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Voorwoord door de voorzitter
Beste leden,
 
Terwijl de langverwachte regen eindelijk onze
verdorde weilanden probeert te redden en onze
vakantie voor de deur staat, hoor ik hier in huis,
een verdieping lager, de pups van Joscha en
Ajia de wereld veroveren.  Ja, fokkerij brengt
soms behoorlijk wat leven in de brouwerij!  Heer
lijk!  Het zijn “maar” drie pups.  Misschien wat
weinig, maar gezien het feit dat dit hun tweede
nestje is, is dit toch ook wel een fijn aantal.
Het zijn drie hele leuke pups. Drie echte andere
karaktertjes. Drie schatjes, waar we alle dagen
van mogen genieten.  En ja, zaterdag vertrekken
we op vakantie en de drie belhamels gaan ge
woon mee!  Het wordt wel een hele verhuizing en
gedoe, maar dat nemen we er graag bij.
 
Begin juni werd er ook een geslaagde dekking
ondersteund door het bestuur in het kader van
een side cross. Via deze weg proberen we
druppelsgewijze de genenpool van onze popu
latie op een verantwoorde wijze te verbreden.
Een moeilijk  proces -  gesteund door de beslui
ten van de ALV - van overleg en veel afwegingen.
Jammer genoeg bleef het teefje leeg. Volgende
keer beter!
 
In hetzelfde kader van de genenpool verbreding
heeft uw bestuur keihard gewerkt aan ons out
crossproject. Inhoudelijk werden de ideeën voor
de outcross, die op de ALV met jullie als leden
besproken werden en die jullie ondersteunden
en goedkeurden, in een document samen ge
bracht. Het document hierover wordt eerstdaags
gefinaliseerd en voorgelegd aan de RVB. Zodra
het in zijn definitieve vorm is gegoten én is goed
gekeurd kunnen we hier als vereniging mee aan
de slag. We houden jullie hierover natuurlijk op
de hoogte.
 
Er moet mij echter iets van het hart. 
Gedurende de laatste tijd werd ik meer dan
normaal geconfronteerd met het fenomeen dat
geruchten, hypothesen ed. die verspreid wor
den, het statuut van “feit” krijgen, wanneer ze

maar voldoende worden herhaald. Dit werkt
meestal als een zichzelf bevestigend en verster
kend verhaal. Het aantal keren dat iets wordt
verteld en herhaald, wordt de maatstaf voor de
geloofwaardigheid. Gelukkig zijn de leden van
de NVSWH verstandige en wijze mensen. Mag ik
jullie dan ook vragen, om net als ik, geruchten
en hypothesen te herleiden tot wat ze zijn: ge
ruchten en hypothesen. Al te makkelijk worden
er conclusies getrokken uit verhalen waarvan het
waarheidsgehalte de toetssteen van de kritische
bevraging niet kan weerstaan. Conclusies kop
pelen aan dit soort verhalen vergroot uiteindelijk
alleen maar de onwetendheid en kan niet leiden
tot een grotere kennis. Kennis berust op door
feiten gestaafde, onderbouwde conclusies.
Het snelle internet is een fantastisch kanaal om
informatie en meningen zéér snel te delen.  Maar
de snelheid wordt blijkbaar een valkuil:  informa
tie wordt niet meer geverifieerd, het ruimere
kader vervaagd, de snelle voor de hand liggen
de antwoorden halen het van de reflectie en het
“er eens een nachtje over slapen”. Soms is het
correcte antwoord: “ik hoor wat je zegt en zal er,
te zijner tijd, na wat ruggenspraak  en extra infor
matie, op reageren.  Maar nu kan ik dit niet, want
ik weet onvoldoende.” Het ging niet alleen
-hoewel vooral- over de honden (o.a. de side
cross), maar ook over veel andere zaken die de
laatste tijd op mijn pad kwamen. We houden van
terughoudende en betrouwbare honden? Fijn.
Laten we dan ook wat terughoudend zijn in de
communicatie, wat niet hetzelfde is als niet-com
municatie (wat immers toch niet bestaat).  Dit zal
de betrouwbaarheid van de gedeelde informa
tie alleen maar ten goede komen. Ik ben aan het
preken… maar kon dit even niet laten…. Ik lees
via de digitale communicatie, websites, blogs en
dergelijke steeds meer rare dingen die toch wel
wat al te gek worden…  Lees verder op pagina 5.
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Bezoek ons ook op ...
www.saarlooswolfhonden.nl
en
www.facebook.com/nvswh
 

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)

Informatie en Pupaanvraag
Voor meer informatie of bij vragen kunt u mailen
naar secretariaat@saarlooswolfhonden.nl
 
Aanvragen van pupbemiddeling: 
www.saarlooswolfhonden.nl/puppenaanvraag/

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

Dragers van Erespelden
H.G. Grotenhuis, Zilveren Erespeld
C. van der Teen, Zilveren Erespeld †

Lidmaatschap
De NVSWH zet zich in voor het behoud van de
raszuivere SWH, dankzij en met haar leden.
 
Lid worden
Wilt u meewerken met ons, vraag dan een lid
maatschap aan op www.saarlooswolfhonden.
nl/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
 
 

Rasinformatie
Nederland: Monique Mertens
secretariaat@saarlooswolfhonden.nl 
Telefoonnummer: 0031(0)402859420
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
 

Op de voorpagina
Op de voorpagina staat Quellejaggu van de
Wolfsdreuvnik.
Moeder is Whitefang’s Ajia Ishani of Angou
Loup’s Mountain en vader is Joscha van de
Wolfsdreuvnik.
Quellejaggu is nu nog bij de fokker, eigenaar
wordt: mw. Schellekens- van Vught
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 Vandaar…Mijn excuses indien ik u hiermee
gestoord heb.
 
Graag wil ik de leden bedanken die present
waren op onze activiteiten: Animal Event en de
dag in Soest. Jullie aanwezigheid is een stimulans
om verder te timmeren aan de weg die we be
wandelen. 
 
De eerste honden van onze populatie werden
ondertussen opgenomen in de database en de
genenbank van MyDogDNA. Ik nodig jullie uit om
massaal van de geboden kans gebruik te maken
om op de clubmatch in te schrijven én jullie hond
te laten opnemen in dit project. De DNA-afname
is echt een fluitje van een cent, het stelt echt niets
voor. Doe mee en werk mee aan de kans om een
breder en dieper inzicht te krijgen in onze popu
latie. Een unieke kans!
Geniet nog allemaal van een – hopelijk – fijne,
niet te droge en niet te natte, niet te warme en
niet te frisse zomer.
Tot binnenkort op de clubmatch! Ik kijk al naar u
en uw honden uit!
 
Zomerse groeten,
 
Jan Verbeeck
Voorzitter

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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Ons gecentraliseerde fokbeleid opent nieuwe deuren
Begin juni 2017 werd met de volle ondersteuning van het bestuur een eerste dekking in het kader
van de zogenaamde sidecross gedaan. Dit wil zeggen: een reu uit onze populatie (Nosh) dekte
een teef (Zohey Zaska Zenit Bastaja) van buiten onze populatie.

 
Deze dekking was het resultaat van een langdurig proces van overleg en vele afwegingen. Een
weloverwogen keuze, waarbij intensieve en eerlijke gesprekken met de teef eigenaar een beginpunt
waren. Binnen het bestuur zijn directe afwegingen gemaakt over toekomstperspectief, meest ge
schikte combinaties, welke reuen voldeden aan de regelgeving zoals in ons VFR enz. Wat voor ons
het allerbelangrijkste criterium is, is de gezondheid van de dieren waarmee gefokt wordt. We willen
geen enkele concessie doen aan de gezondheid en fokken beslist niet met dieren die op wat voor
manier dan ook een erfelijke ziekte in lijdende vorm overbrengen. Voor wat betreft dragerschap
van aandoeningen en eventuele risico’s op ziektes is het voor ons heel belangrijk dat we de con
trole en de zeggenschap houden over de nakomelingen. Enkel op die manier en binnen het ge
centraliseerde fokbeleid kunnen we eventuele problemen meteen aanpakken bij aanvang, door
verder fokken met die dieren uit te sluiten en alleen door te gaan met de gezonde exemplaren.
Daarnaast is het karakter belangrijk en het uiterlijk in mindere mate.
 
Met de fantastische medewerking van enkele van onze leden werd deze dekking gerealiseerd. Ook
dit is het centrale fokbeleid: belangeloze en grote inzet die enkel gericht is op het collectieve
doel! Jammer genoeg leidde de goede dekking niet tot een drachtige teef. Wel of geen dracht
blijft ook een stukje natuur. Er is helaas geen aanwijsbare reden - hoewel er in de context van deze
dekking behoorlijk wat verstorende factoren waren - waarom deze goede dekking tussen een ge
zonde reu en een gezonde teef geen succes had, dit keer.
 
Deze dekking leidde tot wat “beroering”. Het is begrijpelijk, dit is een zeer grote stap in de geschie
denis van de Saarlooswolfhond, zoals we die kennen vanuit de gesloten populatie van de vereni
ging. De verantwoordelijkheid om de juiste beslissingen te nemen op het juiste moment valt ons
allen zwaar. Per slot van rekening staan we aan het roer in deze tijden van kynologische verande
ringen en zal men in de toekomst verder moeten met de resultaten van wat we nu wel of niet on
dernemen. De steun en het vertrouwen van de leden, uitgesproken op de ALV, sterkt ons als bestuur
in deze lastige keuzes.
 
Voor sommige leden zal het lastig zijn te begrijpen waarom het bestuur zoveel terughoudendheid
laat zien en nu pas tot handelen over gegaan is. Voor anderen komt, hoe vaak ook al besproken,
deze side cross toch snel en misschien zelfs wel onverwacht. Weer anderen zullen ideeën hebben
over de keuze van de teef, de reu of zelf misschien wel die ene perfecte hond kennen of hebben.
Derhalve bespreken we deze zware thema’s telkenmale weer met u op de ALV, BALV en staan veel
gesprekken en mailverkeer in het thema van deze materie. Het gespreksthema zal in de toekomst
ook prominent op de agenda blijven staan. We streven naar transparantie en een open commu
nicatie. De leden hebben herhaaldelijk op de laatste verschillende ALV-en het bestuur het mandaat
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gegeven om opportuniteiten die zich aandienen, zowel op vlak van out-cross als van side-cross, te
verkennen, te onderzoeken en indien verantwoord, te realiseren. Het hoogste gezagsorgaan binnen
de NVSWH, de ALV, heeft meerdere keren gedurende de laatste jaren haar vertrouwen uitgespro
ken naar het bestuur toe inzake de te volgen koers. Wij houden u graag op de hoogte met betrek
king tot ontwikkelingen, en rekenen op uw aanhoudende vertrouwen. Het is niet haalbaar / ver
antwoord (en soms wenselijk) om de gesprekken die gevoerd worden / pistes die onderzocht
worden, zomaar de www in te gooien. De verschillende mogelijke gesprekspartners verwachten
soms de nodige discretie, die wij uiteraard respecteren. Vele pistes worden bewandeld en verkend,
slechts enkele vinden opvolging, zoals in dit geval met Zohey Zaska Zenit Bastaja.
 
Sommige geëngageerde leden benaderden het bestuur met vragen rond het concreet functione
ren van het gecentraliseerde fokbeleid. Zij voelen zich te ver verwijderd van de concrete beslissingen.
We willen hier graag wat meer verduidelijking rond geven. Het gecentraliseerde fokbeleid van de
NVSWH wordt dagelijks vorm gegeven in concrete beslissingen en keuzes gemaakt binnen het
bestuur. Wij hebben naast het bestuur géén afzonderlijke fok(advies)commissie, zoals vele andere
ras- of fokverenigingen hebben. Die hebben wij ook niet nodig. In de feitelijkheid functioneert de
ALV als fokadviescommissie. De ALV -u als lid- zet de krijtlijnen uit, bepaalt de weg en het bestuur
probeert die om te zetten in concrete projecten of combinaties. Dit is het centrale fokbeleid. Dit wil
echter niet zeggen dat uw stem beperkt wordt tot uw rol op de ALV. 
De wijze en de intensiteit waarop de individuele leden, u dus, bij de concrete fokkerij betrokken zijn
bepalen zij in grote mate zelf. Hierin heeft elk lid de vrije keuze. Uw bestuur is steeds bereid met u in
gesprek te gaan over de fokkerij. Leden met interesse in fokkerij zijn altijd welkom om hun mening
te geven, suggesties te doen of wat dan ook. Hun betrokkenheid zal met grote dank worden
aanvaard en hun ideeën zullen we, na research en in goed overleg met elkaar bespreken. Op
vragen zullen we een zo goed mogelijk antwoord proberen te formuleren. Dit is de wijze waarop u
als lid betrokken kan zijn op het inhoudelijke en beleidsuitvoerende deel van het gecentraliseerde
fokbeleid.   
Bij deze willen wij, uw bestuur, u ook oproepen zich verder te engageren voor de fokkerij. Denk met
ons mee, maar draag ook de consequenties daarvan. Heeft u een teef, overweeg dan nog eens
mee te werken aan de fokkerij, ook al heeft u in een eerder stadium besloten hiervan af te zien.
Heeft u een reu, maak deze dan ook fok klaar: HD röntgenen en oogspiegelen zijn essentieel, wij
kunnen uw reu niet inplannen voor de fokkerij zonder deze testen. Daarbij zijn de gegevens van
deze gezondheidsonderzoeken altijd waardevol. Ook als u uw hond niet wilt in zetten, draagt u op
deze wijze bij aan een (nog) beter geïnformeerde fokkerij. De vrijblijvendheid uit de vorige zinsneden,
rond uw beslissing uw hond niet beschikbaar te stellen voor de fok, staat wel haaks op het in de
koopovereenkomst gegeven woord tot bereidheid om de betrokken SWH daadwerkelijk beschik
baar te stellen voor de fok. De valorisering van de gedane afspraken zijn de hoeksteen voor het
succes of het falen van het gecentraliseerde fokbeleid. Help ons dit te doen slagen door uw woord
gestand te zijn en de beloofde bijdragen aan de concrete fokkerij te realiseren.
 
Ook MydogDNA zal een van de factoren zijn die een rol gaan spelen in fokbeslissingen en ons beeld
van de toekomst. Alle honden, ook de oudere generatie Saarlooswolfhonden, zijn dus erg belang
rijk om ons een goed beeld te geven van de stand van zaken en de genetische gezondheid van
onze honden. Juist daarom zal de NVSWH een groot deel van de kosten dragen en roepen wij u
ook nogmaals op aan dit project, met al uw honden, mee te werken.
 
Werk en denk met ons mee en draag op deze wijze bij aan de SWH van de toekomst.
 
Uw bestuur.
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 ‘Verrassende Nederlandse Hondenrassen’
In het kader van de World Dog Show 2018 in Amsterdam brengt de Raad van Beheer een nieuw
boek over de Nederlandse hondenrassen uit: ‘Verrassende Nederlandse Hondenrassen’ (beschik
baar in Nederlandse versie en Engelse versie). Het boek verschijnt medio januari 2018. Auteurs zijn
Janny Offereins en Diana Striegel. 
 
9 ras monografieën, waaronder ook onze Saarlooswolfhond, in één boek verzameld, met meer dan
200 rijk geïllustreerde pagina’s boordevol bijzonder beeldmateriaal. Verbind verleden en heden
van de rassen. Met medewerking van rasverenigingen en rasspecialisten en een speciale bijdrage
door Dhr. Martin van de Weijer

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestel nu via voorinschrijving met speciale korting!
Speciale prijs: voorinschrijving € 24,95 (inclusief verpakking en verzending binnen Nederland). 
Normale prijs € 29,95.
Bestellen kan via de webwinkel  van de Raad van Beheer, met directe betaling via Ideal: www.
raadvanbeheer-webwinkel.nl/boeknederlandserassen/
Op de voorpagina o.a. MySmoke van de Wolfsdreuvnik
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Malek in de videoclip
Marjo, een zangeres uit Haarlem, had de NVSWH gevraagd of er interesse was om mee te werken
aan haar videoclip ‘in the forest’. Wij wonen vlakbij Haarlem en hebben een vrolijke, open Saar
looswolfhond. Wij wilden het avontuur wel aangaan en dachten dat onze Malek het ook een leuke
ervaring zou vinden.
 
Via de mail bespraken we de wensen en ideeën. Oei... Het zou de bedoeling zijn dat Malek achter
Marjo aan rent. Zie je het voor je, een Saarlooswolfhond die achter een vreemde aan rent? Een
ander idee voor de video: één van de scenes zou gefilmd worden met een drone. In de beleving
van de Saarlooswolfhond is een drone een lawaaierige, onnatuurlijke, vliegende grasmaaier. Het
leek mij nogal gewaagd. Ik heb uitgelegd dat dit misschien lastig werkbaar is met een Saarloos
wolfhond.
 
De cameraman / fotograaf wilde graag een testshoot doen. Dat leek ons ook wel verstandig. En
zo stonden wij met Malek, Marjo, de cameraman en allerlei apparatuur in het bos. We bedachten
een aanpak hoe Malek achter Marjo aan zou rennen: Mijn man en ik stonden 50 meter bij elkaar
vandaan. Malek en Marjo stonden bij mijn man. De cameraman telde tot drie. Bij tel 1 begon Marjo
te rennen richting mij. Bij tel 2 zou ik nog verder weg rennen en bij tel 3 zou mijn man Malek losla
ten. Het werkte! Malek rende als een speer naar mij toe en rende daarbij - geheel toevallig - achter
Marjo aan. Dit naar volle tevredenheid van de cameraman!
 

Vervolgens hebben we de drone getest. Het opstijgen hebben we op een afstandje gedaan. Malek
hield ik aangelijnd vast. Hij stond als een stoere reu voor mij. Beschermde hij mij tegen de enge
kwade drone? Toen de vliegende camera boven ons cirkelde ben ik met Malek gaan wandelen.
Malek had zijn aandacht op mij gericht en hij deed het perfect. We waren door naar de volgende
ronde.
 
Een week later hebben we de videoclip gefilmd. Zo werd Malek gefilmd tussen de bomen, er werd
een close-up van poten, oren, snuit en ogen gemaakt (dichtbij, intimiderend!) en er werd veel tot
drie geteld. Het ging wonderbaarlijk goed. We konden Malek aardig aansturen, lokken met koekjes
of afleiden met kleine takjes die we gooiden. Op een gegeven moment moest ik mij aan het einde
van het pad verstoppen zodat Malek naar mij toe zou rennen en ik niet in beeld zou komen. Dat
ging onze Malek toch echt te ver. Het vrouwtje was uit het zicht verdwenen en meneer zette het op
een joelen. Vlak daarna kwam er ook nog eens een mountainbiker langs gefietst. Ik zei nog:
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Een actieve en leerzame dag
Afgelopen hemelvaart verzamelde zich een groep Saarlooswolfhonden op het terrein van de
Stoethoeve in Soest. Een deel van de groep had die ochtend al heerlijk gewandeld in het natuur
gebied de Soesterduinen, dus de honden waren tevreden en ontspannen. Het was prachtig weer
en de koelte van de bomen lonkte, maar na een korte pauze stonden Jan en aspirant keurmees
ter Cindy Kerssemeijer op het veld te wachten om samen met ons de ontwikkeling van de honden
en de populatie te beoordelen.
Het lichtvoetige gangwerk is één van de typische kenmerken van onze Saarlooswolfhond, maar
indien de hond aangelijnd is komt dat niet altijd helemaal goed tot uiting. Jan liet ons dus lopen,
vooral de "pups" van het o-nest moesten het ontgelden, om het gangwerk goed te kunnen tonen.
Wat zag je een verschil in gangwerk zodra de baasjes het juiste tempo vonden en de spanning uit
de honden week. Met als jongste deelnemers de pups uit het nest van Mitawa en Nanook en als
oldtimers Luthor van 11 en Barbara van bijna 14, en in elke leeftijdsklasse wel 1 of meerdere verte
genwoordigers, konden we goed zien dat onze honden mooi ouder worden, en vooral de reuen
pas laat echt volwassen en uitontwikkeld zijn.
 
De lezing over EHBO of zoals Monique Mertens terecht opmerkte, EHBH (Eerste Hulp bij Honden) wat
de lading veel beter dekte, was interessant en zeer goed verzorgd. Menig onderwerp passeerde
de revue, van mond op neus beademing tot wondverzorging en buiten informatief kon Monique
ook heel wat goede tips geven. Alle aanwezigen konden er wel iets van opsteken!
PS op de foto's, Willem in 2006 en nu! Meer foto's op pagina 23

‘stoppen met fietsen, dan pak ik de hond, stoppen, STOPPEN’, maar de fietser luisterde niet en Malek
ook niet. Malek rende erachteraan en had geen zin meer om te luisteren en van alles te moeten.
Maar er moest nog gefilmd worden met de drone. Dat hadden we beter eerder op de dag kunnen
doen. Dit keer stond ik wel 100 meter bij de groep vandaan zodat ik niet in beeld zou komen. We
derom was Malek het er niet mee eens. Hij huilde en joelde alsof zijn leven ervan afhing. We hebben
de scene 1 keer gefilmd en daarna hebben we aangegeven dat het nu toch echt klaar was voor
onze Malek.
 
Al met al hebben we toch 4 uurtjes gefilmd. We zijn er van overtuigd dat Malek het erg leuk vond.
Hij heeft namelijk veel aandacht, aanmoediging en knuffels gekregen. Ook was het zakje met fa
voriete koekjes helemaal opgegaan! Toch duurde het net iets te lang en het vrouwtje stond soms
net even te ver weg. Stress! Tja, dan moet je ook aanvoelen dat het genoeg is geweest voor de
hond. Achteraf hoorden we dat Marjo en de cameraman tevreden zijn met het resultaat. Eigenlijk
twijfelde ik daar niet aan want Malek deed het super goed en is zo’n knapperd!
Ronald en Marieke met Malek van de Wolfsdreuvnik.
 
Wil je de clip nog eens helemaal zien: https://www.facebook.com/jorahband/videos/632149483641811/
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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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‘Laatste Dagboek van een Saarlooswolfhond’
Hallo lieve lezers,
Het is al weer een tijd geleden dat ik jullie heb verteld over het leven hier met Moshe.
Dat heeft eigenlijk een rare wending genomen en dat zal ik jullie vertellen, namelijk….Enig moment
merkte ik dat aan mijn linkerdij een bobbel kwam die groter en groter werd. Marianne en Hans
zagen het ook en besloten naar de dierenarts te gaan en zij zei dat dat er af moest. Het was niet
echt schokkend, maar het moest weg. Enfin zogezegd zo gedaan en na de operatie was ik weer
vrolijk en vief, alleen Moshe vond het wel erg raar. Na tien dagen mochten de hechtingen eruit en
dat gebeurde op maandagmorgen.
 
Maar wat gebeurt….’s Avonds….PATS…sprongen de hechtingen eruit en wat bleef was een groot
naar gat. Het kon en mocht niet meer gehecht worden dus met groene leem de wond behandelt,
maar Moshe ging heel vervelend doen…Het was weer eens anders dan anders. Marianne sliep op
de bank beneden met Moshe aan de riem, zodat ik rust had met die wond. Maar aan het eind van
de week bleek dat geen oplossing en de wond heelde maar niet, dus besloten zij Moshe voor een
week ofzo naar het pension te brengen, waar ze hem kennen en waar hij ook op zijn gemak was.
 
Dat ging die week goed en Hans en Marianne gingen een zondag naar Haarlem, waar Rebecca
hun dochter woont en op de terugweg, zo ter hoogte van Utrecht vertelden ze, ging de telefoon.
Het bleek het pension te zijn die zeiden dat ze het heel erg en spijtig vonden, maar we moesten
Moshe ophalen. Hij had zijn verblijf  ‘uitgewoond’, tralies verbogen en liep ergens rond. Wat
nu……Jan, onze voorzitter had eens gezegd, als er iets is, altijd bellen en zo hebben we dus ook
gedaan. Breng hem maar naar hier, dan lossen we dat wel op. Pfffffff, wat een opluchting. Dus eerst
nog naar huis, bench erin en dan naar Jan en Katrien in België.
 
Om nu een verhaal niet langer te maken dan nodig, daar is Moshe dus een flink aantal weken
geweest en het werd inmiddels ook wel duidelijk dat terugkomen voor hem er niet meer inzat. De
wond is pas na uiteindelijk 6 maanden gedicht. Wel, dat was een hard gelag voor mijn baasjes en
ofschoon blij dat Moshe werd opgevangen (met veel dank aan Jan en Katrien), maar toch dat
dubbele gevoel…… 
 
Wat gebeurd, waar Moshe is geboren is hij nu weer terug, bij Willy en Hans en dat gaat gelukkig
PRIMA. Marianne is er maanden overspannen  van geweest, het is toch niet niets je hond afstaan.
Moshe is zo lief, maar kent geen grenzen als hij iets wil en dat was dus de hele dag aan die wond
van mij zitten.
 
En zo kun je wat meemaken als Saarlooswolfhond toch ?!
Mijn leven ging daarna ‘rustig(er)’ door en in december jongstleden werd ik twaalf jaar. Hieperde
piep. Ik moest toch nog een keer naar de dokter omdat ik zo af en toe raar hoestte. Er bleek een
lekkende hartklep te zijn, maar daar kon ik oud mee worden. Niet lang daarna echter viel het mijn
baasjes op dat ik al een tijd uit mijn bek rook, wat nog nooit het geval was. Er bleek een rare grote
rode bobbel in/aan mijn rechterkaak te zitten en de dokter noemde dat een ‘Epulide’ en dat moest
eraf. Dat gebeurde dus onder narcose en helaas moesten er ook twee tanden uit. Meestal zijn die
Epuliden goedaardig zei de dokter en met een gerust hart gingen we weer naar huis en een potje
met weefsel kregen we mee. Ik voelde weinig en ging de volgende dag weer eten, het leven leek
weer rooskleurig. Die zelfde week bleek dat het weer erg snel ging groeien en toen hebben ze dat
potje met weefsel opgestuurd naar een laboratorium om te horen ??????
 
We zijn ons alle drie rot geschrokken, want het bleek zeer kwaadaardig en snel verspreidend te zijn….
Ofschoon ik nog vrolijk was en van alles genoot, ging dat vreselijke gezwel maar door. Ik bleef
gewoon eten, maar in mijn mond leek het wel een krater.
Op zondag ging ik kwijlen en met mijn snuit langs de deurposten schuren ondanks de pijnstillers
en na overleg met de dierenarts besloten mijn baasjes dat te doen, wat het beste voor mij was……….
Hier eindigt dus mijn dagboek…De cirkel is weer rond.
‘From Baarle with Love’  
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PS: Wij hebben Baruch Bethhagar Timberley op maandag 12 juni laten inslapen en hij heeft een
mooi plekje in onze tuin.
 
De mooiste plek heeft hij in ons hart, want hij was een unieke hond met een gouden karakter.
Kampioen waar je maar kunt bedenken en lange tijd ‘uithangbord’ van de vereniging. Twaalf en
een half jaar lang ‘the best friend we’d ever had’. A Once in a lifetime! We kregen Baruch als pup,
vlak nadat wij een gewapende roofoverval in Frankrijk hadden overleefd. Zijn naam betekent, ‘De
Gezegende uit het huis van Hagar’. Hij heeft ons geholpen eroverheen te komen. Ik, Marianne,
sprak vaak met hem in stilte via gedachten overbrengen. Dat doe ik nog steeds!
 
Het huis is leeg en stil zonder hem, maar we zijn dankbaar dat we hem mochten hebben en toch
ook zo lang. 
 
Hans en Marianne van Riel 
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Baruch Bethhagar Timberley 15.12.2004- 12.06.2017
Hans en Marianne van Riel loeten ons weten dat zij afscheid hebben moeten nemen van Baruch.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oorverdovend stil is het hier in huis. Veel te snel hebben wij van Baruch afscheid moeten nemen…Wij
rouwen om hem, uniek als hij was… Vele dagboeken heeft hij gevuld, twaalf en een half jaar lang.
Zie in ons blad zijn laatste verslag.
Hans en Marianne van Riel
Baruch is 12 jaar en 5 maanden oud geworden. Hij was een zoon van Hagarov en Erivanne
Eroxanne Timberley.

Chara Chinoux Calucha  29.05.2006 - 26.04.2017
Op 26 april is onze lieve Coosje (Chara Chinoux Calucha) toch nog onverwachts overleden aan
de gevolgen van een baarmoederontsteking. Een spoedoperatie mocht niet meer helpen.

Coos kwam op 2 jarige leeftijd als "herplaatser" in ons
leven. De eerste 2 weken waren even wennen maar daarna
ging ze "los" en hebben wij mogen ervaren wat voor ontzet
tend lieve hond Coos was. Aanhankelijk, speels, druk en
bijzonder enthousiast.

We hebben slechts 9 jaar Coos bij ons gehad. Ze is 10 jaar
en 11 maanden geworden. We hebben er erg veel verdriet
van. Het is stil en leeg in huis.

Speciale dank gaat uit naar Mevr. Pielanen.

Jan en Charlotte Drent
 
Coosje was een dochter van Valko en Tara Tamara Timber
ly. Zij is 10 jaar en 11 maanden oud geworden.

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!
 
 

14



Barbara (Wolfje) 24.06.2003
Op 2 juni van dit jaar hebben we onze lieve Wolfje moeten laten inslapen. Ze was onze eerste
Saarlooswolfhond en ze is bijna veertien jaar oud geworden. Tot op het eind van haar leven bleef
ze eigenwijs en ondernemend. In het nest waar ze zelf uitkwam werd ze niet voor niets ‘Draakje’
genoemd. Het hek van de tuin hoefde maar op een kier te staan of onze Wolfje was vertrokken om
de omgeving te verkennen. Dat ze hierbij een drukke straat moest oversteken was voor haar geen
probleem. In haar jonge jaren jaagde ze op ezels en schapen, wat ervoor zorgde dat we een
vreemde omgeving altijd angstvallig scanden, voor haar los te laten. Helaas heeft ze dit jachtinstinct
doorgegeven aan haar dochter Alfa.
De eerste jaren van haar leven was Wolfje wat bangig voor vreemde mensen (een typische Saar
loos), maar nadat ze op vijfjarige leeftijd een nestje kreeg werd ze steeds socialer. Onze dochters
zijn met haar opgegroeid en ze hield enorm van kinderen. Wolfje stak haar kop altijd op onver
wachte momenten in een wandelwagen, wat natuurlijk niet iedereen kon waarderen. De laatste
jaren van haar leven werd Wolfje steeds meer een wijze oude teef, die met haar gezichtsuitdruk
kingen van alles kon aangeven. Als haar kussen bijvoorbeeld niet voor de brandende haard lag
keek ze altijd even heel geïrriteerd op, alvorens zuchtend ergens anders te gaan liggen. Gelukkig
hebben we haar dochter Alfa nog, want een huis zonder Saarloos is voor ons niet meer denkbaar. 
 
Fred en Constance Zijderhand Abelsma en dochters.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wolfje was een dochter van Egor Elihu Timberley en Yevka Yvana Timberley. Zij is 13 jaar en 11
maanden oud geworden.

Norah 19.12.2007 - 27.06.2017
Joost en Marga van Asten meldden ons dat ze afscheid hebben moeten nemen van Norah.
Norah was een dochter van Brego van de Wolfsdreuvnik en Minkah Mayasa Timberley. Zij is 9 jaar
en 7 maanden oud geworden.
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Informatie Kampioensclubmatch
KAMPIOENSCHAPS PRIJZEN:
De volgende kampioenschapsprijzen zijn te behalen: dubbele CAC*, jeugd CAC, Veteranen CAC
en de titel clubwinner 2017. Tevens is de Clubwinner 2017** gekwalificeerd voor de Hond van het
Jaar Show 2018, die begin 2018 gehouden zal worden.
* voldoet aan Artikel IV.44 lid 3.&4. Van het KR RvB. ** op basis van uitnodiging.
INSCHRIJFGELD: 
€ 32,50 voor elke hond                      € 5,00 kopelklasse
U ontvangt uiterlijk één week voor de clubmatch een bevestiging van uw inschrijving. Denkt u eraan
dat u deze meeneemt naar de clubmatch! Mocht u op 16 september 2017 nog geen bevestiging
hebben ontvangen, neem dan contact op met het KCM-secretariaat, te bereiken via telefoonnum
mer: 0032(0)14815667 of via de email: evenementen@saarlooswolfhonden.nl.
AFNAME MYDOGDNA:
Op de Kampioensclubmatch 2017 zal er een officiële, door een dierenarts uitgevoerde, afname
mogelijkheid zijn. De eigen inbreng voor leden per hond voor deze MyDogDNA afname is
slechts € 30,00.

Uitnodiging Kampioensclubmatch 2017
In verband met het 40 jarige jubileum van de NVSWH organiseerden we in 2015 de eerste Kampi
oenschapsclubmatch voor ons unieke ras in Nederland. Met een totaal van tweeënnegentig inge
schreven honden een prachtige opkomst, mede mogelijk gemaakt door de komst van een groot
aantal leden van onze zusterverengingen. De inschrijvingen lagen in verhouding van 60% (leden
van de NVSWH) staat tot 40%. Mede door de grote opkomst werd de eerste Kampioenschapsclub
match gehouden voor de Saarlooswolfhond op Nederlandse bodem een geweldig succes!  Hier
door zal ik dit evenement in ieder geval niet gauw vergeten.
 
Waarom is aanwezigheid ook zo belangrijk!
Hierover kan ik weer menige punten op u los laten, maar rondom de problemen die heersen binnen
het ras en de aanpak die het bestuur samen met u voor ogen heeft om deze problemen te mini
maliseren of op te lossen is er al genoeg leesstof in deze en in voorafgaande edities van “DE
SAARLOOSWOLFHOND”. Een puntje wil ik nog wel een keer van uitlichten: Elke Saarlooswolfhond,
zowel gefokt binnen als buiten het gecentraliseerde fokbeleid kan een potentiele Saarlooswolfhond
zijn om stappen mee te kunnen zetten tot verbreding van de genenpoel voor de toekomst.
Daarom is uw aanwezigheid zeker nu zo belangrijk!  
 
Ook voor belangstellenden een aanrader!
Ook voor belangstellenden is deze Kampioensclubmatch een evenement dat eigenlijk niet gemist
mag worden: het is de gelegenheid om veel prachtige Saarlooswolfhonden te zien en te beleven.
U kunt aan de ring meekijken en meekrijgen wat de keurmeesters mw. G.M.L de Wit- Bazelmans en
dhr. J. Wauben van de voorgestelde honden vinden, met eigenaren praten en informatie opdoen
over het leven met deze toch zo unieke honden voor nu of voor in de toekomst.
Graag tot zaterdag 23 september bij Recreatiecentrum Het Zwarte Water in De Mortel(NB)!
 
Kees van der Geer
-evenementen Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden-
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Osharik en de "Zuchtzulassung"
Op 11 maart 2017 heeft Osharik zijn officiële foktoelating oftewel Zuchtzulassung (ZZL), zonder be
perkingen, behaald in Offenburg/Duitsland. Een in Duitsland levende hond mag enkel voor de fok
ingezet worden indien deze ZZL behaald is. Alleen indien aan alle eisen van de ZZL voldaan is,
zullen pups van een hond erkende officiële VDH stambomen krijgen. Deze beoordeling/ keuring
mag enkel door een bevoegd keurmeester worden uitgevoerd, na vooraanmelding op een inter
nationale show.
 
Om überhaupt uitgenodigd te worden voor een ZZL-keuring moet een saarlooswolfhond al aan
een aantal voorwaarden voldoen:
* Een kopie van twee keurverslagen van twee verschillende keurmeesters met een beoordeling van
tenminste Zeer Goed
* Een uitslag van HD-onderzoek, uitgevoerd en beoordeeld door een door de VDH erkende dieren
arts.
* Een door Laboklin aangemaakt DNA-profiel (Profiels van andere firma worden niet erkend)
* Een door een bij het DOK aangesloten oogarts uitgevoerd oogonderzoek op erfelijke afwijkingen.
Ten tijde van de ZZL mag deze uitslag niet langer geleden uitgevoerd zijn dan 3 maanden geleden.
* De eigenaar sluit een schriftelijke overeenkomst af met de VDH, waarin o.a. opgenomen is dat
de eigenaar de hond volgens dierenwelzijnsnormen zal verzorgen, voeden en huisvesten. Het doel
is het fokken van gezonde, stabiele, sociale raszuivere Saarlooswolfhonden. Bij Sharik moesten we
een “Rüdenhaltervertrag” afsluiten.
 
Nadat we aan al deze voorwaarden voldaan hadden werden we uitgenodigd om op 11 maart
deel te nemen aan de gedragstest en vormwaardebeoordeling waaruit de ZZL bestaat.
 
De gedragstest werd uitgevoerd door mevrouw Dermund van de VDH. De test bestond uit de vol
gende onderdelen
Begroeting: hierbij wordt het baasje begroet en de chip gecontroleerd
Bewegingstest: er wordt kort met de hond gerend en de beweging wordt beoordeeld
Groepstest: ongeveer tien toeschouwes worden uit het publiek gehaald en deze dienen zich door
elkaar, om en langs de hond te bewegen en/of op de hond af te lopen. De hond dient vol vertrou
wen zijn baas te volgen.
Betasten/aanraken: het moet (een vreemd persoon) mogelijk zijn het dier te betasten zonder dat
deze in paniek uitbreekt.
Tandencontrole: de hond zijn tanden laten zien ter beoordeling van tandvlees en stand van gebit.
Gedragstest met een andere hond: het sociale gedrag van de hond wordt hier beoordeeld. Ge
wenst is een stabiel en vriendelijk gedrag.
Deze gedragstesten werden door Osharik souverain behaald, zoals we eigenlijk van hem gewend
zijn.
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Tijdens het tweede deel van de ZZL werd Osharik beoordeeld door Frau Schicker, een keurmeester
van het VDH. Aan de hand van de huidige geldige standaard maakt zij vervolgens een keurverslag
en beoordeelt de hond daarbij op een aantal vooraf vastgelegde punten, de zogenaamde
vormwaardebeoordeling. Hierbij wordt gekeken naar: stokmaat, gebit, totaal indruk/type/uitdruk
king, botstructuur, bespiering, kop, ogen, hals, voorhand, achterhand, poten, rugpartij, staart en
staartaanzet, vachtkwailiteit, pigmentering, gangwerk en gedrag
 
Osharik heeft een zeer goede en positieve beoordeling gekregen, op beide punten, en heeft
daarmee een officiële foktoelating, zonder beperkingen gekregen. Wij zijn zeer trots op Osharik en
op onze dochter Lisa, die in Offenburg samen als een sterk en betrouwbaar team deze test met
glans doorstaan hebben.
 
S. Götsch

Samu (Nakayan)
 
Een hond in huis! Dat is mijn wens geweest sinds ik een klein
meisje was. Maar ja, welk ras is het juiste? Op de honden
tentoonstelling in Dortmund hoopten mijn levensgezel Ma
thias en ik het antwoord op die vraag te vinden. En daar
waren ze, de Saarlooswolfhonden. Verliefd tot over onze
oren, bleef er toch genoeg om over na te denken: Zouden
we werkelijk een wolfhond kunnen nemen? En dan nog wel
als onze eerste eigen hond??? Fora op internet en contact
personen gezocht en gevonden. Veel van wat we gelezen
hebben maakte ons toch wat huiverig. Saarlooswolfhonden

staan bekend als vriendelijke gezinsdieren, maar ook als extreem schuw. De jachtdrift van de
honden is nauwelijks onder controle te krijgen en autorijden zou een catastrofe zijn. Laat een
Saarlooswolfhond vooral niet alleen thuis, want hij sloopt het hele huis!!! O MIJN GOD!!! dachten
we bij onszelf, zouden we niet beter toch een Herdershond nemen. Maar de imposante Saarloos
had zijn weg in ons hart gevonden. Zo kwam het dat Mathias en ik in de auto stapten en naar de
clubmatch in Nederland reden om de honden nog eens te beleven. Alleen zo konden we een goed
oordeel vormen! Wat we daar gezien hebben waren fijne honden. Een aantal vrij, een aantal te
rughoudend, maar ze maakten niet de indruk onhandelbaar of onopvoedbaar te zijn. Verdere
gesprekken met de leden maakten dat we tot een beslissing kwamen: Ja, het wordt een Saarloos!!!
Toen begon het wachten op onze pup.
 
Sneller als gedacht kregen we bericht. “Daria, de kleine Na’Kayan zoekt zijn thuis!”. De timing was
perfect voor onze pup: onze Samu (Na’Kayan)! Jammer genoeg is de EU regelgeving zo dat pups
pas met 15 weken naar Duitsland mogen reizen. Dan is de socialisatiefase al een groot deel
voorbij en de kleine Samu zou ons dan nog niet echt hebben kunnen leren kennen. Wat nu? Het
idee: Dan ga ik gewoon op vakantie in Nederland. Het mooie was ook nog eens, dat de fokkers,
Monique en Leon, zeer gastvrij waren en ik bij hun mocht intrekken. Tijdens mijn verblijf was ik vol
ledig in de roedel geïntegreerd. Mama en papa hond (Kayita en Nanook) tolereerden mij, en ik
kon langzaam een band met Samu opbouwen.
 
Gewapend met de basisuitrusting voor de kleine, inclusief veel tips en inzichten over de Saarloos
wolfhond namen wij afscheid van Monique en Leon en begon ons avontuur. De kleine Samu verliet
zijn roedel, en kwam in onze roedel. Hij wende heel vlot aan Mathias. Al na twee dagen was het ijs
gebroken. Maar ja, dan zijn er nog de mensen buiten onze roedel. Die vindt hij toch het aange
naamst op afstand. Wandelingen op openbare plaatsen en straten kunnen we wat hem betreft
achterwege laten. Bos en velden hebben zijn voorkeur. Onaangelijnd van de natuur genieten.
Andere honden ontmoeten en spelen staat ook bovenaan zijn “Vind ik Leuk”-lijstje. Thuis geniet hij
van knuffelen en de nabijheid van zijn roedel. Ondertussen is zijn roedel zelfs gegroeid, want hij
accepteert nu ook familie en goede vrienden. Autorijden is geen probleem. Gesloopt heeft hij
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gelukkig nog helemaal niets. Er verdwijnen alleen af en toe dingen, die we dan weer in Samu zijn
mandje kunnen terugvinden. Zijn speeltjes worden stuk geknaagd, stokken en stenen verzameld.
Natuurlijk oefenen we ook het alleen thuis blijven. Via een camera kunnen we volgen wat hij doet
als hij alleen is. Hij kan het rustig over zich heen laten komen en neemt het moment waar, en doet
stiekem op het bed of op de bank een tukkie. Over het algemeen is hij een absoluut beminnelijk
gevoelig dier, wat zijn roedel meer dan alles lief heeft. De terughouding die hij laat zien is in gener
lei wijze als negatief te beschrijven. Waar andere honden onbesuisd over tafels en stoelen springen
en niet luisteren, kijkt Samu eerder de kat uit de boom en luistert naar ons. Onaangelijnd is hij ze
kerder dan aan de riem, maar ver weg dwalen van zijn roedel doet hij ook niet. Of ik een Saarloos
wolfhond als eerste hond zou aanraden: Ja! Het zijn trouwe, liefdevolle dieren, met wiens terughou
denheid je heel goed kan leren omgaan.
 
Daria en Mathias
Vertaald door Nanouk Immers
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* gefokt buiten de Nederlandse
Vereniging van
Saarlooswolfhonden

Dortmund (DE),  19 Mei 2017
keurmeester: Josef Pohling (DE)
Teven:
Openklas: Okira, eigenaar H. Jürgens, 3 zeer
goed, sehr gut gebaute, gutem Typ zeigende
Hündin. Sehr gut modelierter Kopf, ausr. feste
Oberlinie, sehr gute Winkelungen, leider zeigt
sich die Hündin im bewegungsablauf nicht ganz
frei, und etwas gedrückt, mit etwas unkontrollier
ter Vorderlaufführung. Ruhiges Verhalten

Op de foto: Okira
 
Toika Wakanda Tachunga * Eigenaar S. Sass,
1 uitmuntend, korrekt gebaute, typvolle Hündin,
mit ausdrucksstarkem, sehr gut modelliertem
Kopf, vorzügliche Gebäudelinien, sehr gute
Brustausformung, korrekte Winkelungen, ausrei
chend fester Vordermittelfuß, gleichmäßi
ger, müheloser Bewegungsablauf, ruhiges Ver
halten. Anw.Dt.Ch. VDH CAC/CACIB BOB
 

Hattingen (DE) 25 Juni 2017
Spezialrassehunde Austtellung für Saarlooswolf
hunde 2017 georganiseerd door Saarlooswolf
hund Züchterbund e.V.
keurmeester: Regina Blessing (DE)
Reuen:
babyklasse: Whitefang’s Don Jorin Keno of
Angou Loup’s Mountain*, eigenaar C. Schrö
der. 1 veel belovend, Beste Baby kampioensklas:
Lyco van de Wolfsdreuvnik, eigenaar fam. Ho
ving. 1 uitmuntend, 4 Jahre alter ausgesproche
ner rasetyp. Rüde, sehr ansprechender Kopf u.
Ausdruck. Korr Kopf mit gut eingesetzten Augen,
korr. Stehohren, sehr gutes Pigment, korr. Front,
korr. gestreckt.  Körper, mit gut gefromten Brust
korb, korr. Winkelungen, ind. bewegung
gleichmässig und frei, dabei sehr flott agierend,
zeigt sich sehr aufmerksam. Anw.Dt.Ch.VDH
CAC BOB openklas: Brimir *, eigenaar C. de
Graaf. uitmuntend, 3 Jahre alter kraftvoller dun
kelgrauer Rüde, recht ansprech. Kopfkeilförmig,
korr. eingesetzt. Augen, recht ungern gezeigte
Stehohren, kräftiger Nacken, Körper konnte ins
gesamt eleganter sein, korr. Winkel, sehr flüssig
i.d. Bewegung, Rute wird zeitweise zu hoch ge
tragen. Zeigt fröhliches aufmerksames Temp. Omer,
eigenaar: mijnheer en mevrouw van der Geer-
de Wit Cornelis, 1 uitmuntend, 21/2 Jahre alter
Rüde von richtiger Grösse und guter Länge,
kräftiger Maskuliner Kopf, helle korr. eingesetzte
Augen und sehr aufmerksam getragene Ste
hohren. Rassetyp. etwas schmalle Front, pass.

Hannover (DE), 10 Juni 2017
keurmeester, mw. Barbara Pallasky (DE)
Teven:             
openklas: Okira, eigenaar H. Jürgens, 1 Uitmun
tend, nice size and proportions, enough spacy
chest, nice feminine head with very light eye,
strong bite, good tail set and carriage. Nice in
movement,  typ. coat, good pigmentation,
friendly temperament, good presentation. Anw.
Dt.Ch.VDH CAC/CACIB BOB

Lommel (BE), 10 Juni 2016
keurmeester: Dhr. Augustin Ionescu (RO)
Reuen:
Openklas: OMER, eigenaar mijnheer en me
vrouw van der Geer- de Wit Cornelis, 1 Uitmun
tend, CAC BOB

Showresultaten
Heb je met jouw hond ook deelgenomen aan een show, laat het ons dan weten. Heb je 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:
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Benelux Winner, Rotterdam, 30 Juli
2017
keurmeester: mw. A. Schellekens- van Vught
Reuen:
openklas: Omer, eigenaar: mijnheer en me
vrouw van der Geer-de Wit Cornelis. 1 uitmun
tend, bijna 27 maanden. Uitmuntend type. Prima
verhoudingen. Prachtig hoofd. Prima belijning,
goede stop. Goed geplaatst geel oog. Prima

Knochenstärke. Korr nicht übertriebene Winkel.
bewegt sich gleichmässig leichtfüssig u. ausdau
ernd. Zeigt sich freundlich und aufmerk
sam. Anw.Dt.Ch.VDH CAC. Osharik, eigenaar S.
Götsch. 3 uitmuntend, zwei Jahre alter
großrahmig aufgebauter Rüde mit passendem
kräftigen Kopf, keilförmig korrekt eingesetzte
Augen, etwas knappe Halslänge, korrekt geform
ter Brustkorb, etwas lang in der Lende, korrekte
Hinterhandwinkelung, in der Bewegung recht
verhalten agierend, korrekte Haartextur, zeigt
sich heute recht ruhig und gelassen.

 
Teven:
veteranenklas: Oishani Othari van Koekie’s
Ranch, eigenaar C. Schröder, 1 uitmuntend,
Anw.Dt.Vet.Ch.VDH babyklasse: Whitefang’s Djuna
Cesca Arusha of Angou Loup’s Mountain* ei
genaar C. Schröder, 2 belovend. puppy
klas: Khalibisnya Maginwulf Mooryn* eigenaar
C. de Graaf.2 belovend, 7 Monate alte Junghün
din, elegant u.i. guter Grösse, die sich jedoch im
Ringsehr unwohl fühlt, fem Kopf, mit leicht abfal
lenden Nasenrücken, helle Augen, korr. Front,
grader Rücken, leicht unterstandig a.d. Hinter
hand, I.d. Bewegung recht stümisch dabei in
kommen und gehen kaum zu beurteilen. White
fang’s Coco Chanel Jolie of Angou Loup’s
Mountian* eigenaar: S.Sass. 1 belovend, 6 Mo
nate alte insgesamt recht scheue Hündin, femi

niner ansprechender Kopf, sehr schön eingesetz
te helle Augen, sehr gute Halslänge, insgesamt
sehr harmonischer Körperbau mit gut geformten
Brustkorb und sehr guten Winkelungen, bewegt
sich ausgesprochen leichtfüßig und rassety
pisch. Okira, eigenaar H. Jürgens. 1 uitmun
tend, 2 Jahre, Hündin von eleganteren Typ. pass.
fem. Kopf und Ausdruck. Korr. angesetzte Ohren,
korr. Front, harmonischer gesteckter Brustkorb.
korr.Winkel, leichtfüss. u. frei i.d. Bewegung,
gelassenes freies Wesen. Anw.Dt.Ch.VDH

Lyco van de Wolfsdreuvnik
BOB in Hattingen

Lokerse Winner, Lokeren (BE), 16
Juli 2017
keurmeester: dhr. Jeff Lusscott (GB)
Reuen:
open klas: Omer, eigenaar: mijnheer en me
vrouw van der Geer- de Wit Cornelis. 1 uitmun
tend CAC BOB
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gedragen oor van goed formaat. Mooie wolf
achtige expressie. Uitstekende harmonieuze
hoekingen. Ovaal bot. Goede voeten. Moet in
lichaam nog wat ontwikkelen. Goede staartleng
te, goed gedragen. Goede vachtstructuur,
mooie kleur. Soepel, zuinig gangwerk, moet nog
wat vaster worden. Toont zich zeer vriendelijk,
mag iets gereserveerder zijn.res.CAC/CACIB.
Benelux Winner Nederland
veteranenklas: Biko, eigenaar W.M. Broek. 1
uitmuntend, bijna 8 jaar in uitstekende conditie.
Mooie verhoudingen, uitmuntende bovenbelij
ning. Wolfachtige verschijning, mooi reuenhoofd
met wolfachtige expressie. Mooie belijning in het
hoofd. Goed geplaats geel oog, prima oren.
Tanggebit. Uitstekende harmonieuze hoekin
gen. Passend lichaam, rastypisch zuinig gang
werk, met mooi gedragen staart. Goede vacht
structuur.  Toont het rastypische gereserveerde
gedrag. Uitstekend gepresenteerd. BOB CAC
Benelux Veteranenwinner Nederland
Teven:
openklas: Ohzesde, eigenaar W. Cloosterman.
1 uitmuntend, bijna 27 maanden, vrije zeer
vrouwelijke wolfachtige verschijning. Toont jon
ger dan ze is, is nog in ontwikkeling. Expressief
wolfachtig tevenhoofd. Geel oog, uitstekend
geplaatst. Mooie verhouding in het hoofd. Prima
pigment, schaargebit. Harmonieuze hoekingen.
Sterkte voeten. Moet in het lichaam nog uitzwa
ren. Mooie staartlengte, rastypisch gedragen.
goede vachtstructuur, mooie kleur. Toont zich
zeer vriendelijk, mag wat gereserveerder zijn.
CAC/CACib Benelux Winster Nederland.

Niet vergeten in te schrijven!!
Even een kleine herinnering, voordat u het club
blad weer opbergt. 

 

 
De KAMPIOENSCLUBMATCH komt met rasse
schreden dichterbij! Een mooi evenement, om
naast de ring gezellig bij te kletsen met andere
SWH- fans en nieuwe vriendschappen te sluiten.
Om de verschillende honden te zien, en om ook
weer eens met uw hond(en) deel te nemen. Een
kampioensclubmatch buiten;  de gelegenheid
om in een ontspannen sfeer uw hond(en) voor
te brengen in de ring, met rasspecialisten, die
vertrouwt zijn met de SWH, die de rastypische
eigenschappen goed weten in te schatten en
veelal ook de terughoudende aard van de die
ren naar waarde weten te schatten.
Inschrijven gaat heel gemakkelijk online: www.
saarlooswolfhonden.nl/inschrijfformulier/
 
En als u dan toch de computer aan heeft gezet,
schrijf dan gelijk in voor MyDogDNA.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op het inschrijfformulier van de KCM is de mo
gelijkheid al geboden, maar voor honden die
jammer genoeg niet zullen deelnemen aan de
KCM, is deelname aan MyDogDNA ook belang
rijk, en voor u als lid bedragen de kosten slechts
 €30,00. 
Inschrijven voor MyDogDNA: www.saarlooswolf
honden.nl/mydogdna/
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Indien onbestelbaar:  
Vespuccistraat 13, 5665 GM, GELDROP


