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Puppengeluk!
Op 24 november kreeg Norah pups: twee wolfs
grauwe reutjes! Vader van de pups is Luthor
Lesharo Timberley.
Op 1 december bracht Kayleigh ons een verras
sing. Ze bracht 5 pups ter wereld: 3 reuen en 2
teven. Helaas overleed 1 reutje een dag later.
Vader van de pups is Joscha van de Wolfsdreu
vnik.
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Voorwoord door de voorzitter
Beste leden, goede vrienden van de Saarloos
wolfhond,
De Nederlandse kynologie heeft een historische
sprong voorwaarts gemaakt. Op haar laatste
Algemene ledenvergadering heeft de Raad van
Beheer - eindelijk - de beslissing genomen om
DNA afname en controle van pups en ouderdie
ren verplicht te maken. Zo werd een belangrijke
stap gezet om de plaag van de stamboomfrau
de een halt toe te roepen. Als voorzitter van een
rasvereniging die al jarenlang de strijd aan heeft
gebonden tegen deze frauduleuze praktijken
ben ik erg blij met deze beslissing. Dat er nog
werk is om de uitvoeringsbesluiten in een fat
soenlijke plooi te leggen is duidelijk. Maar de
kop is er af…. Het zal voor malafide fokkers nu
toch echt wel moeilijker gaan worden om nog
“wondere pups” te produceren, waarvan je niet
begrijpt dat ze uit pa en ma konden geboren
worden. Het zal het imago van de officiële kyno
logie bij de publieke opinie misschien – hopelijk
- wat ten goede komen. Dat hierdoor de fokker
en de koper op extra kosten worden gejaagd is
natuurlijk een keerzijde. Hierop anticiperend
hebben we echter onze pupprijs vorig jaar al wat
verhoogd, zodat we daar toch geen kater aan
over houden. Het is natuurlijk wel spijtig dat ook
onze leden, die altijd te goeder trouw en met veel
zin voor verantwoorde fokkerij dit ras in leven
hebben gehouden, nu mee met de ‘knoeiers’
voor de kosten opdraaien…. Het voordeel is
natuurlijk dat het steeds moeilijker zal worden om
binnen het FCI nog ongecontroleerde outcros
sen te doen. Ons eigen ras, of wat daar soms
moet voor door gaan, heeft behoorlijk te lijden
van dit soort minder fraaie fokkersexploten. In
het verleden werden daar al de nodige polemie
ken rond gevoerd.

Dat de fokbasis voor de Saarlooswolfhond - op
papier, want dit was steeds erg geduldig - toch
wel bedenkelijk smal te noemen is, gaf aanlei
ding bij de AVLS om een plan van aanpak in te
dienen bij de RvB dat draait rond het uitvoeren
van een outcross voor de Saarlooswolfhond. De
RvB gaf hier haar goedkeuring aan. Het hele
proces van deze outcross wordt door uw bestuur
met gepaste aandacht van nabij gevolgd.
Het plan van aanpak voor onze vereniging is,
zoals u werd gepresenteerd op de ALV, geba
seerd op de genetische mogelijkheden die er
nog in de populatie schuilen. Dit natuurlijk op
voorwaarde van een brede gezamenlijke inzet
van onze leden om de fokkerij een nieuwe vlucht
te willen geven.
Hier wil ik even terug grijpen naar mijn voorwoord
van het vorige clubblad. Ik citeer:
“De fok blijft ons zorgenkindje. Graag verwijs ik
u naar het artikel van Harm Nijboer, waarin hij
zijn zorgen en ambities met u allen wil delen. De
inhoud van zijn artikel draagt mijn volledige
steun! Lees dit artikel maar met bijzondere
aandacht!”
En de fok blijft ons zorgenkindje…
Ondanks het feit dat er op de valreep dit jaar
toch nog 6 leuke pups hun blijde intrede in onze
populatie maakten, moeten we toegeven dat dit
toch echt te weinig is om de toekomst van het
ras te kunnen vrijwaren.

Vervolg op pagina 5
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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 10 februari 2014.

Dragers van Erespelden
Op de voorpagina
Op de voorpagina staat Whitefang's AjeethKyan Luthor of Angou Loup's Mountain
(roepnaam Kyan) van Wesly van Batenburg.
Moeder van Kyan is Oishani Othari van
Koekie's Ranch. Vader is Luthor Lesharo
Timberley. Fokker van Kyan is Claudia
Schroder.
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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
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Sneeuw en ijs

We hoopten op meer nestjes en we zijn de leden
die grote inspanningen gedaan hebben om dit
te verwezenlijken dan ook erg dankbaar. Deze
leden zagen hun inspanningen echter spijtig
genoeg niet bekroond met ronddartelende pups
in huis en tuin. We geven de moed echter niet
op en zullen ons uiterste best doen om de fok
van dit prachtige ras verder te blijven ondersteu
nen. Hopelijk kunnen we hiervoor toch meer en
meer beginnen rekenen op uw constructieve
medewerking.

Sneeuw en ijs brengen vaak veel plezier met zich
mee. Maar we willen jullie ook even
waarschuwen!

Ondertussen werkt uw bestuur verder aan het
moderniseren van uw vereniging. De statuten
en huishoudelijke reglementen werden grondig
onder de loep gehouden en zullen ter goedkeu
ring worden voorgelegd.
De ledenadministratie werd geautomatiseerd en
ook het innen van het lidgeld zouden we graag
efficiënter willen regelen. Hierdoor kunnen we
het u en de penningmeester wat makkelijker
maken.
Op het einde van dit jaar wil ik alle leden die op
welke wijze ook hun best gedaan hebben om er
een fijn verenigingsjaar van te maken van harte
te bedanken. Het is uw aller betrokkenheid rond
ons mooie ras dat ons bindt.
Namens het bestuur wens ik jullie allemaal dan
ook een zalige en vredige kersttijd toe, waarin
familiale warme verbondenheid een bron kan
zijn van groeiende menselijkheid. We hopen dat
2014 hoopvol mag worden ingeluid, liefst zonder
vuurwerk, en een sprankelend verloop mag
hebben waarin mooie ontmoetingen met mens
en dier zingevend kunnen zijn.

Als je hond op het glibberige ijs rond spartelt en
allerlei doldwaze buitelingen maakt, ziet dat er
inderdaad leukt uit. Maar niet alleen mensen
kunnen door dit soort acties ernstige spier- en
peesblessures oplopen: dit geldt ook voor hon
den! Daarnaast hebben honden geen bescher
mend schoeisel aan, zoals wij. IJs is niet alleen
heel glad, maar zeker in combinatie met sneeuw
kan het messcherpe randjes vormen. Na een
flinke aanloop snel over die randjes glijden kan
vervelende beschadigingen aan de voetzolen
opleveren.

Een laatste gevaar van ijs komt als het al bijna
weg gedooid is. Uw hond was gewend lekker op
die nieuw ontstane supergladde glijbaan te
spelen. Als de dooi inzet, weet hij echt niet dat
het ijs nu niet meer veilig is. Ieder jaar weer zakken
honden door het ijs en verdrinken onder de ogen
van hun hulpeloze eigenaar. En hulpeloos ben
je: waar de hond doorheen zakt, kun je als eige
naar niet komen zonder je eigen leven in gevaar
te brengen.
Wees gewaarschuwd!

Joscha en Aija van fam. Verbeeck
tijdens de tentoonstelling in Zwolle

Ik hoop u allen te mogen begroeten op onze
verenigingsactiviteiten en roep u allen op deze
met stip en erg opvallend in uw agenda te note
ren.
Met vriendelijke groeten
Jan verbeeck
voorzitter
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Kerst levensgevaarlijk voor huisdieren
Dierenbezitters doen er goed aan deze periode extra goed op te passen dat honden en katten
geen kransjes, kersenbonbons of kerstverlichting of kerstboomwater eten. Daar kunnen ze niet
tegen, waarschuwen de Dierenbescherming en dierenartsen. "Elke dierenartspraktijk ziet er jaarlijks
wel een paar. Dat zijn er vijfduizend jaarlijks."
Intensive care
Jaarlijks belanden er rond de kerst honden en katten op de intensive care bij de universiteit Utrecht,
die 'snoepgoed' als chocoladeletters, kransjes, dennennaalden, antivries of strooizout aten.
"De belangrijkste boosdoener is chocolade. Vooral de donkere bakkerchocolade zorgt voor maagen darmklachten bij katten en honden", vertelt Ronald Corbee, specialist veterinaire voeding bij
de Utrechtse Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren. "In eerste instantie gaan ze braken en
krijgen diarree. In het ergste geval krijgen ze spiertrillingen of raken zelfs in een coma en gaan dood."
Boosdoener
Maar ook een andere boosdoener ziet hij vaak in deze periode terugkomen: zelfrijzend bakmeel.
Levensgevaarlijk, waarschuwt de dierenarts. "Mensen gaan zelf oliebollen bakken. Het dier eet het
op en vervolgens gaat het meel in de maag door met rijzen. Daarbij wordt ook alcohol geprodu
ceerd. Je ziet zo’n dier dan dronkenmansgedrag en een waggelgang vertonen. Met als gevolg
verzuring en nierfalen. In dat geval is water geven belangrijk om het proces van rijzen te stoppen."
Hij schat dat elke dierenartspraktijk om die reden paar dieren extra in deze periode ziet. "Dat zijn er
dus vijfduizend jaarlijks." Zelf laten braken is geen goed idee, vindt Corbee. "Mensen leggen bij
voorbeeld zout in de bek. Dat kan juist de boel enorm verergeren." Zaak is vooral ook de dierenarts
te bellen, aldus Corbee. "We zullen een dier meteen met een spuitje laten braken of aan een
vloeistofinfuus leggen."
Aandacht
Antivries, strooigoed, lelies, kerststerren, kersthaar, hulst, maretak, somt Corbee als andere boos
doeners voor de honden en katten op. "Maar ook de lintjes in de kerstboom, die katten enorm leuk
vinden. Die komen onder de tong of komen in het maag-darmkanaal vast te zitten."
"Gelukkig is er veel aandacht voor, want dat helpt waarschijnlijk erger voorkomen", denkt dierenarts
Lonneke Stark. Ze is voorzitter van de afdeling geneeskunde voor gezelschapsdieren van de be
roepsvereniging voor dierenartsen KNMVD. "Mensen zijn vaak heel ongerust. Een tiental belletjes
met kerst per dierenartsenpraktijk - 1500 in heel Nederland - is geen overdreven getal, schat Stark. "
Mensen moeten ook vooral bellen naar de dierenarts als ze het niet vertrouwen."
De Dierenbescherming geeft daarnaast allerlei tips om ongelukjes te voorkomen, zoals bijvoorbeeld
geen engelenhaar van glasvezel in de kerstboom hangen.
Bron: Spitsnieuws.nl
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Betaling van uw contributie voor 2014
Zoals op de Algemene Ledenvergadering van 2 juni 2013 bepaald, blijft de contributie gehand
haafd op € 22,50 voor leden en € 12,50 voor gezinsleden. Wij verzoeken u om de contributie over
te maken op één van onderstaande banknummers ten name van Nederlandse Vereniging van
Saarlooswolfhonden.
In de loop van 2014 zullen wij u informeren over een automatisch incasso systeem van de contri
butie. Dit kan echter pas voor het jaar 2015 ingaan. Kortom voor komend jaar svp zo spoedig
mogelijk uw contributie overmaken op:
Rabobank: NL47 RABO 0348 0587 80
Swiftcode van de bank: RABONL2U
of
INGbank: NL81 INGB 0000 5175 12
Swiftcode van de bank: INGBNL2A
Prettige feestdagen en een voorspoedig 2014!
Martijn van Onna
Penningmeester

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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Nog meer beestjes .........
De vorige keer ging het over vlooien; kleine kriebelbeestjes op je hond en hoe die te bestrijden. Nu,
ik heb slecht nieuws..… Vlooien zijn niet de enige parasieten die op je hond kunnen wonen. Je
hond kan bv ook last hebben van luizen of mijten. Je merkt dit aan jeukklachten, slechte vacht met
kale plekken en afgebroken haren en aangetaste huid van het vele krabben, likken en bijten.
Sommige van die “krakers” zijn makkelijk te vinden en zelfs met het blote oog te zien, maar er zijn
er ook die je alleen kunt vinden in huid-af-krabsels die je onder de microscoop legt. En dan nog
niet altijd. Als je ze vindt, weet je zeker dat ze er zijn, als je ze niet vindt, wil dat nog niets zeggen.
Lekker vaag, he? Sarcoptes Scabiei (schurftmijt) is hier een goed voorbeeld van. Tegenwoordig
echter kunnen er via bloedonderzoek antistoffen tegen de deze mijt aangetoond worden.
Schimmels zijn ook van die lekkere dingen die zeer typische klachten kunnen geven. En als klap op
de vuurpijl zijn schimmels en mijten soms ook nog besmettelijk voor de eigenaar van de hond. Een
standaard vraag bij een patiënt met jeukklachten is dan ook: Heeft u of iemand bij u in huis toe
vallig ook last van jeuk en/of huidklachten. Ik krijg zowaar jeuk terwijl ik dit zit te typen…………………
:). Al deze ongenode gasten zijn met de juiste middelen en wat, nou ja, soms veel inspanning te
bestrijden.
Nu leven vlooien en luizen op je hond en mijten op of net in je hond(in de bovenste lagen van de
huid), maar er zijn ook “gasten” die binnenin je dier leven. De bekendste zijn wel de spoelwormen,
op een goed tweede plaats gevolgd door de lintworm. Maar er zijn ook hart en longwormen.
Honden worden met een spoelworminfectie geboren. Daar is niks tegen te doen. De moeder is
geïnfecteerd en door de loopsheid/dracht komen de larvestadia in actie en trekken naar de
darmen om daar aan een lekker leven als worm te beginnen. Er zijn er echter ook die naar de pups
gaan en voilà de pups worden geïnfecteerd geboren. Of dat nog niet genoeg is worden ze nog
extra geïnfecteerd via de moedermelk en moeders die haar eigen wormeieren en die van haar
pups tijdens de verzorging verspreidt. Als ze ouder worden raken honden besmet door wormeieren
die ze binnen krijgen bij bv het besnuffelen en likken van de grond buiten of via de aan hun vacht
klevende wormeieren. Teven krijgen dan ook weer tijdens hun eigen loopsheid te maken met het
actief worden van de al in het lichaam aanwezige larven. Hoe zit dat?
Nu, wormeitjes worden via ontlasting van de hond uitgescheiden. In deze eitjes ontwikkelt zich een
larve. Dat kan, onder gunstige omstandigheden, al na een dag of veertien. Deze “besmette” eitjes
infecteren je hond, zoals boven beschreven. In het spijsverteringskanaal komen de eitjes uit en de
larfjes kruipen via de darm naar de lever, het hart, de longen en luchtpijp. Ze worden opgehoest,
komen in de mond terecht en worden weer opgenomen. Uiteindelijk (soms na meerdere rondjes)
komen ze in de darm terecht om daar als volwassen worm te parasiteren. Deze volwassen wormen,
nu ja de vrouwtjes dan, scheidden weer eitjes af en deze komen met de ontlasting naar buiten. Bij
een flinke populatie wormen in de darmen komen heel wat eitjes naar buiten. Deze eitjes kunnen
tot enkele jaren overleven in de grote, boze buitenwereld en ook in huis, want ze zijn goed bestand
tegen schoonmaak- en ontsmettingsmiddelen.
Als je nu je hond ontwormt, dan doodt je de wormen die leven in de darm. En enkel die. Je kunt
niet preventief ontwormen, dus met een beetje pech staan er een dag of wat later alweer nieuwe
bewoners klaar. Hiervoor hoeft je hond niet eens eieren op te nemen. Als de algehele weerstand
wat minder is of als een teef loops is of drachtig, komen de larfjes die niet meteen naar de luchtpijp
zijn gegaan, maar min of meer verdwaald zijn in het lichaam, te voorschijn en maken alsnog de
reis naar de darmen. Deze “reserve” larfjes liggen opgeslagen in organen en spierweefsel en
kunnen daar tot wel enkele jaren in slaapstand doorbrengen. Dit grapje is nu net datgene waarom
spoelwormen ook voor de mens een probleem kunnen zijn.
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Ook wij kunnen eitjes opnemen, bv als je knuffelt met je hond of hij likt je of slaapt bij je in bed of
via ontlasting of besmette aarde. Nu komen er bij ons geen populaties in de darm tot ontwikkeling,
maar wel kunnen we te maken krijgen met migratie van larven door het lichaam. Vooral voor kin
deren kan dit tot gevaarlijke situaties leiden, als een larve op een cruciale plek terecht komt. Bv in
het oog, dit kan dan blindheid veroorzaken of in een vitaal orgaan met alle gevolgen van dien.
Spoelwormen neem je eigenlijk nooit waar bij een geïnfecteerde hond of de besmetting moet echt
hevig zijn. Dan kun je nog wel eens wormen vinden in de ontlasting of bij een echt heel erge be
smetting kunnen ze ook uitgebraakt worden. Ze lijken een beetje op slierten spaghetti. Eitjes kun je
met het blote oog niet zien, die zijn maar 1/10 mm groot. En behalve spoelwormen zijn er ook nog
haak- en zweepwormen. Je snapt dat om alle ellende voor te blijven je regelmatig dient te ontwor
men. Vanuit het Ministerie van Volksgezondheid wordt geadviseerd om je hond minimaal 4x per
jaar te ontwormen. Waarschijnlijk wordt dit advies nog veranderd en wordt het 1x per maand. Nu
is een beetje gezond verstand nooit weg en je kunt je afvragen waar dit advies op gebaseerd is.
De werkelijke infectiedruk of de veterinaire farmaceutische industrie. Wil je zeker weten of bestrijding
nodig is, kun je een eenvoudig ontlasting onderzoek laten doen bij de dierenarts. Wormeieren zijn
onder de microscoop makkelijk te vinden in een ontlasting monster.
Ik bevind me in de luxe situatie dat ik regelmatig zelf de ontlasting van mijn dieren kan onderzoeken
en eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik in de afgelopen 4 jaar maar 3 maal heb hoeven te
ontwormen. Als een van de monsters positief is, ontworm ik wel alle dieren. Persoonlijk denk ik dat
het dieet van enkel vers vlees voor mijn dieren ook een factor van aanzienlijke invloed is. Het
maagzuur van een hond die leeft op vers vlees heeft een zeer lage ph en ik denk dat wormeieren
daar toch niet zo heel goed tegen bestand zijn. Interessant zou zijn om eens regelmatig een ont
lasting onderzoek te doen bij een aantal brokken gevoerde honden en te kijken of deze vaker
worminfecties hebben. De individuele weerstand van een dier heeft er natuurlijk ook mee te maken.
Een infectie van spoel-, haak- en zweepwormen, de zogenaamde rondwormen, kun je met één en
hetzelfde wormmiddel bestrijden’.
Lintworm krijgt je hond via een tussengastheer. Dat kan een bv muis zijn, maar ook een vlo. Een
lintworminfectie kun je wel zien. Je hond heeft dan, voornamelijk als hij ligt te slapen een soort van
“rijstkorreltjes” rondom de anus zitten of ze liggen op de plek waar je hond heeft gelegen. Deze
rijstkorreltjes kunnen echter bewegen, iets wat echte rijstkorrels niet doen….. dit zijn segmenten van
de lintworm. Helaas, ook wij mensen kunnen hiermee geïnfecteerd worden. Voor lintworm moet je
wel een specifiek wormmiddel vragen.
Longworm zie je niet veel bij onze honden. Deze worm kan je hond krijgen na het eten van bepaal
de geïnfecteerde slakken. Hartworm echter kan wel een probleem zijn. Hier komt het nog niet voor,
maar neem je je hond mee op vakantie, zuidelijker dan België, dien je je hond te behandelen tegen
hartworm. Je moet er altijd vanuit gaan dat je dier geïnfecteerd gaat worden en preventief behan
delen, want wachten op klachten is te laat. Als er een volwassen populatie hartwormen in het hart
van je hond zit, is behandelen niet meer zo eenvoudig. Als je deze wormen doodt, loop je grote
kans op verstoppingen van de aders met dode wormen, eigenlijk een soort van infarct dus. Hartworm
wordt overgebracht door bepaalde muggensoorten. Als deze mug je hond steekt om bloed te
zuigen, kan je hond geïnfecteerd raken met hartworm.
Verder zijn er nog ziektes die overgebracht worden door parasieten die niet bij je dier blijven, zoals
de ziekte van Lyme, Babesioses, Ehrlichiose en Leishmania. De eerste drie worden door teken
overgebracht en de laatste door zandvliegjes.
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De ziekte van Lyme kennen we allemaal wel en we weten dat ook mensen deze ziekte kunnen
krijgen na een tekenbeet. De teek brengt tijdens het eten van de bloedmaaltijd een bacterie over
in zijn gastheer die deze ziekte veroorzaakt. Voorkomen van een infectie is beter dan genezen en
je kunt een hond beschermen met verschillende middelen en goed opletten en teken verwijderen
voor dat ze de kans krijgen om de bacterie over te brengen. Babesiose en Ehrlichiose worden ook
door teken overgebracht, maar dan door een soort die in voornamelijk zuidelijker gelegen landen
voorkomt. Zij brengen een parasiet over die leeft in de rode bloedcellen van je hond. Door de
toenemende opwarming van de aarde en daardoor warmer wordende klimaat richting en het vele
reizen dat de mens tegenwoordig doet, vaak in gezelschap van de hond, maakt dat deze aan
doeningen ook hier actueel zijn.
Leishmania wordt door zandvliegjes overgebracht die leven in vochtige gebieden in zuidelijke
streken. Zij zijn voornamelijk in de ochtend en avond actief en je kunt hond beschermen tegen
deze zandvliegjes door een goede tekenband. Ook hier kun je geen risico lopen tijdens reizen met
je hond en dien je preventief te werk te gaan. Leishmania komt vaak pas na hele lange tijd aan
het licht en je hond kan er nooit van genezen. Met de juiste medicatie kan de kwaliteit van leven
wel hersteld worden en de klachten onderdrukt, maar liever heb je natuurlijk een Leishmania vrije
hond. Wat voor de hond geldt, geldt ook voor de kat en in bepaalde mate voor andere huisdieren.
Tegen alle enge ongewenste kriebel- en wiebelbeestjes zijn goede middelen ter bestrijding of
preventie verkrijgbaar bij je dierenarts. Ook hier geldt; let op welk dier je gaat behandelen. Verwis
sel de middelen onderling niet en het gewicht van je dier kan belangrijk zijn voor de juiste hoeveel
heid en daardoor goede werking van een middel.
Hopelijk heb je na het lezen van dit stuk niet al te veel jeuk. Ik wens alle lezers en hun huisdieren
hele fijne, vergiftiging en vuurwerk veilige, feestdagen en een parasiet vrij 2014.
Monique Mertens, para veterinair.

Ayka van Willem Cloosterman
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Overleden
Afgelopen maanden kregen we enkele berichten van onze leden over het overlijden van hun hond.
We wensen hen heel veel sterkte toe!

Baldwin Basanta Timberley (15.12.2004 - 09.11.2013)
Wij hebben vernomen dat geheel onverwacht is overleden Baldwin Basanta Timberley.
Vader: Hagarov
Moeder: Erivanne Eroxanne Timberley
Eigenaar: Diny Pielanen-Degenhardt
Verzorger: Janette Martens

Vaska (14.02.1999 - 26.04.2013)
Vrijdag 26 april overleed onze Saarlooswolfhond-teef Vasca. Zij is 14 jaar en 2 maanden geworden.
Vasca werd geboren op 14 februari 1999. Wij hebben haar overgenomen van mensen uit Heerlen,
toen zij nog geen jaar was en hebben aan haar een geweldige hond gehad. Zij was een dochter
van onze veel te vroeg overleden reu Baxter (Baxter Birstoj Timberley) en en de teef Lin (Lin Lilaya
Timberley) uit Boxmeer. Wij hebben haar een lijdensweg met ziekte bespaart.
Henny Smeenk en Rob Mos
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Refreya Riwasja Timberley (17.07.2001 - 2013)
Atty van Kan liet ons weten dat Freya is overleden (Refreya Riwasja Timberley).
Vader: Ijethro Igringo Timberley
Moeder: Yana Yarga Timberley
Atty van Kan liet ons weten dat Freya is overleden:
We hebben haar op een van haar en onze lievelingswandelplaatsen begraven. Kiowa heeft tot het
laatste toe geprobeerd haar wakker te maken. Taran hield heel veel van haar, maar begreep het.
Ook de kinderen. We zullen haar bijzondere persoonlijkheid met veel liefde herinneren.
In 2001 with you a dream came true
My best friend you was to me
Although impatient I was at times
You always showed your love for me
Dear Freya so gratefull I am for our mutual time
I learned from you more human social skills
As I did until then…
Thank you, I will miss you.
Atty van Kan
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Ebory Ellupo Timberley (26.10.2002 - 28.08.2013)
Hierbij moeten wij jullie mededelen dat wij tot ons grote verdriet op 28 augustus onze Bor hebben
moeten laten inslapen, de leegte in huis is enorm en de herinneringen groot.
Bianca van Leeuwen en Bert van Oosterom
Redactie: de vader van Ebory Ellupo Timberley is Trigger Tatarin Timberley en de moeder Yana Yarga
Timberley.

Gedicht
We willen even stilstaan bij alle honden die afgelopen jaar zijn overleden.
Dat doen we met een gedicht.

The gate of heaven
I got to the gate of Heaven yesterday,
afther we said goodbye.
I began to miss you terrible,
because I heard you cry.
Suddenly there was an Angel,
and she asked me to enter Heavens gate.
I asked her if I could stay outside and wait,
for someone who´d be late.
I wouldn´t make much noise you see,
I wouldn´t bark or howl.
I´d only wait here patiently,
and play with my tennisball.
The Angel said I could stay right here,
and wait for you to come.
Because Heaven just wouldn´t be Heaven,
If I went alone.
So I'll wait here, you take your time,
but keep me in your heart.
Because Heaven just wouldn´t be Heaven,
without you to warm my heart.

13

Nestreunie pups Ajia en Joscha
Een fotoimpressie van de nestreunie van de pups van Whitefang's Ajia Ishani of Angou Loup's
Mountain en Joscha van de Wolfsdreuvnik. Op de volgende pagina een verslag van de bijeenkomst.
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Puppen reünie in Bavegem op zondag 24 november 2013
De Wolfsdreuvnik lichting van 1 december 2012 van Josha en Aija worden warm welkom geheten
in Bavegem. Van heinde en verre kwamen de pups aanzetten. We begonnen met 4 stuks en uit
eindelijk zijn er toch nog 6 pups bij elkaar gekomen. (het totale nest bevatte 9 pups).
Er werd gestart met een leuke wandeling met de roedel van 4 honden, 2 reuen en 2 teven. Het is
toch altijd weer een prachtig gezicht hoe makkelijk deze honden met elkaar spelen en direct een
roedeltje vormen. Alle honden waren los en ze bleven keurig bij elkaar in de buurt. Al snel werden
de verhoudingen duidelijk: de reuen speelden met de reuen, de teven met de teven!
Terug bij huis mochten de honden in de paardenweide spelen. De mensen die wat later aankwa
men konden de honden zo bij de roedel voegen. Met een totaal van 6 honden, 3 teven en 3 reuen
viel er heel wat te bewonderen en tussen al die nest- zussen, Lupa, Lotta en Luca en de broers
Legolas, Levi en Lex.
De lunch was heel uitgebreid en verrukkelijk, zelfs aan de vegetariërs was gedacht ! Hulde aan Jan
en Katrien voor dit heerlijk maal. Van uitbuiken en uitrusten was geen sprake, het 2e deel van het
programma ving aan. Nog een wandeling met de honden in de buurt.
De Saarlooswolhond bezitter herken je direct de ene arm, meestal rechts, is altijd een stukje langer
dan de andere arm. Bij de wandeling was dit ook duidelijk zichtbaar, alle honden waren aan de
lijn en natuurlijk liepen ze alle kanten uit behalve in de goede richting. Ook als ze aan de lijn zitten
proberen ze nog met elkaar te keten. Sommigen onder ons hadden zo’n langen looplijn bij zich die
vanzelfsprekend direct in de knoop zat met andere honden/lijnen.
Een enkele eigenaar had zijn hond een speciaal kunstje geleerd: rondjes om de baas lopen, dat
gedrag komt natuurlijk van de paarden.(longeren). De fotografen hadden hun handen vol om
goed beeldmateriaal te creëren. Mijn foto’s zijn vrijwel allemaal bewogen, op sommigen staat alleen
een poot of een staart, dus laten we nog even de foto’s uitwisselen!
De groepsfoto liep bij mij ook mis, ik kwam net terug terug van het toilet en stelde vast dat ik dit
mooie moment had gemist want iedereen liep net weg. ’t Is soms net een filmscène (alle belang
rijke dingen gebeuren net als jij op het toilet zit (Pulp Fiction) of de andere kant op kijkt, je came
rabatterij is leeg en natuurlijk zit de reservecamera in de tas die binnen in huis staat.) Gelukkig staat
de hond wel op de groepsfoto.
Het was een geslaagde middag en we zien uit naar het een volgende bijeenkomst in de nabije
toekomst.
Lex uut Glimmen.
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Dagboek van een Saarlooswolf
honden (deel 53)
Hallo lieve lezers,
Wel nu niet meer zoveel te vermelden als toen ik
klein was. Maar Moshe zorgt meteen voor copy.
Hij was buiten en we hoorden niets meer. Dat
geeft ons altijd een vreemd gevoel. Zo van wat
gaat er nu weer gebeuren! En ja, Hans naar
buiten en hij had met zijn bek nog net een volle
vuilniszak kunnen bereiken en had die gesloopt.
Je snapt wel, eierschalen, bijna lege crème
fraichebakjes, pennen, citroenschillen( daar is
hij gek op)etc. etc. Alles leeg gelikt en opgege
ten. Hij leert er echt nooit iets bij. Ik denk zelf in
hoogsteigen persoon (ahum hond) dat er bij
hem toch echt meer wolvengenen in zijn achter
gebleven dan bij mij. Ik heb zoiets nog NOOIT
gedaan, echt niet.
Wij zijn een nachtje gaan logeren in het pension,
want de Fransen kwamen, met meerdere familie
en de meeste van die kindjes zijn heel erg bang
voor honden. En om nou hun dagje niet te ver
pesten, werden wij naar het pension gestuurd.
Niet erg hoor, we hebben het daar reuze naar
ons zin.
Ik wil wel een diploma ontvangen van de vereni
ging van Saarlooswolfhonden. Ik moest naar de
kliniek in Roosendaal voor PRA onderzoek aan
mijn ogen. Dit was de dag dat ik uit het pension
kwam en dus eigenlijk een beetje gestrest had
moeten zijn. Ik met Hans naar binnen in de kliniek.
Zaten er een paar stresskippen in de wachtka
mer! Bibberen, en helemaal over de rooie. Ik ging
gewoon liggen en bekeek alles op mijn gemak
je. Zei er een man die tegenover mij zat tegen
Hans, die is relaxed, volgens mij interesseert hem
niets wat er hier gebeurt. Ik moest in stilte natuur
lijk lachen, want ik ben een Saarloos en die zijn
van nature best nerveus bij de dierenarts. Toen
ik aan de beurt was en ik mijn ogen na liet kijken,
gaf de DA mij een groot compliment. Zij zei….zo
kan het dus ook bij een Saarloos, wat een rust
en zekerheid straalt hij uit! Wat vinden jullie hier
van? Toch iets om trots op te zijn! En een diploma
waardig!
Een dag daarna zouden er twee kinderen komen
met hun ouders om hier thuis te eten. Eentje is
panisch voor honden hoorden mijn baasjes.
Nou, ze besloten dat Moshe en ik echt niet nog
een keertje naar het pension moesten. De jon
gen kwam binnen en ging hyperventileren toen
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hij mij zag. Hij is 9 jaar. Zijn tweelingbroertje was
rustiger. Marianne zei, kijk hem niet aan, doe of
hij er niet is, hij eet echt geen jongetjes. Enfin, ik
deed ook of hij niet bestond en bemoeide me
met de rest van het gezelschap. Na een paar
uurtjes durfde hij me te aaien, ik ging op mijn rug
liggen en liet me van mijn beste (onder) kant
zien. Mocht natuurlijk op de foto met dat joch en
hij kon de andere dag op school vertellen dat hij
een echte wolf had geaaid!
Ik heb gelukkig geen PRA aan mijn ogen, wel
lange nagels aan mijn voorvoeten. Dit komt
doordat wij altijd op zachte bosbodem lopen en
ze dus niet zo snel slijten. Nu knippen ze deze dus
twee per jaar. Omdat wij dit eigenlijk niet leuk
vinden, hebben ze er iets op gevonden. We
mogen om de beurt in de kamer komen, we
moeten gaan zitten en dan geeft Marianne ons
aan een stuk door kleine snoepjes in onze mond.
Ondertussen knipt Hans als een razende onze
nagels. Hierna komt dan de ander aan de beurt.
Gaat super! Misschien een tip voor jullie baasjes.
Helaas heb ik vernomen dat mijn broertje Bald
win is overleden, vreselijk! Hij is de eerste uit ons
nest van Hagar en Erivanne. De 15e december
zou hij net zoals zijn broers en zusters 9 jaar zijn
geworden. Veel te jong dus. Ik wens zijn baasjes
heel veel sterkte!
Moshe en ik wensen verder iedereen fijne feest
dagen, onze Chanoeka zit er weer op. Gezond
heid en succes gewenst voor het komende jaar!
Groetjes van ‘Baruch’
‘From Baarle with Love’

Agenda 2014
* 9 maart 2014: VoorjaarsWandeling
(informatie in dit Clubblad)
* 6 april 2014: Ledenvergadering Druten
(informatie in dit Clubblad)
* 28 juni 2014: Clubmatch DogCenter
(informatie volgt later)
* 19 oktober 2014: HerfstWandeling
(informatie volgt later)

Wegens succes herhaald: Wandeling Nationaal Park Veluwezoom
Op 9 maart gaan we wandelen bij Nationaal Park Veluwezoom. Vorig jaar hebben we daar ook
gewandeld en dat was een succes. Daarom dit jaar nog een keer!
De wandeling bij Nationaal Park Veluwezoom is ongeveer 6 kilometer en heeft wel wat hoogtever
schil (af en toe een klim). We verzamelen om 11.00 uur bij Bezoekerscentrum Veluwezoom, Heu
venseweg 5a in Rheden (Gelderland). Na afloop van de wandeling is er 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 geïntereseerden in de Saarlooswolfhond van de Neder
landse Vereniging van Saarlooswolfhonden. Het is wel prettig om te weten wie er komen, zodat we
op het verzamelpunt op iedereen kunnen wachten.
Je kunt je aanmelden via communicatie@saarlooswolfhonden.nl
Om opstootjes te voorkomen houden we de honden tijdens de wandeling aangelijnd.
Deze wandeling is een echte aanrader! We ontmoeten u dan ook graag!
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Pups geboren!
Toen we op visite waren bij de camping van Aegir (fam Calter) in Frankrijk werd het al snel duidelijk…
er wordt hier een teef loops zei Margreet! Dat kon dus Ayka, Norah of Loïs zijn, Brego was er ook bij
maar die was het zeker niet. Het was dus Loïs.
We kwamen thuis van de European Dogshow in Geneve en de loopsheid van Loïs zette door. Maar
Norah is bij ons de alfa-teef, dus die werd direct ook loops. Normaal is zij rond de 21 dagen
loopsheid dekrijp, nu had ze haast en was ze met de 14 dagen dekrijp. Ze moest Loïs voor zijn. We
hebben er nog wel even over getwijfeld om Norah te laten dekken, het werd haar 3e nest. Maar
de combinatie met Luthor zou toch wel erg mooi zijn.
Het werd al snel duidelijk dat het niet veel pups zouden worden. Norah werd niet zo zwaar als vori
ge keren. Op 22 november was ze uitgerekend, maar er waren geen tekenen van dat de bevalling
ingezet werd. Wel zat ze al 2 dagen te trillen op de bank, en besloten we om op zondag 24 novem
ber de dierenarts te bellen. Deze heeft nog een echo gemaakt, misschien zat er een dode pup op,
die de bevalling tegen hield. Maar dit was niet het geval, het waren 2 grote pups!
Uiteindelijk zijn ze met de keizersnee ter wereld gebracht omdat ze geen persdrang had. 2 mooie
wolfsgrauwe reutjes. Het was een mooi Sinterklaas cadeau voor de kinderen, die waren natuurlijk
blij verrast toen ze thuiskwamen van de intocht. Gelukkig knapte Norah snel op en gaat het met
de pups ook zeer voorspoedig. Na 2 weken wogen ze gemiddeld al 300 gram zwaarder dan de
pups van de vorige nestjes! Na de eerste inenting mogen de geïnteresseerden op visite komen, het
is altijd leuk en leerzaam om naar pups te gaan kijken!
Groeten van familie van Asten.

Vader en moeder van de pups: Luthor en Norah
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Chippen en registreren: belangrijk
en soms verplicht
Jaarlijks belanden veel dieren in het asiel omdat
ze ontsnapt zijn en zoek raken. Als de eigenaar
niet gevonden kan worden, moet het dier in het
asiel blijven tot er een nieuwe eigenaar gevon
den wordt. En dat is jammer, want heel veel van
deze dieren hebben een eigenaar die zijn dier
mist en heel graag terug zou hebben!
Vooral veel katten zijn nog niet gechipt. Daar
door kan maar zo’n 14% van de gevonden katten
weer met hun eigenaar herenigd worden. Maar
ook niet alle honden zijn gechipt en geregi
streerd. En de vele konijnen die op straat worden
gevonden kunnen maar in een heel enkel geval
bij hun eigenaar terugbezorgd worden: maar
weinig konijnenbezitters laten hun dier chippen,
terwijl het prima mogelijk is.
Soms is een dier wel gechipt, maar niet geregi
streerd bij een databank. In andere gevallen is
het dier wel geregistreerd, maar zijn de gegevens
verouderd. Ook dan kan de eigenaar niet wor
den gewaarschuwd dat zijn dier terecht is, en
worden dier en baasje onnodig gescheiden.
Voorkom dat u en uw dier elkaar op deze manier
kwijtraken: laat uw huisdier chippen en zorg voor
een goede, actuele registratie!
Chippen en registreren: verplicht voor
honden!
Sinds 1 april 2013 is in Nederland een chip- en
registratieverplichting voor honden ingevoerd.
Elke hond die er vanaf die datum in Nederland
bijkomt, moet een chip hebben en geregistreerd
worden bij een van de daarvoor aangewezen
databanken. Bovendien is de eigenaar verplicht
de registratie up-to-date te houden.
Waarom een verplichting?
In Nederland zijn veel mensen met honden bezig.
Niet alleen de eigenaren, maar ook bijvoorbeeld
fokkers en handelaren. Veel van deze mensen
hebben het beste met de hond voor, maar soms
gaat het helaas toch mis. Denk hierbij bijvoor
beeld aan de malafide hondenfokkerij en -han
del. Daar vinden nog steeds veel misstanden
plaats. Honden worden vaak niet gevaccineerd,
worden te jong bij de moeder weggehaald, zijn
slecht gesocialiseerd of zijn tijdens hun korte
leven slecht behandeld. Daarnaast zijn er eige
naren die hun hond mishandelen of verwaarlo
zen.

Om dit soort praktijken beter aan te kunnen
pakken heeft het ministerie van Economische
Zaken besloten dat alle honden die er vanaf 1
april 2013 in Nederland bijkomen gechipt moe
ten zijn en dat de registratie van deze honden
netjes bijgehouden moet worden. Zo kunnen de
controlerende instanties bij misstanden beter
ingrijpen, bijvoorbeeld door illegale handelaren
op te sporen.
Wat houdt de verplichting in?
De chip- en registratieverplichting voor honden
geldt vanaf 1 april 2013 en komt (in het kort) neer
op het volgende:
Pups geboren vanaf 1 april 2013 moeten binnen
7 weken na de geboorte gechipt worden en
binnen 8 weken na de geboorte bij een aange
wezen databank worden geregistreerd.Alle
honden, ongeacht leeftijd, die vanaf 1 april 2013
worden geïmporteerd, moeten binnen 2 weken
worden geregistreerd. Zij moeten al gechipt zijn
om Nederland in te mogen (de registratieplicht
geldt niet voor honden die korter dan 3 maanden
in Nederland blijven, bijvoorbeeld voor vakan
tie).Voor de rest van het leven van de hond
moeten alle veranderingen in de geregistreerde
gegevens aan de databank worden doorgege
ven, zodat de informatie up-to-date blijft. Wie zich
niet aan de nieuwe regels houdt, riskeert een
boete.
Wat moet ik doen tijdens het leven van de
hond?
De gegevens van de hond moeten steeds actu
eel worden gehouden. Dat betekent dat u ver
plicht bent om een verhuizing, een wijziging van
telefoonnummer of andere belangrijke gege
vens steeds binnen 14 dagen door te geven aan
de databank waar uw hond geregistreerd staat.
Bij afscheid van de hond
Als uw hond komt te overlijden, of als hij definitief
als vermist wordt beschouwd moet u de registra
tie binnen 14 dagen beëindigen. Ook als u uw
hond overdraagt aan een nieuwe eigenaar
moet u de registratie binnen 14 dagen stopzet
ten. De nieuwe eigenaar moet binnen 14 dagen
zelf de hond op zijn naam registreren.
Bron: LICG.nl
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Tentoonstellingsuitslagen
Mechelen België 18 augustus 2013
Keurmeester: Mw. Ricky Lochs- Romans.
Reuen
Openklasse: Joscha van de Wolfsdreuvnik, ei
genaar: Mr. en Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-
Tonnard Jan & M. & J. 1 uitmuntend, CAC/CACIB
BOB
Teven
Openklasse: Whitefang's Ajia Ishani of Angou
Loup's Mountain, eigenaar: Mr. en Mevr. en
Juffrouwen Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J. 1
uitmuntend, CAC/CACIB.
Op deze tentoonstelling werd Joscha van de
Wolfsdreuvnik van eigenaar/fokker: Mr. en Mevr.
en Juffrouwen Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J,
door keurmeester Mw. Ricky Lochs- Romans als
3e geplaatst in de eindkeuring van rasgroep
Herdershonden en Veedrijvers. Tevens werden
Joscha van de Wolfsdreuvnik van eigenaar/fok
ker: Mr. en Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-Ton
nard Jan & M. & J en Whitefang's Ajia Ishani of
Angou Loup's Mountain eigenaar: Mr. en Mevr.
en Juffrouwen Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J,
fokker: Claudia Schröder door keurmeester Mw.
R. Blessing(D) als 3e geplaats bij de koppels.

Leipzig Duitsland 25 augustus 2013
Keurmeester: András Korózs (HU)
Teven
Openklasse : Whitefang's Arusha Ishani of
Angou Loup's Mountain, eigenaar: Claudia
Schröder. 1 uitmuntend, Anw.Dt.CH.VDH. res.
CAC/res.CACIB. Mittelgroße Hündin mit passen
den Kopf, Kopf(linien?) nicht ganz parallel, sehr
schöne Ohren-Hals und Oberlinie, korrekte Win
kelung, gute Haare für diese Größe etwas kurz
beinig
Kampioensklasse : Oishani Othari van Koekie's
Ranch, eigenaar: Claudia Schröder. 1 uitmun
tend, Anw.Dt.CH.VDH. CAC/CACIB BOB "GER
MAN WINNER". wundersch. Hündin mit starken
Knochen, sehr schöner langer Kopf, korrekte
Ohren und Augen, breite Front, ideale Rücken
länge, sehr gute Winkelungen, wunderschöne
freie Bewegung
Tevens behaalden op deze tentoonstelling
Oishani Othari van Koekie's Ranch van eigenaar:
Claudia Schröder en fokker: M.E. KoehoornHekhuis de "GERMAN WINNER" 2013 titel
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Geneve Zwitserland "EUROPEAN
DOG SHOW" 30 augustus 2013
Keurmeester: Mevr. Eva Mosimann(CH).
Reuen
Veteranenklasse: Brego van de Wolfsdreuvnik,
eigenaar: Mr. en Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-
Tonnard Jan & M. & J, verzorger: Kees van der
Geer. 1 uitmuntend, CAC veteraan, "European
Veteraan Winner" 2013
Teven
Jeugdklasse: Loïs van de Wolfsdreuvnik, eige
naar: Joost van Asten. 3 goed
Kampioensklasse: Ayka, eigenaar: Willem Cloos
terman. 2 uitmuntend, res. CAC/res. CACIB.
Norah, eigenaar: Mr. en Mevr. en Juffrouwen
Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J, verzorger: Joost
van Asten. 4 zeer goed.

Brussel België "BELGIAN WINNER"
22 september 2013
Keurmeester: Dhr. J. de Gids.
Reuen
Openklasse: Joscha van de Wolfsdreuvnik, ei
genaar: Mr. en Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-
Tonnard Jan & M. & J, 1 uitmuntend, CAC/CACIB
"BELGIAN WINNER"
Veteranenklasse: Brego van de Wolfsdreuvnik,
eigenaar: Mr. en Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-
Tonnard Jan & M. & J, verzorger: Kees van der
Geer. 1 uitmuntend, veter.CAC
Teven
Jeugdklasse: Lajolie van de Wolfsdreuvnik ,
eigenaar: C. Schröder, 1 zeer goed.
Openklasse: Whitefang's Ajia Ishani of Angou
Loup's Mountain, eigenaar: Mr. en Mevr. en
Juffrouwen Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J, 1
uitmuntend, res.CAC/res.CACIB.
Kampioensklasse: Oishani Othari van Koekie's
Ranch, 1 uitmuntend, CAC/CACIB BOB. "BELGI
AN WINNER"
Tevens werden Joscha van de Wolfsdreuvnik,
Whitefang's Ajia Ishani of Angou Loup's Moun
tain en Brego van de Wolfsdreuvnik eigenaar: Mr.
en Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-Tonnard Jan
& M. & J als 2e geplaats bij de groepen.

Zwolle 5 oktober 3013
Keurmeester: mw. Drs. Marion ten Cate.
Reuen
Openklasse: Joscha van de Wolfsdreuvnik, ei
genaar: Mr. en Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-
Tonnard Jan & M. & J, 1 uitmuntend, CAC/CACIB
BOB. 2,5 jaar; uitmuntend op rastype en totaal
beeld; mooi mannelijk hoofd; wigvormig, lipoïde;
vlakke schedel; schedel voorsnuit 1:1; mooie
gele ogen; goed gedragen en geplaatst oor;
uitmuntend in balans; mooie hals; goede hoe
kingen; goed lichaam; als hij op gang komt loopt
hij zoals het moet, vloeiend mooi uitgrijpend;
wekt de indruk dat lang vol te kunnen houden;
rastypisch gedrag.
Veteranenklasse: Brego van de Wolfsdreuvnik,
eigenaar: Mr. en Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-
Tonnard Jan & M. & J, verzorger: Kees van der
Geer. 1 uitmuntend. res.CAC/vetr.CAC. 11,5 jaar
oud, uitmuntend in type, mooi lupoide hoofd,
oor iets breed geplaatst, mooi geel oog, aman
del vormig, uitmuntende hals, toont wat zijn
leeftijd in het gezicht, uitmuntend in hoekingen,
goed lichaam, gaat achter in spieren wat verval
len, van de zijkant in het gaan nog heel harmo
nieus, voor zeer gecoördineerd, heel mooi bone,
mooie compacte voeten, hond om trots op te
zijn.
Teven
Openklasse: Whitefang's Ajia Ishani of Angou
Loup's Mountain, eigenaar: Mr. en Mevr. en
Juffrouwen Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J, 1
uitmuntend. CAC/CACIB. 3,5 jaar, vrouwelijke
teef; goede lengte hoogte verhouding; lipoïde
hoofd; goede wig; voorsnuitschedel 1:1; gele
amandelvormige ogen; stop wat vloeiend;
schedel loopt iets terug; oor mag iets hoger ge
plaatst zijn; uitmuntend in de hoekingen; goede
borst diepte; als ze op gang komt loopt ze mooi
vloeiend uitgrijpend; polsen mogen iets strakker;
rastypisch gedrag; laat zich slecht benaderen.
Brego van de Wolfsdreuvnik van eigenaar/fok
ker: Mr. en Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-Ton
nard Jan & M. & J werd als negende geplaatst
in de eindkeuring bij de veteranen bij keurmees
ter mw. C. Muldoon uit Ierland. Tevens behaalde
Brego van de Wolfsdreuvnik op deze show de
"Nederlands Veteranen Kampioen" titel. Tevens
werden Joscha van de Wolfsdreuvnik en Whitef
ang's Ajia Ishani of Angou Loup's Mountain eige
naar: Mr. en Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-Ton
nard Jan & M. & J als 2e geplaats door keurmees
ter Dhr. Ir. C. P. Beenen bij de koppels.

Dortmund Duitsland 12 oktober
2013
Keurmeester: Luis Manuel Calado Catalan, Por
tugal
Teven
Jeugdklasse: Lajolie van de Wolfsdreuvnik, ei
genaar: Claudia Schröder, 2 uitmuntend, res,
Anw.Dt.CH.VDH, res.Jeugd-CAC. Typical: well
proportioned head; correct bite; well anglelated;
good body; regular topline; would like to have a
better temperament; regular movement
Openklasse : Whitefang's Arusha Ishani of
Angou Loup's Mountain, eigenaar: Claudia
Schröder. 1 uitmuntend, Anw.Dt.CH.VDH. CAC/
CACIB. BOB. Bsg'13. Typical: well proportioned
head; correct bite; well anglelated; good body;
correct topline; moves well; correct tempera
ment.
Kampioensklasse : Oishani Othari van Koekie's
Ranch, eigenaar: Claudia Schröder. 1 uitmun
tend, Anw.Dt.CH.VDH. res.CAC/res.CACIB. Typi
cal: well proportioned head; correct bite; well
anglelated; good body; correct topline; nice
movement; correct temperament.
Tevens behaalden op deze tentoonstelling Whi
tefang's Arusha Ishani of Angou Loup's Mountain
van eigenaar/fokker: Claudia Schröder de
"BUNDESSIEGER" 2013 titel

Karlsruhe Duitsland 10 november
2013
Keurmeester: Frau Marie-Josée Melchior (LUX)
Teven
Kampioensklasse: Whitefang's Arusha Ishani of
Angou Loup's Mountain, eigenaar: Claudia
Schröder. 1 uitmuntend, Anw.Dt.CH.VDH. CAC/
CACIB. BOB. 4 Jahre, ansprechende Gesamter
scheinung mit gut geschnittenem Kopf, gutem
Pigment, guter Brustpartie, korr. Hals-Rückenlinie,
kräftige Knochen, gute Winkelungen, gut prä
sentiert, fließender Bewegungsablauf mit gut
getragender Rute.
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Kortrijk 16 november 2013
Keurmeester: Mw. Myriam Vermeire. België
Reuen
Openklasse: Joscha van de Wolfsdreuvnik, ei
genaar: Mr. en Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-
Tonnard Jan & M. & J, 1 uitmuntend, CAC/CACIB
BOB
Veteranenklasse: Brego van de Wolfsdreuvnik,
eigenaar: Mr. en Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-
Tonnard Jan & M. & J, verzorger: Kees van der
Geer. 1 uitmuntend vetr. CAC
Teven
Openklasse: Whitefang's Ajia Ishani of Angou
Loup's Mountain, eigenaar: Mr. en Mevr. en
Juffrouwen Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J, 1
uitmuntend, CAC/CACIB.
Tevens werden Joscha van de Wolfsdreuvnik,
Whitefang's Ajia Ishani of Angou Loup's Moun
tain en Brego van de Wolfsdreuvnik eigenaar: Mr.
en Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-Tonnard Jan
& M. & J bij keurmeester; Dhr. Joseph van Hum
melen als 3e geplaats bij de groepen.

Kassel Duitsland 8 december 2013
Keurmeester: Ronny Doedijns
Teven
Jeugdklasse: Lajolie van de Wolfsdreuvnik, ei
genaar: Claudia Schröder, 1 zeer goed. sehr
elegante + typ. Hündin, typ. Knochenstärke, sehr
schöner Kopf + Pigment, schöne Augenform +
Farbe, korr. Winkelung vorn + hinten, leichtfüssig
in der Bewegung, typisch im Wesen.
Kampioensklasse: Whitefang's Arusha Ishani of
Angou Loup's Mountain, eigenaar: Claudia
Schröder. 1 uitmuntend, Anw.Dt.CH.VDH. CAC/
CACIB. BOB. VDH-Js'13. eine sehr typische Hün
din, korrekt in Größe + Proportion, typ. Kopf, mit
sehr schönen Augen + Ausdruck und Farbe,
schönes Pigment, korr. Stellung der Vor- und
Hinterhand, typ. Ober- und Unterlinie, sehr schö
ne Farbe, geht flüssig im Ring.
evens behaalden op deze tentoonstelling White
fang's Arusha Ishani of Angou Loup's Mountain
van eigenaar/fokker: Claudia Schröder de
"VDH-Jahressieger" 2013(VDH-Js'13) titel.
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Amsterdam 'WINNER' 15 december
2013
Keurmeester: Dhr. Jo Scheepers.
Reuen:
Jeugdklasse: Levi van de Wolfsdreuvnik.
eig: Mr. en Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-Ton
nard Jan & M. & J, verzorger: G. Welgraven. 1 ZG,
1 jaar goed gebouwde reu, mooi mannelijk
hoofd, goed geplaatst oor, goede ruglijn, goede
ribben, rechte benen, goede voeten,, nog erg
jeugdig gangwerk, moet veel vrijer in de ring.
Openklasse: Joscha van de Wolfsdreuvnik.
eig. Mr. en Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-Ton
nard Jan & M. & J, 1 U CAC/CACIB BOB "WINNER"
'13. 3 jaar mooie reu, prima tijpe en totaal beeld,
heel mooi hoofd, prima oog, oor, gebit, goede
hals rug lijn, rechete benen, goede voeten,
prima vacht, goed gangwerk, goed tempera
ment. Kane: eig. Mr. en Mevr. en Juffrouwen
Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J., verzorger: E.
van Onna- v.d. Kamp. 2 U reserve CACIB. 5 jaar
reu met goede proporties, mannelijk hoofd,
goed oor, goed gevulde voorsnuit, toplijn mocht
strakker, goede vacht, goed gangwerk.
Veteranenklasse: Brego van de Wolfsdreuvnik.
eig: Mr. en Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-Ton
nard Jan & M. & J., verzorger: K v.d. Geer. 1 U
Veteranen CAC, reserve CAC, Beste Veteraan,
Veteraan "WINNER" '13. 11 jaar, goede reu,
goed totaal beeld, mooi hoofd, prima gedragen
oog, oor, gebit, goede hals, iets keelhuid, goede
rechte lijn, goede staart aanzet, goed gespierde
en gehoekte achterhand, goede vacht, goed
gangwerk.
Teven:
Openklasse: Whitefang's Ajia Ishani of Angou
Loup's Mountain. eig: Mr. en Mevr. en Juffrou
wen Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J, 1 U CAC/
CACIB "WINSTER" '13. 4 jaar, goede teef, goed
tijpe en totaal beeld, mooi hoofd, goed oog, oor,
gebit, goede boevenbelijning, goed ontwikkel
de ribben, rechte benen, goede voeten, hele
goede onderbelijning, goede bespiering, goed
gangwerk.
Veteranenklasse: Inka. eig: W.M.E. Broek. 1 U
Veteranen CAC, reserve CAC, Veteraan "WIN
STER" '13. Goed gebouwde teef, 8 jaar oud,
goede verhoudingen,mooie bovenbelijning,
goed aangezette staart, goed bespierd, goede
vacht, gemakkelijk 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 titel Nederlands Kampi
oen.

Winterse plaatjes!

Felan (Baldar)

Baruch en Mosche (Biko)

Inka

Noura

Yarack (Aegir)
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Indien onbestelbaar:
Keurnotenlaan 2, 9451 JB Rolde

Fijne Feestdagen!
Wij wensen u fijne feestdagen en een prachtig Saarlooswolfhondenjaar toe!
Graag tot ziens in 2014!
Bestuur Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden

