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Voorwoord door de voorzitter
Nu de voetbalgekte is gaan liggen (hoewel ik op
het moment van schrijven nog niet weet wie er
uiteindelijk wereldkampioen geworden is, maar
wel dat de lage landen allebei gesneuveld zijn
tegen de wit-blauwe zebra’s) mag de vakantie
en de zomer echt beginnen. De koffers van velen
staan gepakt, de zon lokt, de professioneel wel
verdiende rust tegemoet. Is het in Saarlooswolf
honden land even rustig? Neen, niet bepaald.
Maar laat ons in ieder geval starten met wat té
rustig is: de loopsheden van onze teven. De da
mes zijn blijkbaar onverwacht en collectief hor
monaal van slag geraakt. De loopsheden komen
maar niet. Ook teven die vlot en klokvast loops
werden vertikken het dit jaar. Heeft de absurd
zachte winter hun biologische klok ontregeld? 
Misschien wel. Dat heb je met honden die nog
erg dicht bij de natuur staan en weinig domesti
catieverschijnselen hebben. We duimen er sterk
voor dat het hele hormonale huishouden uitein
delijk toch in actie komt. En je zal het zien, dan
zijn ze er ineens allemaal tegelijk! Dit hopen we
met zijn allen voor het ras, maar ook voor de
wachtende geïnteresseerde nieuwe leden,
wiens geduld dit jaar wel erg op de proef wordt
gesteld. Kom op dames!
Op onze clubmatch was het aangenaam toe
ven. Rustige sfeer, kwaliteitsvolle honden. Verder
in dit clubblad kunt u uitgebreid kennis maken
met de aanwezige rastypische honden. Keur
meester Rutten behield een respectabele af
stand tot de hem gepresenteerde honden.
Hierdoor toonden de meeste honden zich vrij
goed in de ring. Hier en daar zal toch ook nog
een beetje geoefend moeten worden op tandjes
kijken. Heel fijn en hartverwarmend was het
weerzien op de clubmatch met enkele oud- en
wat oudere leden die naar Zaltbommel waren
gekomen. Het verhoogde de familiale sfeer van
de clubmatch. Speciaal wil ik hier Cokkie, Mari
anne, Sjaak en Joeke en Jaak en Lia vernoemen.
Misschien even uit het oog, maar duidelijk niet

uit het hart. Ik hoop dat wanneer de fok weer wat
aantrekt, dat de volgende catalogus van onze
clubmatch niet meer overwegend “Van De
Wolfsdreuvnikjes” zal bevatten, maar dat er
nieuwe fokkers zich zullen gemeld hebben.
Ook de ALV was vrij rustig, hoewel er boeiende
gesprekken werden gevoerd en er flink in dialoog
werd gegaan met elkaar. Hierover vindt u verder
in het clubblad een verslag. Belangrijk was
vooral dat we twee nieuwe bestuursleden
mochten verwelkomen Julia en John versterken
ons team en zijn er behoorlijk enthousiast in ge
vlogen! Ik weet nu al zeker dat zij een enorme
meerwaarde zullen betekenen voor het goede
functioneren van onze vereniging.
We namen ook het besluit om 2015 speciaal te
maken. 40 Jaar erkenning van de Saarlooswolf
hond laat je niet zomaar voorbij gaan. Achter de
schermen wordt er dan ook al druk gewerkt aan
de voorbereiding van 2015. Het Paasweekend
2015 zal dan ook met stip in uw agenda geno
teerd worden. Na het rapen van de eieren op
Paaszondag wordt u immers ’s avond verwacht
voor een symposium over de rasstandaard met
op Paasmaandag een kampioenschapsclub
match. Dit weekend zal géén besloten karakter
hebben. Hiervoor plannen we activiteiten die we
lekker gezellig en rustig onder ons houden. Over
de verdere planning van 2015 zal u tijdig op de
hoogte worden gesteld.
Vervolg op pagina 5!
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Bestuur

Rasinformatie

VOORZITTER
Jan Verbeeck
voorzitter@saarlooswolfhonden.nl
Telefoonnummer 0032(0)93661119
PENNINGMEESTER
Julia Pau- Van Oostrom
penningmeester@saarlooswolfhonden.nl
Telefoonnummer: 0031(0) 6 30719072 (mobiel)
SECRETARIS
John van der Mee
secretariaat@saarlooswolfhonden.nl
Nieuwedijk 5, 6677 PA Slijk-Ewijk
Telefoonnummer: 0031(0)481482850
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 : John van der Mee
deutsch-info@saarlooswolfhonden.nl
Telefoonnummer: 0031(0)481482850
English: Joost van Asten
english-info@saarlooswolfhonden.nl
Telefoonnummer: 0032(0)11755226

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
Betaling ten name van: Nederlandse Vereniging
van Saarlooswolfhonden
Rabobank: NL47 RABO 0348 0587 80
Swiftcode van de bank: RABONL2U
Of
INGbank: NL81 INGB 0000 5175 12
Swiftcode van de bank: INGBNL2A

Op de voorpagina
Op de voorpagina staat Luca van de Wolfs
dreuvnik van Marion Engel en John van der
Mee. Moeder van Luca is Ajia Ishani of Angou
Loup's Mountain, vader is Joscha van de
Wolfsdreuvnik. Fokker is de familie Ver
beeck.
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Bezoek ons ook op ...
www.saarlooswolfhonden.nl
en
www.facebook.com/nvswh

Aanvragen formulieren
Voor aanvraag van een formulier lidmaatschap
of pupbemiddeling kunt u mailen naar commu
nicatie@saarlooswolfhonden.nl

Artikelen en foto's voor het
clubblad
Wilt u een tekstuele bijdrage leveren aan het
clubblad? Mail naar
communicatie@saarlooswolfhonden.nl
Ook zijn wij altijd op zoek naar mooie foto's. Wij
zien ze graag tegemoet!
Bijdragen voor het volgende clubblad inzenden
voor 1 september 2014.

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

Wat is er dan aan de hand waardoor ik bij aan
vang aangaf dat het niet zo rustig is? Wel, de
meesten onder u zullen het al wel links of rechts,
of op de ALV, opgevangen hebben, maar er
wordt momenteel buiten onze vereniging hard 
gewerkt aan een outcross. De eerste dekking
met een Zwitserse Witte herder reu en een Saar
looswolfhond teefje is ondertussen een feit. De
motivatie achter deze outcross is de vermeende
hoge verwantschap en de gezondheidsproble
men bij de Saarlooswolfhond gefokt buiten onze
vereniging. Reeds jaren kaarten wij als vereni
ging deze foute beeldvorming aan. We kunnen
echter niet zeggen dat we hier veel gehoor rond
gekregen hebben. Integendeel. De indruk groeit
meer en meer dat beginselvastheid en eerlijk
heid steeds zeldzamere attitudes geworden zijn
in de kynologie. Bereidheid tot dialoog en trans
parantie in de besluitvorming dreigen steeds
hollere begrippen te worden.
Ook de besluitvorming rond de outcross zou op
een show zeker geen G halen…. Als vereniging
hebben we de keuze gemaakt om zo correct
mogelijk te communiceren. Niet alleen in onze
persoonlijk contacten maar ook in alle commu
nicatiemiddelen die er zijn. De sociale media en
het www zijn fantastische wegen naar mekaar
toe, maar soms ook bron van onwaarheden
en minder fraaie communicatie. Ik reken hier op
uw gezond verstand. Wees kritisch bij wat je leest
en voorzichtig en integer in wat je schrijft.
Toch zijn wij niet blind voor de smalle fokbasis
van onze eigen populatie. Deze vraagt verdere
bestudering en mogelijk zullen er acties onder
nomen worden om de fokbasis zo breed en ge
zond mogelijk te maken. Over de opties willen
we graag - zoals op onze laatste ALV - met u als
lid in overleg gaan. Mocht u over een en ander
van gedachten willen wisselen aarzel dan niet
om mij, of andere bestuursleden hierover te be
naderen. Wij gaan erg graag met u in gesprek.
Verder hoop ik op een zeer onrustige nazomer
en najaar. Met tal van loopse teven, dekkingen
en het spannende wachten op nieuw Saarloos
wolfhonden leven. Hiervoor heeft het bestuur uw
medewerking zeer hard nodig. Ik wens jullie allen
nog veel leesplezier met dit clubblad, bezoek
regelmatig de website, houd contact via Fa
cebook, geniet van de zomer en de honden!

Wandeling Ruurlo 24 augustus
Op 24 augustus gaan we wandelen in de Ach
terhoek! In Ruurlo! Gaan jullie mee?
Waar en wanneer:
In het hart van de Achterhoekse boswachterij
Ruurlo. Op zondag 24 augustus 11:00 uur. Ver
zamelen om 10.45 uur!
Wie gaat er mee?
De wandeling is bedoeld voor leden en geïnte
reseerden in de Saarlooswolfhond van de vere
niging.
Hoe en wat?
Tijdens de wandeling laat het eeuwenoude
landschap van de Achterhoek achter elke bocht
in de weg een ander gezicht zien. Overal zie je
stokoude bomen, waaronder je het liefst de hele
dag zou willen liggen om de rust tot in je poriën
te laten doordringen. Na afloop van de wande
ling is er ook gelegenheid om wat te drinken en
eten bij de Pannenkoekboerderij 'De Heikamp'
in de buurt. Om opstootjes te voorkomen houden
we de honden tijdens de wandeling aangelijnd.
Waar verzamelen?
Parkeerplaats Hengeloseweg 2, in Ruurlo.
Aanmelden wandeling:
Graag aanmelden via communicatie@saarloos
wolfhonden.nl, zodat we weten wie er komen en
we op het verzamelpunt op iedereen kunnen
wachten.
Graag tot ziens!

Uitgave in kleur!
Omdat we heel veel foto's met jullie te delen
hebben, verschijnt deze uitgave van het
clubblad geheel in kleur!

Jan Verbeeck, Voorzitter
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Legolas en zijn familie
Een warme zondagmiddag in mei,
Aangespoord door Marion Engel en zusje Luca besloot mijn baasje een bijdrage aan het clubblad
te leveren. Dus hier zit ik dan, op de veranda. In de schaduw, genietend van ‘mijn wolf.’ Elke keer
als ik naar hem kijk, ervaar ik een wijsheid in zijn ogen van ongekende dieptes. Elke keer denk ik:
‘Wauw.’ Dit prachtbeest is onze hond, onze maat, onze kameraad door dik en dun. Zijn schoonheid
heeft al voor heel wat vragen en opmerkingen gezorgd. – ‘he, dat is een mooie hond.’ – Duitse
wielrenners: ‘Is das ein wolf? Of - He, een husky! (mijn eigen woede verbergend ‘Nee het is een
Saarlooswolfhond.’ Waarbij ze je dan aankijken, en ‘ow’ roepen. Niet wetend waar je het over hebt.
Enkelen, op 1 hand te tellen, vragen of het een wolfshond is. Blij verrast antwoord ik dan natuurlijk
met: ‘Ja.’
Door die schoonheid werden wij meer dan een jaar geleden ook gegrepen. De eerste keer dat wij
naar Legolas gingen kijken, was ook de eerste keer dat wij een Saarloos zagen. Stil, met ontzag
keken we toen naar Joscha en Ajia. Dat was de eerste keer dat we een hond zagen en dachten:
WOW. Het volgende moment dat wij zo stil werden gezet van hun pracht was toen we voor het eerst
meegingen voor een wandeling, wij waren verlaat, en kwamen in het midden van de wandeling
aan. Een stuk of wat Saarlozen kwamen ons tegemoet. Ja, dan ben je wel even stil.
Maar laten we even bij het begin beginnen….
Ik kijk naar Legolas, voor ons Gino, die aandachtig ligt te luisteren naar de geluiden om hem heen
en mijn gedachten dwalen af, naar het begin….Want wij wisten niks van hem af, hadden geen
ervaring met de wolfhond. Maar door schade en schande zijn we toch wel wijs geworden. Door
hem opgevoed.
Vanaf het begin af in was hij aan ons gewend. De eerste nachten sliep hij naast ons. Toen in een
bench op de kamer. Later werd die bench in de keuken gezet en sliep hij daarin. Dit was echter
vanaf dag 1 geen succes. Je had betere dagen maar ook dagen dat hij liep te krabben en wild
deed in de bench. Poepen, en er vervolgens in liggen hoorde ook bij zijn favoriete bezigheden. De
bench werd daarom al snel afgeschreven, want hem er in duwen en vervolgens poep moeten
ruimen, daar werd je niet vrolijk van. Toen mocht hij dus los in de keuken maar dit vond hij toch
ook geen succes. We hadden een babycam geplaats, met nachtzicht. Hij krauwde aan de deur
en maakte ook best wat kapot. Op den duur had hij door, dat als wij weg moesten hij in de keuken
moest. Hij vond dat niks, en kroop onder de tafel. Wij vonden hem op een keer zo zielig kijken, dat
hij toen los door het huis mocht. En dat ging eigenlijk heel erg goed. Op de bank is hij het meest
op zijn gemak, ook als we weg zijn. Dat ‘op de bank’ waren we eerst zeker niet van plan. De hond
wel, en met zo’n afhankelijk dier, dat het liefst op je schoot zit kan je bijna niet anders.
Vol goede moed schreef ik me in voor een puppycursus. Iedereen vond hem schitterend. Maar
luisteren en opletten, ho maar. Hij vond de andere hondjes veel leuker. Thuis luisterde hij super, in
een omgeving zonder prikkels. Maar oefenende ik buiten of op de hondenschool dan was hij te
veel afgeleid. Dus je begrijpt wel, met moed in de schoenen deden we mee met de puppytest. Ik
was als een van de laatste. Ik ging het veld op, alleen, en…. Hij deed alles! Hij luisterde perfect.
Degene die ons beoordeelde had eerst commentaar opgeschreven, maar dit later allemaal
doorgekrast. Hij was blij verrast, en vond ons de beste. Wat was ik trots.
Ik schreef ons in voor de A-cursus. Helaas had ik veels te hoge verwachtingen, die ik nu heb bijge
steld. Want de cursus was een ramp. Gino lette totaal niet op, deed lekker zijn eigen dingetje. Ik
was inmiddels al behoorlijk zwanger en ergerde me steeds meer dat hij niet luisterde. Het was erg
frustrerend.
In en om het huis was hij ook erg stout. Ik heb even gedacht… Moet ik het erbij schrijven, maar wie
weet kampen er meer Saarloos eigenaren ermee. En achteraf zijn we er sterker uitgekomen. In huis
maakte hij geregeld wat kapot. Ook heeft hij enkele slachtoffers, waar hij bij kan happen. Niet
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bijten, nipgedrag. Als hij springt, is hij net zo groot als ons. Met een kindje op komst vond onze fa
milie het eigenlijk heel eng.
In oktober vorig jaar kwamen wij in contact met Annelies, van hondenschool kontakt. Ze had erva
ring met (stabiele) Saarlozen. En kwam bij ons. Vanaf het eerste moment dat ze bij ons was klikte
het. Gino vond haar niks overigens;) we begonnen een behandelplan. Zij maakte ons duidelijk dat
ze met respect voor de hond werkte. Hield totaal niet van een lichamelijke aanpak of iets in die
richting. (want dat werd ons door velen aangeraden) elke keer als hij nip- gedrag vertoonde,
moesten we hem aan zijn halsband pakken, zonder iets te zeggen, moesten we hem dan achter
een deur zetten. Als hij dan na 10sec terug mocht komen, moesten we niet naar hem kijken, praten
of iets van aandacht geven. Hij vond het erg moeilijk, gaapte veel. Maar het WERKTE.
We begonnen met simpele commando’s, zoekspelletjes. En hij vond het leuk. In en om het huis is
hij veel rustiger geworden. Op straat, met kinderen, of voorbijgaande mensen, dat zijn te veel
prikkels. Dat kan hij niet aan. Soms gaat het goed, soms niet. Dan weet hij het gewoon even niet
meer, en grijpt hij terug op nip gedrag, of gromt hij tegen mensen. Wij zoeken daarom plaatsen
op waar we rustig kunnen lopen, en hij zijn eigen ding kan doen.
Inmiddels zijn we begonnen met speurlessen. Annelies zet dan een druppel spoor van bloed uit,
hij volgt dat en aan het eind mag hij dan met een dood konijn of een reeën poot spelen. Sinds een
paar lessen speuren we ook op mensengeur. Hij doet erg veel met zijn zicht, en zoekt met zijn neus
echt op de voetsporen die Annelies dan gelopen heeft. Aan het eind krijgt hij dan een snoepje.
De laatste keer kwispelde hij zelfs tegen haar, en was hij blij haar te zien.
Afgelopen week hebben we een balansles gevolgd. Wat je hiermee bereikt is dat je hond bewust
wordt van wat hij doet en dat hij zelfbeheersing leert. Je zet hem echt aan het werk, een soort
behendigheid, maar dan in slow-motion. De hond leert zijn coördinatie verbeteren en ook verbetert
zijn balans. Hij mag in een ballenbak graaien, op een aerobicstepje gaan staan, op een rond
kussen van lucht gaan zitten, of op een skippybal, in de vorm van een pinda, gaan liggen.Aan het
begin dacht ik: Dat gaat hij nooit doen. Maar hij deed het! En ik was ontzettend trots!
Eens per week lopen we ook mee met ‘een hondenwandelclub’. Hier waren we een tijd mee gestopt
omdat hij echt heel ruw speelde. Door de eye-opener tijdens de puppyreünie zagen we dat dit heel
normaal is. Maar de baasjes en honden van de wandelclub wisten hier niet zo goed raad mee.
Dus ben ik er tijdelijk mee gestopt. Sinds kort lopen we weer mee. Dan doet hij ook lekker zijn eigen
dingetje, snuffelen aan een grassprietje, plassen tegen een boompje, en met de andere honden
spelen. Op een wat rustigere manier dan voorheen. Zijn puberteit is nog niet voorbij, maar hij is zo
rustiger geworden, relaxter. We weten ook door de puppy reünie dat die manier van spelen er
gewoon bij hoort. Zo zijn ze. Dit wisten we eerder niet. Wat wij hieruit concluderen is dat een Saar
het liefst met een Saar speelt. Genoeg reden om er nog eentje te nemen;) En natuurlijk omdat ze
zo geweldig zijn en aanhankelijk. Er altijd voor je zijn en ga zo maar door. Een grote hond, met een
gouden hart. Dat is wat Gino voor ons is.
We lazen over Brego, dat hij gestorven is. Dan verkilt je hart even. Want ooit komt er een moment
dat je afscheid moet nemen van je beste maatje. Terwijl ik dit zo schrijf komt er een brok in mijn
keel. Want wat lijkt ons dat verschrikkelijk. Wij willen Kees en Anita dan ook sterkte wensen, ook al
is het weer een paar maanden geleden, het gemis zal er zeker nog zijn.
22 december ben ik bevallen van een dochtertje. Davinia is haar naam geworden. Zo uit het zie
kenhuis, vond ik het maar spannend. De eerste weken lag ze vooral boven. Maar dagelijks kwam
ik toch even beneden. Wat ging dat goed, hij was nieuwsgierig, snuffelde en likte. En that’s it. Tot
nu toe heeft hij alleen positief gedrag vertoond. Gino laat haar elke keer weer lachen. Als ze hem
ziet komt er een stralende lach op haar gezichtje. Ze kraait dan van plezier. Soms wil ze hem ook
aaien. Dat vindt hij allemaal prima.
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Gino heeft ondertussen zijn ogen gesloten, en ligt te slapen in de schaduw. Zelfs dan is hij mooi.
Over mooi gesproken. Dat wil ik nog even kwijt…We wandelen best vaak, vooral in de bossen. We
zijn nog nooit 1 Saarloos tegengekomen, bij ons op Zeeland. Terwijl er toch wel enkele lopen. De
illusie twee van die prachtbeesten bij elkaar te zien, op eigen grond, lijkt ons wel zo geweldig. Tot
voor kort…. Spatte de illusie uiteen. We hadden net een photoshoot met z’n viertjes gedaan. Gino
was best zenuwachtig door al die flitsen. Daar! Op die parkeerplaats, lag een hond, vanaf een
eindje leek het een wolfsgrauwe hond. Het zal toch niet waar zijn!? Zo dicht bij huis! Een Saar? We
kwamen dichterbij, de hond lag los. Zijn er zulke goed luisterende wolfhonden? Toen stond hij op,
onze droom spatte uiteen. Een dikke worst op pootjes met hangoren stond voor ons.
Gino nog steeds een beetje zenuwachtig durfde niet echt dichterbij te komen, het hondje, een kop
kleiner als Gino wilde spelen. Met zijn poten, dat dan nog wel. De eigenaar zei: ‘dat is leuk he,
spelen met je soortgenootjes.’ Dus ik vroeg voorzichtig: ‘is dat een Saarloos?’ Ja, antwoordde de
man trots. Het is wel een kruising, vandaar die hangoortjes. Wij liepen maar snel door, wat een
blamage voor de wolfshond zeg. Een worst op pootjes mag zichzelf toch echt geen Saarloos
noemen. Als we het erover hebben moeten we nog lachen. Graag zouden we de gezichten van
Kees en Jan gezien hebben als ze dit hondje tegengekomen waren.
Proost, op een jaar met veel gezonde & mooie puppen!
Vriendelijke groeten van Angelo & Gerdine van Belzen – Marteijn, Davinia & een poot van Legolas
van de Wolfsdreuvnik(Gino)
P.s. van Gino: Naar aanleiding van het vorige clubblad het artikel over voer wilde ik dit nog even
kwijt… Die droge brokken liet ik mooi staan een wolf gaat toch zeker geen brok eten!? Nee, ik krijg
elke dag vers vlees. Mjjamie! Ook houd ik van apporteren met stokken. En speel ik graag met een
balletje. Ze beweren het tegendeel maar ik vind het leuk.

Legolas (alias Gino) met baasje Gerdine tijdens de clubmatch
Foto door Harold van Zandvoort
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Even voorstellen: John van der Mee
Hallo ik ben sinds begin april j.l. de nieuwe secretaris van de NVSWH en wil me even aan jullie voor
stellen. Ik ben sinds november vorig jaar 60+ er. Heb samen met mijn partner 3 kinderen en inmid
dels ook 3 kleinkinderen. Ik werk als technisch specialist bij een technisch engineering en advies
bureau voor Rollend materieel (alle rail gebonden voertuigen) in Utrecht. Dit doe ik nog steeds met
veel plezier. De verhouding werk/thuisfront is inmiddels wel aan het verschuiven in de richting
thuisfront. Dit houd dan ook in minder buitenlandse verblijven en meer vrije tijd. In deze vrije tijd wil
ik me graag nuttig gaan maken voor de NVSWH.
Ondanks mijn kritische houding ten opzichte van het huidige bestuur aan het einde van het tijdperk
Frits en Diny Pielanen ben ik nu van mening dat ook het huidige bestuur
in deze turbulente tijden het beste met de SWH voorheeft en wil dan
ook waar mogelijk hier een steentje aan bijdragen. Jammer blijf ik het
nog steeds vinden dat we als NVSWH niet meer terug kunnen vallen
op de grote (SWH) kynologische kennis die de fam. Pielanen in het
verleden heeft opgebouwd en nog steeds bezit. Ik ben me ervan
bewust dat mijn kynologische kennis op dit moment in de kinderschoe
nen staat. Gelukkig compenseert de kynologische kennis van onze
voorzitter, grotendeels opgebouwd onder auspiciën van de fam.
Pielanen dit voorlopig in ruime mate.
In oktober 1997 is mijn partner Marion Engel lid geworden van de
vereniging. Nadat ze een poosje later mij ervan overtuigd had dat
ons leven aanzienlijk verrijkt zou worden met een Saarlooswolfhond
in huis kon ik er niet meer onderuit en hebben we ons aangemeld voor een pup. Mychanook My
laika Timberley geboren uit Thibotin Taranak Timberley en Bronja Bathilya Timberley was onze eerste
SWH. Dat hebben we geweten ook het was niet de makkelijkste teef uit het nest en het eerste jaar
was dan ook min of meer een tropenjaar voor ons als nieuwe hondenbaasjes. De eerste show die
wij gelopen hebben met Chanook was de Winner in Amsterdam. Hier was Jan de Gids de keur
meester. Oh, Oh, wat vond ze de vingers van Jan interessant om in te happen. Het was aan de
ervarenheid van Jan te danken dat hij nu nog beschikt over tien vingers. Showen was niet de
sterkste kant van Chanook. Ook het drachtig worden van Chanook was problematisch na vier jaar
veel tijd, geld en energie erin gestoken te hebben is door ons uiteindelijk de handdoek in de ring
gegooid.
Na enkele jaren met een inmiddels rustiger geworden Chanook doorgebracht te hebben zijn wij
naar Belgie afgereisd om onze tweede SWH op te halen. Dit werd de reuen pup Eyatri Elupo Tim
berley geboren uit Trigger Tatarin Timberley en Yana Yarga Timberley. Chanook , die vrij en brutaal
was vond in Eyatri haar tegenpool. Hij was namelijk zeer terughoudend bij alles wat onbekend was.
Na meer dan dertig jaar midden in Nijmegen gewoond te hebben zijn we in 2005 samen met onze
nog thuiswonende dochter naar een kleine boerenhof in het buitengebied van Slijk-Ewijk verhuisd.
Voor ons en de honden een paradijsje op aarde met een kleine boomgaard achter het huis waar
de honden naar hartenlust konden rauzen. Helaas kwam daar voor de honden vrij kort achter elkaar
een einde aan. Eyatri hebben wij op 8 jarige leeftijd in moeten laten slapen en helaas 9 maanden
daarna Chanook op de leeftijd van 14 jaar.
Na een jaar zonder SWH begon het toch weer te kriebelen en hebben we begin februari 2013
teefje Luca van de Wolfsdreuvnik bij Jan en Katrien in België opgehaald. Luca is geboren uit Joscha
van de Wolfsdreuvnik en Whitefang Ajia Ishani of Angou Loup’s Mountain. Wij hopen in de nabije
toekomst met Luca een nestje te kunnen fokken.
Ik hoop de komende periode een aandeel in het voortbestaan van een gezonde Saarlooswolfhon
den populatie te kunnen leveren. Hierbij de hoop uitsprekend dat u allen als lid van deze vereniging
ook uw steentje bijdraagt. Samen staan we sterk.
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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!

Bachur (24.06.2003 - 16.05.2014)
Bachur, zoon van Egor Elihu Timberley en Yevka Yvana Timberley.
Samen een laatste knuffel, samen veel verdriet.
We kijken elkaar aan, we weten het al
lebei, ik zie het in je ogen. Het is beter zo.
Een traan, een afscheid voor dit leven.
Zo'n geweldige lieverd met zijn onschul
dige kwajongensstreken.
Menig hart heeft hij gestolen, blijd
schap, liefde en zo veel meer heeft hij
er voor teruggegeven.
Nu in mijn gedachte, in mijn gevoel, niet
tastbaar maar het raakt wel zijn doel:
Een warm welkom, in een ander nieuw
leven.
Met liefde,
Dag Bachur!
Evelyn Kulk

Bronka (Leilaney) (27.03.2009 - 25.05.2014)

M'n enige echte Wilde; Prachtige, zeer
aanhankelijke, compleet gekke, uiterst
intelligente en lieve Leilaney. Dank je
voor je onvoorwaardelijke liefde en je
vertrouwen in mij.
Elke Cecelja
Bronka (Leilaney) was een dochter van
Inka en Luthor Lesharo Timberley
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Borchimay Boidekin Timberley (15.12.2004 - 25.06.2014)
Geboren op 15-12-2004. Een wolfsgrauwe Saarlooswolfhond.
Knapperd, Puppy, aandachtorgel, zijn zomaar een paar namen die je van iedereen kreeg.
Voor ons CHIMAY!
Slim, doortastend en geraffineerd wist jij ons iets kenbaar te maken, aan iets lekkers te komen of
eigenwijs te zijn. Maar 1 ding was duidelijk! Aandacht had jij nooooit genoeg! Was tevreden met
wat je had en kreeg, maar kreeg het altijd wel voor elkaar om ergens iets meer of iets extra’s er uit
te slepen. Hier kunnen wij uren/dagen over praten. De vele foto’s en filmpjes zijn al vaak bekeken
en zullen nog vaak bekeken gaan worden.
Wegens epilepsie, die het hart heeft doen bezwijken is (Bor-) Chimay Boidekin (= “mijn dappere
vriend” op 25 juni om ongeveer 01:10 uur overleden.
We zouden jullie graag willen laten weten hoeveel we genoten hebben van onze tijd samen en
hoe ellendig we ons nu voelen, maar we weten niet hoe. Het beste omschrijft dit, de volgende
spreuk die wij eens gelezen hebben;
“elke traan staat voor een fijne herinnering”.
Wij kunnen jullie vertellen dat we al heel erg veel gehuild hebben…
We gaan je heel, heel, heel erg missen ………………………………………
Peter en Marian Hendriks
Borchimay Boidekin Timberley was een zoon van Hagarov en Erivanne Eroxanne Timberley
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Exanlyna Esuleika Timberley (15.06.2000 - 15.07.2014)
25 juni 2000, Op de Bels wordt een nestje geboren en we
hebben de eer dat er een pup naar ons komt. In augustus
komt Anly als “nieuw speelgoedje” voor Youra bij ons
wonen.

Ze groeit op tot een lieve mooie hond die niet van een
zonnige zondag houdt. Dan kom je namelijk wandelaars en
fietsers tegen en Anly is een behoorlijke terughoudende
hond. Mensen zijn eng maar een vrachtwagen in ons dorp
of een tram in de stad niet…… Ook op tentoonstellingen
geeft ze zich over en toont zich goed/mooi in de ring
waardoor ze zelfs een paar titels in de wacht sleept.

Als Anly 4 jaar is wordt ze gebruikt voor de fok en is ze een
voorbeeldige moeder voor haar twee zonen. Als Anly ruim
7 jaar is overlijdt Youra en kiezen we ervoor om even te
wachten met een nieuwe hond zodat Anly wat meer op
haar “eigen poten moet staan”.

Een jaar later komt
de drukte maakster
Ayka in huis. Zo so
ciaal als Anly is weet
ze ook hier goed mee om te gaan en die twee groeien als
goede vriendinnen op.

25 juni 2014. Anly wordt 14 jaar maar het is een hond van de dag
geworden. We genieten iedere dag van haar dat ze nog bij ons is.
15 juli, Anly slaapt in… In het weekend was ze opeens erg slecht ge
worden. We zijn blij voor haar dat ze nu rust heeft.We zijn ook blij dat
we zolang van haar hebben mogen genieten.
Maar eigenlijk nog te kort…..
Gonny en Willem
Exanlyna Esuleika Timberley, vader Xanctus Perro-Lobo, moeder Ly
nantha Lyranak Timberley
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Yevka Yvana Timberley (28.04.1999 - 14.07.2014)
Ik wil jullie even laten weten dat we afgelopen maandag (14 juli) Yevka hebben laten inslapen. Na
15 prachtige jaren komt dan toch het moment hè. Je blijft nog even hopen dat ze vanzelf inslaapt
maar dat hebben wij nog niet mogen meemaken.
Ze wordt gemist......
Yevka kwam uit het nest van Jaled Jareach Jerofskaja en Levkaya Levita Timberley

Mieneke Bloem
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Verslag van de ledenvergadering op 6 april 2014
Op 6 april 2014 organiseerden we onze jaarlijkse ledenvergadering in dorpshuis De Lier in Puiflijk.
Onze ledenvergadering is niet een van onze meest bezochte evenementen. Dat is jammer, want
er worden veel belangrijke zaken over de toekomst van de Saarlooswolfhond besproken. 26 leden
waren aanwezig en leverden ook een actieve bijdrage, waardoor mooie dialoog ontstond. Hierbij
een kort verslag van de bijeenkomst.
Belangrijke onderwerpen op de agenda waren: wijziging statuten en huishoudelijk reglement,
voordracht van 2 nieuwe bestuursleden en de fokkerij natuurlijk!
Wijziging Statuten en Huishoudelijke Reglement
Het voorstel tot wijziging van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement is uitgewerkt door een
aantal bestuursleden samen met een aantal leden. Tijdens de Algemene Ledenvergadering pre
senteerden wij het voorstel tot wijziging. Het voorstel bevat geen drastische wijzigingen, maar een
en ander is vooral gemoderniseerd. In de vergadering werden nog een paar dingen gewijzigd.
Verder zijn er nog een paar kleine tekstuele aanpassingen, spelfouten, die worden aangepast en
opgenomen in de nieuwe statuten en huishoudelijk reglement. Verder zijn de leden akkoord met
de aanpassingen zoals op deze vergadering gepresenteerd.
Vacatures
Door het vertrek van Martijn van Onna en Gosling Mast ontstonden 2 vacatures. In 2012 gaf Martijn
van Onna aan dat hij ons graag wilde helpen bij het op orde brengen van de financiën. Hij gaf
toen al aan dat hij dat maximaal voor twee jaar wilde doen. Martijn heeft prima werk verricht en
durft de financiën met een gerust hart aan iemand over te dragen. Gosling Mast was in de periode
van 2000 – 2009 al eerder bestuurslid. Hij besloot daar toen om privéredenen mee te stoppen. Wij
waren zeer verheugd toen hij in 2012 besloot om het bestuur wederom als secretaris te komen
versterken. Helaas moest Gosling om gezondheidsredenen snel afhaken. Inmiddels is zijn gezond
heid weer op orde, maar is hij tot de conclusie gekomen dat hij de rol van secretaris lastig kan
combineren met zijn werk en privéleven.
Gelukkig vonden we 2 nieuwe bestuursleden. John van der Mee (secretaris) en Julia Pau-van
Oostrom (penningmeester). De ledenvergadering ondersteunde de voordracht en benoeming van
de nieuwe bestuursleden per acclamatie. Beide bestuursleden stellen zich in dit clubblad kort aan
jullie voor.
Stand van zaken fokkerij
Er wordt echt te weinig gefokt. Gelukkig hebben een aantal nieuwe leden met jonge honden wel
aangegeven hun hond beschikbaar te willen stellen voor de fokkerij. Dat is voor de toekomst be
langrijk. Maar onze genetische fokbasis wordt snel te smal. Hoe moeten we daar in de toekomst
mee omgaan?
We zijn altijd heel streng geweest in het selecteren van gezonde honden. Gezondheid vinden we
zeer belangrijk. Alleen zijn er in het verleden daardoor ook lijnen uitgesloten die achteraf gezien
eigenlijk heel belangrijk waren. En waarvan we weten dat hun gezondheid eigenlijk prima was. De
gezondheid van honden ligt in de samenleving en kynologie onder een vergrootglas. Er worden
schadeclaims gevraagd aan fokkers die niet zorgvuldig omgaan met het fokken van gezonde
honden. Als rasvereniging voelen we een verantwoordelijkheid. Niet alleen naar de samenleving
toe, maar vooral ook over ons ras.
We zullen dus heel zorgvuldig per geval moeten kijken of we bepaalde honden uitsluiten of niet.
We kunnen ons eigenlijk niet veroorloven om honden niet in te zetten voor de fokkerij. We moeten
de zoveel mogelijk genetische diversiteit zien te behouden. Maar dit mag natuurlijk nooit ten koste
gaan van de gezondheid, met name vanuit dierwelzijn gezien. Bovendien willen we heel open zijn
naar onze leden en toekomstige baasjes van de honden.
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Outcross door de AVLS
Onze fokbasis is smal. Wellicht niet zo smal als de stambomen doen geloven, want Leendert
Saarloos had niet alles goed gedocumenteerd. Maar hoe dan ook, onze populatie is te klein. En
ook wij zijn ons aan het beraden op de toekomst van ons ras. De Raad van Beheer ziet dat ook en
heeft ons gevraagd wat we hier mee gaan doen. In ons plan hebben we aangegeven dat we op
dit moment verder gaan zoals nu, maar dat we een eventuele outcross niet geheel afwijzen.
Overigens willen we nog wel even melden dat de Raad van Beheer natuurlijk alleen kijkt naar de
Saarlooswolfhonden die ingeschreven zijn in hun stamboek. Nogal wat honden van onze popula
tie zijn in België of Duitsland ingeschreven.
De AVLS (2e rasvereniging voor de Saarlooswolfhond) heeft al besloten nu te gaan voor een outcross
met de Zwitserse Witte Herder. Dat plan hebben we met gepaste aandacht gevolgd. Het is immers
ook van belang voor ons hoe de populatie buiten onze vereniging zich ontwikkelt. We hebben
daarbij ook onze kennis van het ras aangeboden.
Maar allereerst heeft de NVSWH ook aangegeven dat er waarschijnlijk al eerder een outcross met
verschillende rassen heeft plaatsgevonden in de populatie buiten onze vereniging. Dat heeft ze
aan de vertegenwoordigers van de Raad van Beheer met bewijzen daarvan uitgelegd. Het uit
gangspunt wordt dan anders. De vertegenwoordigers van de Raad van Beheer waren van de in
formatie onder de indruk en zijn daarmee eerst teruggegaan naar de Raad van Beheer. Is een
outcross dan wel zinvol? Eigenlijk zou er eerst een verwantschapsonderzoek gedaan moeten wor
den. Op het moment van de ledenvergadering was nog niet bekend wat de Raad van Beheer met
deze informatie zou doen. Maar na de ledenvergadering gebeurde er ineens heel veel met betrek
king tot deze outcross. Daarover informeerden we onze leden ook al via onze Nieuwsbrief. Wil je
weten wat daar in stond? De informatie staat ook op onze website.
Maar hoe dan ook: Ook wij zullen iets moeten gaan ondernemen voor de toekomst van ons ras.
Met het aantal pups dat nu geboren wordt, gaan we het niet redden voor de toekomst. Het is
belangrijk om onze populatie in stand te houden, maar daarnaast moeten ook wij gaan nadenken
over een outcross. Dat kan een echte outcross zijn, met een ander ras. Of een outcross (zoals wij
dat toch zien) met Saarlooswolfhonden buiten onze vereniging. Die laatste optie is technisch gezien
geen outcross, omdat je dan gewoon stambomen krijgt. Voor de duidelijkheid: wij hebben daarover
nog geen besluiten genomen. Het zijn alleen nog opties. Wat we voor de toekomst ook gaan doen,
we zullen daarvoor altijd eerst overleg voeren met onze leden. Dus als u nog ideeën heeft of met
ons mee wilt denken, horen we dat graag!
In 2015 NVSWH 40 jaar!
Volgend jaar bestaat ons ras 40 jaar!!! We hebben plannen om in het Paasweekend van 2015
(zondagavond en maandag hele dag) een symposium en kampioensclubmatch te organiseren
waarvoor we de hele Saarlooswolfhondenwereld willen uitnodigen. Verder willen we een leuk feest
voor onze leden organiseren en willen we het initiatief nemen om het rastype van de Saarlooswof
hond verder onder de aandacht te brengen door middel van foto en film. Als er dus leden zijn die
(semi) professioneel filmmaker zijn en hun tijd beschikbaar zouden willen stellen, dan horen we dat
heel graag!
Heeft u nog vragen over de ledenvergadering of over een van de onderdelen uit dit verslag? Neem
dan contact op met een van onze bestuursleden. Zij staan u graag te woord!

Dagboek van een Saarlooswolfhond
Baruch, zijn vriendje Moshe en baasjes hebben vakantie, dus daarom deze keer geen verslag van
wat Baruch heeft meegemaakt. Volgende keer weer!
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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

Advertentie IJsselshow Zwolle

IJSSELSHOW / HANZESHOW
Stichting Organisatie Hondententoonstelling Zwolle

4 en 5 oktober 2014
dubbele internationale hondententoonstelling

Inschrijving vanaf 1 juni 2014
Campers: 2 nachten Є 50,- inclusief elektriciteit
Nadere informatie over tarieven en keurmeesters

www.ijsselshow.nl
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NVSWH bestaat 40 jaar (2015)!
We denken al even vooruit in de tijd! Volgend jaar bestaat de Nederlandse Vereniging van Saar
looswolfhonden 40 jaar!
Daarom in 2015 een speciaal jubileumweekend!
In het paasweekend van 2015, 5 en 6 april, organiseren we een Symposium (5 april) en een
Kampioensclubmatch (6 april). Iedereen is welkom! Uit binnen- en buitenland! Lid of geen lid van
de Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden. We willen graag alle Saarlooswolfhonden-
liefhebbers verzamelen op één plek om samen te spreken over en te genieten van de Saarloos
wolfhond.
De details volgen later. Maar de locatie is al bekend: Manege het Zwarte Water in De Mortel (Noord
Brabant). Op die locatie kunnen we met slecht weer binnen en met mooi weer buiten vertoeven.
Ook zijn er slaapplekken en campeerplaatsen op het terrein. Verder zijn er in de nabije omgeving
meer dan genoeg overnachtingsplaatsen. Van hotels, tot campings en vakantiehuizen.
Op een ander moment in dat jaar organiseren we ook nog een activiteit voor alleen leden. Daarover
volgt later meer.
Noteer de datum dus vast in je agenda en zeg het voort! Samen gaan we er een fantastisch eve
nement van maken!
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Drie Diva's en een Hottie.......
Starnews: De Nederlandse vereniging van Saarloos Wolfhonden is vier sterren van wereldformaat
rijker. De Nederlandse actrices en acteur hebben hun carrière een internationale boost gegeven
door op te treden in een Amerikaans/Canadese commercial voor het wereldberoemde biermerk
Budweiser. Voor andere honden van de vereniging; Zij doen regelmatig Meet and Greets tijdens
evenementen georganiseerd door de vereniging. Wat dan vooral opvalt is, dat ze zo lekker gewoon
zijn gebleven, ondanks hun internationale succes.
Het ware verhaal.......
Woensdag 2 juli laat in de avond komt een telefoontje van Kees: Monique, heb je je mail gezien?
Toevallig net gekeken en het blijkt dat de NVSWH benaderd is door een castingbureau met het
verzoek voor vier honden die kunnen figureren in een commercial voor Bud light bier. Alleen…. wel
al a.s. zaterdag. Geen probleem, lijkt me superleuk om te doen. Ik kan. Maar……uh…. kan Nanook
dat wel? Die is zo terughoudend. Tja, dat wordt afwachten.
Zaterdag 5 juli: Op weg naar Amsterdam met Nanook en Kayitah, in gezelschap van Kees, omdat
Leon verhinderd is. In je eentje met twee Saartjes, waarvan 1 zeer terughoudend, naar Amsterdam
terwijl je nog niet precies weet wat er te gebeuren staat; een extra paar handen die een Saarloos
kennen en kunnen hanteren is dan zeer welkom.
Op naar het Double Tree Hilton in hartje Amsterdam, pal naast het CS. Met enig oponthoud, van
wege wegafsluiting en een leuke korte wandeling, mooi op tijd aanwezig. Bij de parkeergarage
komen we Wolmet en haar vriend tegen met Alfa en Barbara. Net als we bedenken wat te doen in
de miezerregen en wat uitleg over de honden aan bewonderaars, komt Jen naar buiten. Zij is van
de Canadese crew en weet ons te vertellen dat de hotelkamer nog niet beschikbaar is. Wat willen
we doen? Wat rondlopen, koffie drinken?? Wat een mooie honden trouwens, zeg!
Volgende stop: Starbucks voor koffie, maar voor we daar goed en wel van kunnen genieten, staat
Jen bij onze tafel. We kunnen naar de kamer. Buiten komen we Ank tegen van het castingbureau
en gezamenlijk gaan we naar de kamer op de zevende verdieping van het hotel. Een heel mooi
uitzicht over Amsterdam waar Nanook meteen volop van geniet.
In de kamer zijn filmopnames gemaakt van de honden door de “director”. Ze mochten alles,
rondlopen, op de bank liggen of staan, alles was goed. Een close-up van Kayitah leidde tot het
nodige gewoef-woef van haar en dat vond de “director” schitterend.
Daarna was het wachten op de vier jongens die een tripje naar Amsterdam hadden gewonnen
met alles erop en eraan. Zij werden met een limousine van het vliegveld opgehaald en verschenen
in vol ornaat ( Witte smoking en flink in de make-up) in de kamer. Zij werden steeds gefilmd, maar
wisten niets van de “verrassing” op de kamer. Dit leverde een leuke, spontane reactie op bij zowel
de jongens als de honden. Veel heb ik er niet van gezien, want ik zat verstopt in de slaapkamer om
Nanook en Kayitah aan het rond lopen te krijgen. Barbara en Alfa hadden niet echt veel trucjes
nodig om te schitteren. Hoewel; ook hier bleek weer eens hoe verschillend onze Saartjes kunnen
reageren: Een van de dames lag onder de tafel en de andere liet zich alle aandacht welgevallen
en werd zelfs geaaid en gekroeld door de Canadese winnaars. Als ze dat durfden tenminste…..
Na nog even rond gehangen te hebben op de kamer, waar nog volop gefilmd werd om de inter
actie tussen de jongens en de honden vast te leggen: Don’t look ‘m in the eyes, they’re very shy.
Oh my God, they don’t bite, do they en meer van die oneliners, reden we weer huiswaarts.
Al met al een hele leuke ervaring en we zijn benieuwd naar het eind resultaat. Onze sterren hebben
een “contract” gekregen bij het castingbureau, dus wie weet wat er in de toekomst nog gaat ge
beuren.
Monique Mertens, manager van Nanook en Kayitah.
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Even voorstellen: Julia Pau-Van
Oostrom
Mijn naam is Julia Pau-Van Oostrom. Sinds 2003
ben ik lid van de NVSWH. Ik ben getrouwd met
Sanja Pau, die sinds 1994 lid is. In de loop der
jaren hebben wij zeven saarlooswolfhonden
mogen verzorgen en drie nesten groot gebracht.
Nu hebben we nog twee reuen en een teefje. Op
zes april ben ik aangesteld als penningmeester
van de NVSWH. Ik hoop de vereniging en u nog
heel lang van dienst te mogen zijn.

Malek van de Wolfsdreuvnik
Clubmatch: Foto door Harold van Zandvoort

Tentoonstellingsuitslagen

Utrecht 5 april 2014
Keurmeester: mw. W.M. van Deijl.
Reuen:
Kampioensklasse; Joscha van de Wolfsdreuvnik,
eigenaar: Mr. en Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-
Tonnard Jan & M. & J. 1 uitmuntend, CAC/CA
CIB. 4½ jaar, uitmuntend type, wolfsgrauwe reu,
mooi lichaam, prima conditie, mooie expressie,
goed pigment, mooie brede schedel, lichte stop,
mooi geplaatst oor, uitmuntend lichaam, mooi
aangestuurde schoft, typisch oog, goede voor
borst, goed gehoekt voor en achter, zeer mooie
presentatie, mooi typisch gangwerk,compleet
schaar gebit.
Teven:
Openklasse: Loïs van de Wolfsdreuvnik. eige
naar: J. van Asten. 1 zeer goed. 23 maanden,
goed type teef, mooi groot wolfsgrauw, mooi
gevormd hoofd,, lichte stop, schedel voldoende
breed licht, licht bruin oog, oren moeilijk stelbaar,
goed lichaam met mooie bovenbelijning, goed
borst ontwikkeling, goed gehoekt achter, iets
gestrekt lichaam, goede croupe en staart.,
soepel gangwerk, compleet schaargebit.
Kampioensklasse: Whitefang's Ajia Ishani of
Angou Loup's Mountain, eigenaar: Mr. en Mevr.
en Juffrouwen Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J.
1 uitmuntend, CAC/CACIB. BOB. Uitmuntend
type, wolfsgrauw, mooie maat en substantie,
uitmuntend hoofd, lichte stop, mooie brede
schedel, correct oor, mooi pigment, mooie hals
en rugbelijning, goede voorborst en diepte,
goede croupe en staart,, mooie hoekingen, uit
muntende standen en presentatie, mooie ex
pressie en hoofd, mooi soepel licht vlot gang
werk, goed schaar gebit.
Tevens werden op deze tentoonstelling Joscha
van de Wolfsdreuvnik en Whitefang's Ajia Is
hani of Angou Loup's Mountain van eigenaar:
Mr. en Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-Tonnard
Jan & M. & J als 1e geplaatst bij de koppels, bij
keurmeester: dhr. F. Klindrup(Denemarken)
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Leiden 23 maart 2014

Chemnitz(D) 13 april 2014

Keurmeester: Dhr. J.R. Douma.
Teven
Veteranenklasse: Inka., eigenaar: W.M.E. Broek.
1 uitmuntend vetr. CAC/CAC BOB. 8 ½ jaar hele
rastypische teef, excellent van maat en verhou
dingen, mooi wigvormig hoofd met zeer typische
gele ogen, correcte expressie, prima oordracht,
prima gebit, prima hals, heel solide lichaam
met de juiste hoekingen rondom, ze gaat moei
teloos en verend, typische wolfkleurige vacht.
Tevens behaalde Inka van eigenaar: W.M.E.
Broek, fokker: C.A.J. Rijswijk een derde plaats bij
keurmeester Dhr. J.R. Douma in de eindkeuring
veteranen.

Keurmeester: Dhr. Jochen Eberhardt(D)
Teven
Jeugdklasse: LaJolie van de Wolfsdreuvnik, ei
genaar: C. Schröder zonder beoordeling.
Veteranenklasse: Oishani Othari van Koekie's
Ranch, eigenaar: C. Schröder, 1 uitmuntend.

Lingen(D) 26 april 2014
Keurmeester: Dhr. Jochen Eberhardt(D)
Teven
Jeugdklasse: LaJolie van de Wolfsdreuvnik, ei
genaar: C. Schröder 1 zeer goed.
Veteranenklasse: Oishani Othari van Koekie's
Ranch, eigenaar: C. Schröder, 1 uitmuntend.
Anw.Dt.Vetr.CH.VDH BOB

Luxemburg 30 maart 2014
Keurmeester: Leif Ragnar HJOR TH (N)
Teven
Jeugdklasse: LaJolie van de Wolfsdreuvnik, ei
genaar: C. Schröder 1 zeer goed.
Kampioensklasse: Whitefang's Arusha Ishani of
Angou Loup's Mountain, eigenaar: C. Schröder
2 goed.

Antwerpen(B) 12 april 2014
Keurmeester: mw. W.M. van Deijl.
Reuen:
Kampioensklasse; Joscha van de Wolfsdreuvnik,
eigenaar: Mr. en Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-
Tonnard Jan & M. & J. 1 uitmuntend, CAC/CA
CIB. BOB
Teven:
Openklasse: Loïs van de Wolfsdreuvnik. eige
naar: J. van Asten. 1 zeer goed.
Kampioensklasse: Whitefang's Ajia Ishani of
Angou Loup's Mountain, eigenaar: Mr. en Mevr.
en Juffrouwen Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J.
1 uitmuntend, CAC/CACIB.
Norah: eigenaar: Mr. en Mevr. en Juffrouwen
Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J. verzorger: J. Van
Asten. 2 uitmuntend, res.CAC/res.CACIB.
Tevens werden op deze tentoonstelling Joscha
van de Wolfsdreuvnik en Whitefang's Ajia Is
hani of Angou Loup's Mountain van eigenaar:
Mr. en Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-Tonnard
Jan & M. & J als 3e geplaats bij de koppels, bij
keurmeester: dhr. Daniel Thibaut, België
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Dortmund(D) 9 mei 2014
keurmeester: mw. Marija Kavcic(SL)
Teven
Jeugdklasse: LaJolie van de Wolfsdreuvnik, ei
genaar: C. Schröder 2 uitmuntend, res. Anw. Dt.
jug.CH.VDH/res.jeugd CAC.
Veteranenklasse: Oishani Othari van Koekie's
Ranch, eigenaar: C. Schröder, 1 uitmuntend.
Anw.Dt.Vetr.CH.VDH BOB.
Tevens behaalde op deze tentoonstelling Oisha
ni Othari van Koekie's Ranch van eigenaar:
Claudia Schröder de "Frühjahrs-Veteranensie
ger Dortmund"(FJVetS'14) titel

Dortmund(D) VDH-Europasieger 11
mei 2014
Keurmeester: dhr. Hans -Joachim Dux(D)
Teven:
Jeugdklasse: LaJolie van de Wolfsdreuvnik, ei
genaar: C. Schröder 2 uitmuntend, res. Anw. Dt.
jug.CH.VDH/res.jeugd CAC.
Veteranenklasse: Oishani Othari van Koekie's
Ranch, eigenaar: C. Schröder, 1 uitmuntend.
Anw.Dt.Vetr.CH.VDH/Vetr.CAC
Tevens behaalde op deze tentoonstelling Lajo
lie van de Wolfsdreuvnik van eigenaar: Claudia
Schröder, fokker: Mr. en Mevr. en Juffrouwen
Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J de VDH
"Europajugendsieger" 2014 titel. Tevens
behaalde Oishani Othari van Koekie's Ranch van
eigenaar: Claudia Schröder de "VDH-EuropaVeteranensieger" 2014 titel en werd mede door
dit resultaat "Deutscher Veteranen-Champion
(VDH)"

Arnhem "Joe Kat Show" 29 mei
2014
Keurmeester: mw. Van Vliegen-Rappange.
Reuen:
Puppyklasse: Manowar van de Wolfsdreuvnik,
eigenaar: J. van Asten. 1 belovend, 6 mnd jonge
reu, prima type, goede verhouding hoofd, mooi
schuin geel oog, prima oor, schaargebit met
grote elementen, mist 2x p1, mooi gehoekte
voorhand, sterke rug, al goede borst diepte,
goede staartlengte, mooie wolfsgrauwe vacht,
goede structuur, goede voeten, vind alles nog
eng dus laat ook geen gangwerk zien, rustig
gedrag
Openklasse: Levi van de Wolfsdreuvnik, eige
naar: Mr. en Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-Ton
nard Jan & M. & J., verzorger: G. Welgraven.
diskwalificatie.
Kampioensklasse: Joscha van de Wolfsdreu
vnik, eigenaar: Mr. en Mevr. en Juffrouwen Ver
beeck-Tonnard Jan & M. & J.. 1 uitmuntend
CAC. 3 ½ jr oude reu, prima type, wolfsgrauwe
vacht is in de rui van goede structuur, prachtig
hoofd, mooie expressie, prima geel schuin ge
plaatst oog, mooi vlezig oor, correct gebit, voor
goed gehoekt, mooi lichaam, sterke rug, achter
iets te veel hoeking, goede staartlengte en
dracht, staat op rechte benen, showd een vlot
gangwerk.
Teven:
Openklasse: Loïs van de Wolfsdreuvnik, eige
naar: J. van Asten. 1 uitmuntend CAC BOB. 2 jr,
goed ras type, goede verhoudingen, prima
hoofd, goed gevormd oog, schuin geplaatst,
goed gevormde oren, correct schaargebit,
vacht in de verharing wel goed van structuur,
prima voorhand, rank bone, achter ras typisch
gehoekt, mooi ontwikkeld lichaam, heeft haast
tijdens het gaan laat af en toe goed gangwerk
zien
Kampioensklasse: Whitefang's Ajia Ishani of
Angou Loup's Mountain, eigenaar: Mr. en Mevr.
en Juffrouwen Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J..
1 uitmuntend res.CAC. 4jr oude teef, prima type,
vrouwelijk hoofd, prima expressie, goede stop,
goede schedel, compleet tanggebit, voor en
achter harmonisch gehoekt, goed ontwikkeld
lichaam, goede staartlengte, gaat vlot en regel
matig door de ring. Norah, eigenaar: Mr. en
Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-Tonnard Jan & M.
& J., verzorger: J. van Asten. 2 uitmuntend. 6 jr
oude volwassen teef, prima type, prima hoofd,
mooie vlakke schedel, prima stop, goed geel
oog met prima expressie, correct schaar gebit,
prima gehoekt voor en achter, sterke rug, mooi

lichaam, mooie staartlengte, prima voeten laat
een harmonisch gangwerk zien.
Veteranenklasse: Inka, eigenaar: W.M.E. Broek.
1 uitmuntend, vetr. CAC. 8 jaar oude teef, prima
type, goed gevormd hoofd, goed vlakke sche
del, goede stop beetje onregelmatig tangge
bit, mooie hals-rug belijning, harmonisch ge
hoekt rank bot, gesloten voetjes, mooi ontwik
keld lichaam, prima vacht, goede staart lengte,
tijdens het lopen stept ze iets.
Inka van eigenaar W.Broek fokker: C.A.J. Rijs
wijk behaalde op deze tentoonstelling de titel
Nederlandse Veteranenkampioen(NVK).
Bij de koppels behaalden Joscha van de
Wolfsdreuvnik en Whitefang's Ajia Ishani of
Angou Loup's Mountain van eigenaar: Mr. en
Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-Tonnard Jan & M.
& J een 1e plaats, bij keurmeester Dhr. Ir. C. P.
Beenen op deze tentoonstelling.

Uden 21 juni 2014
Keurmeester: dhr. R. Doedijns.
Teven:
Kampioensklasse: Whitefang's Arusha Ishani of
Angou Loup's Mountain. eigenaar: C. Schröder,
1 uitmuntend, CAC/CACIB BOB

Tijdens de Clubmatch
Mysmoke met baasje Nanouk Immers

Foto door Harold van Zandvoort
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Clubmatch 28 juni 2014
Reuen Puppyklas
Mysmoke van de Wolfsdreuvnik. eigenaar: Mr.
en Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-Tonnard Jan
& M. & J, verzorger: N. Immers, veel belovend, 7
maanden. Uitmuntend type. Jonge Saarloos.
Prima in balans. Licht gestrekt lichaam. Voldoen
de mannelijk hoofd. Prima oren. Correcte gele
ogen. Goede wigvorm in het hoofd. Prima
schaargebit. Goed lichaam. Voldoende ge
hoekte voorhand. Prima gehoekte achterhand.
Mooie beenlengte. Voorvoeten staan een beet
je Frans. Uitmuntende grauwe vacht. Mooi mas
ker. Gangwerk voldoende stuwend en typisch,
maar in de voorhand nog erg los.

Malek van de Wolfsdreuvnik, eigenaar: R. van
Haastrecht en M.A. Poetsma, belovend, 7 maan
den. Zeer goed rasbeeld. Vriendelijk gedrag voor
een Saarloos. Zou wat ranker mogen. Prima
hoofd met correcte oortjes. Goede gele ogen.
Prima gebit. Mooi donker pigment. Voldoende
bovenbelijning. Staat achter licht ondergescho
ven. Bekken zou wat vlakker mogen. Stevig bone.
Moet in de voorhand nog wat breder worden ter
hoogte van de ellebogen. Uitmuntende grauwe
vacht. Prima voeten. Goed masker. In beweging
moet het allemaal nog wat soepeler worden en
iets meer stuwing gewenst.

Manowar van de Wolfsdreuvnik, eigenaar: J.
van Asten, belovend, 7 Maanden. Zeer goed
rasbeeld. Saarloospup die iets te verlegen is.
Maakt in totaalbeeld een wat gedrongen indruk
en is nu al behoorlijk stevig gebouwd. Krachtig
hoofd. Oortjes staan wat wijd. Goed vorm.
Goede gele ogen. Stevige voorsnuit. Goed gebit.
Al behoorlijk ontwikkeld lichaam waarbij het
bekken vlakker zou mogen. Krachtig bone.
Goede voeten. Goede grauwe vacht met mooi
masker. Gangwerk door zijn verlegen gedrag is
hij in beweging moeilijk te beoordelen en komt
niet echt tot een mooie draf.
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Reuen Jonge-Hondenklas
Legolas van de Wolfsdreuvnik, eigenaar: G.
Marteyn, 1 uitmuntend, 1,5 jaar. Uitmuntend
rasbeeld. Prima lichaam. Mooi in balans. Goed
ontwikkeld hoofd. Correcte oortjes. Goede gele
ogen. Prima gebit. Goede wigvorm in het hoofd.
Goede schoft en bovenbelijning. Correct lig
gend bekken. Prima voorhand en goede breed
te in de borst. Prima bone. Voor voetjes moeten
nog vaster worden. Correcte grauwe vacht.
Mooi masker. In beweging nog wat stram in de
achterhand. Om het type een uitmuntend.

Lyco van de Wolfsdreuvnik, eigenaar C.P. Ho
ving, 2 uitmuntend. Uitmuntend rasbeeld. Soms
iets teveel vluchtgedrag. Prima type en totaal
beeld. Goed gevormd hoofd. Juiste wigvorm.
Correcte oortjes. Goede gele ogen. Mooie
amandelvorm. Prima gebit. Rugbelijning mag
niet verder aflopen. Goed bone. Goede voeten.
Mooie grauwe vacht. Is in beweging wat wijd in
de achterhand. Toont in stand af en toe een heel
mooi silhouet.

Lex van Wolfsdreuvnik, eigenaar: L. Hofwegen,
3 uitmuntend. 1,5 jaar. Uitmuntend rasbeeld. Een
mannelijk totaalbeeld. Iets meer wigvorm ge
wenst in het hoofd, met name in de schedel.
Goede gele ogen. Prima gebit. Sterke hals.
Goede bovenbelijning. Bekken mag wat vlakker.
Mooie voorhand. Voldoende breed. Bone mag
niet grover worden. Goede voeten. Uitmuntende
grauwe vacht. Prima benaderbaar, zeker toen
het ijs gebroken was. In beweging nog wat on
vast en iets koehakkig.

Levi van de Wolfsdreuvnik, eigenaar: Mr. en
Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-Tonnard Jan & M.
& J, verzorger: G. Welgraven, 4 zeer goed, 1,5
jaar. Uitmuntend type. Voldoende wigvorm in het
hoofd. Correcte oren. Goede gele ogen. Prima
gebit. Toont iets teveel keelhuid. Goede voor
hand. Achterhand licht koehakkig. Goede
borstbreedte. Bovenbelijning zou wat strakker
mogen. Goede grauwe vacht. Mooi masker. In
beweging te los in de voorhand en koehakkig in
de achterhand. Dit belemmert een goede stu
wing.
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Reuen Openklas
Lothar van de Wolfsdreuvnik, eigenaar: W.J.
van der Laan, zeer goed. 2 jaar. Zeer goed ras
beeld. Na kennismaking uitmuntend gedrag.
Stevige reu. Krachtig hoofd. Goede oogvorm en
kleur. Neusrug niet geheel recht. Prima gebit.
Toont een iets te gestrekt lichaam. Prima gehoekt
in voor- en achterhand. Voorvoeten mochten
sterker. Goede grauwe vacht. Prima masker. Zou
tijdens het gaan wat soepeler mogen bewegen.

Leff van de Wolfsdreuvnik, eigenaar: Antoinet
te Melsen- Majoor & P.M. Melsen, 2 uitmun
tend. 2 jaar. Prima rasbeeld. Uitmuntend totaal
beeld. Goede hoogte-lengteverhouding. Man
nelijk hoofd. Goede oren. Amandelvormig geel
oog. Stop zou iets vloeiender mogen. Hals-rug
overgang zou wat vloeiender mogen. Prima
achterhand. Prima bone. Goede hazenvoet.
Correcte grauwe vacht met mooi masker. Loopt
in beweging achter mooi recht en voor iets teveel
polsbeweging.

Jaromir van de Wolfsdreuvnik, eigenaar. P.
Horstink en M. Horstink- van Dongen, 3 uitmun
tend. 3,5 jaar. Flinke reu. Uitmuntend type. Wig
vormig hoofd met mooie lange snuit. Goede
oren. Donkergele ogen. Krachtig schaargebit.
Mooie voorhand. Prima achterhand. Goed ty
pisch bone. Prima grauwe vacht. Voorvoeten
mogen wat vaster. Beweegt met voldoende
paslengte. Zeer veel aandacht voor de zijkant
van de ring. Heeft wat speling in de voorvoeten.

Jarik van de Wolfsdreuvnik, eigenaar: D, Na
dorp en M. Chu, zeer goed. 3,5 jaar. Zeer goed
rasbeeld. Voldoende wigvorm in het hoofd,
maar de oortjes staan wijd en zijn laag aangezet.
Goede oogvorm en kleur. Krachtig gebit. Prima
schoft. Goede rug. Prima gehoekt voor en ach
ter. Passend bone. Goede voeten. Voldoende
breedte in het front. Mooie grauwe vacht. Prima
structuur. Loopt met voldoende stuwing vanuit
de achter. Iets beweging in de polsen.
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Whitefang's Amarok-Nanook Luthor of Angou
Loup's Mountain, eigenaar: M. Mertens, zeer
goed. 4,5 jaar. Licht gestrekte reu. Zeer goed
rasbeeld. Zal in totaalbeeld wat meer beenleng
te mogen hebben. Ik zag graag wat meer leng
te in het hoofd. Oortjes staan wat wijd. Is wat
breed in schedel. Goede oogvorm en -kleur.
Prima gebit. Voldoende bovenbelijning. Prima
bone. Goede voeten. Prima grauwe vacht. Goed
masker. Gangwerk is voldoende stuwend. Goed
recht in de achterhand.

Bacchus, eigenaar: P Hendriks, zeer goed. 5,5
jaar. Toont wel erg veel vluchtgedrag. Licht ge
strekt totaalbeeld, maar mag niet zwaarder.
Krachtig hoofd. Zet de oortjes behoorlijk wijd. Wat
rond oog, voldoende geel. Schaargebit. Iets
meer lengte in het hoofd gewenst. Bovenbelij
ning zou wat strakker mogen. Evenredig gehoekt
in voor- en achterhand. Passend bone. Goede
vacht en masker. Is moeilijk te beoordelen in
beweging, maar liep achter mooi recht. Loopt
met geknepen staart.

Aegir, eigenaar: J.F. Calter, zeer goed. 6 jaar.
Krachtige reu. Prima type. Voldoende lengte in
het hoofd. Middelbruin oog. Toont ook wat
traanstreep. Prima gebit. Krachtig en wat breed
in lichaam. Bovenbelijning zou wat strakker
mogen. Passend bone. Evenredig gehoekt. Licht
ondergeschoven in de achterhand. Goede
grauwe vacht. Voldoende masker. Is in bewe
ging achter recht en voldoende stuwend. Draagt
de staart erg hoog.

Kyota, eigenaar: F. van Neer, zeer goed. 5,5,
jaar. Zeer goed rasbeeld. Licht gestrekt lichaam.
Wigvormig hoofd. Kan de oortjes goed zetten.
Middelbruin oog. Krachtig schaargebit. Stevig
lichaam. Voldoende gehoekt voor en achter.
Passend beenwerk. Grauwe vacht, wat open
structuur. Voldoende hard. Loopt evenredig in
beweging met een erg vrolijke staart.
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Kekoa, eigenaar P. van Gassel- Kapteijns, zeer
goed. 5 jaar. Zeer goed rasbeeld. Goede verhou
ding hoogte-lengte. Wigvormig hoofd. Schedel
zou iets langer mogen. Correcte oren. Voldoen
de gele ogen en goede vorm. Prima gebit. De
rugbelijning zou strakker mogen. Knijpt voor iets
met de ellebogen en draait voorvoetjes naar
buiten. Open vachtstructuur, voldoende hard.
Zou bij het gaan iets meer mogen stuwen. Loopt
voor ook met geknepen ellebogen. Prima rasty
pisch gedrag.

Kane, JW'09, eigenaar: Mr. en Mevr. en Juffrou
wen Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J, verzor
ger: E. Onna- van de Kamp. 4 zeer goed. 5,5 jaar.
Licht gestrekt totaalbeeld. Zeer goed rasbeeld.
Voldoende wigvorm in het hoofd. Oortjes staan
beetje wijd. Correcte oogkleur. Goed pigment.
Goed gebit. Iets teveel keelhuid. Stevig lichaam
met krachtig bone. Staat achter niet geheel
recht op de benen. Vachtstructuur wat open,
met name op de rug. Zou in beweging wat
vlotter mogen. Iets meer stuwing gewenst.

Nosh, eigenaar: C.P. Hoving, 1 uitmuntend. 6
jaar. Uitmuntend rasbeeld. Rastypisch gedrag.
Mooie wigvorm in het hoofd met goede vlakke
schedel. Hij kan de oortjes mooi zetten. Mooie
oogkleur, goede vorm. Prima gebit. Goede hals.
Prima lichaam met goede hoekingen. Prima
bone. Uitmuntende grauwe vacht. Loopt moei
teloos in een vlotte pas. Supergedrag.

Reuen Fokkersklas
Joscha van de Wolfsdreuvnik, Ned.Kamp.,
BW'13,W'13, eigenaar: Mr. en Mevr. en Juffrou
wen Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J., 1 uitmun
tend, clubmatch "WINNER" 2014. 3,5 jaar. Uit
muntend rasbeeld en een uitmuntende rasver
tegenwoordiger. Correct belijnd hoofd. Goede
oren. Amandelvormig geel oog. Lange snuit.
Uitmuntend schaargebit. Zeer fraai lichaam met
goede hoeking. Passend en typisch bone. Uit
muntende vacht. Mooie aanliggende beharing.
Vlot en elastisch in beweging.
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Teven Puppyklas
Mitawa van de Wolfsdreuvnik, eigenaar: M.
Mertens, veel belovend. Fraaie jonge teef van
een half jaar. Mooi in balans. Correct wigvormig
hoofd. Goede oorstand. Lichtgeel amandelvor
mig oog. Goede schedel/voorsnuit. Prima gebit.
Goed gebouwd lichaam. Prima hoekingen in
voor- en achterhand. Staat achter een fractie
ondergeschoven. Mooi passend bone. Mooie
beenlengte. Uitmuntende vacht. Toont fraai
lichtvoetig gangwerk. Iets beweging in de pols.

Mayla van de Wolfsdreuvnik, eigenaar Th.N.
Pau, belovend. Teefje van zes maanden. Prima
rasbeeld, maar toont eigenlijk teveel vluchtge
drag. Hierdoor was het gangwerk ook nauwelijks
te beoordelen. Prima in type. Met mooie ogen,
goede oortjes, goed gebit. Staat heel mooi op
de benen. Goede vacht. Prima bone. Jammer
van haar gedrag. Hierdoor een kwalificatie lager.

Teven Jonge-Hondenklas
Lupa van de Wolfsdreuvnik, eigenaar: F. van
Neer. 2 uitmuntend. Anderhalf jaar. Uitmuntend
rasbeeld. Vrouwelijk en goed gevormd hoofd.
Mooie oortjes. Ogen liggen wat diep. Amandel
vormig geel oog. Wigvormig hoofd. Goede stop.
Goede hals. Prima rug. Licht gestrekt lichaam.
Opperarm zou wat schuiner mogen. Goede
achterhand. Ze moet nog wat voller worden in
de lendenen. Uitmuntende vacht. Goed masker.
Gangwerk moeilijk te beoordelen door vluchtge
drag, maar bij vlagen goed.

Luca van de Wolfsdreuvnik, eigenaar: M. Engel,
1 uitmuntend. Anderhalf jaar. Uitmuntend ras
beeld. Licht gestrekt totaalbeeld. Mooi wigvor
mig hoofd. Goede stop. Goed gevormd geel
oog. Goede oortjes. Prima gebit. Rugbelijning
mocht wat strakker. Prima hoekingen in de
voorhand. In achterhand een klein beetje onder
geschoven. Mooi passend bone. Mooie grauwe
vacht. Goed masker. Typisch in beweging met
mooie paslengte. Ze mocht iets vrijer zijn.
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Teven Openklas
Loïs van de Wolfsdreuvnik, NJK, eigenaar; J.
van Asten, zeer goed. Zeer goed rasbeeld. 26
maanden oud. Goede belijning in het hoofd.
Goed gevormd geel oog. Oortjes een beetje
wijd. Prima gebit. Neusrug niet geheel recht.
Goede bovenbelijning. Staat achter licht onder
geschoven. Voorhand goed gehoekt. Is wat lang
in schenkels. Prima vacht. Mooi masker. In bewe
ging is ze wat onvast in hakken en wat polsbe
weging in de voorhand. Vandaar de kwalificatie
Zeer goed.

Kiowa van de Wolfsdreuvnik, eigenaar: A.P.
van Kan, 4 zeer goed. Drie jaar. Licht gestrekt
totaalbeeld. Iets meer beenlengte gewenst.
Wigvormig hoofd. Schedel/voorsnuit even lang.
Oortjes staan wat wijd. Goed gevormd geel oog.
Goed gebit. Mooie hals. Rugbelijning mocht
strakker. Mooie voorhandshoeking. In achter
hand licht ondergeschoven’ Is wat lang in len
denen. Uitmuntende grauwe vacht. Mooi mas
ker. Zou bij het gaan wat meer mogen stuwen
en heeft voor wat polsbeweging.

Jezebel van de Wolfsdreuvnik, eigenaar: C.
Wetzels, 3 uitmuntend. Drie en een half jaar. Uit
muntende teef. Wigvormig hoofd met amandel
vormig geel oog. Mooie snuitlengte. Goed gebit.
Ze kan de oortjes heel mooi zetten. Prima voor
hand. Goede bovenbelijning. Achter licht onder
geschoven. Mooie onder belijning. Staat prima
op de benen. Goede voeten. Uitmuntende
vacht. Vlot in beweging met wat polsbeweging.
Ze gaat graag in gesprek met de keurmeester.

Kamp. Whitefang's Ajia Ishani of Angou Loup's
Mountain, Ned.Kamp., BW'11,W'13, eigenaar:
Mr. en Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-Tonnard
Jan & M. & J, 2 uitmuntend. Vier en een half jaar.
Zeer goed rasbeeld. Licht gestrekt totaalbeeld.
Vrouwelijk hoofd, dat best wel kwaliteit heeft als
de aandacht er is. Goed gevormd geel oog. Zou
meer snuitlengte willen zien. Zou wat strakker
mogen in de bovenbelijning en sterker in de
lendenen. Mooie voorhand. Acceptabele ach
terhand. Goede vacht, prima bone. Gaat vlot in
beweging. Ietsje meer stuwing gewenst.
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Alfa, eigenaar C.Y. Abelsma-Zijderhand, zeer
goed.Vijf jaar. Licht gestrekte teef. Zeer goed
rasbeeld. Iets meer beenlengte gewenst. Wigvor
mig hoofd. Correcte oren, ogen en gebit. Ze is
een tikje aan de mollige kant. Mooie voorhand.
Acceptabele achterhand. Prima bone. Goede
voeten. Ze staat in front wat wijd. Vacht niet
overal aanliggend. Goede grauwe kleur. Prima
masker. Prima in beweging. Soepel.

Kamp. Ayka, Belg/Lux/Int. Kamp. NJK, JW'09,
eigenaar: W. Cloosterman, 1 uitmuntend, club
match "WINSTER" 2014. Teefje van vijf en een
half jaar. Mooie verschijning. Correct wigvormig
hoofd. Mooie lengte. Goede ogen. Goed gebit.
Prima lichaam. Uitmuntende voorhand. Vol
doende gehoekt in de achterhand. Goede
onder belijning. Prima bone en voeten. Correcte
grauwe vacht. Mooie masker. Super gedrag.
Moeiteloos in beweging. Tikkeltje nauw achter.

Tzigane Tzadine Timberley, eigenaar: Mr. en
Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-Tonnard Jan & M.
& J, goed. Zes jaar. Voldoende rasbeeld. Licht
gestrekte teef. Zou meer type in het hoofd
mogen. Oortjes staan wat wijd. Goede gele
ogen. Wat diepe stop. Goed gebit. Prima li
chaam. Goed gehoekte voorhand. Staat achter
licht ondergeschoven. Prima vacht. Passend
bone met goede voeten. Jammer van de foutjes
in het hoofd.
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Teven Veteranenklas
Kamp. Inka, Deens/Int. Kamp,NVK, VW'13, eige
naar: W.M.E. Broek, 3 uitmuntend. Acht en een
half jaar. Prima rasbeeld. Correct wigvormig
hoofd. Wat rond oog. Goede parallelle schedel.
Oortjes staan wat wijd. Goede bovenbelijning.
Achterhand wat ondergeschoven. Voorhand
acceptabel gehoekt. Prima passend bone met
goede voeten. Correcte grauwe vacht met mooi
masker. Vlot en soepel gangwerk. Fractie nauw
achter.

Barbara, eigenaar: C.Y. Abelsma-Zijderhand, 1
uitmuntend. Elf jaar. Uitmuntende verschijning.
Goede vorm in het hoofd. Correcte oortjes. Prima
schaargebit. Staat voor deze leeftijd nog prima
op de benen. Met goede hoekingen. Goede
voeten. Prima grauwe vacht en masker. Vlot in
beweging met voldoende stuwing en fantastisch
voor een hond van 11 jaar!

Ariane, eigenaar: Mr. en Mevr. en Juffrouwen
Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J, verzorger: Th.
Rusch, 2 uitmuntend. Teefje van dertien en een
half jaar. Uitmuntend type. Licht gestrekt totaal
beeld. Voldoende massa en toch vrouwelijk.
Fraai hoofd. Correcte oortjes. Goed gebit. Mooie
wigvorm in het hoofd. Goede lichaams breedte.
Opperarm zou wat schuiner mogen. Prima bone.
Staat heel acceptabel op de benen. Uitmunten
de beharing met mooi masker. Laat alleen in
beweging haar leeftijd een beetje zien.
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Terugblik Clubmatch 2014
Foto's door Harold van Zandvoort
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