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Whitefang's Bayala Mirusha of Angou Loup's Mountain
Op 3 november kreeg Whitefang's Arusha Ishani of Angou Loup's Mountain een pup van Le'misun
van de Wolfsdreuvnik, kort genaamd Bayala. Bayala groeit op met haar oma Oishani Othari van
Koekie's Ranch en nichtje Lajolie van de Wolfsdreuvnik. Eigenaar en fokker Claudia Schröder heeft
besloten Bayala zelf te houden.
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Voorwoord door de voorzitter
2015 loopt op zijn laatste benen en het is weer
wat warmer dan vorig jaar…. Dat blijkt de toe
komst te worden. Aangezien ik wat hoger woon
dan jullie en wat grond heb, ben ik mij al mentaal
aan het voorbereiden om de klimaat vluchtelin
gen met een SWH uit Nederland op te vangen in
2030. Daarna verhuizen we met zijn allen dan
nog minimaal 50 m hoger om daar dan van onze
Saarlooswolfhonden verder te kunnen genieten.
Of toch niet? Want wanneer jullie dit lezen zullen
we al weten of men in Parijs tot een ernstig kli
maatakkoord is gekomen, zodat jullie toch ge
woon in de lage landen kunnen blijven wonen
mét jullie SWH. Mag ik dit voorwoord dan ook
onmiddellijk starten met een wens? Ik wens jullie
en de hele wereld een goed klimaatakkoord toe
én de realisatie hiervan! Misschien kan ik zelf ook
een bijdrage leveren door wat minder SWH-kilo
meters te rijden?
Maar nu terug naar onze vereniging.
Op de ledenbijeenkomst van 21 november
mochten we een vrij grote groep geïnteresseer
de en gemotiveerde leden ontmoeten. Het werd
een namiddag waar op een open en kritische
wijze met elkaar werd gesproken en nagedacht.
Voor herhaling méér dan vatbaar! Deze leden
bijeenkomst was het gevolg van de gemaakte
beloftes op de gewone Algemene Ledenverga
dering (ALV). Tijdens deze ALV had het bestuur
het mandaat gekregen om verkennende ge
sprekken te voeren met andere, buitenlandse,
SWH verenigingen. Dit binnen het kader van het
zoeken naar een betere en ruimere toekomst
voor de SWH. We beloofden hier verslag van uit
te brengen in het najaar.

Maar vooraleer we deze gesprekken aangingen,
bogen we ons met het bestuur over de identiteit
van onze vereniging, onze visie en onze missie.
Om in dialoog te kunnen treden met iemand,
moet je immers duidelijk je eigen identiteit kun
nen aangeven. Dit was een boeiende oefening.
Het resultaat hiervan werd op de laatste ALV aan
de leden gepresenteerd. Zij gingen hierover met
elkaar en het bestuur in dialoog en gaven enke
le tips om het geheel nog sterker te maken. De
herwerkte versie zal nog op de bestuurstafel
komen, om daarna op de website te worden
gezet. Zo kan iedereen die ons wil leren kennen,
snel en duidelijk zien waar wij voor staan.

Vervolgens bracht het bestuur verslag uit van de
gesprekken met Duitse, Belgische en Franse
rasverenigingen. Ze waren allen: klein, kwets
baar, op één na niet erkend, zoekend naar
kennis, bewust van de problematiek in hun po
pulatie, gemotiveerd, verbaasd over het door de
RVB ondersteunde outcrossproject van de
AVLS… Samenwerking met onze vereniging
zagen ze allemaal als een meerwaarde en een
kans voor een betere toekomst voor de SWH.
Enkelen hadden concrete voorstellen rond pro
jecten of activiteiten. De leden gaven het bestuur
de toelating om hier werk van te maken.
Lees verder op pagina 5.
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Bestuur

Rasinformatie

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

Artikelen en foto's voor het
clubblad

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 Lex van de
Wolfsdreuvnik
Moeder van Lex is Whitefang's Ajia Ishani
of Angou Loup's Mountain en vader Joscha
van de Wolfsdreuvnik
Fokker: Familie Verbeeck.
Eigenaar: Liesbeth Hofwegen.
De foto is van 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

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 1 maart 2016.

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

Dat er binnen deze verenigingen ook interesse is
om met onze honden te kunnen fokken wisten
we natuurlijk al. Dat er leden van buitenlandse
rasververenigingen ook lid van de NVSWH zijn én
honden van de NVSWH bezitten is een realiteit
waar we mee moeten leren omgaan. Iedereen
sprak zich sterk uit voor de kwaliteit van ons ge
centraliseerde fokbeleid. Op de gewone ALV
hadden de leden het bestuur ook de toelating
gegeven om te onderzoeken of er mogelijks
buiten onze vereniging look-a-likes met SWH
stamboom te vinden zijn die mogelijks interes
sant kunnen zijn voor onze populatie. Deze
zoektocht is bezig. De lat ligt echter erg hoog,
vooral op vlak van gezondheid. Het lijkt op het
zoeken van een speld in de hooiberg.
De leden gaven ook toestemming om te onder
zoeken of er geen outcross kon gebeuren met
een ander ras. Ook hier doet het bestuur onder
zoek rond. Indien hier beslissingen, keuzes of
opties moeten worden genomen, zullen we jullie
vanuit het bestuur hier uitgebreid over consulte
ren.
Vorige week zaterdag was ik op de ALV van de
RVB waar ze hun pr-campagne voorstelden
waarmee ze het beeld van de rashond bij Jan
en Mien Modaal willen oppoetsen. Een lovens
waardig en hoogdringend initiatief van onze
overkoepelende organisatie. Misschien heb je
ondertussen de radiospotjes al gehoord? Hope
lijk kan het tij rond de slechte reputatie van de
stamboomhond in Nederland ten goede keren
en de interesse van de mensen in de zorgvuldig
gefokte rashond opwekken. Daar kunnen wij als
NVSWH alleen maar achter staan.
Want zorgvuldig fokken, vanuit ons gecentrali
seerde fokbeleid, is onze navelstreng. Toch moet
ik vaststellen dat op vlak van fokkerij 2015 ook
geen schitterend jaar was.
Ondertussen ligt ons Verenigings Fok Reglement
(VFR) al geruime tijd bij de Raad. De laatste
communicatie hierover geeft aan dat dit nu zeer
snel definitief goedgekeurd zal worden Dit is dus
eindelijk bijna van de baan. Onze nieuwe statu
ten en huishoudelijke reglementen werden no
tarieel bekrachtigd en zijn nu dus effectief in
werking!
Voor 2014 hoop ik dan ook dat jullie: hoopvol
uitkijken naar de eerstvolgende loopsheid van
jullie teefje, in de verleiding komen van mooie
puppyogen, verlangen naar de gezellige gelui

den uit de werpkist, genieten van spelende
gekke puppy’s in huis en tuin, trots de nieuwe
eigenaars ontvangen, voldaan en tevreden de
laatste pup uitzwaaien. Fokken is immers, naast
het werk, gewoon super leuk, steeds weer een
fantastische ervaring. En wanneer het fout dreigt
te lopen of het is niet echt dat verhoopte feest,
dan staan we als bestuur, samen met gemoti
veerde leden, klaar om jullie met raad en daad
bij te staan. Dit is ook onze eigenheid, onze
identiteit.
Voor 2016 wens ik ieder van jullie een fantastisch
jaar toe. Met een goede gezondheid en vrede
voor jezelf en je naasten. Een jaar waarin je met
volle teugen mag genieten van onze kleine col
lectieve afwijking: de liefde voor de Saarlooswolfhond!
Jan Verbeeck
voorzitter

Saarlooswolfhonden kalender 2016
Het is zo ver! De Saarlooswolfhond kalender 2016
kan besteld worden. Dit jaar hebben we gekozen
voor een A3 kalender op 200 grams papier in HD
kwaliteit met een zijde mat finish. De kosten voor
de kalender bedragen € 10 per stuk excl. ver
zendkosten. Bestel snel, want de kalender heeft
een beperkte oplage!
Bestellen
Bestellen gaat eenvoudig, stuur een e-mail naar
wolfhondenonline@gmail.com en geef aan
hoeveel kalenders u wilt bestellen en naar welk
adres deze verzonden dienen te worden. U ont
vangt dan een bevestigings e-mail met de infor
matie voor de betaling. Na betaling zal uw be
stelling verzonden worden.
Op de voorzijde van de kalender staat Luthor
Lesharo Timberley
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Betaling van uw contributie in 2016
Binnenkort starten we weer met een nieuw jaar. Ook in het nieuwe jaar willen we u weer graag
voorzien van een mooie clubbladen en nieuwsbrieven. We vragen u dan ook om uw contributie
tijdig te betalen. De contributie voor 2016 bedraagt € 25 voor leden en € 15 voor gezinsleden. Lees
onderstaande goed door en onderneem actie wanneer nodig.
Vorig jaar zijn we begonnen met automatische incasso's. Dat werkt voor ons als vereniging het
meest efficiënt.
Wanneer u een incassoformulier heeft ingevuld wordt op 15 januari de contributie voor 2016 geïnd.
Heeft u nog geen incassoformulier ingevuld dan vragen we u om dat alsnog te doen. U kunt een
formulier aanvragen via penningmeester@saarlooswolfhonden.nl
Wilt u persé niet per incasso betalen, dan vragen wij u om het lidmaatschapsgeld vóór 15 januari
te betalen. Dat kan via Rabobank NL47 RABO 0348 0587 80. Voor buitenlandse betalingen is de
Swiftcode van de bank RABONL2U
Wij stellen uw medewerking zeer op prijs.
Julia Pau
Penningmeester

Actief het nieuwe jaar in! Komen jullie ook?
Graag nodigen we jullie uit voor een nieuwjaarswandeling en agiltymiddag op zondag 7 februari
2016 in Zoetermeer. Midden in de randstad biedt het Westerpark en aansluitend het Balijbos ons
een mooi stukje natuur voor een wandeling van ongeveer 2 uur. Om opstootjes te voorkomen,
blijven de honden tijdens de wandeling aangelijnd.
Behendigheidsavontuur!
In samenwerking met de Stichting Hondenschool Zoetermeer zullen we na de wandeling nog
kunnen nakletsen in hun clubhuis. EN het team van de hondenschool zal ons begeleiden in een
behendigheidsavontuur! Samen bezig zijn met de honden is heerlijk en veel Saarlooswolfhonden
vinden behendigheid prachtig (in hun eigen tempo). We zijn erg blij dat de Stichting hondenschool
Zoetermeer met begrip voor het karakter van de Saarloos ons de mogelijkheid wil geven om van
12:00 tot ongeveer 14:00 samen met onze honden lekker aktief met oa. de hindernissen, tunnel,
kattenloop en A schutting aan de slag te gaan!
Waar en wanneer?
We verzamelen om 9:45 uur op Buytenparklaan 8, 2717 AX, Zoetermeer
Wie gaat er mee?
De wandeling en agilty is bedoeld voor leden en geintresseerden in de Saarlooswolfhonden van
de NVSWH. In verband met de voorbereidingen van de agility en zodat we op het verzamelpunt
van de wandeling kunnen wachten, is het prettig te weten wie er allemaal komt.
Je kunt je aanmelden via Nanouk Immers
immers@saarlooswolfhonden.nl
of
06-36542167
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Clubmatch 2016: zaterdag 21 mei!
Noteer vast in uw agenda: Clubmatch 2016: zaterdag 21 mei!
Keurmeester voor deze Clubmatch zal zijn: Mw. N.G. Timmermans-Kadenko
De locatie is net als in 2015: Recreatiecentrum 't Zwarte Water in De Mortel.
Details volgen later, maar hou de datum vast vrij!
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‘Dagboek van een Saarlooswolfhond’ (deel 56)
Hallo lieve lezers,
Na een tijd van stilte, heb ik toch weer een pen in mijn poot genomen. Ben nu niet zo vrolijk, want
ik heb net gehoord wat voor vreselijks er in Parijs is gebeurd. Wat een monsters kunnen sommige
mensen worden! Ze denken dat ze van een ‘Zero’ een ‘Hero’ kunnen worden en dat door zoveel
leed te veroorzaken. Ik kan er met mijn hondenverstand niet bij. Schieten ze ook nog ‘Diesel’ een
politiehond dood…….
Toch ga ik proberen er een leuk stukje van te maken om jullie iets op te vrolijken.
15 december bereik ik de mooie leeftijd van 11 jaar. Jeetje, wat oud al! Je zou het wel niet zeggen
als je me ziet, alleen een beetje aan mijn ogen en als ik lang gelegen heb kom ik iets strammer
overeind. Maar ik ren nog steeds achter reeën aan en speel iedere dag nog met Moshe. Die houdt
me wel bij de les. Ik kan ook nog op mijn achterpoten lopen, net zoals de poedel in Alleen op de
Wereld. Dat doe ik vaak als we eten krijgen en ik daar dol enthousiast over word.
Ik ben een echte huishond, ik geniet van binnen liggen en vandaar uit alles te bekijken. Moshe
niet, die is graag buiten in de tuin en bekijkt daar alles wat er gebeurt.Hij wordt in maart 7 jaar, dat
zou je ook niet zeggen. We zijn samen een echt team en kunnen niet zonder elkaar, hebben nooit
ruzie. Op dit moment groeien de madeliefjes hier in het gras, vliegen er nog steeds hommels en
bijen door de tuin, wondere wereld, het is al bijna december! We hadden deze week ook weer een
teek en da’s minder…
’s Morgens laat Marianne ons al jaren apart uit, want als er dan iets gebeurd of als we een andere
reu tegen komen, kan ze ons niet samen houden, zo sterk zijn wij. Enfin, ik vertrek en Moshe blijft bij
Hans en gilt dan de hele boel bij elkaar. Huilen, springen, gaat bijna door de schuifpui en dat ie
dere dag, jaar in jaar uit. Je zou zeggen dat het went, maar integendeel. Het is maar goed dat we
geen buren hebben, want dan zou de politie bij ons aan de deur staan. Verder sloopt hij niet meer
de hele boel als we alleen thuis zijn.
Over huilen gesproken, wij hebben al jaren hier een cd met klassieke muziek met wolvengehuil er
op. Moshe huilt heel vaak, ik niet. Maar als die cd aan wordt gezet, spring ik bij het eerste gehuil
op, spring tegen Hans op en klem mijn poten om zijn nek. Succes verzekerd. Iedereen vindt dit zo
ontroerend om te zien! Moshe reageert helemaal niet op de muziek, zeker niet muzikaal!
In oktober zijn Moshe en ik een paar dagen in het pension in Etten-Leur geweest. Als we arriveren
worden we begroet met, ‘daar heb je de mannen weer’. Nu had op een gegeven moment Moshe
een klein scheurtje bij zijn nagel waar wat bloed uitkwam. Was er een nieuwe stagiaire die ons nog
niet kende, die tegen de andere medewerksters riep, jongens een van de twee Saarlozen is loops
geworden! Wij lagen natuurlijk in een deuk en de medewerksters ook, dat kan je wel geloven! Als
het waar was geweest, hadden we de voorkanten van de kranten gehaald!
Door de ramen naar buiten kijkend, zie ik een
IJsvogel op een tak bij de vijver zitten, die gaat
natuurlijk een visje vangen. Wat een schitterende
kleuren heeft het toch en wat bijzonder dat zo iets
moois in Nederland vliegt. Oranje en blauw van
kleur, net metaal. En wat ben ik een bofkont dit te
zien. Ook de Grote Bonte Specht hangt geregeld
in ons vetpotje te bungelen. Vaak samen, een
mannetje met rood hoofd en een vrouwtje met
een zwarte kop. Ze zijn niet echt bang voor ons,
omdat ze ons vaak zien.
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Nu nog even iets heel serieus. Ik las dat een zusje van Moshe in een asiel beland was. Sterk verma
gerd, te gek voor woorden. Ook al is je Saarloos voor jou niet te hanteren, roep in vredesnaam de
vereniging te hulp. Zij zijn altijd bereidt te helpen. Jouw Saarloos hoeft dus NOOIT in een asiel te
belanden! Gelukkig is zij bij lieve mensen terecht gekomen.
Iedereen wensen wij, Baruch en Moshe, fijne feestdagen toe en blijf van alle chocola af, dat is
dodelijk! Tot de volgende keer!
Groetjes van ‘Baruch’
‘From Baarle with Love’

Fijne Feestdagen!

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!

Timber Tanka Timberley (29.03.2003 - 10.11.2015)
Op dinsdag 10 november hebben we Timber Tanka Timberley laten inslapen.
Timber een van de bende van twaalf geboren op 29 maart 2003 en zoon van Trigger Tatarin Tim
berley en Empressa Egythe Timberley.
Timber is 12 jaar en bijna 8 maand geworden. Hij kreeg een dikke buik daar zijn we mee naar de
dierenarts geweest en hebben een echo laten maken daar uit bleek dat hij vlekken op zijn lever
had en dat het niet goed was. Dat was op 7 november en op dinsdag was hij al zo verzwakt dat
we de dierenarts hebben gebeld om langs te komen.
Hij ligt nu samen met Ranec achter bij ons in de tuin maar loopt in onze gedachten nog overal met
ons mee naartoe.
Het is een groot gemis.
Pieter en Grietje Nieuwenhuis
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Cornicky (21.03.2003 - 12.08.2015)
Cees en Anita lieten ons weten dat op 12 augustus 2015 Cornicky is overleden.
Cornicky was een dochter van Xeres Xanthe Perro-Lobo en Eskylian Egahvo Timberley
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Berusko (27.03.2009 - 10.11.2015)
Wij kregen het bericht van de familie Heidemann uit Duitsland dat hun hond Berusko is overleden
aan leukemie.
Berusko was een zoon van Inka en Luthor Lesharo Timberley
Op de foto Berusko als pup (bosbruin)

Laurinde Lyranak Timberley (16.10.2002 - 23.10.2015)
Wij kregen het bericht van de familie Verbeeck dat Laurinde op 23 oktober is ingeslapen.
Eigenaar van Laurinde was mevrouw Pielanen-Degenhardt

Laurinde was een dochter van Lynantha Lyranak Timberley en Thorick Tobias Timberley.
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Hamischa (6.11.2002 - 28.10.2015)
Op 28 oktober is Hamisha overleden, op 6 november zou onze Misha 13 zijn geworden. Wij hadden
eigenlijk het idee dat Hamisha wel 20 kon worden zo sterk en licht ze altijd liep. Toen Hamisha begin
januari 2003 bij ons kwam hadden we Ehra al, een Witte Herder van 5 jaar oud. Ehra moest de
eerste twee weken absoluut niks van Misha, tot het moment dat ze samen in een tuincentrum ineens
met elkaar begonnen te spelen. Sinds dat moment waren ze hechte vriendinnen en er altijd voor
elkaar.
Ehra overleed toen Hamisha 5 jaar was. Dat was niet makkelijk voor Misha, ze bleef de eerste tijd
toch vaak achterom kijken om te zien of we toch niet iemand vergeten waren. Een karaktertrek/
eigenschap van Saarloos wolfhond = roedel, roedel, roedel. Werd je eenmaal opgenomen in de
roedel was dat voor eeuwig en dat liet ze merken ook. Ze was ongegeneerd gepassioneerd en
hartstochtelijk. Als je tijdelijk opsplitste als groep begreep ze daar dan ook niks van, met bijbehorend
gedrag, pas later leerde ze daar beter mee om gaan en wij ook.
Misha bleek PRA te hebben waardoor we helaas niet met haar een nestje konden krijgen. Van enig
slecht zien hebben we overigens zelfs op de laatste bergwandelingen in de herfst niets van gemerkt.
Toen Misha 7 jaar was kwam Nouki, een Witte Herder pup. Misha was direct vanaf het begin een
& al MoederLiefde, ze bood Nouki zelfs de tepel aan. Eindeloos geduld had ze met deze kleine pup
en plezier maken met z’n tweeën stond voor haar voorop. Geen hond hoefde er maar aan te
denken om Nouki iets aan te doen. Zelfs toen Nouki allang groot en sterk werd bleef Misha optreden
wanneer ze vond dat dat nodig was.
Vanuit zichzelf ging ze echter nooit een gevecht aan, op de een of andere manier was ze zo dui
delijk dat dat simpelweg niet nodig was. Wij leerden dan ook veel van haar op ‘hondengebied’.
We werden ook rustig door haar gecorrigeerd als wij een van de honden onterecht of verkeerd
corrigeerden.
Haar duidelijke aanwezigheid, humor en speelsheid bleef al die jaren, zelfs de laatste jaren
dachten mensen vaak dat het een jonge hond was omdat ze zo speels en ondeugend kon zijn.
Alleen als een gesprek op straat haar te lang duurde, kon ze er bijstaan met een uitstraling alsof
ze toch echt al héél héél oud was. Daar had ze overigens al vroeg iets op gevonden: we stonden
regelmatig met iemand te kletsen met alleen een stukje hondenriem zonder hond eraan.
Ze heeft een mooi leven gehad met veel ruimte, vrijheid en veel van de wereld gezien. Ze ging mee
op al onze reizen, eerst in de tent en later in de camper. Als het maar niet te warm was.
Ondanks dat je weet dat je een hond waarschijnlijk zult overleven komt afscheid van zo’n levens
gezel altijd te vroeg. We wisten al een tijdje dat er iets met Misha haar gezondheid was. Met een
kijkoperatie in Frankrijk bleek ze niet operabele tumoren te hebben, daarna ging ze, ondanks haar
goede conditie en mooie vacht, ineens heel
snel achteruit.
Naast groot verdriet en gemis is er veel
dankbaarheid om zo’n uitzonderlijke vriend
schap te hebben mogen ervaren. Zoveel
vrolijkheid & zoveel aanhankelijkheid…
Rinze Heininga & Sabine de Vriend
Hamisha was een dochter van Eowynn Ele
na-Darva Timberley en Muriyek Miroslav
Timberley.
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Amber (16.02.2001 - 21.08.2015)
Helaas hebben wij onze Amber (stamboeknaam Aline), dochter van Lashko Loenatsjarski Timberley
en Xeres Xanthe Perro-Lobo op 21 augustus 2015 thuis moeten laten inslapen.
Wij missen haar enorm, hoewel het soms nog maar gisteren lijkt dat wij haar als kleine pup in België
gingen ophalen. Ze was de jongste van de 9 pups uit haar nest, maar wist meteen precies wat ze
wilde en wat ze niet wilde.
We hebben veel plezier met haar beleefd en zij heeft ons ook veel geleerd. Als we haar riepen keek
ze altijd eerst even om zich heen om te kijken waarom zij toch moest komen.
Ze was terughoudend naar onbekende mensen, maar als het iemand niet goed voelde dan ging
zij naast haar vrouwtje staan en straalde duidelijk boodschap uit "blijf van mijn vrouwtje af". Dat
zelfde gedrag liet zij ook zien als andere honden te dicht in de buurt van haar vriend Peter het konijn
kwamen.
We hebben ons vaak verbaasd over haar duidelijke en effectieve manier van communiceren met
andere honden, andere dieren en mensen. Haar diversiteit aan lichaams- en gezichtsuitdrukkingen,
haar voorkeuren en vooral haar feilloze intuïtie.
We zouden een boek over onze avonturen en belevenissen met haar, over de fratsen die ze uit
haalde, het uitbreken, het open maken van de koelkast, enz. kunnen schrijven.
We hopen dat ze nu weer 'ergens' vrolijk en gezond haar dingen doet.
Hans Busser en Erna Janssen
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Biryook Briana Timberley (15.12.2004 - 22.08.2015)
Arthur en Pieter lieten ons weten dat Biryook is overleden:
We hebben bijna 11 fantastische jaren met Biryook gehad. We zijn blij dat we haar in de laatste
fase van haar leven konden geven wat ze wilde. De laatste wandeling zal voor altijd in ons hart
gegrift blijven. De glimlach op haar snuit terwijl ze op pure wilskracht haar favoriete ronde in het
bos liep. Nooit zullen we dat vergeten! Een laatste bewijs van haar sterke karakter, een hond
waarvan wij zelf heel veel van hebben kunnen leren. We missen haar enorm!
Biryook was een dochter van Erivanne Eroxanne Timberley en Hagarov.
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De feestdagen met je hond(en)
Het is misschien niet leuk om een artikel te herhalen in een clubblad, maar toch is dat precies wat
ik nu ga doen. Want ook al is het onderstaande bij iedereen bekend; elk jaar weer komen dezelfde
ziektegevallen en problemen voorbij. Ik weet het: het is bekende materie, maar waar komen dan
elk jaar weer die spoedgevallen vandaan? Dus toch maar weer goed doorlezen en voorzichtig zijn.
De tijd van feestdagen en, al zou je het niet zeggen met dit weer, winter is weer aangebroken. En
met het aanbreken van deze tijd zien we in de dierenartspraktijk specifieke problemen voorbij
komen. Dat zijn: trauma door overbelasting (baasje vrije dagen, hond meer beweging), trauma
door het weer (ook je hond kan uitglijden bij gladheid), angst en onrust (vuurwerk) en vergiftiging.
Geen paracetamol
Bij het eerste zijn er misschien mensen die denken : Huh?, maar heus, het komt voor. Tijdens vakan
tieperiodes krijgen honden soms veel meer beweging dan gedurende de rest van het jaar. En
honden die al wat ouder zijn, of juist heel jong, kunnen dan simpelweg last krijgen van overbelasting.
Het dier gaat kreupel lopen of (meer) last krijgen van startproblemen. De remedie: rust en eventu
eel pijnstilling. Belangrijk hierbij is, dat je de juiste middelen gebruikt. En nee, Paracetamol is geen
pijnstiller voor dieren! Regelmatig komt het voor dat mensen hun hond een” paracetamolletje”
gegeven hebben of vragen of dat dat mag. NEE! Paracetamol is niet goed voor je hond. NIET GEVEN!
En voor de katteneigenaar: NIET GEVEN! Paracetamol is voor katten ronduit dodelijk giftig!
Trauma door het weer
Veel honden vinden sneeuw en ijs geweldig. Is het ook. Prima omstandigheden voor buiten spelen.
Maar ook je hond kan uitglijden op een gladde ondergrond, met alle gevolgen van dien. Breuken
en weke delentrauma, zoals bv: gescheurde kniebanden zijn geen sinecure. Minder ernstig, maar
wel heel vervelend zijn snijwonden van ijs, bevroren voetzooltjes en ijsklompen tussen de tenen.
Remedie: Let op je hond! Blijf niet te lang buiten, bescherm voetjes eventueel met vaseline en laat
je hond niet op het ijs lopen. Je hond weet het verschil niet tussen veilig en onveilig, dun ijs en kan
op ijs lelijk uitglijden, met alle gevolgen van dien.
Angst voor vuurwerk
Ja, en dan het grote probleem, ieder jaar weer. Angst en onrust tijdens de dagen van het vuurwerk.
Vaak begint de herrie al enige dagen(weken) van te voren en op die manier kunnen honden die
al wat angstig zijn echt een groot probleem opbouwen. Tijdens de jaarwisseling kun je eventueel
werken met sedatie, maar daar kun je moeilijk weken van te voren mee beginnen. Wat dan wel
? Hierover kun je veel lezen op internet (staat helaas ook veel onzin tussen) en vraag daarom advies
aan je dierenarts. Schakel eventueel een professionele gedragstherapeut in en dit alles liefst enige
tijd voor aanvang van de moeilijke periode.
Enkele tips: er zijn middelen al dan niet op natuurlijke basis, die een kalmerend effect hebben op
je hond: bv. Telizen (op basis van groene thee) Bach (emergency rescue druppels), Halsbanden
en verdampers die synthetische feromonen afscheiden die overeenkomen met de feromonen die
de moederhond afgaf in het nest en daarom kalmerend werken. Ook is er een zogenaamd
“Thunderjacket” op de markt. Simpel gezegd kun je dit vergelijken met het inbakeren van een baby.
Door druk op bepaalde punten zou het kalmerend werken. Dit zijn enkele mogelijkheden die je al
weken van te voren kunt gaan gebruiken.
Voor oudejaarsavond zelf nog wat tips: Laat je hond op tijd uit (aangelijnd!) en sluit de gordijnen.
Zet wat muziek of de tv aan en gedraag jezelf zo normaal mogelijk. Negeer het angstige gedrag
(ook niet corrigeren) en maak je niet druk als je hond een keer niet eet. Het negeren van angstig
gedrag wil niet zeggen dat je je hond niet aan mag halen. Aanhalen is immers iets wat je normaal
ook zou doen. Ga dit echter niet overdrijven en er zeker niet iets speciaals van maken. Nogmaals:
gedraag jezelf zoals je jezelf altijd zou gedragen. Je hond kijkt naar jou als baas voor bevestiging
van eventueel gevaar of dreiging. Ik weet dit is heel moeilijk, want juist als je gaat “doen” als normaal,
ben je al anders dan anders! Honden gaan af op heel subtiele signalen.
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Laat je hond niet alleen! Zeker niet als je sedatie gebruikt. Elke hond reageert weer anders op deze
middelen en sommige honden gaan knock-out van 1 pilletje en anderen stuiteren nog na twee
tabletten. Als je hond slaapt en niet wakker wordt als je ‘m roept, heb je teveel gegeven. Dat is niet
de toestand die je wil hebben. Geef aan het begin van de avond een lichte dosis en geef dan
eventueel rond een uurtje of half elf nog een beetje bij. Je wilt je hond kalmeren en minder gevoe
lig maken voor prikkels; knock-out is niet waar je voor moet gaan. Let verder op de lichaamstem
peratuur van je dier. Zorg dat je dier in een verwarmde ruimte is tijdens het gebruik van deze
middelen. Maar het allerbelangrijkste: Mocht je de jaarwisseling niet door kunnen komen zonder
deze vorm van medicatie, vraag advies aan je dierenarts. Zij zijn er om je hiermee te helpen en te
begeleiden. Je kunt beter een vraag teveel stellen, dan te weinig! Dit is niet iets wat je op eigen
houtje en met middelen van de dierenwinkel/ supermarkt moet ondernemen! De middelen die
daar verkocht worden, worden in de dierenartspraktijk niet meer gebruikt. (Als het goed is) Een
nadeel van die middelen is dat de hond wel onder zeil gaat, maar helaas hoort de hond nog heel
goed. Dus de oorzaak van de angst wordt heel goed waargenomen, maar het dier kan niet meer
reageren. Dit lijkt me een zeer beangstigende toestand!
Vergiftigingen en andere voedselproblemen
Met deze dagen eten we vaak meer en anders en ligt er vaker “voedsel” op goed voor je hond
bereikbare plaatsen. Let op!
Chocolade is natuurlijke een bekende. Chocolade bevat een stof: Theobromine, die giftig is voor
je hond. Hoe puurder de chocola en hoe groter de hoeveelheid, hoe groter het gevaar voor je hond.
Verder zijn netjes van rollade en prikkers en versieringen uit de boom bekenden uit de praktijk. In
mijn twintig jaar als para-veterinair heb ik bij meerdere operatieve ingrepen geassisteerd waarbij
dergelijke voorwerpen uit patiënten verwijderd moesten worden. Naast de gebruikelijke sokken,
zakdoeken, speeltjes, tennisballen etc, etc! gedurende de rest van het jaar. Braken en geen ont
lasting is een alarmsignaal!
En dan niet zo voor de hand liggend: Vaak wordt er gezegd dat als je hond iets heeft gegeten wat
niet goed voor ‘m is: laten braken. Soms inderdaad de juiste weg, maar dan wel in overleg met de
dierenarts en door middel van medicatie. Ben voorzichtig met het geven van zout. Wil je je hond
laten braken op zout, moet je al best veel geven en als de hond dan niet braakt, ben je verder van
huis. Zout is vanaf een paar gram al toxisch voor een hond en enkele grammen zout kunnen voor
een kleine hond al dodelijk zijn.
Maar ondanks alle gevaren die op de loer liggen: Hele fijne feestdagen voor alle honden en hun
baasjes! Geniet ervan! J
Monique Mertens, Para-veterinair
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‘Indian Fashion’ fotoshoot met Malek en Mysmoke
Nog even een terugblik naar een wame zomerdag..........
Op een warme vrijdag ochtend (5 juni) kreeg ik een berichtje van Nanouk. Zij was samen met
Smoke uitgenodigd op een Indianenstijl fashion fotoshoot. Een Saarlooswolfhond is qua look na
tuurlijk uitermate geschikt voor dit thema. Ze vroeg of Malek en ik dit ook leuk zouden vinden mee
te doen. Het leek mij een heel leuke ervaring, ook voor Malek omdat hij dan met een mede Saarloos
kon spelen.
De shoot was pas laat in de middag. Na wat drukte op de weg in een snikhete auto, kwamen we
aan bij de duinen in Noordwijk aan Zee. Nanouk was er al eerder en wist waar de locatie van de
shoot was. De honden konden lekker los rennen en razen. We kwamen aan bij een open plek in
de duinen. We maakten kennis met het team van Black Beach Studios. Malek en Smoke liepen los
en gingen hun eigen gang; lekker ravotten. De fotograven gingen de uitdaging aan om actie foto’s
van de jonge honden te maken. Nanouk en ik gingen ook met de honden op de foto bij wijze van
‘backstage herinnering’.
De modellen waren aan de late kant, zij hadden er al een hele dag op zitten en de planning was
wat uitgelopen. Ze waren al op de foto geweest met paarden en in andere outfits. De dames zagen
er statig uit met hen gekleurde Indianen outfits en prachtige kapsels. In gedachten zag ik Malek al
naar de fladderende jurken happen – dat kan hij weleens doen bij stressmomenten – maar geluk
kig gebeurde dat niet.
Mensen waren enthousiast over onze mooie Saarlooswolfhonden maar ze respecteerden de terug
houdendheid en eigenzinnigheid. Daarbij waren er veel koekjes, dus Malek en Smoke hadden er
wel zin in. Terwijl Nanouk zich achter de duinen verstopte (voor de foto) hield ze Smoke in de buurt
van de modellen. Ik vond het zelf iets lastiger om niet in de weg te staan en Malek van een afstand
commando’s te geven. Op een gegeven moment schoten beide honden weg, het leek of ze een
konijn opjaagden. Ze kwamen later nonchalant weer terug gerend, diva’s!
Er was regen voorspeld. Hierdoor werd de shoot eerder dan gepland afgebroken. Al met al was
het een super leuke ervaring, ook voor de honden. Toen we de foto’s eenmaal konden zien stond
ik echt perplex. Wat een prachtige hond heb ik eigenlijk! Het resultaat is echt verbluffend. Kijk wat
een pracht!
De foto's zijn gemaakt door Black Beach Studios

Marieke Poetsema
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Roodkapje en de Wolf
Een paar maanden gelden kwam ik via een forum voor paarden in contact met een jonge vrouw
die een oproep deed. Ze was op zoek naar sprookjesachtige paarden om fotos van te maken.
Haar grote passie is het verwerkelijken van sprookjes met foto’s. Zonder tekst, alleen een sprekende,
sprookjesachtige foto waar je je fantasie op los kunt laten en zelf je verhaal bij kunt verzinnen.
Nu heb ik 2 van dit soort ’sprookjespaarden’, Tinkers, en vond dit erg interessant natuurlijk. Ik schreef
met haar en stuurde foto’s van mijn paarden. Ze was erg geinteresseerd en wilde graag meer over
mij en mijn paarden weten. Ik vertelde hoe ik woonde en dat ik ook een wolfhond heb. Ik stuurde
haar foto’s van Lycan en ze was meteen door het dolle heen!
Wat bleek namelijk: ze is al een hele tijd van plan om een Roodkapje fotoshoot te doen! Ze vroeg
of ze Lycan daarvoor kon gebruiken en of ik misschien een klein meisje kende die Roodkapje wilde
zijn. Nu is het zo dat ik een buurmeisje heb die een perfecte Roodkapje zou zijn alleen wist ik niet
zeker hoe Lycan op dit alles zou reageren. Lycan is Lycan en is zacht uitgedrukt niet een hond die
staat te springen om nieuwe mensen te ontmoeten.
Maar goed, tuurlijk we proberen het. Je kunt eerst wel even op bezoek komen, dan kan hij vast aan
je wennen zei ik tegen de fotografe. Ze kwam langs en wonder boven wonder verliep dat eerste
contact redelijk gladjes. Ze wist precies hoe ze hem moest benaderen en gaf hem de ruimte die
hij nodig heeft bij een eerste contact.
We planden een dag voor de fotoshoot en ze zei dat ze mijn zoontje Elias zo schattig vond en dat
ze ook graag een foto van hem en Lycan wilde maken. Nu zijn die 2 als echte broers en wist ik dat
dat geen probleem zou opleveren.
Op de dag van de fotoshoot regende het pijpenstelen, maar gelukkig sloeg het weer later om! Ik
had een perfect stukje bos gevonden bij ons in de buurt voor de fotoshoot. Ik had ook een zakje
met stukjes worst klaargelegd, want Lycan kennende zou hij echt niet bij ons blijven staan om mooie
foto’s te maken, hij zou waarschijnlijk lekker rond gaan rennen in het bos.
Eenmaal bij de plek gekomen werd de fotografe direct verliefd op de enorme eeuwen oude stenen
muur die daar bekleed met mos op ons stond te wachten. Heel erg leuk maar……Hoe krijgen we
de kinderen EN Lycan op die muur en hoe houden we ze daar?! Daar komt de worst om de hoek
kijken ;)
De eerste was mijn buurmeisje die de mantel aan kreeg en netjes op haar post ging zitten. Ze kreeg
een stukje worst in haar hand en mocht het niet in één keer geven, zodat Lycan aan haar zou
ruiken en er foto’s gemaakt konden worden. HAHAHA! Ja dat ging echt super! Lycan had al gauw
door hoe hij op de muur moest komen en dat Emilie worst had :D
Na Emilie was het Elias beurt om Roodkapje te zijn en hij wilde maar wat graag die muur op. Hij
kreeg ook de mantel aan, maar aangezien hij pas 3 jaar is was het een stuk moeilijker om hem te
regiseren….ongeveer net zo moeilijk als Lycan hahaha.
Het was een erg leuke belevenis. We hebben in een deuk gelegen tijdens de fotoshoot om Lycan
die van de ene naar de andere kant rende en Elias die niet begreep dat de mantel zijn eigen
kleding moest bedekken.
Maar! Het resultaat is er wel naar geworden, laat mij presenteren: Elias en Emilie als Roodkapje en
Lycan als de grote, boze wolf :D
Groeten uit Zweden, van Claudia en Lycan.
De foto’s zijn gemaakt door de fotografe Miina Anahita uit Gothenburg.
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Terugblik naar 1970
Mag ik mij even voorstellen?
Mijn naam is Izar van de Kilstroom, geboren 17 Februari 1970, op de foto zit ik langs
mijn speelkameraadje Tilly toen zes jaar oud.
Onze eerste ontmoeting weet ik nog goed; ik was al 1 jaar en deze familie heeft mij in Dordrecht
bij kennel de Kilstroom opgehaald. De rit van Dordrecht naar Heel in Limburg in een VW-Kever ben
ik nooit vergeten; wiebelend op de achterbank tussen vrouwtje en dochter werd ik meteen
kotsmisselijk
Eenmaal gewend aan mijn nieuwe roedel heb ik mij vooral ontfermd over de dochter in de familie;
samen met haar veel geknuffeld en gespeeld, maar als er speelkameraadjes over de vloer kwamen
moest ik in de ren, gelukkig was dat maar van korte duur en ik vond het wel best die drukte makers
van een afstandje gade te slaan, ik hield wel alles in de gaten! Als bezoek eenmaal weg was mocht
ik weer naar binnen en nam ik bij voorkeur de hele bank in beslag totdat de baas kwam dan moest
ik eraf en dat deed ik dan ook … tergend langzaam… eerst uitgebreid rekken en strekken.. is heel
belangrijk!
Lange wandelingen deed ik graag maar andere honden vonden mij schijnbaar maar raar en
gingen mij toch een beetje uit de weg, ik kwam misschien wat hooghartig over..Tsja achter een
bal rennen, niet mijn ding, mijn baas probeerde het wel maar ik had er geen zin in dus dan moest
mijn kameraadje de bal maar gaan ophalen en dat vond ik WEL leuk; lekker achter haar aan
hollen en op het laatste moment de bal voor haar neus weggrissen ..haha.. die beteuterde snoet!
Oh Ja! Koeienvlaaien, HEERLIJK!!
Er mocht niets aan mijn roedel komen ik was zeer beschermend op mijn manier vooral naar de
kleine meid toe; ik zorgde altijd dat ik tussen haar en onbekenden ging staan, zo onopvallend
mogelijk natuurlijk, dan wist ik zeker dat haar niets kon gebeuren.
’s Nachts verbleef ik in de keuken en gang de familie sliep boven maar als mijn baas nachtdienst
had dan mocht ik mee naar boven waar ik de hele overloop in beslag nam en als iemand naar
de badkamer moest hadden ze pech ik verroerde geen vin; stap er maar over heen en sliep rustig
verder.
Ik heb daar fijne jaren gehad en weet zeker dat ik heb bijgedra
gen aan haar liefde voor honden en speciaal mijn ras. Ben heel blij
dat de NVSWH nog altijd bestaat en mijn ras met kennis en liefde in
stand houdt zodat mensen ook in de toekomst kunnen genieten van
mijn lieve, tikkeltje eigenwijze (ja, geef toe) karakter.
Dank daarvoor!!
Groet, Izar vd Kilstroom.

NB: Izar is overleden, 10 jaar oud, aan een leveraandoening. Hij is
thuis rustig ingeslapen.
Tilly Heinrichs
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Website Raad van Beheer
De Raad van Beheer heeft een nieuwe website: www.houdenvanhonden.nl
Daar vind je alle informatie voor liefhebbers van honden.
Wil je op de hoogte bljiven van nieuws? Dan kun je je op de nieuwsbrief 'Raadar' abonneren. Je
krijgt de nieuwsbrief dan per mail toegestuurd.
Je kunt de nieuwsbrief ook via je tablet bekijken. Download dan de app via de Apple of Android
store.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Opgroeiende puppies!

Tentoonstellingsuitslagen

Onderstaand een paar foto's van de opgroeien
de pups uit het nest van Loís van de Wolfsdreuvnik
en Kiron van de Wolfsdreuvnik.

Rotterdam 26 juli 2015

Ohzesde

Keurmeester: Mrs. Jean Lawless (IE).
Reuen
Tussenklasse; Mysmoke van de Wolfsdreuvnik,
eigenaar: Mr. en Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-
Tonnard Jan & M. & J, verzorger: N. Immers. 1
zeer goed. Almost 2 yrs of age, good size and
bone, well balanced in good coat and conditi
on,pleasing in head, lips good pigment, good
eye, well set ears, excellent neck, good chest
underline, moves ok behind, balanced and
steady sidecase, tense to loose top line, very
loose in front but, temperament very good in front
movement

Leipzig (DE) 'GERMAN WINNER' 23
augustus 2015
Omer

Keurmeester: mevr. Hassi Assenmacher- Feyel,
Duitsland.
Teven:
Veteranenklasse: Oishani Othari van Koekie's
Ranch, eigenaar: Claudia Schröder, 1 uitmun
tend, Anw.Dt.Vet. CH.VDH, Beste Veteraan. 10
jährige Hündin, in vorzüglicher Kondition vorge
stellt, femininer Kopf, keilförmig, gute Augenfar
be, viel Pigment, vorzüglich getragene Ohren,
noch immer vorzüglicher Körper, korrekt in allen
Teilen, vorzügliche Bewegung mit guter Ruten
haltung, gutes Haarkleid und Wesen.

Luxemburg (LU) 29 augustus 2015
Ayka en O'Gandalf
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Keurmeester: Christine ROSSIER, Zwitserland
Reuen:
jongste puppyklas: O'Gandalf, eigenaar: Olivier
Weber, 1 veel belovend, Beste Jongste Puppy

Rasspeciale Belgische Saarloos
wolfhonden Vereniging 6 septem
ber 2015
Keurmeester: dhr. B. Pouvesle, Frankrijk.
Reuen:
Babyklas: Odin, eigenaar: Vladimir Sergienko, 1
veel belovend, Beste Baby. Leuke jonge hond
van 4 maand, typisch hoofd en expressie,
schaargebit, excellent oog in vorm en kleur,
lichte ramsneus, goede bovenlijn, excellen
te staart, excellente borst, excellente standen en
hoekingen, excellent typisch, gangwerk, sociaal
karakter en karakteristiek voor de leeftijd. Omer,
eigenaar: CH. van der Geer/H.J.W.M de Wit, 3
veel belovend, Leuke hond van 4 maand,
schaargebit, excellent oor, klein oog, excellen
te schedel en neusrug, Excellente bovenlijn en
staart, excellente borst, nipte hoekingen, goede
beenderen in stand, Voeten licht uitdraaiend, in
beweging zweeft de achterhand en mankeert
een beetje stabiliteit, de beweging in zijaanzicht
is correct.
Intermediaireklas, Mysmoke van de Wolfsdreuvnik,
eigenaar: Mr. en Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-
Tonnard Jan & M. & J., verzorger Nanouk Immers,
3 uitmuntend. 21 maand, hond van goed type,
grootte en proportie, uitmuntend hoofd, uitmun
tend oog en oor, uitmuntend hals, uitmuntende
ruglijn, croups is iets te vlak, de staart is van
goede lengte maar is een beetje hoog aange
zet, goede parallele standen, de hoekingen zijn
nipt, de begewegingen zijn vlot, tijdens het lopen
wordt de staart hoog gedragen.
Openklas: Malek van de Wolfsdreuvnik, eige
naar: R.S, van Haastrecht, zeer goed. 22 maand,
goed type, hoofd in goede verhoudingen, com
pleet schaargebit, uitmuntend oog van vorm en
kleur, oor iets aan de kleine kant maar goed ge
dragen, goede nek, uitmuntend bovenlijn, staart
is iets te hoog aangezet en goed bevederd, de
borst is lang en is echt nauw, de standen zijn
parallel, de hoekingen zijn onvoldoende zowel
voor als achter, de beweging is
ongecontroleerd maar er doen zich geen fouten
voor, de staart wordt te hoog gedragen in bewe
ging. Manowar van de Wolfsdreuvnik, eige
naar: Joost van Asten, goed, 17 maand, goede
maat en proportie, typisch hoofd en goed ge
proportioneerd, oog is goed van kleur en vorm,
uitmuntend oor, compleet tanggebit, uitmun
tend boven en onderlijn, de croupe mocht iets
langer zijn, de beweging is correct en de staart
is zeer hoog gedragen. Levi van de
Wolfsdreuvnik, eigenaar: Mr. en Mevr. en Juf
frouwen Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J., verzor

ger: Geurt Welgraven, 3 uitmuntend, 30 maand,
gemiddelde grootte, goed type van hoofd, oog
is een beetje rond, uitmuntend oor, compleet
schaargebit, uitmuntende bovenlijn, staart
goed ingeplant, goede borst, voldoende stan
den, de hoekingen zijn nipt, de beweging is
correct en soms zelfs uitmuntend, zeer gereser
veerde hond, aan de sociabiliteit moet gewerkt
worden. Le'Misun van de Wolfsdreuvnik, eige
naar:Joery van der Linde, uitmuntend. 3 jaar,
goed type, hoofd goed geproportioneerd, uit
muntend oog en oor, compleet schaargebit,
uitmuntende boven en onderlijn, staart is lang
en een beetje hoog aangezet, de standen zijn
uitmuntend, de hoekingen zijn nipt, beweging is
correct maar moet meer onder controle
zijn. Whitefang's Amarok-Nanook Luthor of
Angou Loup's Mountain, eigenaar M. Mertens,
uitmuntend. 5 jaar, zeer timide, moeilijk om te
benaderen, goed type, mooi hoofd en
expressie, compleet schaargebit, uitmuntend
oog van vorm en kleur, goede nek, uitmuntende
bovenbelijning, uitmuntende borst, uitmunten
de standen en hoekingen, nog typisch gang
werk, moet verder gesocialiseerd worden om de
juiste waarden te kunnen apprecièren.
Kampioensklas: Joscha van de Wolfsdreuvnik,
eigenaar: Mr. en Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-
Tonnard Jan & M. & J., 1 uitmuntend, reserve
CAC. 4.5 jaar, goed typisch die eer aandoet aan
zijn klas, mooi hoofd, uitmuntende verhouding
schedel snuit, uitmuntend oog en oor, compleet
schaargebit, voldoende nek, uitmuntende crou
pe en bovenlijn, uitmuntende staart, standen zijn
uitmuntend, de hoekingen mogen iets uitgespro
kener zijn, uitmuntend
typisch gangwerk.
Teven:
Babyklas: Ohzesde, eigenaar: W. Cloosterman,
2 veel belovend, 4 maand, nog heel jeudige
hond, gebit nog volledig in ontwikkeling wel in 
schaar, uitmuntend oog van vorm en kleur, uit
muntende verhouding schedel en snuit, de
hoofdbelijning is uitmuntend, uitmuntende oren,
uitmuntende onderlijn, bovenlijn en staat, uit
muntende standen, hoeking correct, gangwerk
correct.
Intermediaireklas, Mitawa van de Wolfsdreu
vnik, eigenaar: M. Mertens, 2 uitmuntend. 20
maand, goed type, mooi hoofd, wit masker is
een beetje te hoog, uitmuntend oog en oor,
compleet schaargebit, uitmuntende verhou
ding schedel/snuit, uitmuntende nek-bovenlijn
enborst, uitmuntende standen, nipte hoeking,
correct gangwerk.
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Kampioensklas: Whitefang's Ajia Ishani of
Angou Loup's Mountain, eigenaar: Mr. en Mevr.
en Juffrouwen Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J.,
1 uitmuntend, CAC BOB. 5,5 jaar, mooie expres
sie, uitmuntend oog en oor, uitmuntend verhou
dingen en hoofdbelijning, compleet tanggebit,
uitmuntende boven- en onderbelijning, uitmun
tende staart, uitmuntend standen, zeer goede
hoekingen. Ayka, eigenaar: W. Cloosterman 2
uitmuntend, reserve CAC. 6,5 jaar mooie teef
met een zeer mooi hoofd, uitmuntend oor, uit
muntend oog van vorm dat iets lichter moet zijn,
compleet schaargebit met 1 gebroken snijtand,
uitmuntende nek, uitmuntend ruglijn, uitmunten
de croupe, uitmuntende standen, correcte
hoekingen, uitmuntend gangwerk.

O'Gandalf

Dortmund (DE) 'BUNDESSIEGER' 18
oktober 2015
Keurmeester: Dhr. Hans Wiblishauser, Duitsland.
Reuen:
Kampioensklasse: Joscha van de Wolfsdreuvnik,
eigenaar: Mr. en Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-
Tonnard Jan & M. & J. 1 uitmuntend Anw. Dt.CH.
VDH, CAC/CACIB BOB VDH-Dt.Bsg'15. Groß
eleganter aufgebauter Rüde, korr . Rückenline
und Kruppe, gerade Front, korr. stand, Hinter
hand gut gewinkelt, kräftiger Hals, schön geest
recjter Kopf, flüssigis Gangwerk.
Tevens behaalden op deze tentoonstelling Jo
scha van de Wolfsdreuvnik van eigenaar/fok
ker: Mr. en Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-Ton
nard Jan & M. & J de volgenden (Kampioen)
titels "VDH-Bundessieger 2015"(VDH-Dt.Bsg'15) In
ternationale Kampioen

Metz (FR) 1 november 2015
Keurmeester: Marie-Josée Melchior (Luxembour
g)
Reuen:
Babyklasse: O'Gandalf, eigenaar: Olivier Weber,
1 Très Prometteur, meilleur chiot de la race. 
Presque 6 mois, dentition correcte et complète,
joli aspect général, belle tête et belle pigmenta
tions. Port d'oreilles un peu tourné vers l'extérieur,
belle encolure et belle ligne de dos, forte ossa
ture.Pieds avants et arrières légèrement tournés
vers l'extérieur. Bonne présentation, bon tem
pérament, bon mouvement pour l'âge, mais
serré à l'arrière.

Bleiswijk 7 november 2015
Dortmund (DE) 16 oktober 2015
Keurmeester: Dhr. Horst Kliebenstein, Duitsland.
Teven:
Kampioensklasse: Lajolie van de Wolfsdreu
vnik, eigenaar: Claudia Schröder, 1 uitmuntend
Anw. Dt.CH.VDH, CAC/CACIB BOB. 3 jährige
Hündin, groß, sehr schöne Farbe, gutes Deck
haar Unterwolle, mittelbreiter Kopf mit schön
eingesetztem Auge, in Augenhöhe angesetztes
Ohr, trockener Hals, feste leicht abfallende
Oberlinie, mit sehr schöner Kruppe, Rute von
guter Länge, Brust mit rassetypischer Breite und
Tiefe, sehr gute Vor- und Hinterhand, etwas lange
Pfoten, parallel und sicher in der Bewegung.
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Keurmeester: Mw. Erica Bakker- van de Woestijne
Reuen
tussenklasse; Mysmoke van de Wolfsdreuvnik,
eigenaar: Mr. en Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-
Tonnard Jan & M. & J, verzorger: N. Immers. 1
uitmuntend, CAC. Bijna 2 jr oude reu van goed
type en maat. Mooie beenlengte, mnl hoofd met
iets veel lip. Onderkaak mocht krachtiger, cor
recte lichte oogkleur, oren iets wijd gedragen.
Correct schaargebit. Goede hals ruglijn. Goede
benen, voeten mogen iets compacter. Voldoen
de hoekingen, goede staart, mooie vachtkwali
teit, gaat nog erg los en speels. Vriendelijk en
gemakkelijk gedrag in de ring.

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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Fijne Feestdagen
Wij wensen u hele fijn feestdagen toe!
Dat 2016 maar een jaar mag worden waarin u heel veel plezier beleeft aan uw
Saarlooswolfhond(en)!
Graag tot ziens in 2016!
Bestuur Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden

op de foto: Mysmoke van de Wolfsdreuvnik

