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Nog even genieten van de pups
In mei werden 8 pups geboren. Moeder is Loïs van de Wolfsdreuvnik en vader is Kiron van de
Wolfsdreuvnik. We genieten nog even na met wat aandoenlijke foto's!
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Voorwoord door de voorzitter
Dit jaar gaan we op reis naar Salzburg, de stad
van Mozart, zonder de honden. Dat zal wel wat
raar zijn. Gelukkig kunnen we rekenen op onze
fantastische kinderen die een weekje ‘thuis’ wel
zien zitten om hier de boel draaiende te houden.
Doordat de laatste weken de vrije tijd nogal
behoorlijk ingevuld werd door vooral hondse en
andere toestanden zag ik mij genoodzaakt deze
namiddag in de hittegolf een onkruidslag te
voeren. Je wil de boel immers toch een beetje
netjes achterlaten…. Maar er staat zo veel on
kruid, dat ik keuzes moest maken en prioriteiten
stellen, waardoor er nogal wat is blijven staan.
Geen nood, dit is goed voor de ecologische
diversiteit en de fauna in de tuin. Alles heeft zo
zijn keerzijde.
Deze gedachte neem ik mee bij dit voorwoord:
alles heeft een keerzijde en het is onze keuze of
we in de beoordeling hiervan het glas halfleeg
of halfvol willen zien.
Zo kan je ook naar het hele NVSWH gebeuren
kijken.
We zijn blij met de acht schitterende raszuivere
en rastypische puppy’s die binnenkort een nieuw
huis zullen gaan verkennen een nieuw gezin
ontmoeten. Hopelijk groeien zij op tot fijne mooie
honden die een mooi uithangbord kunnen zijn
voor de Saarlooswolfhond. We zijn dan ook blij
met de inzet die rond dit nest getoond is.

openhartige discussie aangegaan. Het verslag
van deze gedachtewisseling en de eerste gevol
gen die het bestuur hier aan gegeven heeft vindt
u verder in dit clubblad. En ook hier heb je de
keuze om het glas halfvol of halfleeg te bekijken.
Maar we zullen wel keuzes moeten maken.
Keuzes die ik persoonlijk, en duidelijk vele leden
met mij, liever niet zou maken, maar waartoe we
gedwongen worden.
Het is met veel trots en dankbaarheid dat ik mag
terugkijken op het geslaagde symposium en de
Kampioenschapsclubmatch. De rasstandaard
werd in al zijn sterkte toegelicht aan een geïnte
resseerd internationaal publiek. Toch was de
interesse van het Nederlandse keurderskorps
eerder aan de magere kant. Op de KCM was het
gezellig toeven en konden we genieten van
schitterende honden. De vele internationale
contacten maakten er een boeiend weekend
van. Vooral Cees ben ik erg dankbaar voor de
bergen werk die hij verzet heeft om deze KCM te
laten slagen. Het was fantastisch. Dit glas was
boordevol!
De Nationale was een fijne dag met een schitte
rende BOB. Dank aan allen die op deze show
hun beste beentje hebben voorgezet!
Lees verder op pagina 5

Maar ik ben minder blij met de aanhoudende te
beperkte fok in onze vereniging. Het is toch bizar
dat de laatste nesten zonder uitzondering in
België geboren zijn. Dit heeft niet alleen gevolgen
voor ons imago in Nederland, maar ook voor de
gevreesde bottleneck in onze populatie. Op de
ALV van dit jaar werd hierover met de leden een
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Bestuur
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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
COMMUNICATIE
Marjon Minten
communicatie@saarlooswolfhonden.nl
Telefoonnummer 0031(0)492 368369
BESTUURSLID
Willem Cloosterman
cloosterman@saarlooswolfhonden.nl
Telefoonnummer 0031(0)46 4422292
Nanouk Immers
immers@saarlooswolfhonden.nl
Telefoonnummer: 0031(0)6 36542167 (mobiel)

Nederland: Marjon Minten
communicatie@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

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

Op de voorpagina
Op de voorpagina staat Kane van de familie
Verbeeck, verzorgers Ellen en Martijn van
Onna.
Moeder van Kane is Iraya en vader is Orion
Oringo van de Koekie's Ranch. Fokker: M.
Kok
De foto werd gemaakt door Harold van
Zandvoort
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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 commu
nicatie@saarlooswolfhonden.nl

Artikelen en foto's voor het
clubblad
Wilt u een tekstuele bijdrage leveren aan het
clubblad? Mail naar
communicatie@saarlooswolfhonden.nl
Ook zijn wij altijd op zoek naar mooie foto's. Wij
zien ze graag tegemoet!
Bijdragen voor het volgende clubblad inzenden
voor 15 oktober 2015.

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

Momenteel ligt onze relatie met de RVB weer een
beetje moeilijk. Ik ben er echter van overtuigd
dat we er in dialoog met mekaar wel zullen uit
komen. Hierover zullen we zeker nog berichten.
Ik blijf geloven in een eerlijke open dialoog maar
wel met respect voor eigenheid en waarheid. In
Vlaanderen zeggen ze ‘eerlijk duurt het langst’
en dat zal in Nederland ook wel zo zijn. Dus
houden we het eerlijk! Maar ook dit heeft zijn
keerzijde.
Persoonlijk kies ik er voor om het glas halfvol te
laten zijn en verplicht ik mezelf er toe om het zo
te willen zien. Daarop wil ik dit glas ook heffen op
40 jaar Saarlooswolfhond én 40 jaar NVSWH. De
NVSWH: uw vereniging!
Ik wens jullie allen een deugddoende zomerse
zomer toe.
Laat de loopse teefjes zich maar melden!
Vriendelijke groeten
Jan Verbeeck

6 september: CAC show BSWV
Op 6 september organiseert de Belgische Saar
looswolfhonden Vereniging (BSWV) een CAC
show onder leiding van keurmeester dhr. B.
Pouvesle (FR).
Locatie: Terreinen van het: Jeugdcentrum Heide
roosje-Lindenhof, Volkenvoortstraat 18, 3201
Langdorp-Wolfsdonk, België
Iedereen is van harte welkom, lid of niet-lid.
Wellicht leuk om met een aantal honden van de
Nederlandse Vereniging van Saarlooswofhon
den aanwezig te zijn? Inschrijven kan tot
1 september!
Meer informatie is te vinden op
www.saarlooswolfhond.be

Wandeling Reindersmeer zondag 13 september
Op zondag 13 september organiseren we een wandeling bij het Reindersmeer in Well (Limburg).
Rondom het prachtige Reindersmeer maken we wandeling van ongeveer 8 kilometer. Met een
groep doen we daar ongeveer ± 2½ uur over. Het is mogelijk (voor bijvoorbeeld kinderen die nog
niet zo ver kunnen wandelen) om de wandeling in te korten door met het trekpontje halverwege
het meer over te steken. Na afloop van de wandeling is er de mogelijkheid om een hapje te eten
en drinken in Bosbrasserie ‘In de Sluis.
Om opstootjes tussen honden te voorkomen blijven de honden tijdens de wandeling aangelijnd.
We verzamelen om 10.30 uur bij de parkeerplaats bij de sluis: adres Bosserheide, Well
We vinden het fijn als u zich vooraf aanmeldt, zodat we ook op iedereen kunnen wachten bij de
verzamelplek. Stuur uw aanmelding dan naar communicatie@saarlooswolfhonden.nl
Graag tot ziens!
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Hondenshows
We weten allemaal dat onze geliefde Saarlooswolfhond geen showhond is. Een van de karakter
trekken waarom ik zo gek ben op de Saarlooswolfhond, de terughoudenheid, zorgt er juist voor dat
de meeste Saarlooswolfhonden in de ring niet zo'n goed figuur slaan als de gemiddelde andere
hond die je op shows ziet. Toch heb ik veel plezier aan hondenshows en, sterker nog, denk ik dat
het goed is voor elke hond om een aantal keer de chaos van een show te hebben meegemaakt.
Een keertje de clubmatch of een buitenshow bijwonen is natuurlijk een laagdrempelige en leuke
start.
Voorbereidingen
Uiteraard bereiden we de hond goed op een show voor als we beslissen in te schrijven. Een aantal
keer ringtraining, waarin niet alleen wij leren wat van ons verwacht wordt, maar de hond ook een
voorproefje krijgt. Hoe gaat het met tandjes kijken, oefen eens met een stukje rennen met de hond
aan de lijn. Socialisatie is belangrijk, juist voor de terughoudende Saar, maar ook voor de vrije
donder die ik heb. Als de hond bekend is met showonderdelen zoals staan, betasten en tanden
kijken, is dat ook handig bij bijvoorbeeld een dierenarts.
Daarom showen!
Wat ik merk is dat ondanks de mensenmassa, de vele honden en de geluiden in de vaak grote
hallen, met de juiste begeleiding veel honden toch juist een bepaalde rust vinden. De echt terug
houdende Saarlooswolfhond zal het showen misschien nooit leuk gaan vinden, maar hij zal wel
leren de prikkels buiten te sluiten en rust te vinden in de nabijheid van het baasje. Ook een stuiter
bal zoals Smoke, vrij en brutaal, heeft nu op zijn 6de show geleerd om meer rust te vinden, hij hoeft
niet meer elk geluid te controleren en is veel minder prikkelgevoelig. Omdat op een show terug
houdend gedrag, of juist het stuiterbal gedrag, veel minder lastig is als wanneer we de hond een
keertje mee (moeten) nemen op een druk terras of andere drukbezochte plaats, is dit de perfecte
plaats om te oefenen. Veel honden, veel mensen, maar ondanks het showelement staan we
minder in de spotlight dan wanneer we gewoon op pad zijn met onze Saarlooswolfhond.
Tevens vind ik de raspresentatie erg belangrijk. De lezing met betrekking tot de rasstandaard in het
jubileumweekeinde was machtig interresant, maar jammer genoeg kennen veel mensen onze
Saarlooswolfhonden hooguit van een plaatje en van spookverhalen.
De keurmeester heeft altijd gelijk
Als we showen hebben we niet altijd het geluk een rasspecialist te treffen, of zorgt de presentatie
er voor dat de hond zich niet optimaal toont en we die ultieme beoordeling 'uitmuntend' niet krijgen.
De keurmeester kan ook alleen maar beoordelen wat hij op dat moment ziet. Dat maakt ook niet
uit, onze hond wordt er niet minder lief, leuk en uniek van. Vaak zijn de verslagen wel interresant,
hoe wordt het exterieur van mijn hond beoordeelt. Echter, onlangs had ik wel een erg aparte erva
ring op een show.
Leest u mee en bepaal zonder mijn hond te zien, wat u vindt van de beoordeling van mijn bijna 18
maanden oude REU Smoke: A typical young bitch, Good in coat. Well boned, Very nice feminin
head. Scissor bite. Well carried ears. A bit sunken back. Narrow in the front, well tucked. A bit cow
hocked in the hindlegs. Weaving legs in the front in the movement. Nice temparement. 1 Very good
De keurmeester was geen rasspecialist, maar een keurmeester die het verschil niet ziet tussen een
reu en een teef.... Tsja, u begrijpt hoeveel waarde ik hecht aan zijn beoordeling. Later werd bitch
keurig doorgestreept en vervangen door male.
Hoe het verliep: De keurmeester begon in de erg kleine ring direct met het bekijken van de tanden
, even 1 keer heen en weer lopen en het keurverslag werd gedicteerd. Op zich niet echt de norma
le gang van zaken, maar Smoke toonde zich ontspannen, oortjes mooi gesteld en staart ontspan
nen. Ik probeer altijd een beetje mee te luisteren wat de keurmeester zegt, en op een moment
keken de ringmeester en ik elkaar verbaasd aan. Zei hij daar nu: 'nice feminin head'. We twijfelden,
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keken elkaar nog eens aan, waarna de ringmeester eens mee ging lezen met het keurverslag. De
keurmeester die ondertussen ijverig verder dicteerde, dacht dat hij een teef aan het keuren was.
Zo goed keek hij dus naar de hond. Na ingrijpen van de ringmeester werd het verslag aangepast.
Na het lezen van het keurverslag van Kayita, de teef die hij daarna mocht keuren, en die zich
keurig presenteerde en liet betasten, wist ik het weer. Een typische allrounder (mag alle rassen in
een rasgroep keuren), die de Saarlooswolfhond niet kent, zal bij de eerste keer de Saarlooswolfhond
in al zijn pracht, terughoudend (in het geval van Kayita) en met een schitterend gangwerk niet
naar waarde kunnen inschatten. Een reden om te blijven showen, we hebben een rashond waar
we trots op kunnen zijn, en enkel dan wanneer we onze honden blijven tonen, zal begrip voor type
en terughoudendheid tot stand kunnen komen.
Nanouk Immers

Oren naar voren

Gangwerk

En vooral veel plezier!

Tandjes kijken
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Leven met Lotta
Graag vertellen wij iets over ons leven met onze Saarlooswolfhond Lotta, geboren op 1 december
2012 op de Wolfsdreuvnik.
Wij hebben een niet-alledaags leven. Als beheerder van conferentiecentrum ‘Renova’ zijn wij ver
antwoordelijk voor het reilen en zeilen van een groot terrein van 48 hectare, waar wij per jaar ca.
30.000 mensen over de vloer krijgen uit vele landen. Wij wonen/werken met een vaste ploeg van
ca 20 mensen op Renova, maar hebben verder de steun van ruim 100 mensen die ons op vrijwilli
ge basis helpen met het onderhoud aan de gebouwen, de groentetuinen, werkplaatsen, het bos,
de houtopslag, ect. en de vele activiteiten die hier plaatsvinden. Een zeer bijzondere en prachtige
natuurplek in het hart van Nederland. We kunnen dus wel stellen dat het hier voor een Saarloos
wolfhond een paradijs is. Totale vrijheid!
Lotta is de hele dag buiten en struint over het terrein en soms ook daarbuiten. Als wij haar een
tijdje niet gezien hebben en we fluiten, komt ze er, altijd, weer aangerend. Soms duurt het een paar
minuten en dan weten we waar ze vandaan komt: verschillende bewoners woonachtig in de
bossen van het aangelegen Lage Vuursche kennen haar inmiddels ook en weten waar ze hoort.
De meesten hebben ook honden en Lotta vindt het heerlijk om met andere honden te ravotten. Ze
heeft daar dus vele vriendjes die wij niet kennen. Zelfs de grootste herder ligt overigens na een paar
minuten met de pootjes omhoog terwijl Lotta er vrolijk overheen blijft springen, happend en sab
belend op de oren van haar speelmaatje. Dominant: ja, agressief: nee.

Wij hebben heel veel wilde dieren in het bos:
reeën, vossen, dassen, eekhoorns, boommarters,
hazen & konijnen, kleinere beesten en ook ontel
bare vogels. Ze gaat daar natuurlijk graag achter
aan en als dat gebeurt dan zie je plots geen hond
meer, maar een wolf. Maar ze krijgt ze nooit te
pakken. Hoewel, vorig jaar ging het toch een keer
mis; op een van de open velden lukte het haar
een grote haas in te halen waar ze uiteindelijk met
een reuzensprong bovenop sprong: het arme
beest was in één klap dood. Lotta stond er bij en
keek er naar, met een blik van: toe nou, ren nu
verder, het was net zo leuk…….
Voor de vaste bewoners van Renova en een
aantal vrijwilligers is Lotta inmiddels een wederzijd
se en zeer geliefde vriend. Iedereen weet hoe ze
is en houdt daar rekening mee. Met sommigen
kan ze ook heerlijk stoeien of juist knuffelen. Maar
als wij conferentieweekenden hebben en er soms
wel 700 mensen een weekend op Renova verblij
ven, dan houden we haar meestal binnen. In het
begin vluchtte ze op deze momenten het bos in
en kwam ze daar pas ’s avonds laat, als het rustig
werd, weer uit tevoorschijn. Nu gaat dat dat wel
beter: zolang wij maar in het zicht blijven, blijft ze
ook buiten toch in de buurt en beschouwd van
een afstand al die mensen en denkt er het hare
van. Naar een stad of dorp nemen we haar nooit
mee. We vermoeden dat dat niet goed zal gaan,
immers ze is open ruimte gewend en er is ook geen noodzaak haar mee te nemen, dus waarom
zouden we haar dat aandoen?
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Als we op het terrein een voor haar onbekende tegenkomen loopt ze bij de een wat te grommen,
terwijl een ander soms zo op haar afloopt en haar aaien kan. Je snapt daar niet zo veel van, maar
ach, wij mensen hebben ook zo onze voorkeuren dus waarom zou dat bij honden anders zijn?
Een aantal keer per jaar zijn wij een weekje in Frankrijk, waar wij het geluk hebben over een
prachtige plek te beschikken met ook heel veel terrein. Ook voor Lotta is dat haar tweede huis. De
auto rit duurt ongeveer 11 uur en Lotta ligt dan al die tijd stil in de bench, gelaten accepterend dat
het geluk nog even op zich laat wachten. Een half uur voor aankomst begint ze te piepen, harder
en harder totdat de klep weer opengaat en ze blij en opgewekt haar Franse paradijs begroet.
Aanvankelijk hebben we geprobeerd haar thuis op de beneden verdieping, apart, te laten slapen.
Dat werd een drama. Met als gevolg dat ze nu ’s avonds bij ons op bed komt, even knuffelen. Na
een half uurtje gaat ze zelf op haar plek in de hoek van de kamer liggen en komt dan tegen de
ochtend weer bij ons op bed. We durven het eigenlijk aan niemand te vertellen, een hond bij je in
bed! Maar ach, stiekem zijn wij er net zo blij mee als Lotta.
De enige vraag die we ons nog vaak stellen is de volgende: denkt Lotta dat ze een mens is of denkt
ze dat wij ook Saarlooswolfhonden zijn…………..? Het enige dat wij weten is dat we voor haar gelij
ken zijn en of dat nu wel of niet past in de opvattingen over de verhouding tussen mens en hond,
wij zijn daar blij mee. En we vermoeden dat we niet de enigen zijn!
Rumon Bruins

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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Overleden
Afgelopen maand kregen we een bericht van overlijden van een aantal Saarlooswolfhonden van
onze leden. We wensen hen heel veel sterkte toe!

Ariane (16.02.2001 - 19.05.2015)
De familie Rusch liet ons weten dat Ariane op 19 mei is op zeer respectabele leeftijd is overleden.
Ariane deed nog mee aan de Kampioenschapsclubmatch en liet zich daar nog van haar beste
kant zien. Ze heeft een fantastische tijd gehad bij Theo,Jane en Diederick die haar op 'pootjes
droegen' nadat ze in december 2013 bij hen herplaatst werd.
Ariane was een dochter van Lashko Loenatsjarski Timberley en Xeres Xanthe Perro-Lobo
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Conall (21.03.2003 - 02.05.2015)
De eigenaren, fam. Colley – Dolmans, lieten ons weten dat Conall in mei is overleden.
Conall was een zoon van Eskylian Egahvo Timberley en Xeres Xanthe Perro-Lobo

Asalko (roepnaam Falkor) (16.02.2001 - 10.07.2015)
Julia en Sanja Pau lieten ons weten dat ze Falkor hebben laten inslapen op een zeer respectabele
leeftijd van bijna 14,5 jaar.
Falkor was een zoon van Lashko Loenatsjarski Timberley en Xeres Xanthe Perro-Lobo.
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Honden in de zomer
Honden kunnen in vergelijking met ons maar heel beperkt hun overtollige warmte kwijtraken, na
melijk via hun bek (hijgen) en via hun poten. Let daarom op het volgende:
Ga met uw hond wandelen op de koelste momenten van de dag ('s morgens vroeg of in de late
namiddag)
Zorg dat er steeds fris (handkoel, niet ijskoud!) drinkwater is.
Neem uw hond bij warm weer (vanaf circa 20ºC) niet mee naast de fiets!
Let goed op bij balspelletjes en dergelijke. Sommige honden zijn vaak zo fanatiek dat zij doorgaan
tot ze er letterlijk bij neervallen.
Zorg bij warm weer altijd voor voldoende schaduw voor de hond.
Als je hond graag gaat zwemmen om zich af te koelen, is daar niets op tegen. Houd hem echter
tegen als u dode vissen of watervogels in het water ziet, en laat hem dan ook niet uit dat water
drinken! Zorg bovendien dat uw hond is ingeënt tegen de ziekte van Weil (onderdeel van de
jaarlijkse cocktail).
Laat uw hond NOOIT met warm weer alleen achter in een auto, ook niet met het raam op een kier
en ook niet als de auto in de schaduw staat. Na verloop van tijd kan de auto immers toch in de
zon komen te staan. Ook bij koeler, zonnig weer kan de temperatuur in de auto behoorlijk oplopen.
Oudere honden hebben, net als oudere mensen, meer te lijden van de warmte. Zorg dus voor een
lekker koel plekje voor uw oudje en let extra op.
Houd de hond rustig na de maaltijd, zeker bij zeer warm weer.
Wanneer uw hond op warme dagen niet wil eten, geef hem dan de vrijheid om het te laten staan.
Ook wij mensen eten minder op een hete dag.
Laat de hond niet langdurig op warm asfalt lopen (vaak naast de fiets): er kunnen blaren onder
de voetzolen ontstaan en de bovenste hoornlaag laat los. Dit is zeer pijnlijk.
Bron: dogsfordogs.nl

Foto: Jarik van de Wolfsdreuvnik
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Voorstellen: Nanouk Immers
Verslingerd aan de Saarlooswolfhond
Niet lang geleden riep ik dat ik genoeg had van verenigingen, fokkers en al het saarloos gepraat.
Ik wilde 'gewoon' weer een Saarlooswolfhond en genieten met mijn hondenmaatje. Maar bloed
kruipt waar het niet kan, en nu zit ik hier op een druilerige maandag en schrijf dit voorstellingsbericht,
als nieuw bestuurslid van uw vereniging.
Laat ik bij het begin beginnen. Hallo, ik ben Nanouk, mama van Roald van 7 maanden, gek op
kitesurfen, lezen en fotografie en verslingerd aan de Saarlooswolfhond. Samen met mijn partner
Niels ben ik het trotse baasje van stuiterbal Mysmoke van de Wolfsdreuvnik. De eerste keer dat ik
over de Saarlooswolfhond las in de 'Onze Hond' was ik gelijk gefascineerd. Totaal anders als de
Dobers die ik van thuis kende, waarmee ik junior handling had gedaan en gewerkt had, maar
precies mijn hond! In 2000 kreeg ik mijn eerste Saarlooswolfhond. Een bosbruine reu, die zorgde
dat de liefde voor het ras diep kwam te zitten en me nog een passie deed ontdekken, gangwerk.
Mijn eerste Saarlooswolfhond, gekocht in de tijd dat ik heel naief nog dacht dat een stamboom
een kwaliteitskenmerk was. Gekocht buiten de NVSWH, in een tijd dat internet eigenlijk net in opmars
was en op de verschillende fora de veroordeling van de NVSWH inzake gecentraliseerde fok en
fokbeleid met betrekking tot PRA centraal stond. Afwijkingen die buiten de NVSWH voorkwamen
werden quasi met het mantel der liefde bedekt, want die fokkers werkten toch allemaal hard en
open aan een gezonde hond. Ook ik was best goed in dingen met de mantel der liefde bedekken,
oogje toeknijpen omdat mijn hond zowiezo de beste was en kerngezond ;).
Ik heb in de jaren veel geleerd over hondengedrag, erfelijkheidsleer, honden en vooral ook de
Saarlooswolfhond. Ondanks alle negatieve berichtgeving en de haters merkte ik dat ik me het
beste kan vinden in het fokbeleid van de NVSWH. Dat de hond die hier gefokt wordt aan mijn ver
wachtingen van een rashond voldoet, qua type, levensverwachting en gezondheid. Dat ik gecen
traliseerde fok essentieel vind voor een kleine populatie, met liefhebbers in plaats van fokkers en
gezamelijke doelstellingen en toekomstvisie. Dat mijn liefde voor de Saarlooswolfhond zo diep zit,
dat ik niet alleen wil genieten van 'mijn hondje', maar op mijn manier mijn steentje wil bijdragen
aan een gezonde, vitale en rastypische Saarlooswolfhond voor de toekomst. Zo kon het ook niet
anders dat, toen ik hoorde dat er een bestuursfunctie vrij kwam, ik mij verkiesbaar stelde. Eigenlijk
ook egoistisch, niet omdat ik de Saarlooswolfhond voor u wil helpen bewaren, maar omdat ik mijn
toekomstige hond wil helpen bewaren. Misschien een teefje over anderhalf jaar, maar ook die
hond over 15 jaar en die daarna.

Ik sluit mijn voorstellingsbericht dan ook
af met een oproep, weest u ook egoi
stisch, werk mee aan raspromotie,
neem als liefhebber een nest met uw
teefje of laat uw reu dekken. Niet voor
mij, maar voor uzelf, voor uw toekomsti
ge Saarlooswolfhond!
Nanouk Immers
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Voorstellen: Monique Mertens
Hallo leden van de NVSWH,
Als nieuw bestuurslid van de Nederlandse vereniging van Saarlooswolfhonden, wil ik me graag aan
jullie voorstellen.
Mijn naam is Monique Mertens. Ik woon in Geldrop (N.BR.) samen met Leon mijn echtgenoot, 3
honden, 1 kat, 2 grasparkieten en wat vissen. Onze dochters, Robin en Amber, zijn al uitgevlogen.
Ik ben part-time werkzaam als para-veterinair bij een praktijk voor kleine huisdieren in Geldrop en
besteed mijn vrije tijd, nu de meiden de deur uit zijn, voornamelijk aan de honden.
De honden zijn 2 Saarloos Wolfhonden en een bastaard Terrier. Ze heten Nanook, Kayitah(Mitawa)
en Wappie. Met deze drie ga ik elke dag lange wandelingen maken in de nabij gelegen bossen.
Er was ruimte voor wat extra’s, vandaar dat ik me aangemeld heb om plaats te nemen in het bestuur.
Binnen het bestuur heb ik de eer gekregen om de werkzaamheden van het secretariaat te gaan
vervullen. Hoewel ik een beetje bestuurlijke ervaring heb, is het secretariaat nieuw voor mij. Een
leuke uitdaging die ik naar eer en geweten zo goed mogelijk ga vervullen.Verder probeer ik regel
matig een stukje te schrijven voor het clubblad over van alles en nog wat.
Mochten jullie vragen hebben, of leuke ideeën voor mijn schrijfsels, schroom niet en neem contact
met me op. In elk clubblad en op de website, www.saarlooswolfhonden.nl , staan mijn contactge
gevens.
Ik hoor graag van jullie.
Hartelijke groeten,
Monique Mertens, secretaris
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Financieel Verslag 2014

Onderstaand het financieel overzicht van onze vereniging over het jaar 2014 alsmede een begroting voor het
jaar 2015.

Inkomsten:

Contributie
Inschrijvingen
Giften
Boek
Rente
Evenementen
Fokkerij

Uitgaven:
2014
Begroting Realisatie
4,240.00 4,019.99
115.00
57.50
500.00 4,830.20
825.00
269.55
445.00
447.70
0.00
385.58
13,650.00 3,920.00

2015
Begroting
4,585.00
62.50
500.00
110.00
300.00
1,500.00
6,825.00

RvB
Raspromotie
Website
Clubblad
Bestuur
Evenementen
Fokkerij
Kantoorbehoefte
Diversen
Saldo

19,775.00 13,930.52

13,882.50

Totaal

2014
Begroting Realisatie
450.00
551.42
1,250.00
351.01
500.00
345.90
2,500.00 2,836.53
1,000.00 5,303.14
1,250.00 1,205.94
11,875.00 4,228.92
200.00
763.59
600.00
201.56

2015
Begroting
600.00
1,250.00
100.00
2,500.00
1,000.00
1,000.00
6,000.00
750.00
300.00

150.00 -1,857.49

382.50

19,775.00 13,930.52 13,882.50

Totaal

Liquide middelen:

ING Spaarrekening
ING
Rabo
Kas

2012
2013
2014
34,803.18 35,386.51 € 35,834.21
1,096.10 2,221.25 €
85.30
2,653.26
423.51 € 1,221.48
15.10
15.10 €
15.10
38,567.64 38,046.37 € 37,156.09

Batig saldo

46.52

-521.27

-1,857.49

Halle, april 2015
Julia Pau, penningmeester
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Samenvatting thema outcross Algemene Ledenvergadering
Op de Algemene Ledenvergadering stond een richtinggevende gedachtewisseling rond de
‘outcrossperikelen’ als centraal thema geagendeerd. Binnen het bestuur was al tijdens verschil
lende vergaderingen over dit thema gediscussieerd. Er werd voor gekozen om de standpunten van
het bestuur te toetsen aan de inzichten van de leden op de Algemene Ledenvergadering. Het zijn
immers de leden die, als hoogste beslissingsorgaan binnen onze vereniging, de krijtlijnen moeten
trekken waarbinnen het bestuur beleid kan voeren.
Dialoog over de toekomst
De ledenvergadering werd gevraagd creatief en kritisch mee te denken over de problematiek waar
we binnen de fokkerij en de populatie mee geconfronteerd worden. Marjon Minten leidde deze
bespreking tijdens de vergadering. Zij gebruikte hiervoor stellingen die ter bespreking aan de leden
werden aangeboden. De bestuursleden namen gewoon plaats in de zaal en gaven van daaruit
mee vorm aan de bespreking, vanuit hun eigen inzicht. De bespreking verliep heel vlot, met veel
interesse in de verschillende standpunten en met een zeer grote betrokkenheid van zowel ‘de oude
garde’ als ‘kersverse’ leden.
Outcross?
De meest cruciale vraag was natuurlijk: gaan we over tot een ‘outcross’ om meer genetische
spreiding te krijgen? Fokken met Saarlooswolfhonden buiten onze vereniging beschouwen wij in
deze ook als een outcross.
De eerste reactie van een deel van de aanwezige leden was om dit niet te doen! Onze SWH is
raszuiver en we willen hier geen risico’s mee lopen. “Liever géén SWH dan een verbasterde”, werd
gezegd. Gaandeweg groeide binnen de vergadering echter het inzicht dat niets doen geen optie
is. De toenemende beperkingen op fokkerij kunnen onze kleine populatie een zeer flinke knauw
geven. Uiteindelijk ging de vergadering voor een voorzichtige piste richting outcross. Voor de leden
zijn gezondheid, karakter en type van groot belang!
Hoe moeten we dit dan gestalte gaan geven?
Ter illustratie werden enkele kandidaat outcross rassen voorgelegd aan de vergadering. De ultieme
wens tot outcross, de wolf, werd volmondig uit maatschappelijk oogpunt verworpen. Bij vele van
de genoemde andere rassen werd opgemerkt dat het veelal om rassen gaat met een uitgesproken
werkdrift. Lopen we dan niet een te groot risico het fantastische karakter van onze SWH te verliezen?
Zal hij hierdoor niet evolueren naar een soort lieve wat verlegen herderachtige of spitsachtige hond?
De leden spraken een lichte voorkeur uit voor een niet NVSWH gefokte ‘SWH’ en de Tamaskan. Dit
omdat deze rassen de uiterlijke kenmerken van de NVSWH het meest benaderen. Voordeel van
een ‘outcross’ met een SWH buiten onze vereniging, is dat we veel inzicht hebben in dit ras en met
name de gezondheid. Bij de andere rassen moet deze bekendheid verworven worden.
De ALV sprak uit om het bestuur de toelating te geven het vorige jaar gegeven ‘onderzoek mandaat’
te verruimen tot concrete verkennende gesprekken die mogelijk kunnen uitmonden in reële fokke
rij. Er werd ook gepleit om in ieder geval te proberen om de raszuivere SWH, naast mogelijke inkrui
sing, te bewaren.
Onze unieke vereniging!
Indien we bovengenoemde zouden uitvoeren, waarin verschillen we dan nog van andere rasver
enigingen? Wat is er dan nog uniek aan de NVSWH? Hier waren de leden heel erg duidelijk over:
wij hebben een gecentraliseerd fokbeleid en dit willen we écht zo houden. Een goed uitgevoerde
outcross is géén verhaal van één nestje. Dit is een project dat goed moet gemonitord worden over
verscheidene generaties en dus langsheen verscheidene nesten. Daarbij kan ons gecentraliseerde
fokbeleid juist de kracht zijn. Waarbij we het wel heel belangrijk vinden om de leden meer te laten
meedenken met de fokkerij zodat zij de fokkeuzes beter begrijpen in een ruimere context. Het is
belangrijk om enthousiaste leden (nieuwe of bestaande) die graag een keer een nestje willen
fokken aan ons te verbinden. Daarbij moeten zij absoluut het gedachtegoed van onze vereniging
onderschrijven.
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Lidmaatschap van meerdere rasverenigingen?
Hierbij kwam ook ter sprake hoe we omgaan met leden die lid zijn van meerdere rasverenigingen
(Saarlooswolfhond). De AVLS werd als voorbeeld genoemd. Onze leden hebben de vrijheid om
hiermee te doen wat ze willen, maar we worden er niet vrolijk van als een lid van onze vereniging
ook kiest voor het lidmaatschap van een andere vereniging. Het allerbelangrijkste is dat leden het
gedachtegoed en doelstellingen van onze vereniging inzake het fokbeleid onderschrijven. We zijn
daarin nu eenmaal uniek.
Samenvattend
De deur van de vereniging is gedurende vele tientallen jaren goed gesloten én op slot geweest.
Hierdoor hebben we een unieke SWH kunnen fokken. Door de evoluties van de vorige jaren heeft
de Algemene Ledenvergadering de deur nu ontsloten en het bestuur de klink in handen gegeven
om, na overleg met alle betrokkenen, deze deur af en toe op een kleine kier te zetten en ze, indien
wenselijk terug te sluiten. Het gecentraliseerde fokbeleid is de deurklink die we stevig vast zullen
houden. Gezondheid, karakter, type en langdurige samenwerking zullen belangrijke thema’s in de
gesprekken worden.
We gaan daarvoor als eerste stap in gesprek met andere rasverenigingen van de Saarlooswolfhond.
Zo kunnen we samenwerking op verenigingsniveau ter sprake brengen. Deze gesprekken gaan we
in het voorjaar/zomer voeren. In het najaar zullen we dit dan terugkoppelen naar onze leden.
Dit is een belangrijke beslissing in de geschiedenis van de NVSWH. Moeten we hier blij om zijn? De
meeste leden op de ALV stonden niet te springen, maar willen wel dat de NVSWH deze weg zal
bewandelen.
Mocht u hierover nog vragen, opmerkingen suggesties of wat dan ook hebben, schroom dan niet
om mij of een ander bestuurslid hierover te contacteren.
We gaan graag met u in gesprek. Samen komen we er écht wel uit.
Jan Verbeeck
Voorzitter NVSWH

Mysmoke van de Wolfsdreuvnik
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Kampioenschapsclubmatch
De Mortel 6 april 2015
jonge puppyklas reuen
1
ABS Amarok Wakanda Tachunga, VDH
14/091 00566, G.: 3-12-2014, F.: Alexandra Win
del, V.: Cana V.D. Scheldeschorre, M.: Ivaronja
Wakanda Tachunga, Eig.: Sabina Schmidt
2
3 BELOVEND Topaas van Gaia's
Wolvenhof, NHSB 2983756, G.: 25-10-2014, F.: J.
Van Koesveld, V.: Byela van Riva Odin Thorgal,
M.: Kaya Kadin van de Kilstroom, Eig.: I. Pompen.
Stevige reu van 5,5 mnd. Goed gevormd hoofd,
oog wat aan de bruine kant. Oor goed aangezet.
Fors bone. Bot momenteel wat rond. Goede
vacht en staart. Gangwerk passend bij de leef
tijd. Schaargebit, wisselt momenteel.
3
1VEEL BELOVEND, BESTE JONGSTE PUPPY
KAMPIOENSCHAPSCLUBMATCH 2015 Sir Brego
van de Zevenhuizerplas, NHSB 2988022, G.:
1-12-2014, F.: M. Eggink, V.: Chumani's Endoran
Arik, M.: Lica-Kadin v.d Kilstroom, Eig.: Nicoline
Stavleu-Roos. Puppy van vier mnd. Goed van
verhoudingen. Hoofd goed van verhoudingen.
Moet nog wel wat tussen de oren groeien. Achter
wat sterker gehoekt dan vóór. Schaargebit dat
wisselt. Oogkleur acceptabel. Goede vacht.
Staart van goede lengte en correct gedragen.
Gangwerk natuurlijk nog erg los.
4
2BELOVEND Brand Tunka van de
Zevenhuizerplas, NHSB 2988023, G.: 1-12-2014,
F.: Eggink/Berends, V.: Chumani's Endoran Arik,
M.: Lica Kadin van de Kilstroom, Eig.: E.C. Geluk. 
Forse reu van vier mnd. Fors reuen-hoofd. Nu al
fors in schedel. Oren nog wat groot in verhouding
tot het hoofd. Schaargebit dat wisselt. Mooi licht
oog. Achter wat sterker gehoekt dan vóór. Moet
over het geheel nog wat steviger worden. Bot
momenteel wat rond. Goede vacht. Gangwerk
passend bij de leeftijd. Nog los. Staart van goede
lengte.
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puppyklas reuen
5
2 BELOVEND Brimir, NHSB 2972370, G.:
8-7-2014, F.: G. Rog-Sikkens, V.: Wizoka Sawoduw
hi, M.: Noura, Eig.: Christa de Graaff. 8,5 mnd.
Oude reu. Goed van verhoudingen. Zeer goed
type. Correct belijnd hoofd. Goed pigment. Iets
wijd geplaatst oor. Mooie oogkleur. Goede
hoekingen, wat week in rug. Rechte benen en
gesloten voeten. Aan het gangwerk moet nog
wel gewerkt worden. Staart wat hoog en over de
rug gedragen. Goed gebit. Vrije reu, die nog wat
zal moeten temperen.
6
1 BELOVEND Baldr, NHSB 2972368, G.:
8-7-2014, F.: G. Rog-Sikkens, V.: Wizoka Sawoduw
hi, M.: Noura, Eig.: G.C. Rog-Sikkens. Reu van 8,5
maand. Goed van verhoudingen zowel als in li
chaam als in hoofd. Goed gevormd oog. Goed
aangezet oor. Goed gebit. Onderste twee snij
tanden tang. Rechte rug. Lichaam voor leeftijd
voldoende ontwikkeld. Mooie vacht. Staart wordt
tamelijk vrolijk gedragen.

jeugdklas reuen
7
MATIG Akani Loup Hivernal, VD
H/14-09100523, G.: 12-5-2014, F.: Michael Moh
meyer, V.: Sugar Wakanda Tachunga, M.: Geleé
Hivernale Ar Borin Braz, Eig.: Markus Steinert. Reu
van een matig rastype. Korte voorsnuit, gewelfde
schedel. Mooi aangezet oor. Oog wat rond.
Wigvorm zou beter moeten. Goed van verhou
dingen in het lichaam. Correcte hoekingen.
Gesloten voeten, die tamelijk groot zijn. Lichaam
volop in ontwikkeling. Gangwerk nog los. Mooie
vacht. Rechte staart. Correct gebit.
8
GOED Artos Loup Hivernal, VD
H/14-09100522, G.: 12-5-2014, F.: Michael Moh
meyer, V.: Sugar Wakanda Tachunga, M.: Geleé
Hivernal Ar Borin Braz, Eig.: Kim Bierbrauer. Elf
mnd. Oude reu. Van een goed type. Hoofd goed
van verhoudingen. Wat ruim in de lippen. Correct
oor. Licht oog, dat wat rond is. Achter sterker
gehoekt dan vóór. Goed ontwikkeld lichaam
voor de leeftijd. Nog smal in front. Rond bot.
Gesloten voeten. Erg los in het front. Achter nauw.
Mooie vacht. Rechte staart. In stand vóór Frans
en achter koehakkig. Goed gebit.
9
2 ZEER GOEDYoda Wakanda Tachunga,
VDH/14-09100535, G.: 9-5-2014, F.: Alexanda
Windl, V.: Damon-Draak Sawoduwhi, M.: Luna
Wakanda Tachunga, Eig.: Yvonne Sommer. Elf
mnd. Oude reu. Zeer goed type. Hoofd kon wat
beter belijnd zijn. Correct oor. Mooi licht oog.
Goed gebouwd. Goed lichaam. Ovaal bot.
Voeten wat doorgezakt. Goede vacht. Correcte
staart. Gangwerk wat aan de korte kant.
10
1 UITMUNTEND Mysmoke van de
Wolfsdreuvnik JW'14, LOSH 1138494, G.:
1-12-2013, F.: Mr. en Mevr. en Juffrouwen Ver
beeck-Tonnard Jan & M. & J, V.: Kamp Joscha
van de Wolfsdreuvnik, Ned.Kamp., BW'13, W'13,
M.: Kayleigh, Eig.: Mr. en Mevr. en Juffrouwen
Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J. Verzorger: N.
Immers.16 mnd. Oude reu van een uitmuntend
type, mooi van verhoudingen zowel in hoofd als
in lichaam. Uitmuntend oog, oor en expressie.
Goed gehoekt. Mooi lichaam voor leeftijd. Ovaal
bot. Goede vacht.Staart mocht een fractie lan
ger. Goed gebit. Erg vrij gedrag. Mooie vacht.
Vrolijk gedragen staart, moet niet hoger.
11
GOED Accidentally in love fifth canon,
NHSB 2951909, G.: 22-1-2014, F.: E. Versnel, V.:
Aenghus Cara Mo Anam, M.: Mikah Bantu-Lohbo
Villa Della Lupa, Eig.: Eske Lombarts.Grote reu,
van 15 mnd. Oud. Goed van type. Hoofd met
een vlakke schedel, die wel tamelijk breed is.
Rond licht oog. Wat wijd aangezet oor. Achter
wat sterker gehoekt dan vóór. Ovaal bot, geslo
ten voeten. Stevig lichaam. Ruige wat uitstaande

vacht. Rechte staart. Front nog wat smal. Gaat
met voldoende stuwkracht, maar nog erg los,
zowel vóór als achter. Goed gebit.

tussenklas reuen
12
ABS VanSAM Beothuk Tachunga, VD
H/13-091 00492, G.: 22-9-2013, F.: Alexandra
Windl, V.: Qondor Beothuk Tachunga, M.: Gio-Di
Wakanda Tachunga, Eig.: Sabina Schmidt.
13
GOED Metca of Wolf Whisper, LOSH
1139127, G.: 29-11-2013, F.: Van Moorleghem J. Lambaerts A., V.: Akon Kadin v.d. Kilstroom, M.:
Byorka Una Neshoba, Eig.: Chris & Jasmin Her
mans-Delarbre. Reu van 17 mnd. Goed type.
Hoofd met vlakke schedel. Correcte stop. Voor
snuit mocht wat langer en rechter. Goed aange
zet oor. De expressie mist het typische lichte
masker. Lip wat ruim. Harmonisch gebouwd.
Rond bot. Mooi lichaam. Grote voeten. Mooie
vacht. Rechte staart. Gangwerk mocht wat
lichtvoetiger en is tamelijk los in front. Vrij gedrag.
14
GOED Miele of Wolfs Whisper, LOSH
1139126, G.: 29-11-2013, F.: Van Moorleghem J. Lambaerts A., V.: Akon Kadin van de Kilstroom,
M.: Byorka Una Neshoba, Eig.: H.M. Akse. 17 mnd.
oud. Reu met een groot oor, wat korte voorsnuit.
De expressie zou typischer mogen zijn. Goed
gebit. Licht oog. Neusrug niet helemaal recht.
Achter wat sterker gehoekt dan vóór. Lichaam
goed van verhoudingen. Mooie vacht en staart.
Ovaal bot. Lange voeten. Gangwerk wat kort. In
front erg los in ellebogen en polsen. Vrij gedrag.

Mysmoke van de Wolfsdreuvnik
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openklas reuen

Nanook
Whitfang's Amarok-Nanook Luthor of Angou
Loup's Mountain

Le Misun van de Wolfsdreuvnik
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15
ABS Qondor Beothuk Tachunga, VD
H/11-091 00367, G.: 27-7-2011, F.: Alexandra
Windl, V.: Chumani's Akim, M.: Luna Wankada
Tachunga, Eig.: Thomas Weger.
16
GOED Blaidd Boston von Mystic of the
Wolf, VDH/10-091 0332, G.: 20-6-2010, F.: Dr. S.
Frey-Brzoska, V.: Hunter Wakanda Tachunga, M.:
Baghira Baheere Terra Loupa, Eig.: Joachim
Runge. 4,5 jr. oude reu. Met lange benen. Kort
lichaam. Overhoekt achter. Smal in front. Kort
hoofd. Rond licht oog. Correct gebit. Tamelijk
diepe stop. Oogvorm kon beter. Uit vacht. Goede
kleur. Vlak van rib. Zou het gangwerk beter
moeten tonen. Vrij gedrag.
17
ZEER GOED Byela van Riva Odin Thorgal,
NHSB 2860386, G.: 8-11-2011, F.: M. Bleij, V.:
Aenghus Cara Mo Anam, M.: Karolottes Hester
Riva, Eig.: Ineke Pompen. Grote reu van een zeer
goed type. Lang hoofd, vlakke schedel, goede
stop. Goed aangezet oor. Licht goedgevormd
oog. Schedel licht gewelfd. Bij het totaalbeeld
passend bot. Hazenvoet. Goed ontwikkeld li
chaam. Gespierde lendenpartij. Kruis wat rond.
Mooie vacht. Laag aangezette staart, met bos
sige beharing. Achter wat nauw. Wat los in front.
18
ZEER GOED Canens Africae Inox Kaalan,
LOF 974-162, G.: 14-1-2013, F.: M.M. Martin et
Garnier Nicolas et Sebastien, V.: Canens Africae
Ethiope Oromo, M.: Canens Africae Ghana, Eig.:
Emmanuelle Bastien. Hond goed van verhoudin
gen. Goed type hoofd. Correct oor. Licht oog.
Expressie zou typischer kunnen. Harmonisch
gebouwd. Ovaal bot. Hazenvoeten. Rug wat
week. Zou wat beter voorgebracht kunnen wor
den. Goed gebit. Soepel gangwerk.
19
GOED Sugar Wakanda Tachunga, VD
H/12-091 00399, G.: 20-1-2012, F.: Alexandra
Windl, V.: Chumani's Chato Arik, M.: Ivaronja
Wakanda Tachunga, Eig.: Martina Salz
mann. Reu van drie jaar oud. Hoofd waarvan de
belijning rastypischer zou mogen zijn. Lichtbruin
oog, dat rond is. Goed aangezet oor. Goede
schouder. Correct gehoekte achterhand. Bot
aan de ronde kant. Kort gangwerk. Gaat vóór
onzuiver. Staart met afgebogen staartpunt.
20
ZEER GOED Yes Djangoonai Andjing
Bastaja, NHSB 2844400, G.: 15-6-2011, F.: Mevr.
F.E. Timmerman, V.: Wunjo Wayang Sawoduwhi,
M.: Quitney Quirina Tikani Bastaja, Eig.: K. Rens
ma. Reu van drie jaar oud. Uitmuntend type.
Mooi rastypisch hoofd. Oor wat wijd. Mooi licht
oog. Lichaam goed van verhoudingen. Ovaal
bot. Hazenvoet. Rug zwak. Gangwerk mocht ras
typischer. Compleet tanggebit. Goede vacht,
die wel wat wervelingen toont. Staart van vol

doende lengte.
21
ABS Texas Beothuk Tachunga, VD
H/12-091 00437, G.: 29-11-2012, F.: Alexandra
Windl, V.: Chumani's Akim, M.: Gio-Di Wakanda
Tachunga, Eig.: Thomas Weger.
22
GOED Dakota Yari Una Neshoba, VD
H/12-091 00432, G.: 24-6-2012, F.: Carmen
Tischler, V.: Wizoka Sawoduwhi, M.: Bahija Shaya
Una Neshoba, Eig.: Melanie Eichler. Reu van een
goed type. Erg magere conditie. Hoofd mooi van
lengte. Mooi oog, goed oor, correct gebit. Cor
recte hoeking achter. Vóór wat schraal. Vlakke
ribben, smal in front. Ovaal bot, lange voeten.
Goede vacht en staart in stand. In gangen wordt
de staart over de rug gedragen. Gaat erg nauw
achter en los in front.
23
ZEER GOED Byela van Riva Donar Indra,
NHSB 2860387, G.: 8-11-2011, F.: M. Bley, V.:
Aenghus Cara Mo Anam, M.: Karolottes Hester
Riva, Eig.: R.W.H. van der Doorn. Krachtige reu
van drie jaar oud. Fors hoofd. Brede schedel.
Goede stop. Mooi oor. Oog mocht wat geler.
Harmonisch gehoekt. Wat overbouwd. Ovaal
bot. Hazenvoeten. Mooie vacht. Goede staart.
Compleet schaargebit.
24
ZEER GOED Wizoka Sawoduwhi, NHSB
2754605, G.: 25-6-2009, F.: J.D. Strijk-Schijf, V.:
Storm Sobat Dieskat Bastaja, M.: Solo v.d. Schel
deschorre, Eig.: F.F van Wanrooij. Vijf jaar oude
reu van een uitmuntend type, maar te zwaar.
Uitmuntend hoofd en expressie. Goed gebit.
Goed gebouwd. Harmonisch gehoekt. Ovaal
bot. Hazenvoeten. Mooie vachtstructuur. Goede
staart. Het lichaam lijkt dieper dan het werkelijk
is. Gaat met goede stuwkracht, maar rolt. Van
wege het mooie type kwalificatie zeer goed.
25
ZEER GOED Damon-Draak Sawoduwhi,
NHSB 2830125, G.: 10-3-2011, F.: J.D. Strijk, V.: Skôn
Soerabaya Siep Bastaja, M.: Aïsha Amber Sawo
duwhi, Eig.: E. Rindt. Vier jaar oude reu. Goed
van verhoudingen. Uitmuntend hoofdtype. Mooi
oor. Mooi gevormd licht oog. Goed gebit. Goed
gebouwd. Mooi lichaam. Vacht niet in show-con
ditie en erg zacht. Hoog gedragen staart. Opge
wonden gedrag, daardoor wat slordig gang
werk.
26
4 UITMUNTEND Patschan Wakanda
Tachunga, VDH/11-091 00361, G.: 16-5-2011, F.:
Alexandra Windl, V.: Premier Carlos Prometheus
Bastaja, M.: Gavani Wakanda Tachunga, Eig.:
Kurt Ramrath. Wolfachtige reu, van bijna vier jr.
oud, van een uitmuntend type. Mooi oor. Oog
kleur mocht wat lichter. Harmonisch gebouwd.
Ovaal bot. Goed lichaam. Goed gebit. Lichtvoe
tig gangwerk. Goede vacht en staart.

27
ZEER GOED Levi van de Wolfsdreuvnik,
LOSH 1123827, G.: 1-12-2012, F.: Mr. en Mevr. en
Juffrouwen Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J., V.:
Kamp Joscha van de Wolfsdreuvnik, Ned.Kamp.,
BW'13, W'13, M.: Kamp. Whitefang's Ajia Ishani of
Angou Loup's Mountain, Ned.Kamp., BW'11,
W'13, Eig.: Mr. en Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-
Tonnard Jan & M. & J. Verzorger: G. Welgra
ven. Reu van twee jaar, uitmuntend van type.
Goed hoofd, maar de uitstraling mocht wat
manlijker zijn. Lichaam nog niet af. Mooi ovaal
bot. Hazenvoet. Goede vacht. Correcte staart
lengte. Gangwerk nog erg los. Moet aan gewerkt
worden.
28
1 UITMUNTEND BESTE REU [BOS] KAMPI
OENSCHAPSCLUBMATCH 2015 Whitefang's
Amarok-Nanook Luthor of Angou Loup's
Mountain B.W.NL'14, NHSB 2799480, G.:
7-12-2009, F.: Mevr. Claudia Schröder, V.: Luthor
Lesharo Timberley, M.: Oishani Othari van Koe
kie's Ranch, Eig.: M. Mertens. Reu van 5,5 jr. Uit
muntend type en verhoudingen. Goed hoofd,
oog, oor en expressie. Uitmuntende wigvorm in
het hoofd. Mooi gebouwd. Ovaal bot. Lichtvoe
tige ruime gangen, maar niet té uitgrijpend.
Mooie vacht. Goede staart. Correct gebit.
29
ABS Manowar van de Wolfsdreuvnik,
LOSH 1138498, G.: 24-11-2013, F.: Mr. en Mevr. en
Juffrouwen Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J., V.:
Luthor Lesharo Timberley, M.: Kamp. Norah,
JW'08,W'12,BW'12, Eig.: Joost van Asten.
30 UITMUNTEND Malek van de Wolfsdreuvnik,
NHSB 2976935, G.: 24-11-2013, F.: Mr. en Mevr. en
Juffrouwen Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J., V.:
Luthor Lesharo Timberley, M.: Kamp. Norah,
JW'08,W'12,BW'12, Eig.: Ronald Stefan van Haas
trecht. Grote reu van een mooi type. Mooi reu
enhoofd wat een beetje droger mocht zijn. Mooi
oor, licht oog. Goed gebouwd. Staart van goede
lengte die een beetje hoog gedragen wordt.
Goed gebit. Gaat met goede stuwkracht, wat los
in front. Onstuimig gedrag.
31 ZEER GOED Kane JW'09, LOSH 9132569, G.:
16-11-2008, F.: M.F.L. Kok, V.: Kamp. Orion Oringo
van Koekie's Ranch, M.: Iraya, Eig.: Mr. en Mevr.
en Juffrouwen Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J.
Verzorger: E. Onna-van der Kamp. Bosbruine reu
van 6 jr. van een zeer goed type. Mooi hoofd.
Toont wat keelhuid. Goed oog, oor. Goed li
chaam. Goede benen en voeten. Mooie vacht.
Staart mocht een fractie langer. Gaat met goede
stuwkracht. Vóór wijd.
32
ZEER GOED Lyco van de Wolfsdreuvnik,
NHSB 1123825, G.: 1-12-2012, F.: Mr. en Mevr. en
Juffrouwen Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J., V.:
Kamp Joscha van de Wolfsdreuvnik, Ned.Kamp.,
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BW'13, W'13, M.: Kamp. Whitefang's Ajia Ishani of
Angou Loup's Mountain, Ned.Kamp., BW'11,
W'13, Eig.: R.P. Hoving. Twee jaar oude reu. Van
een uitmuntend type. Mooi hoofd en goede
verhoudingen. Uitmuntende expressie. Ovaal
bot. Hazenvoet. Goede vacht en staart. Toont
vandaag geen gangwerk. Hangt in de lijn en
loopt op de achterbenen. Daarom kwalificatie
ZG.
33
ZEER GOED Kyota, NHSB 2728001, G.:
16-11-2008, F.: M.F.L. Kok, V.: Kamp. Orion Oringo
van Koekie's Ranch, M.: Iraya, Eig.: F.J.M.A. van
Neer. Reu van 6 jr. Uitmuntend type en expressie.
Goed oog en oor. Mooie bouw. Goede benen
en voeten. Goede vacht en staart. Correct gebit.
Gromt tijdens het onderzoeken van het gebit.
Gangwerk harmonisch. Staartdracht hoog.
34
ZEER GOED Kekoa, NHSB 2728004, G.:
16-11-2008, F.: M.F.L. Kok, V.: Kamp. Orion Oringo
van Koekie's Ranch, M.: Iraya, Eig.: P. v. Gassel-
Kapteijns. Reu van 6 jr. Uitmuntend type. Uitmun
tend hoofd en expressie. Mooi oor. Licht oog.
Goed gebit. Mooi gebouwd. Mooi lichaam.
Ovaal bot. Goede voeten. Goede staart. Mooie
vacht. Gromt bij het beoordelen van het gebit.
Daarom ZG. Neigt naar telgang. Hoge staart.
35
ZEER GOED Jarik van de Wolfsdreuvnik,
NHSB 2905851, G.: 14-12-2010, F.: Mr. en Mevr. en
Juffrouwen Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J., V.:
Esa Evrain Esa Nahubiya, M.: Kamp. Norah,
JW'08,W'12,BW'12, Eig.: Dimitri Nadorp. Vier jaar
oude reu. Uitmuntend type. Uitmuntend hoofd.
Toont het oor wat wijd. Mooi oog. Mooie bouw.
Correct gebit. Zou de tanden wat gemakkelijker
moeten laten zien. Mooie bouw. Beetje vlezig li
chaam. Goede vacht en staart. Gangwerk
mocht wat lichtvoetiger. Vanwege het mooie
type ZG.
36 UITMUNTEND Jaromir van de Wolfsdreuvnik,
NHSB 2978184, G.: 14-12-2010, F.: Mr. en Mevr. en
Juffrouwen Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J., V.:
Esa Evrain Esa Nahubiya, M.: Kamp. Norah,
JW'08,W'12,BW'12, Eig.: P.H.J.M. Horstink. Vieren
half jaar oude reu. Van een uitmuntend type.
Rastypisch hoofd. Goede stop, schedel en
voorsnuit. Goed aangezet oor. Goed gebouwd.
Mooi lichaam. Goed gebit. Correcte vacht,
mooie staart. Gangwerk met voldoende stuw
kracht. Afwikkeling van de pas vóór kon beter.
Toont staart erg hoog. Vanwege het type U.
37
2 UITMUNTEND Le`Misun van de
Wolfsdreuvnik, NHSB 2977555, G.: 18-4-2012, F.:
Mr. en Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-Tonnard
Jan & M. & J, V.: Abel, M.: Kamp. Norah, JW'08,
W'12,BW'12, Eig.: J.J.P.A. van der Linde. Bijna drie
jaar oud. Mooi reuen hoofd. Rastypische oog
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kleur. Mooi oor. Goed gebit. Harmonisch ge
bouwd. Goed ontwikkeld lichaam. Mooie vacht.
Goede staart. Beetje smal in front. Gaat met
goede stuwkracht. Staart een beetje hoog.
38 3 UITMUNTEND Lex van de Wolfsdreuvnik,
LOSH 1123826, G.: 1-12-2012, F.: Mr. en Mevr. en
Juffrouwen Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J., V.:
Kamp Joscha van de Wolfsdreuvnik, Ned.Kamp.,
BW'13, W'13, M.: Kamp. Whitefang's Ajia Ishani of
Angou Loup's Mountain, Ned.Kamp., BW'11,
W'13, Eig.: L.M. Hofwegen. Twee jaar oude reu.
Uitmuntend type. Mooi gevormd hoofd. Goed
oog. Toont het oor wat wijd. Goed gebit. Mooi
gebouwd. Mooi lichaam. Rastypische vacht.
Goede staart. Mooie benen. Hazenvoeten. Gaat
met goede stuwkracht. Los in front.
39 UITMUNTEND Lothar van de Wolfsdreuvnik,
LOSH 1119605, G.: 18-4-2012, F.: Mr. en Mevr. en
Juffrouwen Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J., V.:
Abel, M.: Kamp. Norah, JW'08,W'12,BW'12, Eig.:
W.J. van der Laan. Aantrekkelijke reu van bijna
drie. Mooi wigvormig hoofd. Mooi oor. Uitmun
tend oog. Prima bouw en lichaam. Mooie vacht
Goede staart in stand. Wordt tijdens het gaan
tamelijk hoog gedragen. Vlotte gangen. Maar
wordt rommelig voorgebracht.
40
ZEER GOED Bosko, NHSB 2742702, G.:
27-3-2009, F.: W.M.E. Broek, V.: Luthor Lesharo
Timberley, M.: Kamp. Inka Deens-Int. Kamp.,NVK,
VW'13, Eig.: E. Pielanen-Degenhardt. Verzorger:
S. Reijs. Hoogbenige wat smalle reu van 6 jr.
Goed reuen hoofd. Correct oor. Goed gevormd
oog. Goed gebit. Is niet vriendelijk tijdens het
gebit tonen. Lichaam met vlakke rib. Goede
vacht en staart. Nauw gangwerk achter en erg
los vóór. Vanwege type ZG.
41
NIET TE BEOORDELEN Leff van de
Wolfsdreuvnik, LOSH 1119608, G.: 18-4-2012, F.:
Mr. en Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-Tonnard
Jan & M. & J., V.: Abel, M.: Kamp. Norah, JW'08,
W'12,BW'12, Eig.: A.M. Melsen. Bijna drie jaar
oude reu. Van een uitmuntend type. Mannelijk
hoofd. Mooi oog en oor. Harmonisch gebouwd.
Rechte benen. Hazenvoet. Kan het gebit niet
tonen. Daarom niet te beoordelen.
42
NIET TE BEOORDELEN Figaro Di Canelupi,
NHSB 2705721, G.: 8-5-2008, F.: C.F. Corneille, V.:
Caine Cerberus Yoza Di Canelupi, M.: Mink
Merak Hati Bastaja, Eig.: Eske Lombarts. Forse
reu. Met een mannelijk hoofd. Vlakke schedel.
Bruin oog. Goed aangezet oor. Expressie zou
beter kunnen zijn. Mooi gebouwd. Rond bot.
Grote voeten. Harde vacht met wat wervelingen.
Mooie staart. Gebit tonen laat de hond niet toe.
Ook in het gangwerk wil hij vandaag niet mee
werken.

kampioensklas reuen
44
MATIG Chumani's Chato Arik Dt.Ch.
(VDH)/German Winner, VDH 10/0910319, G.:
30-1-2010, F.: Sylvia Weyrich, V.: Arik Du Chalet
Aux Loups, M.: Evora De Louba Tar, Eig.: Martina
Salzmann. Vijf jaar oude wolfsgrauwe reu. Waar
bij het met name in het hoofd aan rastype
mankeert. Korte voorsnuit. Goed aangezet oor.
Brede licht gewelfde schedel. De belijning van
het hoofd zou beter moeten. Wat gevuld li
chaam. Goede bouw. Rond bot. Ovale voeten.
Uit vacht. Goede staart. Gangwerk mocht licht
voetiger. Goede staartlengte.
45
GOED Chumani's Chakka Arik Dt.Ch.
(VDH)/Dt.Jg.Ch. (VDH)/German Winner, VDH
10/0910318, G.: 30-1-2010, F.: Sylvia Weyrich, V.:
Arik Du Chalet Aux Loups, M.: Evora De Louba
Tar, Eig.: Nicky Schreiber. Vijf jaar oud. In een veel
te zware conditie. Aardig hoofd. Licht oog. Goed
gebit, goed oor. De oogvorm is wat rond. Harmo
nisch gebouwd. Rond bot. Mooie volle vacht.
Staartdracht zou beter moeten, zowel in stand
als in gang. Gangwerk haast niet te beoordelen
door het opgewonden gedrag.
46
GOED Gueno de Daim Pré Dt.Ch. (VDH),
VDH-Esg'13, VDH-Bsg'13, LOF 1LOU SAA 995/0, G.:
10-10-2011, F.: Cornelia Keizer, V.: Wolfnight's
Dark Wolfsirius, M.: Sun Gifu Ellis Ysiska, Eig.: Sa
brina Sass. Hoogbenige reu van 3,5 jr. Die in li
chaam en expressie rastypischer zou moeten
zijn. Goed oor, licht oog. Goed gebit. Vacht van
goede structuur. Staart van voldoende lengte.
Gangwerk zou wat rastypischer mogen.
47
1 UITMUNTEND RESERVE BESTE REU [BOS]
KAMPIOENSCHAPSCLUBMATCH 2015 Joscha
van de Wolfsdreuvnik Kamp. Ned.Kamp.,
BW'13, W'13, LOSH 1089195, G.: 14-12-2010, F.: Mr.
en Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-Tonnard Jan
& M. & J, V.: Esa Evrain Esa Nahubiya, M.: Kamp.
Norah, JW'08,W'12,BW'12, Eig.: Mr. en Mevr. en
Juffrouwen Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J. Vier
jaar oude reu van een uitmuntend type. Uitmun
tend hoofd en expressie. Mooi oog en oor. Goed
gebouwd. Mooi lichaam Ovaal bot. Mooie
vacht, goede staart, die ook tijdens het gaan
goed gedragen wordt. Correct gebit.
48
2 UITMUNTEND Nosh Kamp. B.W. NL'15,
NHSB 2689531, G.: 19-12-2007, F.: N.Smit-le Poole,
V.: Kamp. Brego van de Wolfsdreuvnik, Ned/
Lux/VDH-Dt.CH/Deens/Int. Kamp./NVK, JW'03,
BJW'03,Dt-Bsg'06, BW'10,'11,FCI-JHS,KBHV11,VD
H-Esg'12,W'12,VW'12,'13, WVW'13,VW'13, M.:
Minkah Mayasa Timberley, Eig.: R.P. Hoving. 7 jr.
Reu van een uitmuntend type. Mooi reuen hoofd.
Oor wat beter geplaatst. Goed oog en gebit.
Mooi gehoekte voorhand. Achter een beetje

veel. Goede vacht en staart. Vlotte gangen.

fokkersklas reuen
43
GOED Cana vd Scheldeschorre, NHSB
2843396, G.: 12-6-2011, F.: Çhrista de Graaff, V.:
Storm Sobat Dieskat Bastaja, M.: Comanchy
Yakima Meyatuch, Eig.: Christa de Graaff. Bijna
vier jaar oud. Goed rastype. Fors reuenhoofd.
Mooi licht oog. Compleet gebit, mar helaas
onder voor beet. Goed gehoekt. Wat rond in de
achterhand. Uitmuntende vacht en staart. Mooi
bot, goede voeten. Gangwerk is wat kort.

veteraanklas reuen
49 DISKWALIFICATIE Cheyko-Beothuk Tachunga,
VDH 02/0910105, G.: 14-8-2002, F.: Alex Windl, V.:
Aron from the Schadow of the Mountain, M.:
Andra Gina Companias of the Wind, Eig.: Ralf
Schwindinger. 13 Jaar oud. Nog in een uitsteken
de conditie. Goed hoofd. De oogkleur is beïn
vloed door de leeftijd. Nog een uitmuntend
gebit. Goed gebouwd. Nog mooi lichaam.
Goede benen en voeten. De bosbruine vacht is
van een goed kwaliteit. Staart van goede lengte.
Het neusleer vertoont een afwijking waardoor het
zwart is en de lederhuid toont. Gangwerk nog
regelmatig. Is helaas gecastreerd.

Joscha van de Wolfsdreuvnik
23

jonge puppyklas teven
50 BELOVEND Sila Duet v.d. Zevenhuizerplas,
NHSB 2988026, G.: 1-12-2014, F.: M. Eggink, V.:
Chumani's Endoran Arik, M.: Lica-Kadin v.d. Kil
stroom, Eig.: Manon Geerlings.
16 weken, goed tevenhoofd, goed aangezet oor
waar ze nog in moet groeien. Voldoende licht
oog, goede expressie, mooi pigment. Wat rond
bot, flinke voeten. Zeer rank, wat kort lichaam.
Meer hoeking achter dan voor. Hubertusklau
wen beide zijden, Lange staart. Ruim schaar
gebit, aan het wisselen. Mooie vacht. Gangwerk
met nogal wat stuwing.

puppyklas teven
51
2 VEEL BELOVEND Fylgja, NHSB 2972372,
G.: 8-7-2014, F.: G. Rog-Sikkens, V.: Wizoka Sawo
duwhi, M.: Noura, Eig.: Nanda Smit-le Poole. Bijna
9 maanden, zeer rank en vrouwelijk. Van een
goed type, correct aangezet oor, goede verhou
dingen in hoofd. Voldoende licht oog, evenredi
ge hoekingen voor en achter. Passend bot, voor
de leeftijd voldoende ontwikkeld lichaam.
Schaargebit, correcte staart. Voor de leeftijd al
zeer vloeiend gangwerk en al behoorlijk vast.
Goede staartdracht.
52
1 VEEL BELOVEND BESTE PUPPY KAMPI
OENSCHAPSCLUBMATCH 2015 Runa, NHSB
2972371, G.: 8-7-2014, F.: G. Rog-Sikkens, V.: Wi
zoka Sawoduwhi, M.: Noura, Eig.: Niels Krijgs
man. Bijna 9 maanden. Goed ontwikkeld voor
de leeftijd. Correct aangezet oor. Mooi licht oog,
mooie gesloten lippen. Goed bot en voeten,
goed ontwikkeld lichaam. Prima staartlengte.
Voor de leeftijd zeer soepel, gemakkelijk gang
werk. Toont zich goed, mooie vacht. Correct
schaargebit. Goed gepresenteerd.
53
3 BELOVEND Aowyn, NHSB G-0-2975662,
G.: 15-8-2014, F.: E.J.A. van der Molen, V.: Beloved
White Adventure Zayas, M.: Baka Inu Halleluja
Heavenly Hara, Eig.: E.J.A. van der Molen. 7 ½
maand, matig rastype. Zag graag een betere
wigvorm in hoofd. Wat rond oog, licht van kleur.
Correcte ooraanzet. Goede hoeking voor, veel
hoeking achter. Vooral een lange onderschen
kel en veel kniehoeking. Prima staartlengte.
Goede vacht, bijpassend lichaam ,goed ontwik
keld voor de leeftijd. Goede staartdracht, zeer
uitgrijpend gangwerk, zag het graag wat rasty
pischer. Goed gepresenteerd.

Cees v/d Geer verzette bergen
werk voor de KCM
24

jeugdklas teven
54
ABS Mayla van de Wolfsdreuvnik, NHSB
2965490, G.: 1-12-2013, F.: Mr. en Mevr. en Juf
frouwen Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J, V.: Jo
scha van de Wolfsdreuvnik Kamp. Ned.Kamp.,
BW'13, W'13, M.: Kayleigh, Eig.: Th.N. Pau.
55
3 ZEER GOED Enya Eylish Una Neshoba,
VDH 14/091 00517, G.: 28-4-2014, F.: Carmen
Tischler, V.: Yes Djangoonai Andjing Bastaja, M.:
Bahija Shaya Una Neshoba, Eig.: Carmen
Tischler. 11 maanden, van een goed type,
goede verhoudingen in het hoofd. Correct
aangezet oor, iets gewelfde schedel. Iets rond,
lichtgeel oog. Hoekingen voor en achter evenre
dig. Gesloten voeten, goed ontwikkeld lichaam
met goede ribwelving. Krachtig schaargebit,
mooi pigment. Correcte staartlengte, in stand
recht gedragen. Tijdens het gaan wordt de staart
licht zijwaarts gedragen. Zeer soepel gangwerk,
al vast voor de leeftijd. Vrouwelijke uitstraling,
goed gepresenteerd.
56
ZEER GOED Enisha Ev Una Neshoba, VDH
14/091 00516, G.: 28-4-28-2014, F.: Carmen
Tischler, V.: Yes Djangoonai Andjing Bastaja, M.:
Bahija Shaya Una Neshoba, Eig.: Joachim
Runge. 11 maanden, zeer goed type, vrouwelijke
expressie, correct aangezet oor. Goed ge
plaatst, licht oog. Vloeiende toplijn, mooi ontwik
keld lichaam. Ovaal bot, correcte voeten.
Schaargebit, evenredige hoekingen. Zeer vloei
end gangwerk, al zeer vast voor de leeftijd.
Draagt de staart in een krul opzij.
57 4 ZEER GOED Xenia Wakanda Tachunga,
VDH 14/091 00510, G.: 14-1-14-2014, F.: Alexan
dra Windl, V.: Jim Wakanda Tachunga, M.:
Oraya Tachunga, Eig.: Alexandra Windl. 15
maanden, goed ontwikkelde teef. Bruin oog, wat
hoog aangezet oor. Zag graag een meer rastyp
siche expressie. Mooie, droge lippen. Ovaal bot,
voor de leeftijd goed ontwikkeld lichaam. Wat
meer hoeking achter dan voor. Krachtig schaar
gebit, mooi pigment. Toont het gangwerk niet
optimaal, houdt zich in. Mooie vacht en vacht
kleur.
58
2 ZEER GOED Mischka Of Wolfs Whisper,
LOSH 1139128, G.: 29-11-2013, F.: Jorgen Van
Moorleghem, V.: Akon Kadin v.d. Kilstroom, M.:
Byorka Una Neshoba, Eig.: Jorgen Van Moorleg
hem. Goede maat, vrouwelijke uitstraling. Vol
doende lang hoofd, iets gewelfde schedel. Licht
oog, correct aangezet oor. Ovaal bot, correcte
staartlengte. Zeer rank lichaam, achter meer
hoeking dan voor. Tijdens het gaan correct ge
dragen staart. Goede vacht en conditie. Krach
tig schaargebit. Iets veel stop.

59 ABS Jiminy, LOF 1LOUSAA1112, G.: 5-1-2014,
F.: M. Ribeiro, V.: Géant Rocheux Ar Borin Braz,
M.: Canens Africae Ghana, Eig.: Katleen Wijns.
59a 1 UITMUNTEND BESTE JEUGD KAMPIOEN
SCHAPSCLUBMATCH 2015 Eshira Pinu’u Una
Neshoba, VDH 14/091 00519, G.: 28-4-28-2014,
F.: Carmen Tischler, V.: Yes Djangoonai Andjing
Bastaja, M.: Bahija Shaya Una Neshoba, Eig.:
Tortzen Volz. Krachtige teef van een zeer goed
type met wolfachtige expressie. Goede verhou
dingen in het hoofd. Correct oor en stop. Mooi
licht oog. Ovaal bot, correcte voeten, goede
toplijn. Correcte staartdracht, harmonieus
gangwerk. Harmonieuze hoekingen, mooi ont
wikkeld lichaam, mooie vacht. Krachtig schaar
gebit. In totaalbeeld een wolfachtige uitstraling.

tussenklas teven
60
1 ZEER GOED Mitawa van de
Wolfsdreuvnik B.J.W.NL'14, B.J.W.BE'14, BNLJCh.,
JW'14, NHSB 2974644, G.: 01-12-2013, F.: M. en
Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-Tonnard Jan en
M. en J., V.: Joscha van de Wolfsdreuvnik Kamp.
Ned.Kamp., BW'13, W'13, M.: Kayleigh, Eig.: M.
Mertens. 16 maanden Mooi rastype. Mooi vrou
welijk hoofd met mooie expressie. Goede verhou
dingen. Correcte stop en goed geplaatst oor.
Prima topline. Mooie droge hals. Ovaal bot.
Correcte voeten. Achter iets meer hoeking dan
voor. Nog zeer jeugdig in lichaam. Schaargebit.
Correcte staartlengte. Vacht niet in showcondi
tie. Mooi harmonisch gangwerk, nog wat los
voor.
61
MATIG Iverna Irana des loups de
Leendert, LOF 1 LOU.SAA 1117/0, G.:
06/10/2013, F.: Mlle Aurelie Delcroix, V.: Ezekiel
Highland D`Emozioni Breizh, M.: Fara, Eig.: Katja
Weil. Goed formaat. Hoog aangezet oor. Wat
welving in schedel. Licht oog. Neusrug niet ge
heel recht. Wat grote voeten. Goede hoekingen
voor. Wat veel hoeking achter. Zeer goed ontwik
kelde borst. Staart wat laag aangezet. In stand
voor wat smal. Gebit niet te beoordelen. Toont
zeer veel vluchtgedrag. Gangwerk door dit ge
drag niet te beoordelen. Zeer donkerbruine kleur
met bruine neus. Bosbruin niet van rastypische
kleur.

Fotografen
De foto's van de clubmatch zijn gemaakt door
Harold van Zandvoort en Ingrid Wildschut.
De foto's van De Nationale zijn gemaakt door
Ingrid Wildschut
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62 1 UITMUNTEND Luca van de Wolfsdreuvnik,
NHSB 2955380, G.: 1-12-2012, F.: Mr. en Mevr. en
Juffrouwen Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J, V.:
Joscha van de Wolfsdreuvnik Kamp. Ned.Kamp.,
BW'13, W'13, M.: Whitefang's Ajia Ishani of Angou
Loup's Mountain Kamp. Ned.Kamp., BW'11,W'13,
B.W.BE'14, BW'14, Eig.: M. J. A. Engel. Uitmuntend
type 2¼ jaar oud. Vrouwelijk rastypisch hoofd.
Correct aangezet oor. Mooie wigvorm. Licht oog.
Prima pigment. Mooie topline. Harmonische
hoekingen. Ovaal bot met hazenvoeten. Pas
send lichaam. Mooie vacht. Staart net voldoen
de lang. Goed gedragen. Mooi zeer rastypisch
gangwerk.
63
ABS Loïs van de Wolfsdreuvnik, LOSH
1119611, G.: 18-4-2012, F.: Mr. en Mevr. en Juf
frouwen Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J, V.: Abel,
M.: Kamp. Norah, JW'08,W'12,BW'12, Eig.: Joost
van Asten.
64
MATIG Gelee Hivernale AR Borin Braz,
VDH 14/091Ü00520, G.: 17-10-2011, F.: Estelle
Cottin (F), V.: Sun Gifu Egypt, M.: Delft de LA
Compangnie Du Loup Gris, Eig.: Michael Moh
meyer. Matig rastype. Zag graag betere wig
vorm. Gewelfde schedel. Met wat uitgesproken
wenkbrauwen. Wat veel stop. Hoog aangezet
oor. Rond bot en grote voet. Achter meer hoeking
dan voor. Topline loopt af richting staart. Staart
wat laag aangezet. In stand wat smal voor.
Passend lichaam. Krap schaargebit. Correcte
staartlengte. Tijdens het gaan wordt de staart in
een haak gedragen. Gangwerk voor los. Mooie
vacht.
65
4 UITMUNTEND Anevay Timish Una
Neshoba, VDH 07/091 0207, G.: 19-4-2007, F.:
Carmen Tischler, V.: Tunka Troy Timberley, M.: Be
Nisha von der Göttinger Breede, Eig.: Carmen
Tischler. 8 jaar. Mooie maat. Mooie verhouding
in het hoofd. Goede wigvorm. Correct aangezet
oor. Oog een tikje bruin. Harmonische hoekin
gen. Prima ontwikkelt lichaam. Ovaal bot en
hazenvoeten. Correcte staartlengte. Goed ge
dragen. Vloeiend harmonisch gangwerk. Mooie
vacht en conditie.
66 UITMUNTEND Bahija Shaya Una Neshoba,
VDH 09/091 0293, G.: 17-7-2009, F.: Carmen
Tischler, V.: Honehe, M.: Be Nisha von der Göttin
ger Breede, Eig.: Carmen Tischler. Uitmuntend
type. Mooi hoofd. Correct aangezet oor. Oog
kleur voldoende licht. Toont iets rond. Evenredige
hoekingen. Zwakke polsen. Hazenvoet. Prima
ontwikkelt lichaam. Borstdiepte tot de ellebogen.
Correcte staartlengte. Prima vacht. Goed gedra
gen staart tijdens het gaan. Wel wat uitgrijpend
gangwerk. Prima gepresenteerd.
26

67
2 UITMUNTEND LaJolie van de
Wolfsdreuvnik VDH-EJSg'14, VDH-BSg'14, LOSH
1123829, G.: 1-12-2012, F.: Mr. en Mevr. en Juf
frouwen Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J, V.: Jo
scha van de Wolfsdreuvnik Kamp. Ned.Kamp.,
BW'13, W'13, M.: Whitefang's Ajia Ishani of Angou
Loup's Mountain Kamp. Ned.Kamp., BW'11,W'13,
B.W.BE'14, BW'14, Eig.: Claudia Schröder. Uitmun
tend type. 2½ jaar. Zeer rank en wolfachtig.
Goede expressie. Correct aangezet oor. Mooi
lichtgeel oog. Goed geplaatst. Mooi pigment.
Neusrug en schedel niet geheel parallel. Uitste
kende evenredige hoekingen. Ovaal bot. Prima
hazenvoeten. Rank in lichaam met mooie boven
belijning. Correcte staartlengte. Schaargebit. P1
rechtsboven ontbreekt. Harmonisch rastypisch
gangwerk met uitmuntende staartdracht.
68
ABS Kayleigh, NHSB 2728006, G.:
16-11-2008, F.: M.F.L. Kok, V.: Kamp. Orion Oringo
van Koekie's Ranch, M.: Iraya, Eig.: Mr. en Mevr.
en Juffrouwen Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J.
Verzorger. . B. Quartier.
69
GOED Tzigane Tzadine Timberley, LOSH
2695061, G.: 10-3-2008, F.: E. Pielanen-Degen
hardt, V.: Kamp. Brego van de Wolfsdreuvnik,
Ned/Lux/VDH-Dt.Ch/Deens/Int Kamp./NVK, JW'03,
BJW'03,Dt-Bsg'06,BW'10,'11,FCI-JHS,KBHV11,VDH-Es
g'12,W'12,VW'12,'13,WVW'13,EVW'13, M.: Laurin
de Lyranak Timberley, JW.'03, BJW'03, Eig.: Mr. en
Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-Tonnard Jan & M.
& J. Verzorger: M. Delahaye- Verbeeck. Krachtig
gebouwde teef met bijpassend krachtig bot.
Ovaal van vorm en hazenvoet. Prima hoekingen
voor en achter. Goede bovenbelijning. Teven
hoofd waarvan de oren wat wijd staan. Wel op
correcte hoogte aangezet. Diepe stop. Uitge
sproken wenkbrauwbogen. Wat rond tonend
oog van mooie lichte kleur (7 jaar oud). Wigvorm
komt niet tot uiting. Zeer krap scharend gebit.
Correcte staartlengte. Goed gedragen tijdens
het gaan. Soepel gangwerk. Borstdiepte tot de
ellebogen. Prima vacht. Wat losse huid aan kop
en keel. Uitstekend gepresenteerd.
70 3 UITMUNTEND Lupa van de Wolfsdreuvnik,
NHSB 2972051, G.: 1-12-2012, F.: Mr. en Mevr. en
Juffrouwen Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J, V.:
Joscha van de Wolfsdreuvnik Kamp. Ned.Kamp.,
BW'13, W'13, M.: Whitefang's Ajia Ishani of Angou
Loup's Mountain Kamp. Ned.Kamp., BW'11,W'13,
B.W.BE'14, BW'14, Eig.: F.J.M.A. van Neer. 2 jaar.
Uitmuntend rastype. Flinke teef. Uitmuntende
verhoudingen in het hoofd Mooie wolfachtige
expressie. Mooi oor. Mooi pigment. Oog zou iets
lichter mogen. Voldoende geel. Mooie topline.
Uitstekende evenredige hoekingen. Ovaal bot
en hazenvoet. Prima ontwikkelt lichaam, moet

niet dieper worden. Schaargebit. Correct staart
lengte. Heeft ringtraining nodig. Als ze zelf loopt,
dan loopt ze goed. Goede staartdracht tijdens
het gaan.
71
GOED Chumanis Evita Baya, VDH
12/09100397, G.: 28-2-2012, F.: Silvia Neubüser,
V.: Arik du Chalet oux Loups, M.: Chumanis Baja
Anowk, Eig.: Ralf Schwindinger. 3,5 jaar. Goede
maat. Goed rastype. Wat brede schedel. Licht
gewelfd. Duidelijke wenkbrauwbogen. Wat korte
voorsnuit. Oogplaatsing is goed. Oogkleur vol
doende licht. Oog tikkeltje rond. Expressie kon
meer rastype vertonen. Stevig bot. Flinke voeten.
Achter wat meer hoeking dan voor. Vrij sterk
hellend bekken. Lange staart. Correct gedra
gen. Stevig lichaam. Mooie vacht. Tijdens het
gaan wordt de staart sabelvormig gedragen.
Uitgrijpend gangwerk en overstapt. Zeer vriende
lijk en open in gedrag.
72
ABS Chumani´s Gianna Avora, VDH
13/09100487, G.: 13-7-2013, F.: Sylvia Weyrich, V.:
Arkansas von Mystik of the Wolf, M.: Chumani´s
Avora, Eig.: Sylvia Weyrich.
73
ABS Chumani´s Grace Avora, VDH
13/09100491, G.: 13-7-2013, F.: Sylvia Weyrich, V.:
Arkansas von Mystic of the Wolf, M.: Chumani´s
Avora, Eig.: Sylvia Weyrich.
74
UITMUNTEND Byorka Una Neshoba, VDH
09/0910295, G.: 14-7-2009, F.: Carmen Tyborski,
V.: Honehe, M.: Be Nisha Von Der Göttinger
Breede, Eig.: Jorgen Van Moorleghem. Zeer
goed rastype. Vrouwelijk expressief hoofd met
goede verhoudingen. Correct ooraanzet, maar
iets wijd gedragen. Licht oog. Goed geplaatst.
Mooie droge lippen. Ovaal bot en hazenvoeten.
Evenredige hoekingen. Ruglijn niet geheel recht
waardoor de staart wat laag aangezet lijkt. Goed
ontwikkelt bijpassend lichaam. Schaargebit.
Mooie strakke lippen. Mooi pigment. Mooi har
monisch gangwerk. Goed gedragen staart.
75 ZEER GOED Jezebel van de Wolfsdreuvnik
NJK, LOSH 1089198, G.: 14-12-2010, F.: Mr. en
Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-Tonnard Jan & M.
& J., V.: Esa Evrain Esa Nahubiya, M.: Kamp.
Norah, JW'08,W'12,BW'12, Eig.: C. Wetzels. Teef
van zeer goed type die heel rank aandoet.
Goede verhoudingen in het hoofd, maar wat
fijne voorsnuit. Correct aangezet oor. Mooi for
maat. Correcte stop. In stand wat smal in front.
Ovaal bot en hazenvoet. Goede topline. Evenre
dige hoekingen. Schaargebit. Prima staartleng
te. Goed gedragen tijdens het gaan. In front erg
los. Achter nauw. Prima gepresenteerd.

76
UITMUNTEND Alfa, NHSB 2727979, G.:
19-11-2008, F.: C.Y. Zijderhand-Abelsma, V.: Ivar
Ivano Timberley Kamp., M.: Barbara, Eig.: Con
stance Yvonne Zijderhand Abelsma. Uitmuntend
rastype. 6 jaar oud. Goed formaat. Prima verhou
dingen in hoofd. Correct aangezet oor. Oren
goed gedragen. Nog voldoende geel oog. Mooi
pigment. Ovaal bot en hazenvoet. Schaargebit.
Correcte staartlengte. Liefdevol gevoerd. Gaat
zeer soepel en harmonisch. Correcte staart
dracht tijdens het gaan.

Luca van de Wolfsdreuvnik
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77
3 ZEER GOED Nola, NHSB 2689536, G.:
19-12-2007, F.: N. Smit-le Poole, V.: Kamp. Brego
van de Wolfsdreuvnik, Ned/Lux/VDH-Dt.CH/D
eens/Int. Kamp./NVK, JW'03,BJW'03,Dt-Bsg'06,
BW'10,'11,FCI-JHS,KBHV11,VDH-Esg'12,W'12,VW'12,
'13,WVW'13,VW'13, M.: Minkah Mayasa Timber
ley, Eig.: Nanda Smit-le Poole. Prima rastype en
formaat. Mooie verhoudingen in het hoofd.
Correct aangezet en gedragen oor, ook van
mooi formaat. Goed geplaatst licht oog. Correc
te stop. Evenredige hoekingen. Correct bot en
voet. Lichaam in diepte maximaal en liefdevol
gevoerd. Correct staartlengte. Goed gedragen.
Loopt wel vlot, maar op het moment niet hele
maal regelmatig achter. Goede vachtstructuur
en kleur.
78
2 UITMUNTEND Dheyani Yasha Una
Neshoba, VDH 12/091 00436, G.: 24-6-2012, F.:
Carmen Tischler, V.: Wizoka Sawoduwhi, M.: Ba
hija Shaya Una Neshoba, Eig.: Carmen
Tischler. Stevige teef. Uitmuntend rastype. Mooie
verhoudingen in het hoofd. Correct aangezet en
gedragen oor. Correct geplaatst oog, wat ze een
tikkeltje rond trekt. Mooi pigment. Recht front.
Ovaal bot en hazenvoeten. Prima ontwikkelt li
chaam. Uitstekende hoekingen. Schaargebit.
Correcte staart en staartdracht. Vloeiend harmo
nisch gangwerk. Rolt iets in rug. Goede vacht die
over de rug wat open staat.
79
1 UITMUNTEND BESTE TEEF[BOS] KAMPI
OENSCHAPSCLUBMATCH 2015 BEST OF BREED
[BOB] KAMPIOENSCHAPSCLUBMATCH 2015
CLUBMATCHWINNER-[CW’15] Whitefang's Arusha
Ishani of Angou Loup's Mountain Dt.Ch. VDH,
Dt.JgCh VDH, JW'10, VDH-EJSg'11, Dt.Bsg'11 VDHEsg'12,'13, VDH-Bsg'11,'13, VDH-JS'13, VDH
GW'14, B.W.NL'14, VDH 09/0910306, G.:
7-12-2009, F.: Claudia Schröder, V.: Luthor Lesha
ro Timberley, M.: Dt.Ch.VDH Oishani Othari van
Koekie's Ranch Lux/Deens/VDH-Dt.Ch./Zweeds/
Int.Kamp/DtVetr.Ch(VDH),KBHV'07,DKK'07,WW'08,
W'10,EW'11,VDH-GW'13,BW'13,WDH-Evsg'14,B.V.W.
NL'14,VDH-Bvsg'14,W'14,VW'14, Eig.: Claudia
Schröder. Uitmuntend rastype. Ranke wolfachti
ge verschijning. Wolfachtige expressie in hoofd.
Mooie wigvorm. Correcte oren. Goed geplaatst
licht oog. Goede stop. Uitmuntende harmoni
sche hoekingen. Mooie topline en mooi ontwik
kelt lichaam. Schaargebit. Staart net niet tot de
sprong. Rastypisch harmonisch gangwerk met
mooi gedragen staart. Prima vacht. Prima con
ditie. Prima gepresenteerd.

80
MATIG Princess Wakanda Tachunga,
VDH 11/091 00365, G.: 16-5-2011, F.: Alexandra
Windl, V.: Premier Carlos Prometheus Bastaja, M.:
Gavani Wakanda Tachunga, Eig.: Alexandra
Windl. Matig rastype. Mist de rastypische expres
sie in het hoofd en in lichaamsbelijningen. Toont
hoogbenig. De voorhand ligt naar voren. Mist
aansluiting met de borst. Evenredige hoekingen.
Correct aangezet oor. Tikkeltje bruin oog. Rond
oog. Grote compacte voet. Schaargebit. Correc
te staartlengte. Krabt tijdens het gaan. Stuwt te
veel. Goed gepresenteerd.
81
MATIG Ypsie Wakanda Tachunga, VDH
14/09100539, G.: 9-5-2014, F.: Alexandra Windl,
V.: Damon-Draak Sawoduwhi, M.: Luna Wakan
da Tachunga, Eig.: Alexandra Windl. Matig ras
type. Ranke hoogbenige verschijning. Vrouwelijk
hoofd, maar met onvoldoende wigvorm.. Voor
snuit en schedel lopen niet vloeiend in elkaar
over. Ondiepe borst. Sterk oplopende buiklijn.
Borstdiepte 3cm boven de elleboog. Mist aan
sluiting. Voorhand ligt wat naar voren. Meer
hoeking achter dan voor, met name door de
lengte van de onderschenkel. Is pas 11 maan
den oud. De toekomst zal leren hoe ze zich ont
wikkelt. Schaargebit. Correcte staartlengte. Ze is
zeer onder de indruk waardoor het gangwerk
niet te beoordelen is.
82
ABS Ahayo Adorable Aurora Bastaja,
NHSB 2885916, G.: 4-6-2012, F.: F.E. Timmerman,
V.: Kalik Nanouk Wakanda Tachunga, M.: Oscha
Oebele Bastaja, Eig.: F.E. Timmerman.

Arusha
Whitefang's Arusha Ishani of Angou Loup's
Mountain
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83 2 UITMUNTEND Ayka Kamp., Belg., Lux., Int.
Kamp., NJK, J.W'.09, NHSB 2727981, G.:
29-11-2008, F.: C.Y. Abelsma, V.: Kamp. Ivar Ivano
Timberley, M.: Barbara, Eig.: W.J.M. Clooster
man. Teef van uitmuntend rastype. Mooi for
maat. 6 ½ jaar oud. Mooie verhoudingen in
hoofd en in lichaam. Correct aangezet en ge
dragen oor. Goede wigvorm. Net voldoende
stop. Mooi pigment. Mooie strakke lippen.
Goede topline. Mooi recht front. Ovaal bot en
voeten. Evenredige hoekingen. Mooi ontwikkelt
lichaam. Schaargebit. Staart reikt net niet tot de
sprong. Mooie vacht. Prima conditie. Staart
wordt wat hoog gedragen. Gaat vloeiend en
vlot, maar heeft de neiging om te krabben.
Vriendelijke en rustige uitstraling. Uitstekend ge
presenteerd.
84 3 UITMUNTEND Noura Kamp. Zweeds, NHSB
2689534, G.: 19-12-2007, F.: N. Smit-Le Poole, V.:
Kamp. Brego van de Wolfsdreuvnik, Ned/Lux/
VDH-Dt.Ch/Deens/Int Kamp./NVK, JW'03, BJ
W'03,Dt-Bsg'06,BW'10,'11,FCI-JHS,KBHV11,VDH-Es
g'12,W'12,VW'12,'13,WVW'13,EVW'13, M.: Mink
ah Mayasa Timberley, Eig.: G.C. Rog-Sikkens. 
Zeer goed rastype. Goede verhoudingen in het
hoofd. Correct aangezet oor, tikkeltje groot. Mooi
licht oog. Prima pigment. Mooie lippen. Schaar
gebit. Correcte staart. Wat liefdevol gevoerd.
Heeft wat losse keelhuid en uitstaande vacht
rondom de hals, waardoor de voorhand wat
zwaar oogt. Flink ontwikkelde borst. Ruglijn mag
sterker. Evenredige hoekingen. Correct bot en
voeten. Correct gedragen staart. Gaat vlot en
vloeiend, maar heeft neiging tot krabben en rolt
wat in de rug. Prima gepresenteerd.
85
1 UITMUNTEND RESERVE BESTE TEEF[BOS]
KAMPIOENSCHAPSCLUBMATCH 2015 Whitef
ang's Ajia Ishani of Angou Loup's Mountain
Kamp. Ned.Kamp., BW'11,W'13, B.W.BE'14,
BW'14, VDH 09/0910305, G.: 7-12-2009, F.: C.
Schröder, V.: Luthor Lesharo Timberley, M.: Kamp.
Oishani Othari van Koekie's Ranch, Lux/Deens/
VDH-Dt.Ch./Zweeds/Int.Kamp/Dt.Vetr.Ch(VDH),
KBHV'07,DKK'07,WW'08,W'10,EW'11,VDH-GW'13,BW'13,
VDH-Evsg'14, B.V.W.NL'14,VDH-Bvsg'14,W'14,VW'14,
Eig.: Mr. en Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-Ton
nard Jan & M. & J. Uitmuntend rastype. Zeer rank
en wolfachtig. Zeer wolfachtige expressie in het
hoofd. Goede verhouding in het hoofd. Uitmun
tende oren. Mooie lichte ogen. Mooie wigvorm.
Prima pigment. Zeer lichte stop. Mooie topline.
Prima ovaal bot en hazenvoeten. Uitstekende
hoekingen voor en achter. Zeer rastypisch
gangwerk met mooi gedragen staart. Prima
vacht. Uitstekend voorgebracht.

86 ABS Norah Kamp. JW'08,W'12,BW'12, LOSH
9131494, G.: 19-12-2007, F.: N. Smit-le Poole, V.:
Kamp. Brego van de Wolfsdreuvnik, Ned/Lux/
VDH-Dt.Ch/Deens/Int Kamp./NVK, JW'03, BJ
W'03,Dt-Bsg'06,BW'10,'11,FCI-JHS,KBHV11,VDH-Es
g'12,W'12,VW'12,'13,WVW'13,EVW'13, M.: Mink
ah Mayasa Timberley, Eig.: Mr. en Mevr. en Juf
frouwen Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J. Verzor
ger. J. v. Asten.

Ajia
Whitefang's
Mountain

Ajia

Ishani

of

Angou

Loup's
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87
ZEER GOED Comanchy YakimaMeyatuch, NHSB 2834219, G.: 2-5-2006, F.: F.
Flückiger, V.: Blizzard, M.: Akita Silberwölfchen
Terra Lupa, Eig.: Christa de Graaff. Flinke teef.
Negen jaar oud. Goed rastype. Voldoende lang
in hoofd met een wat duidelijke wenkbrauw
boog. Iets rond oog. Achter iets meer gehoekt
dan voor. Zeer krap scharend afgesleten snijtan
den. Heeft overgewicht wat stoort in de totale
verschijning. Toont hierdoor zeer zwaar in voor
hand en lichaam. Borstdiepte komt tot de elle
bogen. Onderbelijning niet optimaal. Heeft de
neiging om wat ondergeschoven te gaan. Iets
mee hoeking achter dan voor. Correct bot en
hazenvoet. Correcte staartlente. Goede vacht.
Correcte staartdracht. Houdt wat in tijdens het
gaan. Goed gepresenteerd.
88
ZEER GOED Minkah Mayasa Timberley,
NHSB 2523852, G.: 27-8-2004, F.: E. Pielanen-De
genhardt, V.: Kamp. Trigger Tatarin Timberley,
Belg/Lux/Pools/VDH-Dt.Ch./NVK/Int. Kamp., EK'02,
KBHV'04, Jahr100Sieger, VDH-Dt.Bsg'07,W-07, M.:
Romilda Roswitha Timberley, Eig.: Nanda Smit-le
Poole. Zeer ranke verschijning. 10,5 jaar. Bijpas
send rank tevenhoofd. Oren correct aangezet,
maar iets wijd gedragen. Goed oog. Mooi licht
oog. Hoeking voor kon beter. Achter goed ge
hoekt. Wat smal lichaam met wat vlakke ribben.
Correcte staartlengte. In de beharing. Prima
staartdracht. Gaat nog vlot, maar neiging tot
krabben.
89
1 UITMUNTEND BESTE VETERAAN KAMPI
OENSCHAPSCLUBMATCH 2015 Oishani Othari
van Koekie's Ranch Dt.Ch.VDH Lux/Deens/VDHDt.Ch./Zweeds/Int.Kamp/ DtVetr.Ch(VDH),KBH
V'07,DKK'07,WW'08,W'10,EW'11,VDH-GW'13,BW'13,
VDH-Evsg'14,B.V.W.NL'14,VDH-Bvsg'14,W'14,VW'14,
NHSB 2585802, G.: 24-11-2005, F.: M.E. Hekhuis,
V.: Thabatos Thiffanos Timberley, M.: Ariane, Eig.:
Claudia Schröder. Uitmuntend rastype. Zeer
rastypisch hoofd. Wolfachtige expressie. Mooie
wigvorm. Correcte oren. Mooie lichte ogen.
Goed aangesloten lippen. Mooi pigment. Mooie
topline. Zeer rastypische hoekingen voor en
achter. Mooi ovaal bot en hazenvoeten. Schaar
gebit. Prima staartlengte. Goede vachtstructuur.
Prima lichaam. Mooie staartdracht. Uitstekend
harmonisch gangwerk. Prima gepresenteerd.
90
4 UITMUNTEND Ariane, NHSB 2547539, G.:
16-2-2001, F.: Dhr. Q. Bernard, V.: Lashko Loenat
jarski Timberley, M.: Xerea Perro-Lobo, Eig.: Th.
Rusch. 14 jaar. Prima rastype. Mooi tevenhoofd,
wat benig door de leeftijd. Correct geplaatst
oor. Correcte verhoudingen in het hoofd. Mooi
pigment. Achter wat meer hoeking dan voor.
30

Polsen zijn wat minder sterk (leeftijd). Zeer krap
scharend gebit met versleten voortanden. Goed
ontwikkelt lichaam. Voor de leeftijd nog een uit
stekend gangwerk. Goed gepresenteerd. Zelfbe
wuste hond.
91
2 UITMUNTEND Inka Kamp., Deens en Int.
Kamp, NVK, VW'13, NHSB 2584011, G.: 9-11-2005,
F.: C.A.J. Rijswijk, V.: Eyatri Elupo Timberley, M.:
Estiga Ewina Timberley, Eig.: W.M.E. Broek. Prima
rasbeeld. Mooie verhoudingen. Goede topline.
Rastypisch hoofd. Mooi parallel. Goed geplaatst,
mooi licht oog. Mooie gesloten lippen. Droge
hals. Harmonische hoekingen. Ovaal bot en
hazenvoeten. Mooi lichaam. Correcte staart.
Goede vacht. Vlot gangwerk, achter wat nauw.
Prima gepresenteerd.
92 3 UITMUNTEND Barbara, NHSB 2461436, G.:
24-6-2003, F.: W. Bloem-Spanjer, V.: Egor Elihu
Timberley, M.: Yevka Yvana Timberley, Eig.:
Constance Yvonne Zijderhand Abelsma. Mooie
ranke verschijning. Mooi hoofd met zeer vrouwe
lijke expressie. Mooie belijningen. Correct aan
gezet oor. Goed gedragen oor. Correct ge
plaatst oog. Mooi pigment. Evenredige hoekin
gen. Ovaal bot en hazenvoeten. Schaargebit.
Nog zeer vlot en soepel gangwerk. Toont zich
veel jonger dan haar werkelijke leeftijd. Goed
gepresenteerd. Goede vacht.

Oishani Othari van Koekie's Ranch

DE NATIONALE 27 juni 2015

Lyco van de Wolfsdreuvnik

Aegir

Keurmeester: Dhr. J.R. Douma.
Reuen:
Tussenklasse: Mysmoke van de Wolfsdreuvnik, ei
genaar: Mr. en Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-
Tonnard Jan & M. & J., verzorger: N. Immers. 1
uitmuntend. net anderhalf jaar, wolfsgrauw,
hele fraai reu, mooi van maat en lichaamsleng
te, lang mannelijk wogvormig hoofd met prima
oorstand, fraaie gele ogen, prima pigment,
goede halslengte en schoft, ruim voldoende
vaste bovenbelijning, correcte croupe en
staartaanzet, efficient gehoekt achter correct
voor gehoekt, middelkrachtig bone maar past
bij totaalbeld, fraaie vacht, goede borstdiepte,
ribwelving en voorborst, correcte hazenvoeten,
copmpleet scharend gebit, gaat gestadig en
lichtvoetig in ring, tikje los voor, heel fraai van
type, tijdens het gaan iets trots op z'n staart.
Openklasse: Lyco van de Wolfsdreuvnik, eige
naar: R.P. Hoving. 1 uitmuntend CAC Best of
Breed. Ruim 2 jaar, hele fraaie en typische
reu, staat volledig in balans, mooi mannelijk
wigvormig hoofd, nagenoeg 1 op 1, geel oog,
prima pigmenten, correct aangezet en ge
plaatst oor, goede halslengte, prima schoft,
correcte bovenbelijning, croupe en staartaan
zet, functioneel gehokt achter, staat goed onder
het lichaam, mooi bot, sterke hazenvoeten, pri
ma borstpartij, fraaie vacht, correcte staartleng
te, helemaal compleet, scharend gebit, hele
fraaie reu, wees trots op hem! Lothar van de
Wolfsdreuvnik, eigenaar W.J. van der Laan.uit
muntend. 3 jaar en 2 maanden. Krachtige sub
stantievolle reu, langer dan hoog, krachtig
mannelijk wigvormig hoofd, nagenoeg 1 op 1, 
correct geel oog, prima pigmenten, correct
aangezet oor, mooi afgeronde punten, correcte
halslengte en schoft, sterke bovenbelijning, goe
de croupe, achter iets royaler gehoekt dan voor,
krachtig bot, goeie hazenvoeten, sterke borst,
goede vacht, compleet scharend gebit, correc
te staartlengte, tijdens het gaan graag iets
lichtvoetiger en gestadig gezien om het totale
plaatje. Malek van de Wolfsdreuvnik, eige
naar: R.S. van Haastrecht. 3 uitmuntend. 19
maanden, fraaie jonge reu, goed van maat en
lichaamslengte, krachtig wigvormig mannelijk
hoofd, gele ogen, correcte oorstand, prima
pigment, correcte hals en schoft, sterke boven
belijning, achter tikje royaal gehoekt met name
in de sprong, voor correct gehoekt, mooi bot,
goede hazenvoeten, prima vacht, correcte
borstdiepte breedte en welving, gaat tpyisch en
gestadigd door de ring, lichtvoetig, correcte
staartlengte, volledig scharend gebit.
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Leff van de Wolfsdreuvnik, eigenaar: P.M. & A.
M. Melsen, 2 uitmuntend, reserve CAC. 38
maanden, hele fraaie reu, mooi van maat en li
chaamslengte, lang mannelijk wigvormig hoofd,
typische oogkleur en oogopslag, prima aange
zette en gedragen oren, prima pigment, correc
te halslengte, goede schoft, typische bovenbe
lijning, correcte staartaanzet dracht en lengte, 
gelijkmatig gehoekt voor en achter, staat goed
op de benen, mooie hazenvoeten, typische
vacht, correcte borstdiepte breedte en welving, 
compleet scharend gebit, gaat typisch en ge
stadig door de ring met juiste staartdracht, op
gebit tonen nog wel iets meer oefenen. Wees
trots op hem, hij is heel typsich. Le'Misun van de
Wolfsdreuvnik, eigenaar: J.J.P.A. van der Linde.
4 uitmuntend. 38 maanden, fraaie reu, mooi van
maat en lichaamslengte, mannelijk wigvormig
hoofd, nagenoeg 1 op 1 met mooie gele
ogen en typisch pigment, oren zijn prima aan
gezet, correcte hals, goede schoft, zeer solide
lichaam, juiste croupe en staartaanzet alsmede
lengte, efficient gehoekt achter, ruim voldoende
voor, passend bone, staat zo nu en dan oostwest, goede borstdiepte breedte en welving,
fraaie vacht, gaat gemakkelijk door de ring, let
op dat je in het juiste tempo blijft lopen, correcte
staartdracht, compleet gebit, fraai geheel. Whi
tefang's Amarok-Nanook Luthor of Angou
Loup's Mountain, uitmuntend. 3 en hallf jaar,
krachtige reu, correct van maat en lengte van
lichaam, mooi gevormd mannelijk hoofd, nage
noeg 1 op 1, gele hoge en typische oogopslag, 
correct oor, prima pigmenten, goede hals, sterk
lichaam, goede bovenbelijning, goede croupe
en staartaanzet alsmede lengte, correct ge
hoekt achter, passend bone bij het totaal
beeld, goede hazenvoeten, fraaie vacht, com
pleet scharend gebit, bij het juiste tempo kan hij
gestadig en typisch gaan, heel fraai geheel. Levi
van de Wolfsdreuvnik, eigenaar: Mr. en Mevr.
en Juffrouwen Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J.,
verzorger: G. Welgraven. zeer goed, 2 en half
jaar, zeer jong ogende reu, wolfsgrauw, correcte
maat en lichaamslengte, staat in lichaam nog
volledig in ontwikkeling, mannelijk hoofd, met
prima oorstanden, correct oogkleur en pigmen
ten, correcte hals, ruimvoldoende vaste rug in
stand en beweging, correcte croupe en
staartaanzet, bot past bij totaalbeeld, correcte
hazenvoeten maar staat zo nu en dan wat oostwest, ruim voldoende gehoekt achter, correcte
beharing, mag in borstpartij nog verder ontwik
kelen, reu doet in totaliteit heel erg jeugdig
aan, compleet gebit, tijdens gaan achter tikje
koehakkig, dit vertoont hij ook tijdens stand, cor
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recte staartlengte, kan goed gaan als hij wil
maar totaalbeeld oogt zeer jeugdig, hij heeft
nog tijd nodig. Manowar van de Wolfsdreuvnik,
eigenaar J. van Asten, zeer goed. Anderhalf jaar,
reu van goede maat, iets langer dan hoog, 
krachtig mannelijk wigvormig hoofd, mag niet
breder in schedel, geel oog, prima pigmenten,
zou oren iets optimaler mogen gebruiken, cor
rect pigment, goede hals, sterke rug met goede
croupe en goede staartlengte, achter en voor
gelijkmatig in hoekingen, staat goed op benen,
prima hazenvoeten, correcte borstdiepte, vol
doende ribwelving, correcte vacht, compleet
gebit, staat bijna tang, tijdens gaan graag iets
gestadiger gezien. Aegir, eigenaar: J.F. Calter.
zeer goed. 6 en half jaar, krachtige substantie
volle reu, die in iets te royale conditie gepresten
teerd word, wel veel kwaliteiten, mooi mannelijk
wigvormig hoofd, net van de gele kleur af in
oog, correcte oorstand, prima pigmenten,
krachtige hals die wat droger had gemo
gen, sterke rug, efficient gehoekte achterhand
met mooie brede dijen, passend bot, hazenvoe
ten, prima vacht, de royale conditie waarin hij
verkeert komt het gestadigde gangwerk niet ten
goede, scharend gebit.
Kampioensklasse: Joscha van de Wolfsdreuvnik,
eigenaar: Mr. en Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-
Tonnard Jan & M. & J., 1 uitmuntend. 4 en een
half jaar, wolfsgrauw reu van goede maat, dui
delijk langer dan hoger, mannelijk wigvormig
hoofd, mooi geel oog, prima oorstand, fraaie
pigmenten, correcte halslengte, vaste bovenbe
lijning, goede croupe, mooie brede dijen, achter
tikje royaal gehoekt ten opzichte van voor, bot
past bij totaalbeeld, mooie hazenvoeten, fraaie
vacht, goede borstdiepte breedte en welving, 
compleet scharend gebit, tijdens het gaan loopt
hij correct, voor het ideaal zou iets meer gesta
digder mogen gaan. Nosh, eigenaar: R.P. Ho
ving. 2 uitmuntend.7 jaar, wolfsgrauw, middel
grote reu, iets langer dan hoog, krachtig man
nelijk wigvormig hoofd, met mooie gele ogen,
prima pigmenten correct aangezette oren,
krachtige hals die iets droger zou mogen, sterke
rug met goed croupe en staartaanzet, prima
brede dijen, niet overdreven gehoekt achter, zo
ook voor, bot past bij totaalbeeld, correcte ha
zenvoeten, prima vacht, goede borstontwikke
ling, compleet scharend gebit, tijdens gaan
loopt hij correct doch voor ideaal mag wat ge
stadiger.

Teven:
Jeugklasse: Fylgja, eigenaar: N. Smit- le Poole. 1
uitmuntend. Bijna 1 jaar, wolfsgrauw, jong
ogende en nog volledig in ontwikkeling staande
teef, knap geheel nu al, wigvormig vrouwelijk
hoofd, met fraaie gele ogen en typiche oogop
slag, prima geplaatste oren, correcte pigmen
ten, goede hals, al mooi lichaam voor leeftijd, 
correcte croupe, staartaanzet alsmede lengte,
prima brede dijen, voor en achter in balans ge
hoekt, typisch bot, mooie hazenvoeten, fraaie
vacht, gaat vanzelfsprekend nog wat jeugdig
los, maar loopt makkelijk en energiebesparend
volledig gebit. Runa, eigenaar: N.L. Krijgsman. 2
zeer goed. Bijna 1 jaar, middelgroot teefje,
wolfsgrauw, duidelijk langer dan hoog, vrouwe
lijk wigvormig hoofd met mooie gele ogen
typische oogoplsag en correct geplaatste
oren, fraaie pigmenten, correcte hals en schoft
ruimvoldoende vaste bovenbelijing zowel in
stand als gaan, correcte croupe, mooie brede
dijen, goed bot, prima hazenvoeten, zo nu en
dan iets oost-west, fraaie vacht, al goed ontwik
kelde borstpartij, scharend gebit volledig, tijdens
gaan is hij nog erg jeugdig los, maar bij juiste
tempo wel stadig.
Tussenklasse: Mitawa van de Wolfsdreuvnik,
eigenaar: M. Mertens. 2 uitmuntend. Anderhalf
jaar, wolfsgrauw, middelgroot teefje duidelijk
langer dan hoog, fraai wigvormig vrouwelijk
hoofd, mooi geel oog met prima oogopslag en
pigmenten,correct oor, voor ideaal iets meer
onderkaak nodig, goede hals, sterke bovenbe
lijning met goede croupe en staartaanzet, ach
ter iets royaler gehoekt dan voor, goede borsdt
diepte breedte en welving, bot past bij totaal
beeld, mooie hazenvoeten, typische vacht, tij
dens het gaan is ze nog wat jeugdig los, bij
juiste tempo kan ze ruim voldoende stadig gaan.
Openklasse: Alfa, eigenaar: C. ZijderhandAbelsma. 1 uitmuntend. 6 en half jaar, middel
grote teef, duidelijk langer dan hoog, wigvormig
vrouwelijk hoofd, mooi geel oog, prima pigmen
ten correct oor, gode hals, sterke rug, goede
croupe en staartaanzet, correct hoeking achter
en voor, prima hazenvoeten, goede borstbreed
te diepte en welving, goede vacht, scharend
gebit, kan goed en lichtvoetig gaan.

Kampioensklasse: Whitefang's Ajia Ishaniof
Angou Loup's Mountain, 1 uitmuntend. 5 jaar,
hele fraaie kampioenssteef,, wolfsgrauw, mooi
van maat en lichaamsverhouding, vrouwelijk
wigvormig hoofd, correct geel oog, prima ge
plaatst, correcte oorstand en fraaie pigmenten, 
goede hals, prima schoft, correcte bovenbelij
ning, croupe en staartaanzet, hoekingen in ba
lans, staat goed op de benen, goede hazenvoe
ten, mooi borstdiepte breedte en ribwelving,
fraaie vacht, compleet scharend gebit, gaat
gemakkelijk soepel en lichtvoetig door de ring.
Veteranenklasse: Inka, eigenaar: W.M.E. Broek.
1 uitmuntend res. CAC Beste Veteraan.9 en half
jaar, wolfsgrijze teef van mooie maat, duidelijk
langer dan hoog, fraai wigvormig vrouwelijk
hoofd, goede oogkleur, prima oorstand, hele
fraai pigmenten, goede hals schouder en bo
venbelijning, correcte croupe staartaanzet, effi
cient gehoekt rondom, middelkrachtig in bot,
staat goed op benen, mooi hazenvoeten, cor
recte borstdiepte breedte en welving, goede
vacht, correct gebit, gaat gemakkelijk moeite
loos en energiebesparend door de ring, in tiptop
conditie voorgebracht. Barbara, eigenaar: C.
Zijderhand- Abelsma. 2 uitmuntend.12 jaar oud,
in tiptop conditie voorgebrachte wolfsgrijze
teef, mooi van maat, iets langer dan hoog,
wigvormig vrouwelijk hoofd, prima oorstanden,
fraaie pigmenten, passende oogkleur,
goede hals en schoft, sterke rug, effeicient ge
hoekt in achterhand, ruim voldoende in voor
hand, zag graag ietsje sterkere middenvoeten,
goede hazenvoeten, goede borstdiepte breed
te en welving, fraaie vacht, gaat nog gemakke
lijk door de ring, ruim voldoende energiebespa
rend, scharend gebit.

Barbara
foto gemaakt door Harold van Zandvoort
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Dortmund VDH-Europasieger 9 mei
2015
Keurmeester: Mr. Rolf Blessing(D)
Teven:
Kampioensklasse: Lajolie van de Wolfsdreu
vnik. eigenaar: C. Schröder 1 uitmuntend Anw.
Dt.CH.VDH CAC/CACIB Ausgewogen aufgebau
te Championhündin, sehr feminer Kopf, gute
front, gute Haarstruktur, flotten Gangwerk.
Tevens behaalde op deze tentoonstelling Lajo
lie van de Wolfsdreuvnik van eigenaar: C.
Schröder, fokker: Mr. en Mevr. en Juffrouwen
Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J. de "Europasieger"
(VDH-Esg'15) titel.

Arnhem 23 mei 2015
Keurmeester: Dhr. Z. Trainin (IL).
Reuen:
Jeugdklasse: Mysmoke van de Wolfsdreuvnik.
eigenaar: Mr. en Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-
Tonnard Jan & M. & J, verzorger: N. Immers. 1
zeer goed, A typical young bitch male Good in
coat. Well boned. Very nice feminin head. Scissor
bite. Well carried ears. A bit sunken back. Narrow
in the front, well tucked. A bit cow hocked in the
hindlegs. Weaving legs in the front in the move
ment. Nice temparement.
Teven:
Jeugdklasse: Mitawa van de Wolfsdreuvnik. ei
genaar: M. Mertens. 1 zeer goed, A well balan
ced young bitch, good in coat, well boned. Nice
female with yellow eyes, well-sett ears, scissors
bite. Perfect topline, straight in front, a bit cow
hocked in hindlegs. Well angulated. Very nice
movement. A bit restricted in the ring.

Oishani Othari van Koekie's Ranch
Eigenaar Claudia Schröder samen met keur
meester De heer G. Jipping
Foto door Tawa Miciya Kennel

WORLD WINNER SHOW Milaan 14
juni 2015
Keurmeester: Dhr. G. Jipping
Teven:
Openklasse: Lajolie van de Wolfsdreuvnik. ei
genaar: C. Schröder 3 uitmuntend.
Veteraanklasse: Oishani Othari van Koekie's
Ranch. eigenaar. C. Schröder, 1 uitmuntend.
Tevens behaalde op deze tentoonstelling 
Kamp. Oishani Othari van Koekie's Ranch, Lux/
Deens/VDH-Dt.Ch./Zweeds/Int.Kamp/Dt.Vetr.Ch
(VDH),KBHV'07,DKK'07,WW'08,W'10,EW'11,VDH-G
W'13,BW'13,VDH-Evsg'14,B.V.W.NL'14,VDH-Bvsg'14,
W'14,VW'14,NVK.,VWW'15 van eigenaar: Clau
dia Schröder, fokker: L. Hekhuis. de 'VETERAAN
WORLD WINNER'(VWW'15) titel.
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Mitawa van de Wolfsdreuvnik
Foto door Harold van Zandvoort

Canex Dynamic

Slecht eten, huidklachten,
spijsverteringsproblemen?
Denk dan direct aan Canex
Dynamic. Adult Fish & Rice
bijvoorbeeld is geschikt voor
zelfs de meest gevoelige hond!

Natuurlijk goed voor honden,
natuurlijk goed voor u!

• 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
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unieke kennel regeling
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.

NATURES

BEST

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

Indien onbestelbaar:
Nieuwedijk 5, 6677 PA Slijk-Ewijk

Fijne zomer!
We wensen u een fijne zomer toe!

