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Puppen geboren!
Op zaterdag 1 december 2012 werden 10 wolfsgrauwe puppen geboren uit de combinatie Joscha
van de Wolfsdreuvnik x Whitefang's Ajia Ishani of Agou Loup's Mountain
Deze pups gaan via de pupbemiddeling van de Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden
naar hun nieuwe baasjes (leden).

1 pupje helaas overleden
We melden jullie het liefst alleen maar mooi
nieuws over de puppen uit het nest van Ajia en
Josha. Maar helaas moeten we jullie melden dat
het teefje met het lichtblauwe bandje is overle
den. Mama Ajia bleek voor 10 pups te weinig
melk te hebben. Daarom worden de pups met
de fles bijgevoerd. Het teefje heeft zich verslikt en
een longontsteking opgelopen. Op 11 decem
ber is het pupje daardoor helaas overleden.
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Van de Voorzitter
Beste leden,
Ja, u ziet het goed. Uw clubblad heeft een nieuw
jasje aangetrokken. We hopen dat jullie het leuk
vinden. Met deze nieuwe outfit mogen we ook
een nieuwe eindredactie verwelkomen. Marjon
Minten zal in de toekomst waken over de inhoud
en de kwaliteit van ons clubblad. Ik heb er het
volste vertrouwen in dat Marjon de verwachtin
gen niet zal beschamen. Een nieuwe eindredac
trice verwelkomen, wil natuurlijk ook zeggen dat
we afscheid nemen van de vorige eindredactri
ce. Diny Pielanen-Degenhardt heeft met onein
dige veel toewijding en een groot verantwoorde
lijkheidsgevoel een bijna ontelbaar aantal club
bladen afgeleverd. Het aantal uren dat zij heeft
zitten tikken en schikken is niet te schatten, maar
het zijn er heel veel. Daarom is het met veel res
pect dat we haar danken voor zoveel inzet en
engagement. Ik hoop dan ook dat zij in de toe
komst binnen onze vereniging, nu vanop iets
meer afstand maar hopelijk nog sterk betrokken,
haar kennis en liefde voor het ras verder op po
sitieve wijze kan beleven.
Dit nieuwe jasje van het clubblad staat symbool
voor de positieve doorstart die onze vereniging
maakt na een vrij woelige en emotioneel soms
pijnlijke zomer. U kan als verenigingslid rekenen
op een uitgebreid en deels vernieuwd bestuur.
De bestuursploeg stelt zich dan ook graag in dit
clubblad aan u voor.
In een vrij beperkt gehouden stuk, blik ik terug
op de gebeurtenissen die onze vereniging tij
dens de zomer dit jaar beleefde. Ik kies er voor
om de feiten niet in detail te bespreken in dit
clubblad. Een uitvoerig verslag van de beide
Algemene Ledenvergaderingen hebben we, na
lang twijfelen, niet geplaatst. We kozen er voor
om de toon van het clubblad zo positief mogelijk
te houden. Uiteraard delen we de verslagen op
een ander moment wel met onze leden.

Minder positief echter is de ondertoon van mijn
artikel over de huidige stand van de fokkerij: een
realistische schets en een oproep tot gezamen
lijke inzet.
Een nieuw jasje is ook een beetje een feestjas
je. We mogen immers het 50e deel verwelkomen
van het dagboek waar Marianne haar pen voor
leent. 50 afleveringen met grappige, ontroeren
de, verassende en nog zo veel meer dagdage
lijkse belevenissen door de bril van een eminent
lid van onze vereniging: Baruch. Verder vindt u
nog tips voor de feestdagen, een terugblik op de
Winner, tentoonstellingsuitslagen en enkele –
absoluut niet onbelangrijke - attentieblokjes.
…onder meer over het tijdig betalen van jullie
contributie.
De belangrijkste verenigingsactiviteit van 2013
wordt natuurlijk onze clubmatch op 26 mei
2013. We hopen dat u de datum alvast met stip
in uw agenda noteert en dat we mogen rekenen
op uw blije aanwezigheid. Als rasvereniging
hebben we ons ook geëngageerd om de nieuwe
show voor Nederlandse rassen op 29 juni 2013
enthousiast te steunen met woord en daad.
In een volgende clubblad gaan we dieper in op
de huidige actuele kynologische thema’s zoals
DNA-afname en –analyse, fokprogramma’s en
problemen rond de rasstandaardcommissie.
Ik wens jullie in ieder geval, namens mijzelf en
Katrien, fijne en deugddoende feestdagen
toe. Wij zullen ze in ieder geval thuis beleven
rond de werpkist. En ja, voor enkelen onder jullie
zal de lang verwachte droom van een puppy in
vervulling gaan. Ik hoef maar opzij te kijken in de
werpkist, om te weten dat dit géén loze belofte is.
Veel leesplezier toegewenst!
Jan Verbeeck

3

Bestuur

Rasinformatie

VOORZITTER
Jan Verbeeck
voorzitter@saarlooswolfhonden.nl
Telefoonnummer 0032(0)93661119
PENNINGMEESTER
Martijn van Onna
penningmeester@saarlooswolfhonden.nl
Telefoonnummer: 0031(0)487511999
SECRETARIS
Gosling Mast
secretariaat@saarlooswolfhonden.nl
Keurnotenlaan 2, 9451 JB Rolde,
Telefoonnummer: 0031(0)592860567
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
Joost van Asten
belgie-info@saarlooswolfhonden.nl
Telefoonnummer: 0032(0)11755226

Nederland: Marjon Minten
communicatie@saarlooswolfhonden.nl
Telefoonnummer: 0031(0)492368369
België: Joost van Asten
belgie-info@saarlooswolfhonden.nl
Telefoonnummer : 0032(0)11755226
Français: Jan Verbeeck
francais-info@saarlooswolfhonden.nl
Telefoonnnummer: 0032(0)93661119
Deutsch : Gosling Mast
deutsch-info@saarlooswolfhonden.nl
Telefoonnummer: 0031(0)592860567
English: Gosling Mast
english-info@saarlooswolfhonden.nl
Telefoonnummer: 0031(0)592860567

Lidmaatschap
Contributie lidmaatschap
De contributie bedraagt € 22,50 per jaar. De
contributie voor gezinsleden is € 12,50 per jaar.
Nieuwe leden betalen € 11,50 inschrijfkosten
extra.
Betaling
Gironummer 51 75 12 ten name van Nederland
se Vereniging van Saarlooswolfhonden.
De bankgegevens voor buitenlandse betalingen
zijn als volgt:
IBAN: NL 47 RABO 03480 58 780
SWIFT CODE: RABONL2U

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 30 maart 2013.

Dragers van Erespelden

Op de voorpagina
Op de voorpagina staat Noura van de familie
Rog.
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E.Pielanen-Degenhardt, Gouden Erespeld
F.G. Pielanen, Zilveren Erespeld
H.G. Grotenhuis, Zilveren Erespeld
C. van der Teen, Zilveren Erespeld

Even voorstellen: Kees van der Geer
Bij een uitnodiging voor een date daar schrijf je ook over je zelf om je zo goed mogelijk over laten
komen bij het zoeken van een partner. Hiervoor hoef ik niet in de pen te kruipen, ben al iets meer
dan 30 jaar samenwonend met Anita de Wit.
Wat zouden jullie dan graag van mij willen weten: Hoe ik bij het ras Saarlooswolfhond terecht ben
gekomen? Ja, dat is nu meer dan 26 jaar geleden. Een foto in een hondenblad –social media was
toen nog geen optie- was voor Anita de aanleiding om eens verder te informeren naar dit bijzon
dere ras. We zijn op info bezoek gegaan in Oud Beijerland op de Stougjesdijk. Hier veel info ont
vangen over het ras en bij het weg
gaan toch nog een blik kunnen waarnemen van de
Saarlooswolfhonden vanuit het slaapkamerraam.
Lid geworden en pupaanvraag gedaan en maar af
wachten op het verlossende telefoontje om in aanmer
king te komen voor onze eerste Saarloooswolfhond. Dit
verlossende telefoontje kwam en we mochten gaan kij
ken naar een bosbruin teefje in Den Haag bij Willem en
Gonny Cloosterman- Defilet. Het werd Talaska Talonka
van Asthado –Ukkie-. Dit was het begin van afwisselend
twee/drie Saarlooswolfhonden in huis.
In 2001 was de gemeente Best flink aan het uitbreiden
en de mogelijkheid om met de honden te wandelen
zonder de auto te pakken werd bijna onmogelijk. Anita
en ik besloten eens over de grens te gaan kijken naar
een stuk grond om een huis te bouwen. Zo geschiedde
het dat we in april 2002 ons nieuwe onderkomen voor de
hondjes en onszelf betraden in de Antwerpse gemeente
Balen. Tot op de dag van vandaag hebben we beiden
geen spijt van deze keuze en zijn totaal geintegreerd in
de Belgische mentaliteit en noemen de mensen ons
Nederbelgen. Op dit moment hebben we nog drie
Saarlooswolfhonden, Nicky van 9¾, Brego 10¼ en Mo
reeke 13¾ jaar. Natuurlijk kan ik nog veel meer over de
honden, wat ik doe in de vereniging etc. vertellen, maar
neem dan eens een kijkje op social media bij de website van de vereniging, facebook en de
website www.voltsjonkov.nl. Daar staat genoeg geschreven over mijn persoontje en onze honden.
Kees van der Geer

Clubmatch 2013
De volgende clubmatch wordt gehouden op zondag 26 mei 2013. Wij zijn verheugd te kunnen
mededelen dat John Wauben heeft toegezegd om keurmeester op deze dag te zijn.
Noteer deze datum vast in uw agenda. We gaan er een leuke dag van maken!
In het volgende clubblad vindt u meer informatie en het inschrijfformulier.
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Uw rasvereniging in woelig water
Dat we met onze rasvereniging woelige, soms
zelfs stormachtige, tijden doormaken is geen van
u ontgaan. Sinds het verschijnen van het laatste
clubblad is er heel wat te doen geweest rond het
vertrek van de heer Frits Pielanen als lid van onze
vereniging. Dit leidde tot een gespannen ALV,
waarin in openheid over de ontstane problemen
werd gesproken. Voor mij als voorzitter was dit,
gezien mijn langdurige relatie en de familiale
genegenheid, een heel moeilijk moment. Ik heb
dan ook niet getolereerd dat de heer Pielanen
omwille van zijn persoonlijkheid, die aan de basis
lag van de fatale uitschuiver in het clubblad,
onrespectvol zou bejegend worden tijdens deze
ALV. Het gevolg hiervan was dat de onderliggen
de problematiek slechts discreet benoemd
werd. Dat er bij vele leden die Frits al vele jaren
kennen aanvankelijk veel weerstand bestond
tegenover het standpunt van het bestuur is dan
ook zeer begrijpelijk. Maar absoluut hartverwar
mend was ook de uiteindelijke houding van deze
leden, toen zij het bestuur het vertrouwen en de
tijd schonken om een oplossing te zoeken om
een nieuwe toekomst in te slaan. Er werd opge
roepen tot een tweede Bijzondere ALV, die druk
bezocht werd en gekenmerkt werd door een
open en geanimeerde gedachtewisseling.
Een belangrijk agendapunt was het verkiezen
van een nieuw bestuur. Na de eerste ALV werd
een oproep gedaan aan de leden om zich
kandidaat te stellen voor deelname aan het
bestuur. Het bestuur sprak zelf ook enkele men
sen aan. De combinatie van beide bewegingen
leidde er toe dat er een verruimde ploeg kon
worden voorgedragen aan de leden. Door de
positieve reactie van de leden kan deze ploeg
nu samen de problemen en uitdagingen die
onze rasvereniging kent aanpakken.
In een volgende agendapunt schetste de voor
zitter de uitdagingen van de NVSWH. In eerste
instantie moet veel aandacht gaan naar de
activering van de fokkerij. Het is nodig om een
en ander correct en helder te krijgen. Daarom
gingen we over tot een inventarisatie van zowel
het ledenbestand als de actuele situatie van de
populatie. Ik hoop dat u ondertussen massaal
op deze inventarisatie hebt gereageerd. Want
hoe meer we weten, hoe beter de begeleiding
van de populatie kan gebeuren. Als u dit nog
niet gedaan hebt, doe dan deze kleine inspan
ning. U bewijst er ons een hele grote dienst mee.
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De Raad van Beheer vraagt ons een plan van
aanpak op te stellen, met onze inzichten over de
wijze waarop we de inteeltgraad en de hoge
verwantschap binnen onze populatie willen te
gemoet treden. Het bestuur heeft hiertoe reeds
een aanzet aan de Raad verstuurd. We komen
hier zeker op een ALV op terug. Vermoedelijk
volgen hierover met de RvB nog de nodige ge
sprekken, die niet zo eenvoudig zullen zijn. Want
naast het beteugelen van inteelt blijft het be
schermen van de populatie een essentiële ge
dachte in onze gecentraliseerde fokkerij.
De communicatie en promotie rond ons ras
vraagt ook een sterke opvolging en zal op een
moderne leest geschoeid worden. De nieuwe
sociale media hebben dan ook hun intrede
gedaan.
Onze eigen rasvereniging mag ondertussen ook
wel een moderner kleedje aantrekken. De statu
ten en het huishoudelijk reglement vragen om
een opfrissing. De website en het clubblad
mogen ook een moderner karakter krijgen. Ook
nu was het weer hartverwarmend om voor deze
plannen steun – en ook concrete actieve mede
werking - te krijgen van zowel de nieuwe als de
oudgediende leden.
Het is dan ook met veel vertrouwen en de sterke
wil ‘er in te vliegen’ en er iets moois van te maken
dat uw nieuwe bestuursploeg de hand aan de
ploeg heeft geslagen. We hopen als bestuur dat
de actieve betrokkenheid, die u hebt getoond
tijdens de beide Algemene Ledenvergaderin
gen, verder blijft aanhouden. Samen met uw
medewerking en uw concrete engagement
naar de Saarlooswolfhond toe moet de klus te
klaren zijn. Daar vertrouw ik op.
Jan Verbeeck
voorzitter
Kijk voor meer informatie over de toekomst van
de rashondenfokkerij ook op:
http://www.raadvanbeheer.nl/fokkerij-gezondheidgedrag-en-welzijn/fokbeleid/toekomstrashondensector/

Even voorstellen: Joost van Asten
Change.......…Dat doet denken aan de populaire slogan die de huidige president van Amerika
gebruikte tijdens zijn verkiezingscampagne. Sindsdien wordt deze ‘originele’ uitdrukking door tallo
zen gebruikt om hun boodschap met verandering kracht bij te zetten. Nu heeft het komend stukje
tekst met deze titel geen direct raakvlak met de verkiezingen in Amerika, maar is het simpelweg
mijn aandeel in deze vernieuwde editie van het clubblad van de NVSWH.
De meeste van jullie zullen me inmiddels wel kennen, mijn naam is Joost van Asten, 34 lentes jong,
van origine Nederlander maar wonende te Lommel, België. Oftewel een NederBelg. Met veel plezier
werk ik bij een bedrijf wat gespecialiseerd in Agricultural solutions met de slogan ‘Passion For Far
ming’ inmiddels heb ik ruim 11 jaar ervaring in diverse kaderfuncties binnen managementteams
met specialisatie logistiek management. Hobby’s naast de SWH zijn muziek (luisteren en concerten
bezoeken).
Voor mijn vrouw Marga en mezelf was een 6-tal jaar geleden de komst van SWH Andes een mijlpaal
in ons leven. En om nog maar eens terug te komen op te titel van deze tekst, het werd een chan
ge! Inmiddels hebben we met SWH Norah, die we zo’n 5 jaar geleden als pup kregen , 2 nestjes
gefokt met in totaal 12 pups. De wetenschap dat we hiermee mensen net zo blij gemaakt hebben
zoals wij ons voelden toen we Andes kregen, is voor ons een grote drijfveer om in de toekomst
opnieuw SWHs in te zetten voor de fokkerij. Logischerwijs zal dat de eerst volgende keer met SWH
Loïs gebeuren. Loïs is een pup geboren in april 2012 uit Norah en Abel waarvan we vanaf het moment
dat ze werd geboren een ‘speciale’ band hebben zeker omdat onze zoon Fynn telkens haar pakte
om te knuffelen. En een andere reden was dat we een teef wilden en er slechts 2 teven beschikbaar
waren, dus tja, dan is er weinig keus :).

Goed is goed en je moet niet veranderen om het veranderen. Echter,
de NVSWH is toe aan change en gelukkig is die weg ingeslagen. Op het
gebied van activeren van de fokkerij ,(open)communicatie, kennisover
dracht, het aanwezig zijn en zitting nemen in de diversen kynologische
platforms. Durven te erkennen dat er fouten zijn gemaakt. Kortom, we
moeten ook dringend het imago verbeteren. Binnen het huidige bestuur
zijn er inmiddels vele lijntjes en acties uitgezet die aangeven dat ingezien
wordt dat de noodzaak voor change breed gedragen wordt.
Gezien de hoeveelheid werk die verricht moet worden is iedereen, die
de NVSWH een warm hart toedraagt, nodig. Voor mij persoonlijk is deze
wetenschap de reden geweest me kandidaat te stellen voor een be
stuursfunctie. Inmiddels zijn er door het nieuwe bestuur al diversen ac
tiepunten afgewerkt welke zichtbaar maken welke kant we met zijn alle
op gaan. Zie het prachtige vernieuwde clubblad waarin je nu aan het
lezen bent als voorbeeld. Mogen we hopen dat de prachtige pups van
Joscha en Ajia een mooie voorbode zijn voor de ingezette weg m.b.t. de fokkerij!
Ik zie de Change louter positief. Toch mogen we niet vergeten dat er in het verleden ook heel veel
goede dingen gebeurd zijn. Zonder dat onstuimige verleden zouden we immers geen bewonderaar
van de huidige SWH zijn! Ik probeer de positieve gebeurtenissen mee te pakken en tracht de be
trokken personen ook op die manier te herinneren. Laten we hopen dat onze vereniging afgelopen
zomer het dieptepunt bereikt heeft en dat de tijd wonden heelt zodat krachten gebundeld kunnen
worden voor een fijne toekomst!
Ik wens jullie ook namens Marga, Fynn en Jorg een fijne kerstperiode en een gelukkige toekomst.
Joost van Asten
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Even voorstellen Gosling Mast
Mijn naam is Gosling Mast en ik ben in het werkzame leven analist/programmeur bij een internati
onale transportonderneming.
Sinds 1999 verkeer ik in het goede gezelschap van Saarlooswolf
honden. De eerste ster op het podium is met stip Hera. Dat
smaakte naar meer en in 2003 maakte Tara haar opwachting. In
Tara’s jongere jaren heb ik met haar een nest gefokt; een schitte
rende ervaring. ‘Cees’, de bosbruine bengel uit het nest is blijven
plakken. Beide dames zijn onafscheidelijk en helemaal op elkaar
ingespeeld. Ik heb veel met Tara geshowd in binnen- en buitenland.
Inmiddels is Tara 9 jaar en staat het showen op een lager pitje.
In de periode 2000 - 2009 was ik reeds secretaris van onze vereni
ging. Naast de bestuurlijke verdieping van destijds heeft (popula
tie)genetica mijn hart gestolen. Ook ving ik toen herplaatsers, van
jonge pup tot oude knar, op voordat zij naar het nieuwe thuis
gingen; een dankbare taak.
Het is mij een groot genoegen dat ik mijn betrokkenheid bij onze vereniging weer kan inzetten ten
faveure van de Saarlooswolfhond.
Gosling Mast

Even voorstellen: Martijn van Onna
Mijn naam is Martijn van Onna en per 30 september 2012 ben ik penningmeester van de Neder
landse Vereniging van Saarlooswolfhonden. Ik ben getrouwd met Ellen en we hebben drie kinderen,
een dochter van 23 jaar en twee zoons van 22 jaar. De kinderen zijn inmiddels grotendeels uitwo
nend.
Sinds 1996 lopen er Saarlooswolfhonden bij ons thuis. Onze eerste Saarloos
wolfhond was Esquivo Elaninfa Timberley, kortweg Ninfa. Later kwam daar
de herplaatser reu Valiant bij, die soms wel luisterde naar de roepnaam
Ringo. Deze honden zijn 12 tot 13 jaar een deel van het gezin geweest. Sinds
een half jaar woont Kane bij ons, die we Mogno noemen, omdat hij bosbruin
is. Uit te spreken als: Mokno, wat in het Achterhoeks fonetisch ongeveer
geïnterpreteerd kan worden als: “Wat mok-now met ow!”
Ellen heeft jarenlang een bestuursfunctie bekleed, eerst als algemeen be
stuurslid en de laatste paar jaar in de functie van secretaris. Dit jaar is zij
daar mee gestopt vanwege tijdgebrek door een nieuwe baan in combina
tie met een intensieve opleiding.
Binnen het bestuur waren een aantal vacatures ontstaan, onder meer die van penningmeester.
Professioneel ben ik Financial controller en als vrijwilliger ben ik jarenlang penningmeester geweest
van een volleybalvereniging. Naar mijn mening is het belangrijk om een steentje bij te dragen als
vrijwilliger, ik heb mij daarom aangemeld. Mijn kynologische achtergrond is die van liefhebber,
maar er zijn voldoende bestuursleden die over meer dan voldoende kynologische kennis beschik
ken. Als penningmeester kan ik zeker een waardevolle bijdrage leveren aan onze rasvereniging.
Martijn van Onna
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Overleden
Wij ontvingen van Julia Pau het bericht dat Lupa in december 2012 is overleden. Ze was 14 jaar en
9 maanden oud.
Een zeer respectabele leeftijd!
De officiële naam van Lupa is Erasjna Elupa Timberley

Let op - Betaling van uw lidmaatschap! - Let op
Op dit moment beraden wij ons op een alternatief voor het overschrijfformulier dat u altijd met het
clubblad ontving voor de betaling van uw lidmaatschap.
Daarom vragen wij u om uw lidmaatschap uiterlijk in januari 2013 aan ons over te maken
via betaling op:
Giro 51 75 12
of
Rabobank 34 80 58 780
Ten name van Nederlandse Vereniging van SaarlooswolfhondenNederlandse Vereniging van
Saarlooswolfhonden
Voor buitenlandse inzenders:
IBAN NL 47 RABO 03480 58780
SWIFT.RABONL 2U
De contributie bedraagt € 22,50 per jaar. De contributie voor gezinsleden is € 12,50 per jaar.
Nieuwe leden betalen € 11,50 inschrijfkosten extra.

Op de foto
Onder: Bacchus van de familie Hendriks

Op de foto
Boven: Whitefang's Ajeeth-Kyan Luthor of Angou
Loup's Mountain (roepnaam Kyan) van de fami
lie Van Batenburg.
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24 uur Amsterdam Winner Show
Als u dit leest zit het tentoonstellingsgebeuren 2012 er weer op. We kunnen terug kijken op een
geslaagd tentoonstellingsjaar. Met de inzet van onze leden zijn zowel nationaal als internationaal
mooie resultaten behaald.
De Amsterdam Winner Show: 8 Saarlooswolfhonden waren ingeschreven. Hiervan 7 van de NVSWH,
waarvan uiteindelijk 4 aanwezig. Joscha en Ajia waren 2 van de afwezige honden. De reden van
hun thuisblijven was het drachtig zijn van Ajia en de kans op besmetting van een drachtige hond.
Jezebel had de pech dat haar baasje op de heenreis naar Amsterdam pech met de auto kreeg
en gedwongen werd huiswaarts te keren. Blijft 1 ingeschreven Saarlooswolfhond over van buiten
onze vereniging. Deze exposant nam echter wel de moeite om vanuit Münster Duitsland de reis te
aanvaarden om haar Saarlooswolfhond te exposeren bij raskeurmeester Mw. Willemina van Deyl.
Wat mij zorgen maakt is het aantal ingeschreven Saarlooswolfhonden per tentoonstelling. Als ver
eniging streven we er naar het ras Saarlooswolfhond zoveel mogelijk te tonen aan het publiek. Zo
hopen we interesse te wekken voor ons ras en onze rasvereniging. Met het aanstellen van Mw.
Willemina van Deyl door de organisatie van Winner Show was er voor de exposant eigenlijk geen
reden om thuis te blijven. Zij is als raskeurmeester zeer bekwaam om ons ras te keuren.
Nu we toch alweer een tijdje twee erkende rasverenigingen voor ons ras hebben is het ook jammer
dat hoofdzakelijk de honden van de NVSWH door hun leden worden geshowd.
Een begrijpelijke reden om niet in te schrijven is de financiële malaise die er op dit moment in geheel
Europa is. De hoge kosten van een tentoonstelling dwingt de exposanten om keuzes te maken waar
en wanneer ze hun hond exposeren. Reken even vlug mee. Een dagje Amsterdam met één inge
schreven hond (€ 69,50), extra toegangsbewijs partner (€ 12,00), extra toegangsbewijs ‘bezoek
hond’ (€ 9,50) omdat we deze niet de gehele dag alleen thuis willen laten zitten, brandstof (±
€ 13,00) om in Amsterdam te komen en dan last bod not least parkeerkaart (€ 15,50). Hiermee komt
een dagje Amsterdam om je hond te exposeren op een bedrag van € 118,00. Daar moet je als
liefhebber niet al te lang bij stil staan, want dan vergaat het plezier in je hobby je. Dan tellen we
het genot van de mens om in leven te blijven maar even niet mee. Want voor een bakje koffie
betaal je in de RAI € 2,60. Dan staan we ‘s morgens wel iets eerder op om een thermoskannetje
koffie te zetten om mee te nemen. Dit moet echt veranderen om de exposanten weer naar de
tentoonstellingen te krijgen.
De Amsterdam Winner Show organisatie biedt al enkele jaren de verenigingen die aangesloten zijn
bij de Raad van Beheer de mogelijkheid om hun ras kosteloos te promoten in het Hondendorp. Als
vereniging kan je kiezen voor een of twee dagen. Als bestuur hadden we besloten om eens twee
dagen hier gebruik van te maken. Ook de zaterdag, waarvan we eigenlijk geen idee hadden wat
dit voor ons ras zou opleveren omdat de Saarlooswolfhond op zondag gekeurd werd.
Nadat ik op zaterdagochtend Andes en Joost opgehaald had stuitten we, omdat we niet al te
vroeg waren weggereden, op ons eerste probleempje van deze dag namelijk het parkeerbeleid in
Amsterdam. Alles vol, dit ook mede door de carrièredagen die tegelijk gehouden werden met de
tentoonstelling. Na wat aandringen bij de steward kregen we de mogelijkheid om onze stand-arti
kelen uit te laden op een redelijke loopafstand van de ingang van de RAI. Na wat zeuren tegen de
steward was er toch nog echt maar één plekje te vinden om de auto te parkeren. Dankzij deze
behulpzame steward was onze stand om ± 10:00 uur opgebouwd. Nu afwachten wat de rest van
de dag ons zou brengen. Zoals we al een beetje gedacht hadden bleef deze dag zeer zeer rustig
voor ons ras.
De Winner op zondag: de dag dat de keuringen van de Saarlooswofhond op het programma staan.
Die morgen ben ik met Brego redelijk op tijd vertrokken uit Balen om toch maar zeker te zijn dat we
nu wel een goede parkeerplaats hadden zodat we ‘s avonds onze auto weer makkelijk konden
laden met de spullen van de standruimte. Daarna in afwachting van de komst van de rest van de
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honden en hun baasjes. En op Leen Verbeeck, die ik eerder gevraagd had om als handler voor
Brego te fungeren. Dit aanbod nam ze meteen aan omdat ze eigenlijk wel een speciaal plaatsje
in haar hart heeft voor Brego. Als jongedame heeft ze nu dik 10 jaar geleden de eerste weken van
Brego meegemaakt en die waren toen niet echt rooskleurig te noemen.
De Saarlooswolfhonden werden als eerste gekeurd in ring 7 dus meteen om 09:30 aan de bak. Ellen
van Onna- v.d. Kamp mocht met Kane het spits afbijten in de openklasse gevolgd door Brego met
Leen Verbeeck in de veteranenklasse. Daarna was de beurt aan de teven met in de openklasse
Norah met Joost van Asten gevolgd door Inka van Willie Kappert- Broek in de kampioensklasse. Mw.
Willemina van Deyl nam alle tijd om een degelijk keurverslag te maken van de betreffende honden
(deze keurverslagen zijn elders terug te lezen in dit clubblad). Nadat ze Brego Best of Breed van
deze show had gemaakt bereidden we ons voor op een lange zit in het Hondendorp. Wachtend
tot we onze Saarlooswolfhonden konden presenteren in verschillende ereringprogramma’s.
Voor mij vloog de dag voorbij omdat enkele enthousiaste leden (nog zonder hond) ‘vochten’ met
welke Saarlooswolfhond ze raspromotie konden doen door de hallen van het RAI complex. Hopelijk
kunnen deze enthousiaste leden op 15 december 2013 zelf hun Saarlooswolfhond promoten en
exposeren bij keurmeester Dhr. Jo Schepers. Doordat zij zich om beurten bekommerden om Brego
had ik mijn handen vrij om na de keuringen te gaan kijken bij de andere rassen en vooraf gemaak
te afspraken na te komen.
Om 15:00 uur begon het ereringprogramma in een mooie sfeervol opgebouwde ring in een
aparte hal. Joost bracht Brego en Norah voor in de koppelklasse. Daarna moest Brego nog 3x zijn
opwachting maken met Leen voor Beste Veteraan, BOB rasgroep 1 en de Beste van de Nederland
se hondenrassen.
De toevoeging aan het ereringprogramma de Beste van de Nederlandse hondenrassen vind ik
een mooi initiatief van de organisatie en zeker voor herhaling vatbaar. Chapeau aan de BOB ver
tegenwoordigers van de Nederlandse hondenrassen. Alle negen Nederlandse hondenrassen be
staande uit elf variëteiten waren vertegenwoordigd om dit deel van het ereringprogramma tot een
succes te maken. Dit belooft wat op 29 juni 2013 met de 1e CAC-show voor de Nederlandse hon
denrassen. Meer hierover in een ander artikel in dit clubblad. De 1e plaats was voor de Drentse
Patrijshond, Brego werd geselecteerd bij de laatste vijf.
Leen, bedankt voor het handlen van je vriendje Brego en zoals de keurmeester in het keurrapport
omschrijft: attente presentatie. Dit stemt tot nadenken om in de toekomst nogmaals eens een
verzoek per mail richting Gent te doen, voor een afspraak als handler.
Moe maar met toch een redelijk goed gevoel over dit weekend arriveerden we om 21:00 thuis in
Balen, waar Cornicky en Tmoreeke zeer blij waren dat het roedel weer compleet was.
Dit was in mijn gedachten 24 uur Amsterdam Winner Show 2012 als exposant en standhouder.
Kees van der Geer
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Even voorstellen: Willem Cloosterman
Oud en Nieuw
Ja, dat hoor je deze dagen veel, maar in die betekenis bedoel ik het niet. Voor een kleine groep
oud leden ben ik zeer bekend, voor een kleine groep nieuwelingen ben ik min of meer onbekend
en voor een grote groep ben ik variabel van een klein beetje tot goed bekend.
Ik ben Willem Cloosterman (57 jaar), op de dit jaar gehouden ABLV gekozen tot bestuurslid en om
die reden wil ik mij aan u voorstellen.
In 1983 gingen Gonny en ik trouwen en wilden wij onszelf een hond cadeau doen. Toen der tijd
was ik een groot liefhebber van de Hollandse herder. Goede vrienden van mij hadden ze en fokten
af en toe een nestje. Ze boden mij spontaan een pup aan, maar ik woonde nog thuis en daar
kwam geen hond naar binnen. Voor wij een beslissing namen wat het moest worden wilden wij
ons wat verder oriënteren. Internet bestond nog niet. Van een kennis kregen wij een aantal jaar
gangen van het blad Onze Hond (Dat bestond toen al). Met die doorspitten kwamen wij een ad
vertentie tegen van Saarlooswolfhonden met een zwart-wit fotootje erbij waar er twee opstonden;
Baika en Timber. Daar werden wij door gegrepen.
Eerst bellen, toen ontvingen wij een mooie prospectus, opnieuw bellen, een afspraak met mevr.
Pielanen op de Stougjesdijk in Oud-Beijerland. Het was daar dat wij de eerste Saarlooswolfhonden
in het echt konden aanschouwen. Ze liepen op grote afstand achter in de tuin. Tijdens het verder
praten in huis kwam Timber erbij in de kamer, die was nieuwsgierig en liet zich aaien. Het mag
duidelijk zijn; wij willen een Saarloos. Reu of teef – maakt niet uit, bosbruin of wolfsgrauw – maakt
niet uit, als het maar Saarloos is!

Gelukkig hebben wij niet al te
lang hoeven wachten op een
pup, het was wel zeer plotse
ling; begin van de week horen
dat je eind van de week een
pup kan halen. Het was een
wolfgrauwe reu en we noem
den hem Ber(jochkin Byentin
Timberley). Nu zijn we bijna
dertig jaar verder en bezig met
onze 4de Anly, 12,5 jaar en 5de
Ayka, 4 jaar. Eigenlijk zijn wij
altijd aanwezig, droge jaarver
gaderingen, gezellige club-/
jongehondendagen, spannen
de clubmatches (ook natio
naal en internationaal zeer
veel tentoonstellingen be
zocht) en natuurlijk de drukke/
gezellige wandelingen.
Ook de inzet voor de fok was
vanzelfsprekend; onze reu ver
wekte een paar nesten en met
een paar teven hebben wij een nestje gefokt. Ook veel logé honden hebben bij ons hun vakantie
mogen doorbrengen (voor sommige reuen onder hen was het een soort sex-vakantie, wij gingen
met hun een teef dekken in België). Maar ondanks de grote hoeveelheid ervaring; een Saarloos
blijft je altijd verrassen.
Dan nog wat over mijzelf. Mijn eerste baan was dierenverzorger in Dierenpark Wassenaar, ik was
daar allround hoefdierverzorger met in het bijzonder de olifanten en giraffen. December 1985 sloot
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deze dierentuin en medio 1986 was het dierenaantal nog maar zo klein dat het mijn beurt was om
te gaan (na bijna 10 jaar). Dat viel mij zwaar. Het had echter een lichtpuntje. Ik ben een geboren
en getogen Hagenees, maar zeker geen stadsmens. Door het verliezen van mijn baan zat ik niet
meer aan de randstad vast en kon ik gaan en staan waar ik wilde. Via leden van de vereniging die
voor mij rondkeken naar een passende baan ben ik in Limburg begonnen in de bosbouw. We
vonden woonruimte in Bingelrade. 2 jaar loondienst, toen stond de baas mij niet meer aan. Een
jaar bij een veeboer, nooit meer. Toen met oud-collega’s uit de bosbouw een eigen zaak begonnen,
natuurlijk in de bosbouw. Na 8 jaar was ik de enige die over was en moest stoppen. Hierna was er
niet meer zoveel keus (wat kon ik: strontscheppen en bomen omzagen) dus werd het via een uit
zendbureau. Een kleine 10 jaar als een pingpongballetje van fabriek naar bedrijf en weer naar een
andere fabriek stuiteren.
Tot 2005; toen kwam er in Kerkrade een hele nieuwe dierentuin: GaiaZoo. Daar wilden zij mij wel
hebben. Vanzelfsprekend weer als hoefdierverzorger. Een paar jaar terug is de afdeling gesplitst
en ik verzorg nu de hoefdieren van het noordelijk halfrond, zoals Przewalskipaarden, Oerossen,
Edelherten, Rendieren en Muskusossen. Tot mijn vreugde ligt daar het wolvenverblijf tussen in en
zie ik dus dagelijks een roedel (momenteel 10 stuks) Iberische wolven.
Ik hoop vele van u regelmatig te gaan ontmoeten op onze jaarlijkse activiteiten.
Willem Cloosterman

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

13

De feestdagen met je hond(en)!
De tijd van feestdagen en dus winter is weer aangebroken. En met deze tijd zien we in de dieren
artspraktijk vaak 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.

Trauma door overbelasting
Bij die eerste zijn er misschien mensen die denken : Huh?, maar het komt voor. Tijdens vakantiepe
riodes 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 eventueel
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 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, te dun, ijs en
kan op het ijs lelijk uitglijden, met alle gevolgen van dien.

Angst door 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 om 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), Dap banden
en verdampers (synthetische feromonen). 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 (aan
gelijnd!) en sluit de gordijnen. Zet wat muziek c/q 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: gedrag 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 sub
tiele signalen.
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
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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 moet ondernemen!

Vergiftiging 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 nodige sokken, zakdoe
ken, speeltjes, tennisballen etc, etc! Braken en geen ontlasting 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 je hond en enkele grammen zout kunnen voor
een kleine hond al dodelijk zijn.
En last but not least: Hele fijne feestdagen voor alle honden en hun baasjes! Geniet ervan!
Monique Mertens, Para Veterinair

Op de foto
Oishani Othari van Koekie's Ranch en Whitefang's Arusha Ishani of Angou Loup's Mountain van de
familie Schröder uit Duitsland.
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Palliatieve of intensieve zorgen? Aan u de keuze ......
Terwijl hier, vlak naast mij, de allernieuwste telgen uit de gecentraliseerde fok van de NVSWH liggen
te knorren, zou ik jullie graag mee nemen in een cruciale vraag over onze fokkerij. Gaan we met
z’n allen voor de palliatieve of voor de intensieve zorgen? Het is misschien nodig even een ruimer
kader te schetsen om deze vraag goed te kunnen begrijpen en om een gedegen antwoord te
formuleren.
Toen Frits en Diny Pielaenen – Degenhart, nu meer dan 30 jaar geleden, de verantwoordelijkheid
voor de Saarlooswolfhonden op zich namen, begonnen zij aan een gigantische klus. Hun opdracht
bestond er niet meer of minder uit dan: om het pril erkende ras ‘Saarlooswolfhond’ – waarvoor
Leendert Saarloos de basis gelegd had – te uniformiseren, de genetische basis te verankeren, een
zo gezond mogelijke populatie op te bouwen, de eigenheid van de karakters te bewaren, de
diervriendelijkheid van de fokkerij te garanderen, commercialisatie van de fokkerij te bannen en
een vereniging op te bouwen wiens structuren aan deze fokdoelen zouden beantwoorden. Geef
toe, dit is een gigantische opdracht.
Centraal in dit verhaal stond de gedachte van de gecentraliseerde fokkerij. Een centraal aange
stuurde fokkerij waarbij individuele belangen ondergeschikt zouden zijn aan de belangen van de
collectiviteit. Het opzetten van deze gecentraliseerde fokkerij maakte het mogelijk dat gedurende
vele jaren er een zo ruim mogelijke inzet van fokdieren werd gegarandeerd. Hoewel er natuurlijk
ook enkele mensen waren die meerdere honden konden houden en dus ook meer nestjes konden
fokken, waren er toch relatief veel leden die ten gepaste tijde hun bescheiden maar onmisbare
bijdrage leverden aan de fokkerij. In die begin jaren was de maatschappij nog lang niet zo ingesteld
op de tweeverdieners gezinnen van tegenwoordig en was het ‘moeder aan de haard’ gegeven
een bijkomende gunstige omstandigheid voor het fokken van een ‘gelegenheidsnestje’. De eerder
negatieve betiteling ‘gelegenheidsnestje’ in de gangbare kynologische praktijk, was voor onze
vereniging dikwijls het bewijs van het engagement van de leden om ook hun steentje bij te dragen
aan de toekomst van het ras waar ze zo dol op waren. Deze ‘gelegenheidsnestjes’ waren ook de
concretisering van een fokreglement gebaseerd op de keuze voor een diervriendelijke en respect
volle omgang met fokdieren. Zonder al te nostalgisch te willen doen was het houden van een hond
en de keuze om daar ook een volwaardige hobby aan te beleven, in die dagen, makkelijker te
maken dan in de huidige tijd. Er komen tegenwoordig immers zovele fijne, boeiende en interessan
te mogelijkheden tot tijdverdrijf of engagementen op ons af, dat het soms moeilijk kiezen is om voor
het ene of het andere vol te gaan. Dit is ook een probleem waar ikzelf ook mee wordt geconfronteerd
en dat me soms dwingt tot het stellen van prioriteiten…
De ruime engagementen van de leden, het gunstige tijdsklimaat en de concrete gezinssituaties
maakten van het houden van honden en het fokken, ook al was het maar eenmalig, een volwaar
dig familiegebeuren. Vanuit de gecentraliseerde fokkerij werd het de leden ook nog eens héél
aangenaam en makkelijk gemaakt. De leden moesten immers absoluut niet wakker liggen van de
problemen waar iedere fokker in een ander ras wél mee af te rekenen krijgt. Diny en Frits zorgden
immers voor het aanreiken van de juiste combinaties, deden de rasinfo en de pupbemiddeling,
bijstand bij dekkingen en geboortes. Kortom een complete service, die een luxe was voor de leden,
maar een grote investering voor Diny en Frits die naast dit alles er ook nog het clubblad en het
draaiende houden van de vereniging bij namen. Een jarenlange volgehouden inspanning waar
voor zij terecht de gouden en zilveren erespeld van de vereniging werden toebedeeld en op ons
respect en onze dankbaarheid kunnen rekenen.
De tijden zijn echter veranderd. De tijdsgeest en het socio-economische klimaat maakte het – in
Nederland wat later dan in Vlaanderen – minder en minder haalbaar om een gezinnetje te kunnen
onderhouden met slechts één inkomen. De keuze om in een relatie als man en vrouw allebei alle
kansen op een carrière te benutten werd steeds meer en meer aanvaard en zelfs de norm. Eman
cipatie en gelijke rechten, de bevrijding van het individu uit de bekende rollen, betekende ook een
manier van denken die kritisch stond tegen gevestigde denkbeelden en machtsstructuren. Ook
binnen de kynologie en binnen onze eigen vereniging werd deze evolutie duidelijk zichtbaar en
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voelbaar. Meer en meer honden leefden in twee-verdieners-gezinnen, moesten hun positie van
vrijetijdsinvuller verdedigen tegen vele andere hobbymogelijkheden en de besturen van verenigin
gen kregen af te rekenen met steeds mondiger leden. Voor het bestuur van de NVSWH betekende
dit om ook gaandeweg de omslag te proberen te maken naar een meer dialogisch ingestelde
houding naar de leden toe. Voorwaar geen sinecure. Jarenlang hadden de leden immers, op
enkele uitzonderingen na, weinig of geen interesse betoond voor het echte kynologische werk: de
verdieping in de kennis die de basis is van een verantwoord fokbeleid. Er werd immers voor de
leden, hun honden en voor de fokkerij gezorgd. Het effect van deze houding en de veranderende
tijdsgeest resulteerde in de verschuiving van een meegaande loyaliteit naar een loyale kritische
opstelling. Dat er niet altijd even begrijpend werd omgegaan met afwijkende meningen resulteer
de soms in minder fraaie communicatie.
Maar het ging de Saarlooswolfhond in de jaren ‘8o en ’90 van de vorige eeuw toch wel voor de
wind. Er was een mooi type neergezet, na de wolfsgrauwe werden ook de bosbruine exemplaren
schitterende rastypische honden. De fokkerij liep vrij vlot en met regelmaat werden er leuke nestjes
geboren die hun weg vonden naar nieuwe enthousiaste gezinnen. Binnen de vereniging heerste
er een fijne familiale sfeer en verenigingsactiviteiten konden steeds rekenen op een grote schare
tevreden aanwezigen.
Er begonnen echter onweerswolken samen te trekken boven de populatie. De gevolgen van de
ongecontroleerde fokkerij buiten de rasvereniging werden steeds duidelijker én schrijnender. Ten
gevolge van de beslissingen van de ALV uit het begin van jaren ’80, was een kleine groep fokkers
zelfstandig en eigengereid aan de slag gegaan met een klein deel van onze hondenpopulatie. In
dien zij zich aan de reële mogelijkheden van deze minipopulatie gehouden hadden, was hun
verhaal redelijk snel uitgespeeld geweest. Maar door enkele, ‘niet zo legale’, kunstgrepen, die re
sulteerden in het opduiken van sterk afwijkende types en in het kielzog daarvan een beangstigend
legertje erfelijke ziektes, kon deze populatie toch verder uitbreiden. Deze fokkers vonden pupafzet
buiten de NVSWH om en timmerden lustig verder aan hun eigen weg. Orgelpunt in dit verhaal was
natuurlijk de oprichting en erkenning van de AVLS. Door het bestaan van deze vereniging kwam
er een liberaal alternatief voor de SWH liefhebber die het niet zo op de collectieve instelling van de
NVSWH had voorzien. Op zich geen probleem. Het versterkte onze eigen identiteit en het zelfbewust
zijn van onze leden, die bleven kiezen voor een kwaliteitsvolle centraal aangestuurde fokkerij binnen
een vereniging met een duidelijk ethisch onderbouwde visie.
Wat wel een probleem werd is de afname van het aantal pupaanvragen dat wij kregen binnen de
NVSWH, waardoor de fokkerij langzaam aan begon te stagneren in aantallen en combinatiemo
gelijkheden. In de praktijk liep het aansturen van de fokkerij door Diny ook minder vlot, waardoor
er zich gaandeweg minder leden aanmeldden om hun teefje in te willen zetten.
Een minder rooskleurige periode brak dan ook aan. Het resultaat van minder fok-animo onder de
leden door de socio-economische veranderingen en een verminderende betrokkenheid op de
raspopulatie, alternatieve circuits voor geïnteresseerden in de SWH, een toename van de medische
onderzoeken om groen licht te krijgen in de fokkerij, ouder wordende honden die niet ingezet zijn
in de fokkerij… Daarbovenop komen nog de maatschappelijke eisen rond inteelt coëfficiënten,
verwantschapsbeperking, gezondheidsgaranties…..
Wanneer wordt dit het pijnlijkst voelbaar? Bij de vaststelling dat er op een heel jaar van slechts 7
teven de loopsheid werd gemeld. Van deze 7 kwamen er 2 – om verschillende redenen – niet (meer)
in aanmerking voor de fokkerij, waren er 3 van dezelfde eigenaar en bleken er van de 4 gedekte
teven uiteindelijk 2 een nestje te hebben gekregen. Daarbij komt dan dat de spoeling onder de
reuen ook dun wordt omdat ze (nog) niet klaar zijn met de vereiste gezondheidsonderzoeken. Twee
nestjes op jaarbasis? Dit is te weinig om een populatie gezond de toekomst in te sturen. Op deze
wijze loop je uiteindelijk dood. Op deze wijze verstrekken de leden van de NVSWH de facto pallia
tieve zorgen aan hun zo geliefde Saarlooswolfhond. Men geniet rustig van zijn hond, hoopt dat er
toch nog ten gepaste tijde een pup geboren wordt, vertrouwt er op dat anderen de klus wel klaren
en trekt fluitend zijn jas aan om de hond, en zichzelf, een fijne wandeling te gunnen.
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Beste leden, dit is geen negativistische kijk op de situatie maar wel een realistische.
Is er een alternatief voor deze palliatieve zorgen? Ja, in mijn ogen, in mijn overtuiging én in die van
mijn medebestuursleden en enkele zwaar gemotiveerde leden is die er zeker wél. Maar dan
moeten we samen kiezen voor de Intensive Care, de heel intensieve zorgen. Dan moeten we allen
samen ons enthousiasme over het fokbeleid, de fantastische Saarlooswolfhond en de – door zove
len – uitgesproken beloftes rond medewerking aan de fokkerij in realiteit willen omzetten. Wanneer
intensieve zorgen zouden betekenen, dat er hier in de tuin 20 kennels worden neergepoot (waar
ik hoogstwaarschijnlijk toch geen bouwvergunning voor zou krijgen) om daar een 12 tal teven in
te houden om er zo voor te zorgen dat er op jaarbasis toch voldoende nieuwe hondenspruiten het
levenslicht zien en zo te bouwen aan een bredere populatie, dan pas ik. Dit is niet de wijze waarop
wij graag honden houden. Dit heeft niets te maken met de pups die hier nu lekker in de warme
keuken naast mij in de werpkist liggen te slapen en binnen enkele weken het huis gaan onveilig
maken. Dan praten we over dieronvriendelijke praktijken, waar we ons zover mogelijk vandaan
proberen te houden.
Intensieve zorgen betekenen echter wél dat ieder lid een eerlijke inspanning wil doen om, al was
het maar éénmaal tijdens het jongere leven van zijn hond, effectief te proberen om mee te bouwen
aan de toekomst van de Saarlooswolfhond. Iedereen vindt een nestje bezoeken fantastisch. Ieder
een hoopt dat er op het juiste moment voor hem of haar opnieuw een pupje zal komen aange
waggeld… Maar slechts weinigen doen effectief het werk.
Voor de reueneigenaars is het in feite nog een erg makkelijke taak. Je hond goed opvoeden, hem
voldoende psychische ruimte geven, zodat hij een échte reu kan worden, de geringe inspanning
leveren rond gezondheidsonderzoeken en - mogelijks – enkele weken over een tijdspanne van
ongeveer 9 jaar stand by te zijn voor een dekking. Dit moet toch kunnen lukken?
Bij de teefjes ligt het plaatje natuurlijk wat complexer. Daar zal uiteindelijk het nest geboren wor
den. Daar moeten de pups opgevolgd worden, daar moet men toch wel 8 weken lang zich orga
niseren om de thuiswacht op te trekken. Dit vraagt organisatie. Dit vraagt planning en ook flexibili
teit. Niet alleen van één van de gezinsleden, maar van iedereen. Onze kinderen kunnen er over
mee praten….. Hun hele kindertijd lang was er geregeld wel weer een nestje voor tante Diny. Min
der makkelijk aan dit verhaal is met name de planning. Wanneer de jongedame loops wordt kan
na enkele keren wel een beetje voorspeld worden. Maar niet op de week nauwkeurig, soms zelfs
niet op de maand…. Wanneer er dan gedekt kan worden en het nestje er uiteindelijk zal liggen is
dan ook zeer moeilijk te voorspellen. Dit in combinatie met de mogelijkheden en verlangens naar
vakantie van het gezin, de verplichtingen van de ouders rond de kinderen, de verwachtingen van
de werkgever…. Ja , er moet een en ander worden doorgepraat…. Wanneer de pup nog klein is,
lijkt het allemaal wel mee te vallen en wordt de belofte tot fokken vlot gemaakt. Maar wanneer het
uur van de waarheid dichterbij komt en een intentie moet vertaald worden in concrete aanpassin
gen en afspraken, dan wordt het dikwijls een moeilijker verhaal…. Dan kiest men voor het comfort
en schuift de hete aardappel stilletjes door …. “Neen, deze loopsheid zullen we maar niet melden,
want een nestje komt ons nu niet goed uit. Volgend jaar misschien, als de keuken gerenoveerd
is….” Dan kiest u, hoogstwaarschijnlijk helemaal onbewust, voor de palliatieve zorgen voor onze
populatie en het einde van een verhaal en een droom die fantastisch was…
U kan echter ook kiezen voor de toekomst van het ras. U kan kiezen voor de ondersteuning van de
reeds vele jaren geleverde inspanningen door zovele leden voor u. U kan zeggen: “Ja het is niet
evident om ons nu zo te organiseren dat we een nestje kunnen fokken. Dit is een serieuze inbreuk in
onze agenda en op de plannen die we hadden voor dit jaar. Maar we gaan dit toch doen. We
gaan onze ondersteuning geven aan de inspanningen om dit ras gezond, mooi en wel een toekomst
te garanderen.” De kans is groot dat u daarbij ook denkt: “jeetje, hoe moet dat allemaal gaan? Ik
weet daar allemaal niet veel van, kan ik daar hulp bij krijgen, wat gaat mij dit kosten aan tijd en
middelen, hoe moet dat met…..?” En nog zoveel meer vragen. Hierin wil ik u echter gerust stellen. Uw
bestuur staat klaar voor u. Op vele vragen weten we een antwoord en voor de vragen die we niet
onmiddellijk kunnen beantwoorden zullen we samen met u op zoek gaan naar een antwoord, een
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oplossing, waar u zich goed bij kan voelen. Toveren kunnen we niet, maar we kunnen wel creatief
op zoek gaan. Vanuit het bestuur zullen we de komende dagen, weken, maanden contact met u
nemen om af te toetsen welke mogelijkheden en knelpunten er bestaan om samen de schouders
onder de fokkerij te zetten. Zo kunnen we samen aan de toekomst bouwen.
Meestal is fokken een zaak van wat eigenzinnige mensen die vooral ‘hun ding’ doen en hun eigen
plannen uitwerken. Bij ons is dit in feite ook zo. Met het grote verschil dat wij ons als musketiers
gedragen: ‘één voor allen, allen voor één’. Wij zijn samen een beetje eigenzinnig als NVSWH. Het
is de collectiviteit die ons steeds sterk gemaakt heeft om de SWH te maken tot wat hij nu is.
Terwijl jullie nadenken over de te maken keuze - palliatief of intensief – zullen wij hier thuis alvast
onze keuze voor de intensieve zorgen gestalte geven door zorg te dragen voor – misschien wel uw –
leuke pups.
Jan Verbeeck

Een nestje puppy's deel 2 (vervolg van deel 1 in het clubblad van mei)
Met Pinksteren hadden wij 2 puppy-kijkdagen voor
de nieuwe aanstaande eigenaren en geïnteres
seerden van het nestje Norah x Abel. Ik hoogzwan
ger, en het was lekker warm, eigenlijk meer te warm
naar omstandigheden…. Maar wel gezellig, en
kennis gemaakt met oude en nieuwe leden van de
vereniging.
Op 2e Pinksterdag hebben we de puppy's naar Jan
en Katrien gebracht, zodat ik nog kon genieten van
mijn zwangerschapverlof en me een beetje men
taal kon voorbereiden op mijn bevalling. Zij hebben
de laatste 3 weken voor de puppy's zorgen, om ons
te ontlasten. Dit was toch een emotioneel moment,
om 7 kleintjes achter te laten, ook voor Norah. Wel
duidelijk was dat wij zelf een teefje gingen houden
uit dit nest, dus na 3 weken hebben we op 16 juni
er weer eentje terug gehaald, onze Loïs. Alle nieuwe
eigenaren waren aanwezig, en gingen vol goede
moed, en een pup rijker naar huis. Norah was blij
dat ze weer een pup terug zag.
Ondertussen was het huis klaar voor de komst van
de baby, die maar op zich liet wachten… Ruim 4
dagen over tijd, ging ik nog naar de vroedvrouw,
en maakte een afspraak voor over 2 dagen, er was nog geen vooruit gang. Totdat ineens diezelf
de avond mijn vliezen braken. De vader en moeder van Joost gebeld om op Fynn en de honden
te passen. Ze waren in een record tijd in Lommel! De dag er na, op 5 juli, is onze zoon Jorg geboren.
Een wolk van een baby. Na een nachtje in het ziekenhuis, mochten we naar huis. Fynn is ontzettend
trots en lief voor zijn broertje. Ook met Andes, Norah en Loïs gaat het goed, ze zijn wel geïnteresseerd
in Jorg. Nu zitten we met 2 puppy's!
Groeten van Joost, Marga, Fynn en Jorg van Asten
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Dagboek van een Saarlooswolfhond: deel 50!
Hallo lieve lezers,
Toen ik begon met mijn wetenswaardigheden op te schrijven, nu dus 49 afleveringen geleden en
om precies te zijn in februari 2005, had ik natuurlijk niet kunnen vermoeden dat er nog zoveel afle
veringen zouden volgen. Ik was pas geboren en wel op de 15e december 2004. Ik word nu 15
december 8 jaar, waar blijft de tijd. Ik ben uitgegroeid tot een prachtige reu met veel titels op zijn
naam. Die zeggen mijzelf niet veel, ik vind het in mijn leventje het belangrijkste dat ik het naar mijn
zin heb, samen met Hans, Marianne, en natuurlijk Moshe.
Ik heb Marianne een brief aan de Raad van Beheer laten sturen waarin ik heb gezegd voorlopig
geen Tentoonstellingen te bezoeken, zolang als die gekte van het fokken van rashonden doorgaat
en daar bedoel ik natuurlijk die beestjes mee die voorzien van gekke snuitjes en rare ruggetjes ei
genlijk geen leven hebben.
Wij genieten iedere dag hier in het bos van alles om ons heen. Het jubileumnummer deel 50 had
ik me echter heel anders voorgesteld. Na mijn vorige deel zijn er zoveel dingen gebeurd. Niet hier,
maar in de vereniging. Er zijn mensen uit het bestuur weggegaan en mensen bijgekomen. Dit is
echter niet allemaal vlekkeloos verlopen heb ik gehoord. Er zijn zelfs vriendschappen verbroken
omdat sommige het niet eens waren met één opmerking. Gewoon vrienden ‘gedeleted’! Als
Saarlooswolfhond kan ik me hier niets bij voorstellen. Wij zijn toch een uniek ras, niet zo gedomes
ticeerd als andere hondenrassen? Niet slaafs? Waarom zijn dan sommige baasjes wel zo? Kunnen
zij niet zelf beslissingen nemen? Laten zij zomaar van het ene op het andere moment vrienden
vallen? Zou niet in mij opkomen. Als ik het ergens niet mee eens ben, geef ik mijn vriend Moshe
even een knauw ,maar daarna gaat het leven samen weer verder zoals altijd, omdat wij elkaar
respecteren. Daar zouden vele mensen een voorbeeld aan kunnen nemen, daar heb je geen
Psychloog voor nodig, dat heet ‘sociaal gedrag’. Dit nummer zou eigenlijk moeten overlopen van
vreugde, maar helaas.
Ik denk echter wel dat er mensen zijn die alles weer een beetje op de rails gaan zetten, lijkt me ook
fijner voor ons Saarlozen. Moshe en ik hebben onze baasjes getroost en gezegd dat ze vooruit
moeten kijken en niet terug, dat zijn sommige mensen niet waard. De vereniging moet weer een
fijne club worden voor iedereen, ook al heb je een andere mening en ik denk dat dat ook zeker
gaat lukken.
Nu toch nog wat leuks. Wij hebben hier in de tuin een huisbuizerd. Je zult je afvragen wat dat is,
nou dat ga ik jullie haarfijn uitleggen. Al weken zit hier de hele dag om de vijver een buizerd in een
boom. Het ene uur in de ene
boom, het andere moment in
een andere. Regelmatig laat
hij zich dan naar beneden
vallen om iets te verorberen.
Een muis of een pad. De hele
dag vermaakt hij zich hier van
’s morgens als het licht wordt
totdat het donker is. Aan ons
is hij al een beetje gewend
geraakt. Marianne heeft al
heel veel foto’s van hem ge
maakt! Echt heel leuk! Wij zijn
een beetje jaloers en eisten
dat wij ook op de foto moch
ten. Zie hier het resultaat.
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Moshe gedraagt zich de laatste tijd heel netjes, maakt niets meer kapot. Alleen jat hij graag alles
uit de keuken. Gaat die stommerd wat hij pikt ook nog aan Hans en Marianne laten zien. Wat een
suffe dief! Op een dag kwamen de baasjes thuis en zat er een klein wild katje op de inrit. Wij moesten
binnen blijven tot het beestje weg was. Enfin, katje weg en wij dus naar buiten. Maar na een
kwartiertje hoorden wij een gegil en ja hoor, Moshe liep door de tuin met het katje in zijn bek. Het
beestje gillen en ik er ook achteraan. Moshe was heel snel en die kregen ze bijna niet te pakken.
Eindelijk had Hans hem in zijn nekvel, Marianne pakte mij vast en Hans probeerde het beestje uit
Moshe zijn mond te halen. Moshe had de kat in nekvel vast. Toen Hans de bek van Moshe open
had en de kat eruit trok, greep de kat Hans zijn vinger, beet door en door en liet niet meer los. Hij
hing te bengelen aan Hans zijn vinger en beet door tot het bot. Toen Hans eindelijk zijn kaak open
had en de kat over de omheining zette( die mankeerde niets) kon hij meteen naar de dokter voor
een vaccinatie. De andere dag was de hand zooo dik, terug naar de dokter, antibiotica en de
mededeling dat als het niet ging slinken, hij naar het ziekenhuis moest. Gelukkig gingen de pillen
werken, maar het was wel weer een avontuur. Met die Moshe maak je altijd wel wat mee!.......
Het laatste nieuws wat ik hoorde,was dat er 10 puppen zijn geboren. Wat een feest zeg en wat een
mooi begin voor ons nieuwe bestuur ! Het zal ook ongetwijfeld goed nieuws zijn voor ons ‘oude’
bestuur, want zij hebben er natuurlijk in het verleden alles aan gedaan om ons Saarlozen te doen
zijn wat wij nu zijn.
Een mooie, natuurlijke en trotse Hond.
Groetjes van ‘Baruch’
‘From Baarle with Love’

Wandeling 10 maart 2013 Nationaal Park Veluwezoom
Op 10 maart 2013 gaan we wandelen bij Nationaal Park Velu
wezoom. De wandeling is ongeveer 6 kilometer en heeft wel wat
hoogteverschil (af en toe een klim).
We verzamelen om 11.00 uur bij Bezoekerscentrum Veluwe
zoom, Heuvenseweg 5a in Rheden (Gelderland). Na afloop van
de wandeling is ook de gelegenheid om wat te eten bij het
Bezoekerscentrum of een van de andere restaurantjes in de
buurt.
Wie gaat er mee?
De wandeling is bedoeld voor leden en geïnteresseerden in de rastypische Saarlooswolfhond van
de Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden. Het is wel prettig om te weten wie er komen,
zodat we op het verzamelpunt op iedereen kunnen wachten.
Om opstootjes te voorkomen, houden we de honden tijdens de wandelingen aangelijnd.
Je kunt je aanmelden via communicatie@saarlooswolfhonden.nl
Deze prachtige wandeling is een echte aanrader! We ontmoeten u dan ook graag!
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Even voorstellen: Jan Verbeeck
De meeste onder jullie kennen mij hoogstwaarschijnlijk wel. De ene natuurlijk al wat beter en wat
langer dan de andere. Over mezelf schrijven vind ik verschrikkelijk. Maar goed…..
Nadat ik, als 14 of 15 jarige, in het boekje ‘Wat is dat voor een hond?’ en in de hondenencyclope
die van Jan van Rheenen de eerste foto’s en beschrijving had gelezen van de Europeesche wolf
hond, was ik verloren. Ik had zelf al schemaatjes getekend hoe ik - later als ik groot zou zijn - een
kruising zou doen tussen een wolf en een herder (Hollander of Belg dat wist ik nog niet) en nu bleek
dit warempel al te bestaan.
Op de Brabotentoonstelling te Antwerpen
in 1975 botste ik op Timber van de Kil
stroom, die mij met verstomming sloeg. Di
ny moet wel plezier hebben gehad in dat
broekventje dat de rest van de dag timide
in haar buurt bleef….. Met het beetje
spaargeld dat ik had, probeerde ik ieder
jaar mijn contributie te betalen. Sindsdien
is de Saarlooswolfhond geen dag meer uit
mijn gedachten geweest. De microbe
sloeg later ook over op Katrien waarna in
1983 (na 4 jaar wachten!) Thirzah Taranak
Timberley zijn intrede bij ons deed. Sinds
dien zijn we nooit meer zonder Saarloos
wolfhonden geweest. In goede en in
kwade Saarlooswolfhonddagen. Van beide hebben we zeker ons aandeel ruim gehad…. Na het
showen van de honden van Diny werd een eerste nest pups geboren in 1994 uit Tamarinde Tiranak
Timberley. Samen met Katrien deden we toen ons best om onze vier kinderen een behoorlijke op
voeding te geven, de kost te verdienen, enkele keren te verhuizen en te verbouwen en ons verder
te verdiepen in het wel en wee van de Saarlooswolfhond. Ondertussen zijn op onze boerderij al
vele pups verwekt en geboren… dit is het tiende nest dat hier werd geboren.
Professioneel ben ik actief in de zorgsector, waar ik mij inzet om mensen met een mentale beperking
een -zo inclusief mogelijk- arbeidsmatige dagbesteding te bezorgen. Naast de passie voor de
Saarlooswolfhond ben ik ook verslingerd aan het Fjordenpaard. Ik keur dit pony ras en zit in de
fokkerijcommissie van het Belgisch Fjordenpaardenstamboek. Verder ben ik op dinsdagavond als
lage bas muzikaal actief in het koor Kantilene, samen met Katrien. Wij wonen in Bavegem (Bel
gië). Dat is een klein dorpje in Oost-Vlaanderen tussen Gent en Aalst. Dat ik graag met de auto rijd
is wel meegenomen, gezien de vele verplaatsingen naar Nederland….
In 1996 werd ik bestuurslid van de NVSWH en ben nu al een tweetal jaar voorzitter als opvolger van
Frits Pielaenen. Het is mijn ambitie als voorzitter om, in goed teamverband met de andere bestuurs
leden, onze rasvereniging veilig door de huidige woelige kynologische wateren te loodsen. Een
beleid waarbij een open communicatie met de leden gevoerd wordt om een goede toekomst te
waarborgen voor de Saarlooswolfhond. Samen met jullie allen, moet het lukken om de fokkerij
nieuwe impulsen te geven zodat onze kleinkinderen nog in de mogelijkheid zullen zijn om een fijne
nieuwe pup te koesteren.
Ik hoop jullie, bekenden en minder bekenden te mogen begroeten op verenigingsactiviteiten of
tentoonstellingen. Ons plezier in de Saarlooswolfhond kan immers enkel groeien in verbondenheid
met mekaar.
Jan Verbeeck
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Nederlandse HondenrassenShow
De 1e Nederlandse hondenrassenshow is werke
lijkheid geworden. Deze show wordt gehouden
op zaterdag 29 juni 2013 op het terrein van KC
Zwolle.
Even in het kort hoe dit evenement tot stand is
gekomen. Op de Eurodogshow in 2011 beviel de
samenwerking van de Nederlandse hondenras
sen prima. De Nederlandse hondenrassen, hoe
verschillend ook, hebben een aparte positie
binnen de kynologie in Nederland en nu de
Nederlandse kynologie sterk in beweging is en
we individueel als rasverenigingen te klein zijn,
was het ook een logisch gevolg om verder te
kijken of we die samenwerking konden voortzet
ten. Zo kunnen we als samenwerkende Neder
landse hondenrassen een vuist maken richting
de Nederlandse kynologie.
De Nederlandse Vereniging van Stabij en Wet
terhounen nam het initiatief om in april 2012 alle
bij de Raad van Beheer aangesloten verenigin
gen van de Nederlandse hondenrassen uit te
nodigen voor een bijeenkomst in Putten. Op de
1e bijeenkomst werd, buiten enkele kynologi
sche aspecten, al geopperd om eens te kijken
of het mogelijk zou zijn om alle clubmatchen van
de verenigingen tegelijk te organiseren op één
locatie. Op de 2e bijeenkomst eind oktober 2012
georganiseerd door de vereniging Het Neder
landse Kooikerhondje te Eemnes, was het over
duidelijk dat alle aangesloten verenigingen
achter een te organiseren tentoonstelling ston
den voor de Nederlandse hondenrassen. Diana
Striegel- Oskam die op de 1e bijeenkomst de taak
als Ambtelijk secretaris Samenwerkende Rasver
enigingen Nederlandse Rassen –vraag mij ook
niet hoe je aan zo’n functie benaming komt- op
zich had genomen diende het verzoek bij de
Raad van Beheer in voor het organiseren van de
1e CAC-show Nederlandse hondenrassen.
Nu bij het schrijven van dit artikel -begin decem
ber- is alles i.v.m. het organiseren van de show
in een stroomversnelling gekomen. De Raad van
Beheer heeft toestemming verleend voor het
houden van deze tentoonstelling. De voorwaar
de die de Raad heeft gesteld is dat alle erkende
verenigingen van Nederlandse hondenrassen
hieraan meewerken. Logo commissie heeft zijn
taak klaar, showcommissie is bijeen geweest,
website: www.nederlandsehondenrassen.nl is
online, keurmeesters zijn bekend. Nu is het alleen
nog aan de leden van de aangesloten vereni
ging om hun hond(en) in te schrijven voor deze

1e CAC-show van de Nederlandse hondenras
sen. Alle rasverenigingen hebben een schatting
gedaan naar het aantal vermoedelijke inschrij
vingen door hun leden. Door de opgegeven
aantal te verwachten honden van de rasvereni
gingen ligt het aantal ingeschreven honden op
een minimum van 340 honden, maar bij de po
sitievere schattingen gaan we naar de 500
honden!!!!
De geschatte deelname namens onze vereni
ging is ± 20 Saarlooswolfhonden. Dit moet in onze
ogen zeker haalbaar zijn omdat het inschrijfgeld
voor deze show zeer laag gehouden zal worden.
Als keurmeester voor deze show is voor de Saar
looswolfhond raskeurmeester Mw. Roel van
Veen-Keur aangesteld. Voor de verdere gege
vens over deze 1e CAC-show zoals inschrijfformu
lier, locatie, keurmeesters alle rassen, babyklas
se, puppyklasse etc. kunt u terecht op de websi
te: www.nederlandsehondenrassen.nl en na
tuurlijk ook op onze eigen website www.saarloos
wolfhonden.nl
Kees van der Geer
Evenementen Nederlandse
Saarlooswolfhonden

Vereniging

van

Agenda
Zondag 10 maart
Wandeling Nationaal Park Veluwezoom
Rheden (info elders in dit clubblad)
Zondag 26 mei
Clubmatch Nederlandse Vereniging van
Saarlooswolfhonden (info in volgende clubblad, zet deze datum vast in uw agenda!)
Zaterdag 29 juni
Nederlandse Hondenrassen Show
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Tentoonstellingsuitslagen
Arnhem 17 mei 2012 'Joe Kat
Show'

Salzburg (Oostenrijk) 19 mei 2012
WORLD DOG SHOW

Keurmeester: Mw. J.A.M.M. Schellekens- van
Vught
Reuen
Jeugdklasse: Jarik van de Wolfsdreuvnik eige
naar: D. Nadorp 1 goed 15 mnd wolfsgrauwe reu,
flinke maat, expressief reuen hoofd, correct
aangezet + gedragen oor, mooi afgerond, mooi
licht geplaatst oog, gebit niet te beoordelen,
evenredig gehoekt, voor leeftijd al mooi lichaam,
mooi ovaal bot, prima voeten, mooi gedragen
staart, goede vacht, laat voor leeftijd zeer mooi
gangwerk zien, tekstikels niet te beoordelen,
heeft veel ringtraining nodig, daarom vandaag
'Goed'
Openklasse: Kane eigenaar: Mr. en Mevr. en
Juffrouwen Verbeek-Tonnard Jan & M. & J verzor
ger: E. v. Onna- v.d. Kamp 1 uitmuntend CAC/
BOB 4 jr oude middelgrote, middelkrachtige
bosbruine reu, schaargebit, uitmuntend reuen
hoofd met mooie expressie, perfect oor, mooi,
licht goed goed geplaatst oog, hele mooie
hoofdbelijning zowel van boven als van opzij
gezien, mooie harmonische hoekingen, mooi
ontgwikkeld lichaam, mooie vacht en vacht
kleur, toont het gewenste rastypische gangwerk,
prima gedragen staart.
Teven
Kampioensklasse; Inka eigenaar: W. BroekKappert 1 uitmuntend CAC 6 jr oude wolfsgrau
we teef van uitmuntend type, mooie lich. verhou
ding, expressief tevenhoofd, mooi licht oog,
mooie hoofdvorm, correct aangezet oor dat zij
af en toe goed kan dragen,evenredige hoekin
gen, mooi ontwikkeld lichaam, goede voeten,
prima vacht, mooi rastypisch gangwerk van
opzij, achter wat nauw, prima staartdracht.

keurmeester: Dhr. S. Lovenkjaer (Denemarken)
Reuen
Kampioensklasse: Brego van de Wolfsdreuvnik
eigenaar: Mr. en Mevr. en Juffrouwen Verbeek-
Tonnard Jan & M. & J. verzorger: C. v.d. Geer 3
uitmuntend
Veteranenklasse: Tmoreeke Taunus Timberley
eigenaar: E. Pielanen- Degenhardt. verzorger: C.
v.d. Geer. 1 zeer goed
Teven
Kampioensklasse: Ayka eigenaar: W. Clooster
man 5 zeer goed

Uden 23 juni 2012
Keurmeester: Dhr. R. Vanhoenacker België
Reuen
Openklasse: Kane eigenaar: Mr. en Mevr. en
Juffrouwen Verbeek-Tonnard Jan & M. & J. ver
zorger: E. v. Onna- v.d. Kamp 1 zeer goed

Genk (België) 30 juni 2012
Keurmeester: Dhr. R. I'Brien (Ierland)
Teven
Kampioensklasse: Ayka eigenaar: W. Clooster
man. 1 uitmuntend CAC/CACIB/BOB
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Ransäter (Sweden) 29 juli 2012
Keurmeester: Dhr. Rodi Hubenthal(Noorwegen)
Teven
Kampioensklasse: Noura eigenaar: G.C. Rog-Sik
kens. 1 uitmuntend CAC/CACIB BOB
Tevens behaaldde Noura op deze tentoonste
ling het Zweeds Kampioenschapstitel.

Mechelen (België) 18 augustus
2012
Keurmeester: Mw. M. Vermeire (België)
Teven
Kampioensklasse: Ayka eigenaar: W. Clooster
man. 1 uitmuntend CAC/CACIB/BOB

Zwolle 6 oktober 2012
Keurmeester: Dhr. M.E.J. v.d. Weijer.
Teven
Jeugklasse teven: Koszha van de Wolfsdreuvnik
eigenaar: E. Peilanen- Degenhardt 1 uitmuntend
jeugd CAC/CAC 15 maanden, goed type dat
zich goed laat betasten, goede bouw, goed
ontwikkeld lichaam, goede been lengte,typisch
hoofd met goede expressie, krachtige voorsnuit,
prima gebit, staart moet iets minder krampach
tig, zeer goede vacht, uitstekende benen en
voeten, goed temperament.
Bij de eindkeuring van de BOB's rasgroep 1 be
haalde Koszha van de Wolfsdreuvik een 8e
plaats bij keurmeester: Mw. A. Beenen- Sluyters.

Nieuwegein 20 oktober 2012
Keurmeester: Mw. R. v. Veen- Keur.
Reuen
Kampioensklasse: Brego van de Wolfsdreuvnik
eigenaar: Mr. en Mevr. en Juffrouwen Verbeek-
Tonnard Jan & M. & J. verzorger: C. v.d. Geer. 1
uitmuntend CAC/CACIB/BOB Bijna 10 jaar, uit
muntend rasbeeld en in uitmuntende conditie.
Krachtig schaargebit, mooie oog kleur en rasty
pische expressie, goed oor, prima lichaam,
goede benen en sterke voeten, goede vacht en
staartdracht, gaat met goede pas en staart
kracht door de ring.
Teven
Jeugdklasse: Koszha van de Wolfsdreuvnik ei
genaar: E. Pielanen- Degenhardt 1 uitmuntend
jeugd CAC/res.CAC 16 maanden oud. Prima
rasbeeld. Goede hoofdvorm. Krachtig, com
pleet schaargebit. Prima oogkleur. Goed ge
plaatst oor. Goed lichaam, goede benen en
voeten, vacht en staart. Gaat rastypisch door de
ring. Van achteren mooi parallel.
Openklasse: Norah eigenaar: Mr. en Mevr. en
Juffrouwen Verbeek-Tonnard Jan & M. & J. ver
zorger: J. v. Asten. 1 uitmuntend CAC/CACIB
Bijna 5 jaar. Prima rastype. Goed tevenhoofd met
mooie stop. Compleet krachtig schaargebit.
Mooi oogkleur en expressie. Goed oor. Goed
lichham benen en voeten. Goede vacht en
staart. Goed gangwerk achter mooi paralelel.
Bij de koppels behaalden Brego van de Wolfs
dreuvik en Norah een eerste plaats bij keur
meester: Dhr. W. Wellens.

Brussel (België) 8 december 2012
'Belgian Winner'
Keurmeeester: Mr Ch. Eymar Dauphin (Frankrijk).
Reuen
Kampioensklasse: Brego van de Wolfsdreuvnik
eigenaar: Mr. en Mevr. en Juffrouwen Verbeek-
Tonnard Jan & M. & J. verzorger: C. v.d. Geer . 1
uitmuntend .
Teven
Openklasse: Norah eigenaar: Mr. en Mevr. en
Juffrouwen Verbeek-Tonnard Jan & M. & J. ver
zorger. J. v. Asten. 1 uitmuntend CAC/CACIB BOB
"Belgian Winster" 2012

Amsterdam 25 november 2012
WINNER
Keurmeeester: Mw. W. van Deyl
Reuen
Openklasse: Kane eigenaar: Mr. en Mevr. en
Juffrouwen Verbeek-Tonnard Jan & M. & J. ver
zorger: E. v. Onna- v.d. Kamp 1 uitmuntend res.
CAC/CACIB 4 jaar, prima type, bosbruin, goede
structuur en beharing, licht welhaar op de rug,
prima expressie, goede, vlakke brede schedel,
mooie stop en voorsnuit, passend pigment,
amberkleurig oog, goede hals-ruglijn, goede
borsttype, voldoende voorborst, goede croupe
en staart, goed ovaal beenwerk, staat achter
koehakkig, voor oke, scharend gebit, voldoende
gangwerk.
Veteranenklasse: Brego van de Wolfsdreuvnik
eigenaar: Mr. en Mevr. en Juffrouwen Verbeek-
Tonnard Jan & M. & J. verzorger: C. v.d. Geer . 1
uitmuntend CAC/Veteranen CAC/BOB "WIN
NER" 2012, 'VETERANEN WINNER" 2012 10 jaar
wolfsgrauwe reu, middelgroot, zeer rastypisch,
goede wolfsachtige expressie, mooi wig vormig
hoofd, goed licht oog, goed gedragen oor, mooi
silouhet, mooi lichaam en staart, uitmuntend
voorborst en diepte, goede hoekingen voor en
achter, mooi ovaal bot, staat prima in stand,
atente presentatie, loopt mooi regelmatig, prima
gedrag.
Teven
Openklasse: Norah eigenaar: Mr. en Mevr. en
Juffrouwen Verbeek-Tonnard Jan & M. & J. ver
zorger. J. v. Asten. 1 uitmuntend CAC/CACIB "
WINSTER"2012 5 jaar, uitmuntend type, goed
maat, rank gebouwd, goed structuur, beharing,
uitmuntende epressie, zeer wolfsachtig, goed
wigvormig, vlakke schedel, lichte stop, mooi
gevormund licht oog, prima oor, elegand li
chaam, goede voorborst en diepte, gorde
croupe, ruim gehoekt achter, goed voor gehoek
, mooie stand en hals, prima ovaal been werk,
mooi licht ruimhandig been werk.
Kampioensklasse: Inka eigenaar: W. BroekKappert 1 uitmuntend res.CAC/res.CACIB 7 jaar,
prima teef voor deze leeftijd mooi slank geble
ven, goede structuur beharing. Schedel zou een
fractie breder mogen, wel mooi vlak, goede stop
en lengte voorsnuit.Licht oog wat een tikkeltje
rond is goed oor, hoofd heeft correcte expressie.
Goede hals rug lijn, goede voorborst en diepte,
regelmatig gehoekt voor en achter, iets hellend
kruis. Mooi regelmatig lichtvoetig gangwerk.
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Even voorstellen: Marjon Minten
Ook voor mij de ruimte om me even voor te stellen. Ik ben Marjon Minten. Samen met Stefan woon
ik in Elsendorp. “Waar?”, denk je misschien. Elsendorp ligt in Noord Brabant bij Gemert. We zijn zo’n
12 jaar lid van de Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden. Sinds bijna 7 jaar hebben wij
een Saarlooswolfhond reu Luthor Lesharo Timberley.
Waarom de Saarlooswolfhond? Ik heb eigenlijk altijd ‘iets’ met wolven gehad. Toen ik jong was
wilde ik dan ook altijd graag een hond die zoveel mogelijk op een wolf leek. Dat moest dus een
Husky worden. Of een Akita. Bij ons in de straat (toen woonde ik nog bij mijn ouders in De Mortel),
hadden ze een Akita. Niet zo’n Amerikaanse zoals je nu veel ziet, maar zo’n mooie slanke. Prachti
ge hond. Met ook een beetje dat terughoudende gedrag. Maar toen kwam ik in een hondenras
senboek de Saarlooswolfhond tegen. En ik was verkocht.
Maar ik vind dat je heel goed voor dieren moet zorgen en we vonden onze situatie nog niet ideaal
voor een hond. Met tweeën fulltime werken vond ik geen goede situatie om een hond te nemen.
Dus het werden 2 katten. Op een gegeven
moment kon Stefan 2 dagen in de week thuis
gaan werken. Daarnaast vond de baas van
Stefan het goed om de hond de andere
dagen mee naar het werk te nemen (Luthor
staat dus ook in het smoelenboek bij Stefan
op het werk :) ). Ik kon 32 uur gaan werken en
zo was de situatie ineens ideaal voor een
Saarloos.
En daar stond toen bijna 7 jaar geleden een
aankondiging in het clubblad dat er een
nestje was van Laurinde en Tmoreeke. Bij Cees
en Anita waren we al eens op bezoek ge
weest. En Tmoreeke had veel indruk gemaakt.
Daar wilden we dus wel een pup van! En van
Jan en Katrien (daar waren de pups geboren) kregen we Luthor mee. De pup met het rode
bandje! Inmiddels is die pup met het rode bandje uitgegroeid tot een prachtige reu die al 2 keer
papa is geworden en sinds kort ook opa van 10 pups!
Sinds 2010 ben ik bestuurslid. Mijn visie is namelijk dat als je iets wilt verbeteren, je niet alleen maar
kunt blijven zeuren, maar dat je dan een bijdrage moet leveren. Ik wil geen deel uitmaken van de
stuurlui aan wal :). Binnen het bestuur ben ik vooral bezig met de communicatie, waaronder dus
dit clubblad. Communicatie is voor mij geen onbekend terrein. Ik ben inmiddels alweer 14 jaar
communicatieadviseur bij de Rabobank.
Naast Luthor hebben we dus ook nog 2 katten, 2 cavia’s en een paard. Dat paard, Doria, is alweer
27 jaar. En ik hoop nog zeker een aantal jaren van haar te kunnen genieten. Paarden zijn dus een
andere grote hobby. Hoewel ik niet meer rijd, in verband met het pensioen van mijn paard, lees ik
nog wel alle kranten en magazines en bezoek (hengsten)keuringen of wedstrijden. Ik kan me geen
leven zonder honden voorstellen, maar ook geen leven zonder paarden. Kortom geen leven zonder
dieren!
Wil je nog meer van mij weten, dan hoor ik dat graag!
Marjon Minten
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Winterpret

Oishani Othari van Koeki's Ranch
en Whitefang's Arusha Ishani of
Angou Loup's Mountain
Familie Schröder

Maaherra Meehamolad
Ingrid Driessen

Kyota
Familie van Neer

Foto van uw hond?

Luthor Lesharo Timberley
Marjon Minten en Stefan Smolders

Wilt u ook uw hond in het clubblad terugzien?
Stuur uw mooiste foto's dan naar communicatie@saarlooswolfhonden.nl. Uit de mooiste
foto's maken we een keuze voor de volgende
uitgave!
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www.editoo.nl

Indien onbestelbaar:
Keurnotenlaan 2, 9451 JB Rolde

Wij wensen u fijne feestdagen toe!
En springen graag met u van oud naar nieuw!
Graag tot ziens in het volgende jaar!
Bestuur Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden

