enten ben. Entingen hebben al vele (honden)levens
gered en de reden waarom bepaalde ziektes bijna niet meer voorkomen is (onder andere) te
danken aan entingen. Ik ben wel tegen over-enten en ben dus blij dat er een meetmethode is, die
kan zien of mijn hond nog beschermd is.  
 
Er is op Facebook een pagina: ‘Titeren met de VacciCheck’. Daar vind je onder ‘bestanden’ ook
meer uitleg.
 
Groeten van Marjon Minten
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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!
 
 Indy 9.11.2005 - 16.3.2017
Kees en Yvette van Meegdenburg meldden ons dat ze afscheid hebben moeten nemen van Indy.
Je kwam in september 2008 als herplaatser in ons leven: je kwam, je zag en je overwon. We hadden
je meteen in ons hart gesloten. Stukje bij beetje leerden we je kennen en je werd een onmisbaar
gezinslid. In februari 2010 kwam je nichtje Kahlua (roepnaam: Snoes) de roedel compleet maken.
Je leefde helemaal op en beleefde een tweede, derde en vierde jeugd. De laatste 2 jaar was het
tobben met je gezondheid en hebben we voor je eigen bestwil een zware beslissing moeten nemen.
Het doet pijn maar het is goed zo. We missen je verschrikkelijk. Onze roedel is niet meer compleet……..
 
Indy was een zoon van Eyatri Elupo Timberley en Estiga Ewina Timberley. Hij is 11 jaar en 4 maanden
oud geworden.  Fokker en eigenaar: E. Pielanen-Degenhardt
 

Larouk Lycos Timberley  22.02.2006 - 20.02.2017
De fam. Jacobs deelde ons mede dat zij afscheid hebben moeten nemen van Larouk.
Ik wil bij deze het trieste nieuws melden dat we onze Larouk hebben moeten laten inslapen op
20/02/2017. Hij zal door ons enorm gemist worden en voor eeuwig een plaats in ons hart hebben.
 
Larouk was een zoon van Tmoreeke Taunus Timberley en Laurinde Lyranak Timberley. Hij is 10 jaar
en 11 maanden oud geworden.
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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 Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse vereniging
van Saarlooswolfhonden
Gehouden op 18-02-2017
Locatie:Puiflijk in Dorpshuis De Lier.
Aanwezig:  26  leden, 6 introducé(e)s
Voltallig bestuur: J. Verbeeck, M. Mertens, J. Pau, K. v/d Geer, N. Immers, W. Cloosterman.
Afwezig met afmelding: Marijke Verbeeck, Tijl Delahaye, Leen Verbeeck, Joke Verbeeck, Marjon
Minten, Jos Mertens, Leon Mertens, Ingrid Driessen, Jan Markup, Hans en Willy Broek, Karel Verbeeck,
Niels Dijkhuizen.
 
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezige leden van harte welkom. Voor de ver
andering eens een vroege datum in het jaar.  
 
2. Notulen
Notulen van de algemene ledenvergadering gehouden op 2-4-2016. De notulen zijn gepubliceerd
geweest in het clubblad: Jaargang 40, nr.1 mei 2016 en worden derhalve niet voorgelezen. De
notulen worden goedgekeurd.
 
3. Jaarverslag
De secretaris leest het jaarverslag voor.  Het jaarverslag blijkt niet compleet en zal aangepast
worden alvorens publicatie in het eerstvolgende clubblad.
Er zijn redelijk veel opzeggingen en er wordt gevraagd wat daar de oorzaak van kan zijn. Vaak is
het overlijden van een hond voor een eigenaar, een reden om het lidmaatschap op te zeggen. Zij
willen dan geen nieuwe hond meer en hebben dan geen binding meer met de vereniging. Verde
re redenen om op te zeggen zijn financieel en andere denkwijze en ideeën dan de vereniging nu
uitdraagt.
 
4. Ingekomen post
6. Volmachten.
5. Financiën
De penningmeester licht de cijfers toe en de leden keuren het financiële verslag goed.
 
6. Begroting 
De begroting voor het jaar 2017 wordt door de vergadering goedgekeurd.
Vraag: de inkomsten zijn hetzelfde begroot als vorig jaar voor wat betreft de contributie alhoewel
er 25 opzeggingen zijn geweest in 2016?  We verwachten wel weer aanwas. 
 
7. Kascommissie  
Mevrouw G. Defilet geeft verslag van de kascontrole, die ze samen met de heer F. Calter heeft
uitgevoerd bij de penningmeester thuis en vraagt namens de commissie decharge te verlenen
aan het bestuur en dan met name aan de penningmeester.
De vergadering verleent décharge.
 
8. Verkiezing nieuwe kascommissie  
De heer F. Calter treedt af en de reserve van dit jaar E. van Onna schuift door. Graag een nieuwe
reserve: de heer R. Fierst- van Wijnandsbergen meldt zich als reserve voor de kascommissie.
 
9. Bestuursverkiezing
Penningmeester J. Pau en bestuurslid W. Cloosterman hebben een termijn volgemaakt en stellen
zich beide weer beschikbaar voor het bestuur en zijn dus herkiesbaar. De voorzitter geeft uitleg over
de samenstelling van het bestuur. We zijn nog steeds met een even aantal bestuursleden. Ondanks
onze belofte om dit jaar wel een vacature open te stellen, willen we toch graag om moverende
reden, gelijk aan vorig jaar, kiezen voor de rust en de stabiliteit die langzaamaan aan het ontstaan
is.
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Het bestuur wil graag verder werken aan de hechtheid en het teamwork van het huidige bestuur.
Als een en ander op de rit staat, willen we graag verder met een extra bestuurslid opdat we weer
een oneven aantal hebben. In het afgelopen jaar zijn er geen geluiden opgevangen dat er
mensen zijn die in het bestuur willen. Mochten er kandidaten zijn, die volgend jaar wel in het bestuur
willen, maak jezelf dan kenbaar. Op die manier kan dit voorbereid worden voor volgend jaar.
Kunnen de leden hiermee instemmen? Ja.
J. Pau en W. Cloosterman worden per acclamatie herkozen.
Opmerking vanuit de vergadering: er is geen ingekomen post en dus is het eigenlijk wel duidelijk
dat er niemand problemen mee heeft. Er heeft niemand gereageerd op de uitnodiging inclusief
agenda waaruit blijkt dat het bestuur niet uitgebreid zou gaan worden.
 
10. Mededelingen bestuur
Mededelingen bestuur dekt de lading niet van de belangrijke punten die onder deze noemer
besproken zullen gaan worden. Er volgt een uitleg over de problematiek op divers gebied waar we
als bestuur tegen aan gelopen zijn.
 
Koopcontracten
K van der Geer geeft een uiteenzetting aan de hand van een PowerPoint over problemen met het
koopcontract. Het handelt zich om fokkerij zonder medeweten van het bestuur met een niet
goedgekeurde combinatie en het verkopen/herplaatsen van een Saarlooswolfhond aan/bij der
den (niet leden) zonder medeweten van de vereniging. Dit zijn beide situaties die tegen de clau
sules in het koopcontract ingaan. Nadat de situatie uitgelegd en verduidelijkt is komt er een dis
cussie op gang over hoe te handelen in de genoemde situaties. De tendens: De koopcontracten
mogen duidelijker, waterdichter en vriendelijker zoals de totale inter-sociale sfeer, binnen de vere
niging tussen leden, en leden en bestuur, vriendelijker mag. Dit neemt niet weg dat er tegen de
koopcontracten (goed of niet goed) in gehandeld is in de desbetreffende situaties. Je maakt be
paalde afspraken met elkaar en daar dien je je aan te houden. Dit is gewoon fatsoenlijk gedrag,
dat zijn normen en waarden! 
 
Als er dan problemen zijn of je loopt ergens tegen aan, dan ga je met elkaar in gesprek. De inten
tie is toch uit liefde voor het ras samenwerken. Maar op goede wil enkel draait het niet, dus zal je
met elkaar een contract af moeten sluiten. Welke stappen dient het bestuur te nemen uit naam
van de leden. In grote lijnen heerst toch wel het idee dat er nu wel eens keer gehandeld mag
worden. Er is contractbreuk gepleegd en dat hoort gewoon niet. En of je nu boete of pups opeist
of leden royeert, iets moet gedaan worden.
 
In het geval van fokken buiten de vereniging en het centrale fokbeleid mag het bestuur een zaak
opstarten, bij voorkeur via arbitragerecht i.v.m. met de kosten van een reguliere rechtszaak. Het
bestuur vraagt het vertrouwen van de vergadering om in dergelijke zaken, naar eigen inzicht te
mogen handelen. Natuurlijk zal het bestuur altijd zorgen voor een goede verslaggeving naar de
leden toe. Indien het bestuur de reglementen toepast betreffende beëindigen/royeren lidmaat
schap van leden die tegen de contracten in handelen, krijgen die leden altijd de kans zich op de
eerstvolgende algemenen ledenvergadering te verweren tegen die besluiten.
Uitslag stemming over hoe te handelen:
Rechtszaak: 12 stemmen voor
Arbitrage: 16 stemmen voor
Keuze bij het bestuur laten: 23 stemmen voor
 
Outcross/sidecross
Er worden wat voorbeelden gegeven van zaken waar het bestuur tegen aan gelopen is, op haar
pad naar outcross/ sidecross. De moeizame gang van zaken rond het plan van aanpak, de eisen
die eigenaren van honden van buiten de vereniging stellen en de gezondheid van de dieren in
kwestie.Het bestuur blijft openstaan voor alle mogelijke suggesties en voorstellen die de leden in
brengen, maar het blijft moeilijk in de uiteindelijke onderhandelingen. Vaak is geld (pup prijs), een
groot struikelblok. Verder zal het bestuur altijd vast houden aan de drie vastgestelde punten: Ge
zondheid, Karakter en Type.
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Het bestuur werkt in naam van de leden van de vereniging. Deze hebben het bestuur het vertrouwen
gegeven voor het maken van combinaties outcross/sidecross. Maar de randvoorwaarden blijven 
moeilijkheden geven. Krijgt het bestuur ook het vertrouwen van de vergadering die randvoorwaar
den naar goed inzicht af te handelen. Er wordt nogmaals benadrukt dat het bestuur openstaat
voor alle suggesties. Ga a.u.b. het gesprek aan. Het bestuur krijgt het mandaat van de vergadering
alle onderhandelingen over de randvoorwaarden naar eigen inzicht af te handelen.
 
Tamaskan club
De Tamaskan club had een aankeuringsdag georganiseerd en er was door hen een verzoek om
hulp ingediend. Hieraan is gehoor gegeven. Om hen te helpen, maar zeker ook om de mogelijk
heden voor de vereniging te onderzoeken. Interactief: er worden enkele foto’s getoond van dieren
die op die dag aanwezig waren en de leden mogen zeggen wat er in de honden te zien is. Vnl.:
Husky, Tsjech. Waarom worden die foto’s getoond? Om te laten zien waar uw bestuur mee bezig
is. Het leuke is dat een hond er netjes uit kan zien, maar kijk dan eens naar een nestgenoot. Er werd
zelfs een raszuivere Alaskan Malamute aangekeurd als Tamaskan. Het exterieur was onvoldoende
om voor de Saarlooswolfhond interessant te zijn en helaas waren de karakters niet passend bij de
Saarlooswolfhond en daarom zal die weg waarschijnlijk niet snel gegaan worden. Met al deze
voorbeelden wil het bestuur laten zien wat het allemaal doet en waarom er ogenschijnlijk niets
gebeurt.
 
Facebook  
De besloten facebook pagina voor onderlinge ledenkontakten wordt toegelicht. Het is een besloten
pagina waaraan nog niet alle leden toegevoegd zijn. Stuur een berichtje aan N. Immers en u wordt
toegevoegd. De vereniging is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van georganiseerde
activiteiten. Ze faciliteert enkel een medium.
 
MyDogDNA
N. Immers geeft een uitgebreide presentatie over MyDogDNA. Over de mogelijkheden van het
programma en de bereidheid van de firma achter MyDogDNA om ons tegemoet te komen in onze
specifieke vragen, maar ook financieel. Alvorens verdere onderhandelingen op te starten, wil het
bestuur graag weten of de leden iets zien in de toepassing van dit programma en/of er de bereid
heid bestaat hieraan mee te werken? De leden staan positief tegenover deze toepassing en willen
graag een uitgewerkt voorstel zien. N. Immers zal verdere onderhandelingen opstarten en het be
stuur komt terug bij de leden met een voorstel.
 
De Nationale
De Nationale 2017 staat op de planning. Het overleg en de uitvoering gaan moeizaam, maar als
het doorgaat willen we er wel een succes van maken. De vraag is om met een groot aantal
Saarlooswolfhonden deel te nemen en dus allemaal in te schrijven. Zet de datum in de kalender!
25 juni 2017
 
Kampioensclubmatch
De inschrijving voor deze KCM zal open staan voor iedereen met een Saarlooswolfhond uit binnen-
en buitenland. Schrijf in, schrijf in.
De inschrijving is nog niet open, maar dat zal spoedig gebeuren. Het is enigszins verlaat omdat met
de opening van de inschrijving de nieuwe website van de vereniging gelanceerd gaat worden en
die is nog niet helemaal af.
 
11. Rondvraag
Patrick Melsen: Ik heb eerder, naar aanleiding van het eerste onderwerp van agendapunt 10,  een
opmerking gemaakt over pups in beslag nemen en eventueel euthanaseren. Daar wil ik even op
terug komen met name naar Geurt Welgraven toe. Euthanasie is natuurlijk niet echt een optie,
maar het ging om het statement. Je moet de teugels in handen hebben.
Geurt Welgraven: je mag alleen in een contract opnemen wat wettelijk toegestaan is. Je kunt de
puppen niet als inzet, in de strijd om het gelijk, gebruiken. Dank dat je er op terug komt.
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Christa de Graaff: MyDogDNA: Je mag altijd de link van mijn honden doorgeven aan leden die
eens verder willen kijken.
Nanouk kan een profiel vrijgeven. Stuur haar een berichtje als je eens verder wilt neuzen op de
website van MyDogDNA.
Joery vd Linden: MyDogDNA: zijn de gegevens besloten of niet.  Dat komt allemaal aan bod in de
verdere uitwerking.
Anita de Wit: wordt er nog iets georganiseerd?  bv educatief. Dit staat niet op de planning, maar
kan altijd.
Katrien Verbeeck-Tonnaerd: altijd blijven investeren in fokkerij en educatie.
Rien Fierst- van Wijnandsbergen:  bedankt het bestuur, het is fijn, zoals het de laatste tijd gaat.
De voorzitter heeft een presentje voor de bestuursleden. Dit om hen te bedanken voor hun inzet in
het afgelopen jaar.
De vergadering wordt gesloten met dank aan alle aanwezigen voor een productieve bijeenkomst
in een goede sfeer.
 
Namens de notulist,
Monique Mertens
 
 
 
 
 Financieel overzicht
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Nakoon
 
Op oudejaarsdag 2016 belt mijn vader dat hij is gevallen.
De start van ruim een week ziekenhuis, onderzoeken en heel slecht nieuws. Ik zie hem met een
sneltreinvaart achteruit gaan. In die week laat ik, om de tijd te verdrijven, pap maar steeds fotos
zien van mijn hondjes en bedenk me ook ‘Heej, we hebben toch puppen’. Als vanzelf laat ik hem
de fotos zien van de kindjes van Nanook en Kayita van fokker Monique Mertens.
Pap wijst naar rechts en zegt ‘das enne mooie’. Hij wijst naar Nakoon.
 
Precies een week na de uitvaart van mijn vader ben ik even in zijn huis.Mijn telefoon gaat en het is
Jan Verbeek. Ik twijfel… Een pup.. Ik? Nu? Na twee weken zeg ik uiteindelijk ja want dit moet een
cadeautje zijn.
 
Nakoon komt dus in mijn leven in een voor mij emotionele en turbulente tijd. Een tijd waarin ik veel
verlies op mijn pad tref en een aantal belangrijke en ingrijpende beslissingen moeten worden
gemaakt.
Op 13 februari 2017 mag ik Nakoon, we noemen hem Koen, op de eerste ‘niet meer jarig verjaardag’
van mijn vader mee naar huis nemen. Wat een prachtig cadeau krijg ik hiermee nog van hem. Dit
moest zo zijn.
 
Ondanks het verdriet is er dus vreugde, beschuit met muisjes en taart die dag.
De pup is meteen al de grootste in de roedel en hij wordt in no time als grote kleine broer opgeno
men door de twee Jack Russell’s Timberley en Gijs en teckeltje Toon. Het is meteen dolle pret.
Koen past in het plaatje. Hij is relaxed en vindt het allemaal wel prima. Hij loopt netjes mee en de
eerste ontmoeting gaat vlekkeloos.In de eerste weken verbaas ik me regelmatig over hoe gemak
kelijk het gaat en hoe stabiel hij nu al is, eigenlijk komt alleen in de avonduren de krokodil zonder
stopknop voorbij gevlogen. Even was het zoeken naar de juiste manier van wandelen, maar de 4
riemen vinden al heel snel de juiste plek in mijn handen.
 
Koen doet me echt goed. Geeft me weer een glimlach en vreugde. Hij haalt de scherpe kantjes
eraf en is het zonnetje in huis. Kraamvisite vind hij prima, eerst kijkt hij een beetje de kat uit de boom
om zich vervolgens toch te laten aaien. Hij dartelt in de tuin, graaft hier en daar een gat en doet
zijn ding, kauwt eens op een bot, of speelt met een bal. Hij doet het voorbeeldig, eet goed, en is
zo goed als zindelijk. Zit en poot geven gaat al prima net als wachten bij de stoeprand. Hij reageert
keurig op zijn naam. Ook onderling gaat het helemaal prima. Een heerlijke relaxte pup. Deze
knuffelbeer slaapt bij voorkeur op zijn rug en heeft daar de perfecte plek voor uitgezocht in huis.
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Helaas mocht het genieten van de 4 pluizige mannen maar kort duren. Vorige week op 23 maart
overleed Timber na bijna 16 jaar samen. Tim kwam er als pup bij toen ik mijn eerste Saarloos Largo
had. Dikke vrienden waren die twee. Koen nam echt afscheid van Tim en gaf hem voorzichtig een
grote lange lik over zijn grijze snuitje. Een aandoenlijk moment. Ik moet nog een beetje wennen
aan ‘slechts’ drie riemen en ook de honden moeten hun weg weer vinden, maar dat komt wel.
 
Sinds gisteren verzamel ik puppy tandjes. Ik kijk, samen met mijn trio, uit naar wat de toekomst voor
ons brengt. Welkom in mijn hart knap bruintje.
 
Zoals menigeen al online gezien heeft is Koen in een foto studio gaan wonen en dus er zullen zo
nu en dan wel wat plaatjes voorbij komen van deze bosbruine kanjer.
 
Rest mij nog 1 ding… 
Lieve Jan, ik heb je nog niet persoonlijk kunnen bedanken. Wat fijn dat je toen, ondanks dat je wist
wat er speelde, toch belde, dank je wel.
En natuurlijk Monique, nogmaals dank je wel voor de prachtige pup.
 
Groet Ingrid,
Een poot van Gijs, Toon en Koen.
 

De eerste 5 weken Sauka.
Woensdag 22 februari was het zover… ’s morgens Sauka (Kayana) ophalen in Geldrop bij Monique.
Spannend!!!! Hoewel we al twee keer op kraambezoek waren geweest, vond ze het best eng om
met ons mee te gaan in de auto. Ze liet dan ook meteen de “hoop” varen op de achterbank. Maar
veilig op de achterbank in een doos en onder het genot van een massage door Jacqueline kwam
ze al snel tot rust. Thuis aangekomen weer een ervaring: twee nieuwe hondenhuisgenoten die je
besnuffelen en moet leren kennen. Gelukkig stond er al een bench klaar waarin ze zich veilig terug
kon trekken. De dagen daarop werd het steeds vertrouwder en leuker met speeltjes, een tuin om
in te ravotten en stoeien met Sander en Nisha.
Op straat was het nog wel eng, want er waren stratenmakers bezig, een tram die steeds langs
kwam en natuurlijk mensen, fietsen, auto’s enz. Maar gelukkig gaven de twee oudjes het goede
voorbeeld en ging het al vlot beter.  Afgelopen 1 april is ze ook een stukje mee geweest op de
strandwandeling bij Monster en voelde zich prima tussen al die Saarlooshonden.
Nu na 5 weken kunnen we zeggen dat ze zich bij ons goed thuis voelt en wij erg blij zijn met ons
nieuwe gezinslid. Ze hangt lekker in onze mouwen en broeken, heeft diverse gescheurd en is een
heel goede papierversnipperaar. 
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Het Przewalski paard . (Equus ferus przewalskii)
In het vorige clubblad las u een artikel van mij over de wolven van GaiaZoo. Nu is het zeker niet
mijn bedoeling om elke editie van ons clubblad te vullen met een artikel over een diersoort uit
GaiaZoo, maar deze wil ik u niet onthouden.
Waarom het Przewalski paard? Ten eerste weet ik dat er onder onze leden veel liefhebbers c.q.
houders zijn van paarden en ten tweede zoals de wolf de stamouder is van alle honden (met in
het bijzonder onze Saarloos) zo is het Przewalski paard stamouder van alle huidige paardenrassen.
 
Eerst wat geschiedenis: Voor de echte stamvader moeten we 50 miljoen jaar terug in de tijd. Toen
leefde de Eohippus, dit dier had de grote van een herdershond, liep op 4 tenen en was een zool
ganger. Hieruit ontstonden paardjes met 3 tenen en dat ontwikkelde zich door tot de huidige
paarden die enkel nog op de middelste teen lopen. De nagel van die teen is uitgegroeid tot een
stevige hoef. Het verhaal over al die miljoenen jaren zal ik u besparen. We gaan terug naar het
einde van de laatste ijstijd. Welke wilde paarden hebben die ijstijd overleefd?
In wezen bestaan hierover evenveel opvattingen als wetenschappers. Er zijn twee hoofdrichtingen
te onderscheiden.
 
De eerste richting vertegenwoordigt de mening dat alle gedomesticeerde paarden van één enke
le stam afkomstig zijn. Deze heeft zich door aanpassing aan wisselende leefomstandigheden ont
wikkeld in grote verscheidenheid en variaties. De oorspronkelijke stamvorm had een veelheid aan
erfelijke kenmerken. Door steeds weer nieuwe combinaties van genen kregen andere uiterlijke
kenmerken de kans zich te openbaren. Zo konden steeds weer andere ondersoorten en later
nieuwe rassen ontstaan.
 
De tweede richting gelooft dat de grote verschillen tussen de huidige paardenrassen alleen te
verklaren zijn vanuit de gedachte dat er verschillende wilde voorouders geweest moeten zijn. Alleen
kruisingen van deze verschillende soorten in het verleden kan het erfelijke patroon zo veelzijdig
hebben gemaakt. De theorieën van de eerste richting worden als het best onderbouwd gezien en
daarom houd ik mij daar aan vast. De heer Nobis, grondlegger van deze theorie, baseerde zijn
afstammingstheorie op basis van een zo volledig mogelijk overzicht van zeer omvangrijk materiaal
van fossiele vondsten. Hij concludeerde dat slechts één wilde paardensoort de IJstijden heeft
overleefd. De andere soorten waren reeds voor die tijd uitgestorven. De enig overgebleven wilde
soort noemde hij Equus ferus. Hiervan heeft alleen het Przewalski paard zich weten te handhaven.
De wilde paarden hadden na de laatste IJstijd een zeer groot verspreidingsgebied over geheel
Eurazië. In de periode tussen 10.000 en 3000 v. Chr. is het grote aantal wilde paarden in Zuid Euro
pa drastisch verminderd door de toename van het aantal mensen en de intensieve bejaging als
gevolg daarvan. De vroegste resten van huispaarden (ten noorden van de Kaukasus en in Oekraï
ne) dateren van 4000 tot 3000 v. Chr. In de 2000 jaar hierna werden de eerste paarden gedomes
ticeerd voor gebruik. Przewalski paarden zijn pas aan het eind van de 19e eeuw (1878) ontdekt
door een Russische generaal; Nikolai Przewalski. Veel waren er toen al niet meer en uitsluitend in 3
gebieden; Mongolië, Kazachstan en noordwest China. In 1968 is het laatste Przewalski paard uit
het wild verdwenen.
 
Gelukkig waren er nog wel een paar (13 stuks) Przewalski paarden in dierentuinen en al snel werd
een fokprogramma opgezet met als uiteindelijk doel het terugbrengen van het Przewalski paard
naar Mongolië. Hiermee was het Przewalski paard een van de eerste diersoorten die in dierentuinen
gecoördineerd gefokt werd. Toen de fok eenmaal haar vruchten begon af te werpen, ontstonden
op allerlei plekken in Europa (semi)reservaten waar de paarden konden verwilderen. In Nederland
hebben we Natuurpark Lelystad, Noorderheide en de Ooypolder. Na 24 jaar intensief en keihard
werken ging in 1992 een eerste transport Przewalski paarden naar Mongolië. Ze werden losgelaten
in het Great Gobi reservaat (950.000 ha.) Ze hadden veel geleerd met verwilderen, maar omgaan
met kou konden wij ze niet leren. De winters in Mongolië zijn een beetje kouder dan hier in Nederland
en Europa. Ze hebben wel een natuurlijke afweer hiervoor. Onderzoek met onderhuidse chips heeft
aangetoond dat Przewalski paarden hun energiehuishouding kunnen aanpassen tijdens koude
winters. Hun hartslag verlaagt en hun onderhuidse temperatuur daalt tot 15 graden Celsius. Op
deze manier besparen ze energie, doordat ze minder warmte verliezen. Maar in extreme winters
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kregen ze het nog moeilijk. Na het geboorte seizoen van 2009 leefden er 137 Przewalski paarden
in het Great Gobi reservaat. Door de vroege sneeuwval en de lange duur van een extreme winter
waren er in het voorjaar nog slechts 48 paarden over (33 merries en 15 hengsten). Een zeer grote
tegenslag, waardoor we weten dat we er nog lang niet zijn.
Er is één groot verschil tussen het wilde Przewalski paard en de huispaarden; het Przewalski paard
heeft 66 chromosomen en de anderen 2 minder namelijk 64.

Leefgebied De kudde uit Blijdorp
 
“Mijn” Przewalski paarden van GaiaZoo.
Toen Gaia in 2005 begon konden zij de kudde paarden (1 hengst en 6 merries) overnemen van
Blijdorp. Blijdorp had in de jaren daarvoor intensief mee gewerkt aan de fok tot behoud van het
Przewalski paard. Van de oudste merrie in die kudde liepen er 2 dochters en 1 kleindochter bij. Van
deze kudde was ondertussen al voldoende erfelijk materiaal aanwezig en de coördinator van de
fokkerij had Blijdorp verzocht te stoppen met de fok. Blijdorp gaf gehoor en castreerde de hengst.
Erg rigoureus denkt u; ja voor de hengst in elk geval. Maar Blijdorp wilde een complete kudde
blijven tonen en daar hoort een hengst bij, het kudde gedrag blijft daarmee gewaarborgd. Voor
de toekomst zal hij niet gemist worden, zijn genen zijn in ruime mate doorgegeven. In de (semi)
reservaten en wild begrazing gebieden lopen ook volop vrijgezelle hengsten kuddes. Die zijn dus
uit voorraad leverbaar. In 2007 melde de coördinator zich bij ons met het verzoek om alsnog met
de fokkerij mee te werken.
 
Er kwamen 2 reservaten bij in Mongolië en ook China was bezig met 1 tot 3 reservaten. Om deze
reservaten te bevolken moest de fokkerij wat opgepept worden. Als dierentuin en nog meer als
verzorger waren wij daar zeer blij mee. Meewerken aan fokkerij met dat doel, wie wil dat niet? Er
was echter 1 probleem: een gecastreerde hengst gaat het echt niet meer doen. Hij is toen vervan
gen door een nieuwe dekhengst. De coördinator waarschuwde ons nog dat het introduceren van
een hengst in een kudde merries niet altijd even soepel verloopt, we namen het als kennisgeving
aan. Wij wilden maar 1 ding, een hengst er bij en fokken. In ons geval was de waarschuwing heel
zacht uitgedrukt en dat hebben we geweten.
 
De hengst die je introduceert in een kudde merries moet elke merrie één voor één voor zich winnen.
Een collega zei het mooi; dat doet die niet met een bosje bloemen en een doos chocola. Tussen
de merries in de groep zit een duidelijke rangorde. Toen de hengst er bij kwam was het al snel
duidelijk; de 2 merries onderaan in die rangorde sloten zich zonder slag of stoot bij hem aan. Elke
volgende merrie koste wat meer moeite, maar het stagneerde duidelijk bij onze leidende merrie.
Die had duidelijk het voornemen om zelf de baas te blijven. De 2 merries onder haar steunden haar
nog lang, maar als het er op aan kwam haakten ze af. De strijd tussen de hengst en deze merrie
werd hevig, de hengst probeert letterlijk en figuurlijk om de merrie door de knieën te laten gaan.
Dit doet hij door zich telkens in de schoft van haar vast te bijten en dan omlaag te drukken.
 
Als zoiets af en toe gebeurt is dat niet zo erg, maar tientallen keer per dag, dag in dag uit, week in
week uit, dat wordt een drama. De schoft van de merrie werd een afgrijselijk grote diepe, gapende
wond tot op het bot. Wij stonden als verzorgers machteloos en lijdzaam toe te kijken en te hopen
dat de merrie zich gewonnen zou geven. Dit gebeurde niet. Na weken (ik weet niet meer hoe lang)
hebben wij de streep getrokken.
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Introductie Transport

We hebben de merrie uit de groep gehaald en op stal gezet. Daar heeft zij zichzelf in alle rust
kunnen genezen. Daarin konden wij niets voor haar betekenen. Het zijn wilde paarden, die laten
zich niet benaderen, ook niet door de vaste verzorgers, dus een wond schoonmaken en behande
len; echt niet. Iets van Betadine er van een afstand opgooien; eenmaal, daarna kom je er helemaal
niet meer in de buurt. Onder narcose brengen? Narcose is een geweldig hulpmiddel, maar met
eenmaal ben je er niet. Zo’n wond vraagt dagelijkse verzorging, mogelijk meerdere malen op een
dag. Het nadeel van het narcose middel, als je het dagelijks gaat gebruiken, is dat het de gehele
maag- en darmflora kapot maakt. Het dier zal sterven omdat het zijn voedsel niet meer kan verteren.
Nee, rust en geduld. Maar wees gerust na drie maanden was zij volledig genezen, overdreven
gezegd was er nauwelijks een litteken te zien. Voor ons een duidelijk teken hoe dicht deze dieren
nog bij de natuur staan, ze hebben geen dierenarts nodig, ze redden zichzelf. Even was er sprake
van dat ze naar Mongolië kon, maar dat werd gecanceld. Ze is samen met een andere merrie naar
een andere dierentuin vertrokken, waar ze weer voor de fok is ingezet. In mijn ogen zeer belangrijk,
want zij heeft aangetoond dat ze een zeer sterk karakter heeft, wat overerfbaar is en dat is nodig
in Mongolië. Watjes overleven daar niet.
 
De fok kon beginnen, echter met 3 merries, want Tsgaan onze oudste merrie vonden we conditioneel
niet voldoende om voor de fok in te zetten; ze kreeg de prikpil. Een jaar later werden de eerste 2
veulens geboren, een merrie had overgeslagen. In de vier jaren erna liepen er telkens 3 veulens.
In 5 jaar tijd 14 veulens, alle hengstenveulens zijn naar vrijgezellen groepen gegaan in wild begra
zing gebieden, daar kunnen ze “rijpen”. Met 5 jaar zijn ze rijp genoeg om als fokhengst ingezet te
worden. De merrie veulens zijn op 2 na vertrokken naar andere dierentuinen waar ze ook voor de
fok worden ingezet. Die 2 uitzonderingen, Dzungari en Khangai vertrokken naar Praag. In Praag is
een zeer groot tussen station tussen Europa en Mongolië. Daar worden de paarden klaargestoomd
en bekeken of ze geschikt zijn om in Mongolië of China te worden uitgezet. U snapt wel dat wij daar
gigantisch blij mee waren, want dat is toch het uiteindelijke doel waar we het voor doen. Alle
veulens worden na hun geboorte voorzien van een chip en voor vertrek voorzien van een brandmerk
(tegenwoordig door vriesbranden) op de bil. Dit is om ze in reservaten en wildparken op afstand
met een verrekijker te herkennen.
 
Na deze 5 jaar kregen wij het bericht dat van de bloedlijn van onze hengst ook voldoende mate
riaal aanwezig was, hij kon vertrekken! Wij hebben toen om een pauze gevraagd voor onze merries.
5 jaar intensief gebruikt voor de fok. Een draagtijd van 11 maanden, 3 weken om de binnen boel
weer op orde te krijgen, gedekt worden voor de tweede. Ondertussen de eerste groot brengen. Na
een jaar wordt de tweede geboren, de eerste loopt er dan nog en ze wordt alweer gedekt voor de
derde. Hoezo intensief? In het wild slaan ze bijna altijd een jaar over. Om die reden een rust perio
de van 2 jaar, toen kwam er een nieuwe hengst. Zijn introductie verliep heel soepel, geen vuiltje
aan de lucht. Hij begon de drie merries te dekken. En hij bleef ze dekken.
 
Maar resultaat kwam er niet. Twee jaar later begonnen er onderzoeken, weken lang mest verzameld
van de merries om te zien of ze echt niet drachtig werden. Manen haren van de hengst getrokken
en onderzocht. De hengst was onvruchtbaar. Komend voorjaar wordt hij omgeruild voor een
nieuwe hengst (die zich al bewezen heeft), hopelijk dat we dan de fok weer vervolgen zodat er in
2018 weer veulens over het perk dartelen.
Lees verder in het volgende clubblad
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PUPPEN!
Beloofd is beloofd. Ik zou terug komen op het hele gebeuren rondom het nest van Mitawa van de
Wolfsdreuvnik en Whitefang’s Amarok-Nanook Luthor of Angou Loups Mountain beter bekend als
Kayitah en Nanook.
 
De vorige keer waren we bijna 9 weken ver in de dracht en zagen Leon en ik vol spanning uit naar
de geboorte van de pups. En nu is twee dagen terug de laatste pup vertrokken naar zijn nieuwe
baasjes. Drie en halve maand genieten van dat jonge spul, af en toe balen van al het werk en de
drukte en aan het eind wat traantjes vanwege het afscheid. Het is een enerverende periode geweest
die ik niet had willen missen. Wat mooi om dit eens mee te maken met alle ups en downs en wat
heb ik hier veel van geleerd. Niet alleen praktisch, maar zeker ook qua persoonlijke ontwikkeling.
 
Op woensdag 14 december heel vroeg in de morgen kwam Kayitah mij wakker maken. Ik sliep
sinds enkele dagen beneden in de woonkamer, voor het geval ze zou beginnen met de bevalling.
Ze kroop tegen mij aan en lag te rillen. Samen hebben we nog een uurtje of twee liggen soezen
en daarna de dag begonnen, zoals gebruikelijk. Kayitah wilde echter na ons ochtend uitlaatrond
je niet eten en begon in de loop van de morgen wat onrust te vertonen. Ze probeerde in de hoeken
van de kamer te graven in de vloer en wilde veel naar buiten om steeds wat te plassen en daar te
graven onder de struiken. Dit heeft een hele dag geduurd. Perioden van onrust afgewisseld met
periodes van slaap. In de loop van de avond werd de onrust wat erger en rond half twaalf was de
eerste, duidelijke perswee waarneembaar. Kayitah wilde, in die hele periode van onsluiting, graag
gezelschap van ons beiden en wij hebben in een half verlichte kamer, zachtjes pratend bij haar
gezeten. Mijn hand lag op haar heup en als ik die weg haalde werd ze onrustig. Het was goed als
ze mijn hand maar voelde. Rond half twaalf begon ze te persen en al gauw was er een vruchtblaas
zichtbaar en begon zij serieus perswee na perswee te doorstaan. Deze waren zo krachtig dat ze
opstond en in hurkzit ging, ze kon bij zoveel kracht niet gewoon blijven liggen. Het kostte wat
moeite maar na een uurtje kwam er een mooie pup tevoorschijn. Haar eerste puppenkind! Zij had
geen enkele hulp nodig, behalve ons gezelschap als ondersteuning en ik vind het nog steeds
wonderbaarlijk dat zij als driejarige hond, aan wie niemand ooit iets uitgelegd heeft, precies wist
wat ze te doen had. Ze perste haar pup eruit en begon meteen te likken en te bijten op de vliezen
en de navelstreng. Binnen luttele minuten lag er een flinke bosbruine reu ontdaan van vliezen en
een keurig doorgebeten navelstreng te drinken bij zijn mama. Wat een mooi moment. Daarna heeft
zij met pauzes van ongeveer een uur/ anderhalf uur nog twee pups gekregen. Eerst nog een
wolfsgrauw teefje en daarna nog een bosbruine reu. Tegen vieren was alles gedaan, de pups
gewogen: geen wonder dat die eerste wat tijd nodig had… 540 gram! en was de werpkist schoon.
Tijd om bij te slapen.
 
Maar van slapen is niet veel meer gekomen. Nee, kijken was alles wat we nog deden. Kijken en
genieten van die wriemelende puppies die al zo goed moeders tepels konden vinden en flink
dronken van haar melk. Kijken ook naar de ons zo vertrouwde hond die in ene veranderd was in
een zeer zorgzame en felle moeder. Nanook die eens wilde komen kijken wat er toch allemaal aan
de hand was, werd zeer furieus de kamer uit gewerkt en wij moesten toch wel heel bedaard en
rustig zijn in en rond de werpkist om haar zoveel mogelijk onrust te besparen.
 
Daarna is er een geweldige tijd aangebroken. Elke dag opnieuw was het genieten van die lieve,
zorgzame moeder en haar puppenkinderen. De ontwikkeling gaat razendsnel en na 14 dagen
gaan de ogen en oren al open en beginnen ze contact te maken met elkaar en moeders, anders
dan alleen maar elkaars gezelschap opzoeken om lekker op een hoopje te slapen. Dat leuke,
eerste, onbeholpen spelen…. Geweldig! Na drie weken kwamen ze uit de werpkist om de wereld
stukje bij beetje te verkennen en om kennis te maken met papa. Dat leverde mooie momenten op.
Zo’n grote reu met zo’n heel klein puppie, voorzichtig snuffelend aan elkaar.
 
Een geweldige tijd volgde met allerlei avonturen. Veel visite die de pups kwamen bewonderen en
de nieuwe eigenaren die hun toekomstige huisgenoot kwamen bekijken. En alles is weer een eerste
keer. De eerste keer stofzuigen bewust meemaken…. Wat een herrie. De eerste keer muziek, soms
zacht, dan weer hard: wat vreemd… De eerste keer buiten….. spannend.  De eerste keer iets anders
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eten dan moedermelk….. lekker. De dierenarts voor de vaccinaties, de chipper van de Raad van
Beheer, veel vreemde mensen die speeltjes en lekkers meenamen…. De eerste keer in de auto…..
help da’s eng, maar oh wat leuk dat de rit van enkele minuten eindigt in het bos…spelen! De
eerste keer in de voortuin in de ren om naar de kinderen op het speelveld te kijken. Wat zijn die
dingen die voorbij komen met al die herrie en waarom gaan sommige mensen veel sneller dan
andere? Hé een hond op de stoep en wat is dat daar in de lucht?  Een vliegtuig. Leuk hoor als
mama en drie pups aandachtig naar boven staan te kijken. Heb je dan net geen camera bij de
hand. Reuze spannend als er een groot dier klepperend over de straat gaat met een mens op z’n
rug, te gek!
 
Echt een bijzondere tijd. Maar dan komt het moment dat er een pup gaat vertrekken. Dan begint
het afscheid. Je bent er aan toe en tegelijkertijd vind je het jammer. Maar de nieuwe eigenaar is
gelukkig en dat is ook heel mooi om te zien. Wij hadden het geluk en tegelijkertijd de pech dat er
een pup naar Duitsland zou gaan. Vanwege de vijftien weken regeling* moet zo’n diertje dan
blijven tot het vijftien weken oud is. Geweldig, nog 6 weken langer genieten van die kleine lieverd,
maar dat zijn wel 6 “zware weken”. Zindelijk maken (’s nachts eruit) en opvoeden. Nee hier niet aan
zitten, nee dat mag niet en oeps dat is gevaarlijk. Het gaat maar door. Het is best wel erg om te
zien hoe zo’n pup zich begint te settelen in zijn roedel en dat die dan op zo’n gevoelige leeftijd weg
moet. Het is ook niet leuk voor zijn nieuwe baasjes. Zij moeten lang wachten op hun nieuwe
vriendje en missen die eerste, zeker intense, maar ook zo mooie weken. Gelukkig was er een goed
contact met deze leuke mensen en is de overgang daardoor super gegaan.
 
En nu…. Nu is er weer rust in huize Mertens. Nanook en Kayitah zijn weer met z’n tweeën. Kayitah
is, op haar vacht na, weer helemaal de oude, aanhankelijke, dwingkont die ze altijd al was en
Nanook is zo mogelijk nog meer reu geworden dan hij al was. Het lijkt wel of hij nog groter en
breder geworden is. Hij is zo stabiel en nog liever dan hij al was voordat hij de zware verantwoor
delijkheid van kinderen doormaakte. Ha.. misschien heeft hij nu meer begrip voor ons als ouders
van twee mooie meiden… De wandelingen in de bossen zijn weer lang en niet meer op puppen -
pootjes en  -uithoudingsvermogen ingesteld. Wij kunnen weer door en uitslapen en hoeven niet
meer elke keer oppas te regelen als we eens weg willen of moeten werken. Het was geweldig om
mee te maken en we hebben veel geleerd. We hebben een hele leuke tijd achter de rug en hebben
werkelijk genoten van Kayitah, Nanook en hun 3 kinderen. We genieten nog na met de foto’s, heel
veel foto’s en hopen onze puppenkinderen nog regelmatig te zien op wandelingen of clubmatches.
Eigenlijk zijn we gewoon ook héél trots op dat mooie spul!
Het is een aanrader!
 
Hartelijke groeten van ons allemaal.
Leon, Monique, Kayitah en Nanook
                                                                                                                              

* de vijftien weken regeling
De vijftien weken regeling is een regeling be
dacht om de illegale import van pups en de 
mogelijk insleep van Rabiës uit Oostblok landen
tegen te gaan. De diertjes moeten een geldige
Rabiësvaccinatie hebben als zij de grens over
gaan. Nu is een vaccinatie tegen Rabiës geregi
streerd voor pups vanaf 3 maanden (twaalf
weken en twee dagen) Daarvoor werkt de vac
cinatie tegen Rabiës vaak niet vanwege mater
nale weerstand (afweer tegen ziekteverwekkers
meegekregen van de moeder).
De vaccinatie is echter pas na 21 dagen geldig.
12 weken leeftijd en 3 weken wachttijd leiden tot
de 15 weken. Alleen met een geldige vaccinatie
mag de grens overschreden worden.                 
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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
 

KAMPIOENSCLUBMATCH 23 SEPTEMBER 2017 
De inschrijving voor de KAMPIOENSCLUBMATCH 2017 is geopend!
KEURMEESTERS: dhr. John Wauben (reuen) en mw. Godelieve de Wit- Bazelmans (teven)
De inschrijving staat open voor leden en niet leden van de Nederlandse Vereniging van Saarloos
wolfhonden met hun Saarlooswolfhond uit binnen- en buitenland. 
Met dubbele CAC, jeugd CAC, Veteranen CAC en de titel clubwinner 2017. De clubwinner is ge
kwalificeerd voor de Hond van het Jaar Show 2018.
Een prachtige locatie, slechts € 32,50 inschrijfgeld en een gezellige dag gedeeld met andere lief
hebbers. Uitgebreide informatie volgt in het volgende clubblad, maar hier wilt u zeker ook weer bij
zijn.
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Op de boot Zoekplaatje, Smoke op pad!

Met de hond op reis
Al jaren lang is Noorwegen, en dan speciaal de Hardanger Vidda onze favoriete vakantiebestem
ming. In het verleden was een hond meenemen naar Noorwegen niet eenvoudig, maar sinds een
aantal jaar is de regelgeving versoepelt. Enige voorbereiding is toch vereist indien je reist met een
Saarlooswolfhond. De Tsjechoslowaakse wolfhond en honden die een kruising zijn van de hond
met de wolf zijn namelijk verboden in Noorwegen. Voor de Saarlooswolfhond is het daarom
raadzaam de stamboompapieren mee te nemen. Wij hebben in Noorwegen weinig gemerkt van
‘angst’ voor de wolf, Smoke werd met enige fascinatie ontvangen, soms viel het woord ulv (wolf)
maar over het algemeen heeft onze loslopende dondersteen alleen maar positieve reacties gekre
gen.
Bij het uitzoeken van de beste route kwamen wij uit op de nachtboot van Kiel naar Göteborg
(Zweden). Honden mogen op deze nachtboot mee in de hut, er staan een mand en waterbak en
er is een gedeelte van het dek gereserveerd als uitlaatplaats. Toch is het ook handig, een stop te
plannen voor je de boot op rijdt en direct erna (aan de Zweden kant is een rondje rond het Bohus
fort een aanrader).
 
Wat zijn nu de invoereisen als je vanuit de EU reist:
* Een EU dierenpaspoort met vermelding van signalement, chipnummer, vaccinatiegeschiedenis
en parasietenbehandelingen.
* Een leesbare microchip ter identificatie
* Rabiës inenting, tenminste 21 dagen voor aankomst gegeven. De geldigheidsduur dient vermeld
te zijn.
* Ontwormen door een dierenarts tussen 24 en 120 uur vóór aankomst met een middel dat Prazi
quantel bevat
 
Indien je direct naar Noorwegen reist moet je je op eigen initiatief melden bij het douanekantoor,
met het dierenpaspoort en de hond zelf. Wij moesten ons in Zweden bij aankomst bij de douane
melden en konden zonder verdere actie doorreizen naar Noorwegen. Omdat Smoke nogal dra
matisch kan doen in de auto, en/of de eerste minuten uit de auto, keek ik hier wel tegen op. De
douane heeft echter nog bij geen van onze reizen de papieren of zelfs Smoke maar een blik
waardig gekeurd en ons met een knikje verder gewuifd.
In het voorjaar en in de zomer is er aanlijnplicht. De periode waarin deze geldt verschilt per ge
meente. Smoke hebben wij in goed overleg met het hotel los laten lopen (in april en maart). De
weidsheid van het plateau, de sneeuw en de kou: het is een droom, en niet alleen voor een
Saarlooswolfhond, die in volle tevredenheid lange tochten mee kan draven! Dat de hond in ieder
geval onder appel moet staan en niemand tot last mag zijn lijkt me duidelijk. We zagen veel honden,
soms los, soms aangelijnd, soms voor de slee. Vaak kozen wij ervoor Smoke eerst aan te lijnen en
de reactie van de andere eigenaar af te wachten, wat positief verliep.Wij hebben Noorwegen als
erg Saarlooswolfhond vriendelijk ervaren, hij mocht mee in een aantal restaurants, honden mogen
mee in de trein (kleintjes zelfs gratis) en ook op de hotelkamer was de hond welkom.
 
Wie neemt de pen van mij over en schrijft iets over zijn ervaringen over: "met de hond op reis. "
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Jaarverslag Nederlandse vereniging van Saarlooswolfhonden
 
Het jaar 2016 is een rustig jaar geweest voor leden van de vereniging, maar niet voor het bestuur.
De algemene ledenvergadering was op 2 april. Dit was een belangrijke vergadering omdat daar
ons outcross beleid samen met u vorm gegeven is. Het bestuur is naar aanleiding daarvan met de
Raad van Beheer gaan praten en in overleg met hen is besloten een plan van aanpak op te stellen
en dat plan is aan u gepresenteerd  tijdens de infomeeting van 26 november jl. Het plan is kort na
de meeting verstuurd naar de Raad van Beheer en u zult verder geïnformeerd worden over de
stand van zaken verderop in deze vergadering. *Op 26 November werd er ook een zeer interessan
te uitleg over de fokkerij gegeven.
 
Doordat alle bestuursleden hun spaarzame vrije tijd, aandacht en moeite in een achttal bestuurs
vergaderingen, Algemene ledenvergaderingen van de Raad van Beheer, vergaderingen van
rasgroep 1 en bijeenkomsten van de samenwerkende Nederlandse rassen  en in alle voorbereidin
gen en uitwerkingen van dit plan van aanpak gestoken hebben, een plan zo belangrijk voor alle
Saarlooswolfhonden, is er niet veel tijd overgebleven om extra activiteiten te organiseren voor de
baasjes van die zo belangrijke honden.
 
Maar dat wat georganiseerd is, was van grote klasse.
De Clubmatch op 21 mei 2016 was zeer geslaagd! 35 inschrijvingen, een toplocatie en het weer
precies goed. De mooie opkomst van deelnemers en belangstellenden en een fijne sfeer kenmerk
ten deze dag en keurmeester mevrouw Timmermans-Kadenko nam de tijd om de honden te keuren.
Hierdoor hebben we weer een mooi beeld kunnen vormen van een deel van onze populatie op dit
moment. Dank aan Kees van der Geer voor de strakke organisatie. Nanouk Immers heeft, in sa
menwerking met Hondenschool Zoetermeer, een hele leuke actieve dag georganiseerd met een
mooie wandeling, agility les, steppen en hersenwerk voor je hond. Deze dag was eveneens zeer
geslaagd en heeft een scala aan leuke foto’s opgeleverd en natuurlijk een winnaar in de compe
titie “wie kan het hoogst springen”. Levi en Geurt hebben voor een tweede keer op rij een toppres
tatie geleverd en hun eer als hoogspringers hoog gehouden. Ze hebben ook de eervolle vermelding
leukste baas-hond combinatie in de wacht gesleept en delen deze eervolle vermelding met Hedon
van Asperen met Rana. De beloning voor deze topprestaties was een goed gevulde goodiebag!
*Ook op 7 februari is er een leuke agility activiteit geweest eveneens bij hondenschool Zoetermeer
en georganiseerd door Nanouk Immers. Er waren verschillende kynologische hoogtepunten, zoals
u heeft kunnen lezen in het derde clubblad van 2016, dat in december jl , net voor de feestdagen
op de mat viel.
 
Er zijn in 2016 4 pups (2 teven en 2 reuen) geboren binnen het gecentraliseerde fokbeleid. Polly-
Pilar van de Wolfsdreuvnik uit Kayleigh en Lothar van de Wolfsdreuvnik en Nakoon, Kayana en
Nakayan uit Mitawa van de Wolfsdreuvnik en Whitefang’s Amarok Nanook Luthor of Angou Loup’s
Mountain. Helaas is de dekking en dracht van Whitefang’s Ajia Oshani of Angou Loup’s Mountain
door Leff van de Wolfsdreuvnik uitgelopen op een keizersnede met als resultaat 1 dode pup. Dit is
zeer verdrietig en teleurstellend. Dood en tegenslag zijn een essentieel onderdeel van het leven en
dus ook van de fokkerij. Dat weten we allemaal, maar dan blijft het nog een zware tegenslag om
te handelen door zowel mens als hond. Ook voor die leden die dit jaar hun trouwe kameraad
verloren zijn, was het verdriet groot. *Ook in het ledenbestand zijn wijzigingen geweest. Er zijn 5
nieuwe leden bijgekomen in 2016 en er zijn 25 leden uitgeschreven vanwege beëindiging van het
lidmaatschap. Helaas is ons op 8 december 2016 ook een lid ontvallen wegens overlijden. Erelid
de heer Cees van der Teen, lidnummer 1, is van grote waarde geweest voor de vereniging en voor
het ras. Met het overlijden van Cees van der Teen is een connectie met onze geschiedenis wegge
vallen. Bij sommige leden bleek het moeilijk de contributie geïnd te krijgen. De penningmeester
heeft hier tot in het nieuwe jaar werk aan gehad. Vaak is het overlijden van een hond een reden
om het lidmaatschap te beëindigen of de betaling te vergeten. 
 
Eind dit jaar is, naar aanleiding van een vraag op de bijzondere algemene ledenvergadering, de
besloten facebook pagina voor leden van de vereniging opgezet, waar afspraken voor wandelin
gen gemaakt kunnen worden en allerlei gedeeld kan worden.
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Ook is er dit jaar wederom een mooie kalender uitgebracht met foto’s ingestuurd door leden. Deze
opsomming leidt tot dit moment: de algemene ledenvergadering van 2017, alwaar we de gebeur
tenissen die onze vereniging overkomen zijn verder met u gaan bespreken en uitwerken.
*Jaarverslag aangepast na de algemene ledenvergadering.

MydogDNA
Op de ALV is het aan bod geweest en met veel enthousiasme ontvangen.
MydogDNA, een hulpmiddel voor fokkers wat echt van deze tijd is en
veel handvatten kan bieden in het traject van outcross. Het genetisch
profiel van een hond kan met de genscoper van MydogDNA in kaart
gebracht worden, maar ook de diversiteit van het ras wordt onder an
dere hiermee inzichtelijk. Een groot aantal afwijkingen wordt getest,
maar ook kenmerken zoals vachtkleur en type, lengte van de snuit ed
worden in kaart gebracht. De mogelijkheden zijn zeer veelzijdig, maar
meewerken aan een soortgelijk project, met het oog op een gezonde
rastypische Saarlooswolfhond voor de toekomst, is enkel zinvol als dit
breedschalig wordt gedragen.

 
MydogDNA heeft enthousiast gereageert en ons als NVSWH een mooi aanbod gedaan om tegen
een gereduceerd tarief deze testen te doen. Op korte termijn zullen wij samples nemen van een
eerste groep honden. Op de KAMPIOENSCLUBMATCH zullen we, om verdere kosten zoveel mogelijk
te beperken, de mogelijkheid bieden om tegen een gereduceerd tarief meer honden te laten
testen. Hierbij is het belangrijk dat we het genetisch profiel van zoveel mogelijk honden in kaart
laten brengen, dus ook de oudere honden en de honden die bv niet voor de fok gebruikt zijn tot
nu toe! Eigenaren van honden gefokt binnen ons gecentraliseerd fokbeleid, die van de geboden
kans gebruik willen maken, zullen ook kunnen rekenen op een extra bijdrage vanuit de verenigings
kas! We houden u hiervan op de hoogte en zijn druk bezig met verdere onderhandelingen en
berekeningen.
 
Wilt u hier aan mee werken: mail dan naar immers@saarlooswolfhonden.nl
Vanzelfsprekend beantwoord ik ook graag al uw vragen.

Facebook, een besloten groep voor leden
Op veler verzoek hebben we
een speciale gesloten Facebook
groep voor leden van de
NVSWH geopend. De nieuwe
“ontmoetingsplek” voor leden
, waar we tips over mooie wan
delroutes kunnen uitwisselen,
foto’s kunnen delen en met el
kaar kunnen afspreken voor
wandelingen. Wandel je het
liefs aangelijnd, of toch liever
los? Vermeld het dan in je be
richtje, zodat iedereen weet
wat hij kan verwachten.
Het is een gesloten groep,
zodat we als leden onderling

kunnen afspreken. Nieuwe leden die nog geen hond hebben en die meer willen weten over de
SWH zullen uitgenodigd worden in deze groep, zodat ze kennis kunnen maken met ons mooie ras.
Introducees zijn welkom op de wandelingen.
Stuur een berichtje met daarin het e-mail adres waarmee je bekend bent bij Facebook naar https://
www.facebook.com/nanouk.immers en we zullen je zo snel mogelijk toevoegen tot deze groep.
Graag tot snel!
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* gefokt buiten de Nederlandse
Vereniging van
Saarlooswolfhonden

30. Ortenau Schau, Offenburg (DE),
12 Maart 2017
keurmeester: mw. Marie-Josée Melchior (LU) 
Reuen:
jeugdklas: Osharik, eigenaar S. Götsch. 1 Uit
muntend, fast 2 Jahre alt, volles Scherengebiss,
schöne Farbe, gute Fellqualität, seh schöne
Augen. Gutes Pigment, hoch angesetzte Ohren,
gute Hals-Rückenlinie, guter Knochenbau. Gute
Brustbreite, typisches Temperament, gute Be
muskelung, wird gut präsentiert. Fliessend in der
Bewegung mit gut getragener Rute. Beste Reu,
CAC/ CAC-ib
Osharik heeft op deze show ook de
Zuchtzulassung behaald! In het volgende club
blad leest u meer hierover.

Gorinchem, 18 December 2016
keurmeester: mevr. E. Bakker -v.d. Woestijne 
reuen: 
openklas: Biko, W.M. Broek. 1 Uitmuntend, 7
jaar, reu van mooi type. Goede maat, mnl hoofd
met goede verhoudingen. Goede oogkleur.
Krachtig correct gebit. Goed lichaam, krachtige
bone. Goede voeten. Goede vacht. Soepel
gangwerk. CAC/CACIB BOB

Martini show Groningen, 4 Maart
2017
Keurmeester: John Muldoon (IE)
Reuen:
veteranen klas: Nosh, eigenaar R. Hoving. 1 Uit
muntend, Nice expression, lovly earset. In good
condition for 9 years. Nice topline and tailset.
Moving and showing excellent. Beste veteraan
Teven:
openklas: Runa *, eigenaar N. Krijgsman. 2 zeer
goed, Nice Head, good dark eyes. Nice teeth.
Could have a better bite. Correct topline & tail
set. Needs ring training.

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:

Fylgja *, eigenaar N. Smit- le Poole. 1 Uitmun
tend, CAC, CACIB, BOB Nice presentation, Lo
verly express. Beautifull eyes, good teeth. Correct
Bite. Good topline and ribcage. Lovely legs,
moves well.
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Inschrijven voor  "De Nationale"
De inschrijvingen voor de show voor de Nederlandse Hondenrassen is geopend!
Het belooft, net als de voorgaande edities weer een mooie en gezellige show te worden, waar
liefhebbers van de Nederlandse Hondenrassen met volle teugen kunnen genieten. Stichting Orga
nisatie Hondententoonstelling Zwolle (SOHZ) heeft er voor gekozen de inschrijving voor DE NATIO
NALE uit te besteden aan OnlineDogShows.eu. Aanmelden is hierdoor eenvoudig, u dient zich wel
eerst te registreren op OnlineDogShows.eu. 
Keurmeester voor de Saarlooswolfhond is rasspecialist Erica Bakker- van de Woestijne. BEST IN SHOW
wordt gekeurd door Rony Doedijns. 

Lyco van de Wolfsdreuvnik
** Hond van het Jaar Show 2016 *** Zondag 15 Januari 2017
Lyco werd in de rasgroep (27 honden) bij keurmeester Godelieve de Wit- Bazelmans uitgeselecteerd
bij de laatste tien honden. foto door Ernst von Scheven 
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Een fotoshoot met Misun
Soms krijg je spontaan een bericht van de vereniging of via via met de vraag of je tijd hebt voor
een fotoshoot. Natuurlijk ben ik daar zelf wel voor te porren en Misun vaak ook, dus zo gezegd zo
gedaan en zijn we naar een Fotoshoot geweest. De fotograaf woonde in Breda, maar de shoot
was in Ermelo en eenmaal aangekomen na een aardig lange reis was het wachten op het model.
Daarna de uitgekozen locaties bezichtigen van de fotograaf, om zo te proberen zijn visie in zijn
foto's te proberen om te zetten. Natuurlijk hoef ik de eigenaren van een SWH niet vertellen hoe
moeizaam dat kan gaan, ligt of zit de hond eenmaal zo als je wilt, is zijn focus soms nog al snel
verdwenen. Desondanks heb ik niet veel hoeven te klagen met Misun, al duurde het wel eventjes
eer dat hij op zijn gemak was. Natuurlijk is dit ook lastig als je spelende honden en kinderen in het
bos voorbij ziet komen en je mag zelf niet mee spelen. Ik moet zeggen voor een swh die veel gewend
is, wat dit toch een lange dag, waarbij meneer snel in een diepe slaap viel thuis!
 
Joery

Arwen (Lelou)
Vader: Ivar Ivano Timberley, moeder:  Barbara

Alfa
Vader: Ivar Ivano Timberley, moeder:  Barbara

Misun 

27



www.editoo.nl

Indien onbestelbaar:  
Vespuccistraat 13, 5665 GM, GELDROP


