
 1 

Saarlooswolfhond 

CATALOGUS KAMPIOENSCLUBMATCH 2017 



 2 

“KAMPIOENSCLUBMATCH” 2017 
 

Georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhon-
den onder auspiciën van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied 
in Nederland op zaterdag 23 september 2017 bij Recreatiecentrum 
Het Zwarte Water te De Mortel 

Whitefang's Ajia Ishani of Angou Loup's Mountain 
Joscha van de Wolfsdreufnik 
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NEDERLANDSE VERENIGING VAN SAARLOOSWOLFHONDEN 
 

BESTUUR  
dhr. Jan Verbeeck voorzitter 
mw. Monique Mertens  secretaris 
mw. Julia Pau- van Oostrom penningmeester 
dhr. Kees van der Geer bestuurslid – evenementen - 
mw. Nanouk Immers bestuurslid – clubblad - 
dhr. Willem Cloosterman bestuurslid 

  
  

DRAGERS VAN EEN ERESPELD  
dhr. H.G. Grotenhuis zilveren erespeld 
dhr. C. van der Teen † zilveren erespeld 
 
“KAMPIOENSCLUBMATCH” 2017 

 
LOKATIE "Recreatiecentrum Het Zwarte Water"  
 Breemhorstsedijk 65 
 5425 RD  De Mortel Nederland 
KEURINGEN  
keurmeester dhr. J. Wauben  

 mw. G.M.L. de Wit-Bazelmans 
schrijver mw. J.A.M.M. Schellekens- van Vught 
 mw. D.L Striegel- Oskam 
commissaris mw. J. Delahaye- Verbeeck 
CLUBMATCH  
KCM-bescheiden dhr. C.H. van der Geer 
catalogus samenstelling dhr. C.H. van der Geer 

automatisering inschrij-
vingen 

mw. I. Wildschut 

financiën  mw. J. Pau- van Oostrom 
  
EINDVERANTWOOR-

DING KCM 

dhr. C.H. van der Geer 

 

VOORPAGINA : NAKAYAN, eigenaar: D. Baumhör,. ♂ Whitefang's 

Amarok-Nanook Luthor of Angou Loup's Mountain, ♀ Mitawa van de 

Wolfsdreuvnik, fokker: mw. Monique Mertens 
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VOORWOORD 
 

Beste Saarlooswolfhonden liefhebber, 
 
Namens het bestuur mag ik u van harte welkom heten in “Recreatie-
centrum Het Zwarte Water” te De Mortel. Laten we met z’n allen 
hopen dat het weer het buitengebeuren toestaat! 
 
We gaan vandaag samen met u een gezellige en interessante dag 

tegemoet. Een dag van weerzien met oude en nieuwe bekenden. Een 
dag waarop u kunt genieten van de aanwezige Saarlooswolfhonden; 

waarop u samen met ons, zowel de gecentraliseerde fokkerij van de 
vereniging, als die daar buiten kunt evalueren; waarop u van ge-
dachten kunt wisselen met elkaar en met het bestuur; waarop u – als 
belangstellende – antwoorden kunt krijgen op vele vragen; waarop 
we samen kunnen nadenken over onze zorgen en onze hoop 

 
Wij bedanken zowel de leden van de Nederlandse vereniging van 
Saarlooswolfhonden, alsmede de leden van onze zusterverenigingen 
uit binnen- en buitenland hartelijk voor hun deelname aan deze 
Kampioensclubmatch? Uw aanwezigheid is van essentieel belang voor 
deze dag!  

 
Vandaag vragen we aan keurmeesters mw. G.M.L. de Wit-Bazelmans 
en dhr. J. Wauben hun oordeel te geven over de aan hen gepresen-
teerde honden. De beoordeling door is voor ons een interessante 
bron van informatie. Tevens geeft het keuren van een ruime aanwe-
zigheid van ingeschreven Saarlooswolfhonden, de keurmeesters de 
kans hun kennis van het ras te verdiepen.  Deze KCM is dus, naast 

de sociale factoren, voor iedereen een kans tot kennisvergaring en 
verdieping. 
 
Houd voor ogen dat het keurrapport dat de keurmeester(s) over uw 
hond een kynologisch waardevolle rapportage is, die weergeeft wat 

zijn of haar – niet minder, maar ook niet meer- visie vandaag is. 
Individueel is het keurrapport interessant, maar het rapport en de 

hieraan gekoppelde kwalificatie en plaatsing verandert niets aan uw 
gevoelens voor uw fantastische Saarlooswolfhond!  Dit rapport staat 
los van de hoge fokwaarde die uw hond heeft voor het gezond hou-
den van de, door onze vereniging en dus ook door u, beheerde popu-
latie. Ik ben er van overtuigd dat u dan ook op een sportieve wijze 
om kunt gaan met dit aspect van de dag. 
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Indien u vragen hebt over uw keurrapport aarzel dan niet om ons, en 
mogelijks ook de keurmeester(s), hierover aan te spreken. Samen 

komen we immers tot meer begrip. 
 
Voor belangstellenden en nieuwe leden: stel uw vragen aan de aan-
wezige exposanten en aan het bestuur! Zij zullen u vol enthousiasme 
over hun leven met de Saarlooswolfhond vertellen. 
 
Om de dag zo prettig mogelijk te laten verlopen, vragen wij uw me-

dewerking te verlenen door: 
 de honden op de daarvoor aangewezen plaats uit te laten en 

uitwerpselen in de daarvoor bestemde afvalemmers te depone-
ren; 

 ongelukjes op het terrein zelf op te ruimen (emmers en schepjes 
staan ter beschikking). 

 ongelukjes in de ring te vermijden door uw hond tijdig uit te la-

ten. 
 geen afval op de grond, tafels en terrein achter te laten, maar dit 

in de vuilcontainers te deponeren. 
 tijdig in de ring aanwezig te zijn en de aanwijzingen van de ring-

meester en de keurmeester zo goed mogelijk op te volgen. 
 

Een fantastische Kampioensclubmatch toegewenst! 
Namens het bestuur 
 
-KCM secretariaat- 
Kees van der Geer 
-evenementen Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden- 
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FOREWORD 
 

Dear Saarlooswolf dog enthusiasts,  
 
On behalf of our board, I’d like to welcome you to “Recreatiecentrum 
Het Zwarte Water” in De Mortel. Let’s hope the weather allows this 
outdoor event. 
 
Today will be a fun and interesting day. A day on which we’ll meet 

old and new acquaintances. A day on which we’ll enjoy the Saar-
looswolf dogs; a day on which you can, together with us, evaluate 

both the centralised breeding and the breeding outside of the 
NVSWH; a day on which you can exchange thoughts with each other 
and the board members; a day on which you can – as someone 
who’s interested – obtain answers to many questions and a day on 
which we can think about our hopes and worries together.   

 
We’d like to thank the members of the Dutch Association as well as 
the members of our sister organisations in the Netherlands and 
abroad for their participation to this Champions’ Club match. Your 
presence is essential for the success of this day.  
 

Today we ask the judges Mrs. G.M.L. de Wit-Bazelmans and Mr. J. 
Wauben, to give their insight about the dogs presented to them. The 
evaluation by the experts outside of our organisation, is an interest-
ing source of information. Judging the presented dogs also gives the 
judges an opportunity to enhance and broaden their knowledge of 
the breed. Therefore, besides being a social event, this CCM is also a 
chance for everyone to obtain more knowledge of the Saarlooswolf 

dog. 
 
The judges’ report is a very valuable summary of your dog, which 
reflects the judges’ opinion of your dog for now. No more, no less. 
Although interesting, the report and the qualification of your dog will 

change nothing about your feelings regarding your fabulous Saar-
looswolf dog! This report has no influence on the high value for 

breeding, your dog has towards keeping the population, managed by 
you and us, healthy. Therefore we are convinced that everyone will 
be a good sport about today.  
 
In case you have any questions about the judges’ report, please do 
not hesitate to ask the judges or the board members. Together we 

can create more understanding. 
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To all that are interested, as well as to new members: ask your ques-
tions. The present exhibitioners, dog owners and board members will 

answers them with great enthusiasm.  
In order to make everything go as smoothly as possible, we ask your 
cooperation by: 

 walking your dogs in the designated area and disposing of 
any droppings in the as-
signed bins. 

 cleaning up any so-called 

accidents (utilities are pro-
vided). 

 avoiding accidents in the 
show area by walking your 
dogs on time. 

 not leaving any waste or 
trash on the ground, tables 

or in the area. Please use 
the waste bins. 

 being in the show area on 
time and please following 
the instructions given by the 
ring master and the judges. 

 
We wish you a fantastic Champions’ 
Club Match! 
 
On behalf of the board, 
 
-KCM secretariat- 

Kees van der Geer 
Event of the Dutch Association Of 
Saarloos Wolfdog 
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PROGRAMMA KAMPIOENSCHAPSCLUBMATCH 2017 
 

keuring reuen  10:00 - 12:30 
pauze  12:30 - 13:15 
keuring teven 13:15 - 15:30 
beste koppel 15:40 - 15:50 
beste jeugd 15:50 - 16:00 
beste veteraan 16:00 - 16:10 
beste reu [BOS] 16:10 - 16:20 

beste teef [BOS] 16:20 - 16:30 
beste Saarlooswolfhond 16:30 - 16:45 

kampioenschapsclubmatch 2017 [BOB]    
CLUBMATCHWINNER [CW’17]    
 
KWALIFICATIEPRIJZEN. 
 

Dubbele CAC* [Certificat d’Aptitude au Championat] en RESERVE 
CAC [réserve Certificat d’Aptitude au Championat]  
* voldoet aan Artikel IV.44 lid 3.&4. Van het KR Raad van Beheer 
 
TITELS 
 

Best Of Breed [BOB] 
Best Opposite Sex [BOS] 
Clubwinner 2017 [CW’17] 
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KEURINGEN 
 

De exposanten worden verzocht zich tijdig aan de ring te melden met 
het deelnemersnummer duidelijk leesbaar op de kleding bevestigd. 
 
Laat de honden even uit voordat u aan de keuringen deelneemt! 
 
Er wordt in principe gekeurd volgens de in de catalogus vermelde 
volgorde. Om praktische redenen kan hiervan worden afgeweken. 

Wanneer dit het geval is, wordt u hierover door middel van de om-
roepinstallatie geïnformeerd. De wijziging zal ook bij de ringen wor-

den aangegeven. U dient zelf in de gaten te houden wanneer u en uw 
hond aan de beurt zijn. 
 
Het bestuur hoopt dat u blijft tot de eindkeuringen, ook al hoort uw 
hond niet tot de geselecteerde honden. Het is voor de mensen die 

samen met hun Saarlooswolfhond de eindkeuring halen plezierig om 
een enthousiast publiek te hebben. 
 
Het bestuur en de kampioenschapsclubmatch-medewerkers wensen u 
allen een fijne en ontspannen dag samen met onze Saarlooswolfhon-
den! 

 
THE JUDGING 
 
Participants are expected at the entrance of the ring on time. Your 
running number will be pinned clearly visible on your clothes.  
 
We advise you to take your dog for a walk before heading to the ring. 

 
Normally the order as mentioned in the catalogue will be respected. 
In case a change occurs, you will be informed by the speaker and 
near the ring. Keep an eye on the progress of the judging to make 
sure to be on time.  

 
The board invites you to stay until the end of the show, even if your 

dog has not been qualified for the final competition. An enthusiastic 
public is always very appreciated.  
 
The board and organizers of the show wish you a very fine day and 
lots of nice meetings! 
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KWALIFICEREN EN PLAATSEN 
 

De keurmeester kwalificeert elke hem voorgebrachte hond, mits deze 
niet is gediskwalificeerd en met uitzondering van de jongste puppy-
klas en de puppyklas met: 
 

 U  uitmuntend 
 ZG  zeer goed 
 G  goed 

 M  matig 
 

De keurmeester kwalificeert elke hem voorgebrachte hond, mits deze 
niet is gediskwalificeerd in de jongste puppyklas en de puppyklas 
met: 
 

 VB  veel belovend 

 B  belovend 
 MB  matig belovend 

 
In elke klasse plaatst de keurmeester de volgens hem/haar drie bes-
te honden in de volgorde 1 tot en met 3. Iedere als eerste geplaatste 
Saarlooswolfhond uit de klasse wordt in de eindkeuring verwacht 

voor de verkiezing beste reu [BOS] en beste teef [BOS] van de kam-
pioenschapsclubmatch met uitzondering van de jongste puppyklas en 
de puppyklas. 
 
QUALIFICATION AND RANKING  
 
The judge will qualify each dog presented, except disqualified dogs 

with the following mentions: 
 

 U excellent 
 ZG very good 
 G good 

 M average 
 

The judge will qualify each Puppy presented, except disqualified Pup-
py with the following mentions: 
 

 VB  very promising 
 B. promising 
 MB average promising 
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In each class, except for puppies, the judge will rank the 3 best dogs. 
First places dogs will take part in the final show to single out best 

male [BOS] and female [BOS] of the breed. 
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ENIGE TIPS 
 

De keurmeester zullen naar beste vermogen hun mening over de 
hond in een keurrapport vastleggen, maar om tot een optimale be-
oordeling te komen kunt u een belangrijke bijdrage leveren. 

 Zorg ervoor dat uw hond in aanloop naar de keuring rustig is, 
vermijd onnodige emoties. 

 Stel uw hond in de ring op zijn gemak en breng de hond niet 
uit zijn doen met ongewenste correcties. Oogcontact met fa-

milieleden of bekenden geeft vaak emoties bij de hond die 
een objectieve beoordeling bemoeilijken. 

 Let op uw hond en corrigeer op een rustige wijze ongewenste 
poses. 

 Zorg dat u nooit tussen de hond en de keurmeester instaat, 
gun de keurmeester vrij zicht op uw hond. 

 Laat tijdens het beoordelen van het gangwerk de hond zo 

mooi mogelijk aan uw linkerzijde in draf lopen. 
 Vermijd tijdens het gaan een te strakke riem. Strakke aanlij-

ning verstoort het gangwerk. 
 Blijf zolang u in de ring bent op uw hond letten, zorg dat hij 

zich gedraagt en andere honden niet hindert. Probeer zelfs 
tijdens het wachten de hond zo goed mogelijk te presente-

ren, want ook wanneer u niet aan de beurt bent, kan de 
keurmeester een keurend oog over uw hond laten gaan. 

 
Ondanks dat de keurmeester over de kennis beschikt de honden vi-
sueel op afstand te kunnen beoordelen, kan een matig showgedrag 
de kwalificatie zeer beïnvloeden. 
Mocht uw mening over het keuren afwijken, of zijn de beoordelingen 

afwijkend van eerdere keuringen, blijf sportief en accepteer deze 
verschillen. 
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AANSPRAKELIJKHEID  
 

Iedere exposant is persoonlijk verantwoordelijk voor de schade die 
door zijn of haar hond aan derden wordt toegebracht. Schade ver-
oorzaakt door honden kan nimmer op het bestuur, noch op de ver-
eniging worden verhaald. 
Deelname aan de kampioenschapsclubmatch is voor eigen risico. 
 
Honden zijn en blijven aangelijnd tijdens de clubmatch! 

 
RESPONSABILITY  

 
Each participant is personally responsible of damage caused by his 
dog to a third party. The board and the association are released of 
responsibility in every case of damage caused by dogs.  
Participating to the exhibition is on own risk.  

 
Dogs will be leashed on during the exhibition. 
 
HONDEN WEL ZIJN 
 
Tijdens het evenement kan ook het Honden Welzijn Team van de 

Raad van Beheer actief zijn. Dit team heeft als opdracht om er op toe 
te zien dat het hondenwelzijn op geen enkel moment in het gedrang 
komt. Mocht u tijdens de show toch nog geconfronteerd worden met 
misstanden dan hopen wij dat u dit meld bij het secretariaat of bij de 
Raad van Beheer, zodat wij adequaat kunnen optreden tegen deze 
misstanden. 
 

HEALTH & WELL BEING 
 
The exhibitors are responsible for the welfare of the dogs at a FCI 
international dog show.  
It is forbidden to expose a dog to a situation that can be dangerous 

for its health and welfare, such  
as for example leaving it in the car in excessively hot or cold weather 

and/or treating it in a cruel manner.  
Violation of this ruling will result in exclusion from the ongoing and 
future dog shows. 
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Ohzesde 
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RING 
 

REUEN: 

 

keurmeester dhr. J. Wauben 

schrijver mw. J.A.M.M. Schellekens- van Vught 

commissaris mw. Joke Delahaye- Verbeeck 

 

JONGSTE PUPPYKLAS REUEN 

 

1    veel belovend  Quiranak van de 
Wolfsdreuvnik, LOSH 1254220, G.: 21/5/2017, F.: Mr. en 

Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J., V.: 
Kamp. Joscha van de Wolfsdreuvnik, Ned.Kamp./Int.Kamp., 
BW'13, W'13, B.W.BE'14, BW'14, W'14, VDH-Bsg'15, W'15, 
B.W.BE'15, BW'15, M.: Kamp. Whitefang's Ajia Ishani of Angou 
Loup's Mountain, Ned.Kamp., BW'11,W'13, B.W.BE'14, BW'14, 
B.W.BE'15, BW'15, Eig.: Mr. en Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-

Tonnard Jan & M. & J. 
 18 weken, voor leeftijd prima ontwikkeld, mooi lang pa-

rallel in hoofd, met goed aangezet en geplaatst oor, 

amandelvormig geel oog, goede snuit, prima ruglijn, goe-
de hoekingen, lichaam nog in ontwikkeling, goed bone, 
voeten moeten nog wat vaster, al behoorlijk goede vacht, 
correct gedragene staart, puppy gangwerk 

 

JEUGDKLAS REUEN 

 
2 3  zeer goed Dallas Wakanda Tachunga, VDH 

16/091 00653, G.: 13/8/2016, F.: Alexandra Windl, V.: 
Damon-Draak Sawoduwhi, M.: Nuca-Nanook Wakanda 
Tachunga, Eig.: Deutsch Nadine 

 12 maanden, goed ontwikkelde reu, vandaag wat lang in 

de lendenen, lang hoofd, met erg veel stop en mag meer 
opvulling onder de ogen, goed aangezet en geplaatst oor, 
mag iets beter gevormd, goed gevormd oog en kleur, rug 
mag vaster, bekken helt wat sterker, verder voldoende 
gehoekt, goed ontwikkeld lichaam, goede vacht, correct 
gedragen staart, bij het gaan voor wat los en achter mag 
het krachtiger, hij heeft nog wat tijd nodig, daarom van-

daag een zeer goed.
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3 4  zeer goed Balou Loup Hivernal, VDH 

16/09100678, G.: 13/12/2016, F.: Michael Mohmeyer, V.: 
Avram Jantarowa Wataha, M.: Gelee Hivernale Ar Borin Braz, 
Eig.: van Roekel Staudt D. 
 9 maanden, jonge reu, nog niet helemaal in de juiste li-

chaamsverhouding, wat zwaar in bone en in huid, parallel 
in hoofd, maar vrij breed in schedel en wat smaler in 
snuit, correct geplaatst oor, oog van goede kleur, rug 

moet vaster, goed ontwikkeld lichaam, voor wat steiler, 
achter correcter gehoekt, voeten moeten vaster. Correct 

temperament, moet achter krachtiger bij het gaan 
4   zeer goed Benji Loup Hivernal, VDH 

16/09100676, G.: 13/12/2016, F.: Michael Mohmeyer, V.: 
Avram Jantarowa Wataha, M.: Gelee Hivernale Ar Borin Braz, 
Eig.: van Roekel Staudt D 

 9 maanden, in ontwikkeling zijnde reu, nog niet in de 
juiste lichaamsverhoudingen, goed hoofd, parellel en 
lang, goed aangezet oor, goed gevormd oog, mag niet 
lichter, een goede snuit, rug moet vaster, staat en gaat 
regelmatig ondergeschoven, voeten en polsen moeten 
vaster, lichaam in ontwikkeling, in front nog wat los en 

onvast, vacht van goede structuur, correct temperament/ 
staart wat hoog gedragen en nog erg slungelig in het 
gaan, hij heeft nog wat tijd nodig daarom vandaag een 
zeer goed. 

5 2  uitmuntend  Nakayan, NHSB 3066660, G.: 
15/12/2016, F.: M. Mertens, V.: Kamp. Whitefang's Amarok-
Nanook Luthor of Angou Loup's Mountain, B.W.NL'14,CW'15, 

CW'16, M.: Mitawa van de Wolfsdreuvnik, B.J.W.NL'14, 
B.J.W.BE'14, BNLJCh., JW'14, Eig.: Baumhör D 
 9 maanden voor leeftijd goed ontwikkeld geslachtstype, 

al behoorlijk goed ontwikkeld reuenhoofd, parallel, goede 
stop, goed aangezet oor, amandelvormig goed gekleurd 

oog, goede snuit, goede ruglijn en hoekingen, lichaam in 
ontwikkeling, correct bone en goede bespiering, vacht 

van goede structuur, in het gaan nog wat los maar verder 
al behoorlijke stuwing. 
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6 1  uitmuntend Nakoon, NHSB 3066659, G.: 

15/12/2016, F.: M. Mertens, V.: Kamp. Whitefang's Amarok-
Nanook Luthor of Angou Loup's Mountain, B.W.NL'14,CW'15, 
CW'16, M.: Mitawa van de Wolfsdreuvnik, B.J.W.NL'14, 
B.J.W.BE'14, BNLJCh., JW'14, Eig.: Driessen I.H.M 
 9 maanden en 2 weken, voor leeftijd prima ontwikkeld 

geslachtstype, goede lichaamsverhouding, gestrekt, pa-
rallel hoofd, correct aangezet oor en goed gevormd en 

gekleurd oog, goede ruglijn, correcte hoekingen, goed 
ontwikkeld lichaam, goed bone en bespierd, vacht van 

goede structuur, mag bij het gaan nog wat krachtiger, 
goed gedragen staart. 

 

TUSSENKLAS REUEN 

 
7 2  zeer goed Custos Maddox Wakanda 

Tachunga, VDH 16/091 00638, G.: 27/1/2016, F.: Alexandra 
Windl, V.: Canis Mika von der Göttinger Breede, M.: Luna 
Wakanda Tachunga, Eig.: Sievers Dirk 
 20 maanden, mag niet krachtiger in bone en hoofd, nog 

niet in de juiste lichaamsverhoudingen, goed aangezet 

oor, goed gevormd oog, mag niet lichter, rug mag vaster, 
lichaam mag niet dieper, polsen moeten vaster, te sterk 
gehoekt achter waardoor hij met zijn beweging in de 
knoei komt, huid mag droger. 

8 1  uitmuntend Amar Baretium Teutha, ROI 
16/80400, G.: 16/3/2016, F.: Manuela Crivellaro, V.: Cheveyo 

Una Neshoba, M.: Uria Beothuk Tachunga, Eig.: Windl 
Alexandra 
 18 maanden, voor leeftijd goed ontwikkeld geslachtstype 

en in correcte lichaamsverhoudingen, gestrekt hoofd, cor-
recte stop, wat krachtige schedel, oor mag iets hoger 

aangezet, rug moet vaster, correcte hoekingen, lichaam 
is in ontwikkeling, ellebogen nog wat open, correct bone 

en goed bespierd, goede vacht, gaat voor wat los me vol-
doende stuwing.
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OPENKLAS REUEN 

 
9   uitmuntend Jaromir van de Wolfsdreuvnik, 

LOSH 1089196, G.: 14/12/2010, F.: Mr. en Mevr. en 
Juffrouwen Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J., V.: Esa Evrain Esa 
Nahubiya, M.: Kamp. Norah, JW'08,W'12,BW'12, Eig.: 
Horstink-van Dongen P. en M. 

 7 jaar, correct gebouwde reu, mag voor mij ietsje hoger 
en wat minder in huid zijn, gestrekt, voldoende parallel in 
hoofd, goed aangezet en gevormd oor, amandelvormig 

en goed gekleurd oog en goede snuit, rug mag vaster, 
bekken helt wat sterker, goed gevormd lichaam, ellebo-
gen wat open, goed bone, correcte bespiering, correcte 
vacht, staart wordt wat hoog gedragen. Bij het gaan mag 

het wat krachtiger 
10   zeer goed Leff van de Wolfsdreuvnik, LOSH 

1119608, G.: 18/4/2012, F.: Mr. en Mevr. en Juffrouwen 
Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J., V.: Abel, M.: Kamp. Norah, 
JW'08,W'12,BW'12, Eig.: Melsen- Majoor Antoinette & P.M. 
 5 jaar, vrij krachtig gebouwde reu, mag niet zwaarder in 

bone, lichaam en vel, gestrekt hoofd, niet helemaal paral-

lel en stop mag niet dieper. goed gevormd oor, correct 
oog, goede rug, veel sterker gehoekt achter en licht koe-
hakkig, goede voeten. Gaat voor los en achter moet het 
krachtiger. 

11   goed  Lothar van de Wolfsdreuvnik, 
LOSH 1119605, G.: 18/4/2012, F.: Mr. en Mevr. en Juffrouwen 

Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J., V.: Abel, M.: Kamp. Norah, 
JW'08,W'12,BW'12, Eig.: Laan W.J. van der 
 5 jaar, laag op de benen, erg zwaar van bone, lichaam en 

lendenpartij, zwaar in hoofd, goed  aangezet oor, vol-
doende stop en wat diep in snuit, rug moet vaster.  Cor-

recte hoekingen, polsen moeten vaster, staart wordt wat 
hoog gedragen, in het gangwerk moet het krachtiger 
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12 4  uitmuntend Levi van de Wolfsdreuvnik, LOSH 

1123827, G.: 1/12/2012, F.: Mr. en Mevr. en Juffrouwen 
Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J., V.: Kamp. Joscha van de 
Wolfsdreuvnik, Ned.Kamp./Int.Kamp., BW'13, W'13, 
B.W.BE'14, BW'14, W'14, VDH-Bsg'15, W'15, B.W.BE'15, 
BW'15, M.: Kamp. Whitefang's Ajia Ishani of Angou Loup's 
Mountain, Ned.Kamp., BW'11,W'13, B.W.BE'14, BW'14, 
B.W.BE'15, BW'15, Eig.: Mr. en Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-

Tonnard Jan & M. & J. Verzorger: Welgraven Geurt. 
 Bijna 5 jaar, zeer goed ontwikkeld geslachtstype, mag 

ietsje hoger op de benen, gestrekt in hoofd, niet hele-
maal parallel, goed aangezet oor, goed gevormd en ge-
kleurd oog, correcte snuit, rug mag iets vaster, correcte 
hoekingen, goed bespierd. Voor mij mag de huid wat 
droger, correct gedragen staart, gaat voldoende vlot 

13   zeer goed Malek van de Wolfsdreuvnik, LOSH 
1138497, G.: 24/11/2013, F.: Mr. en Mevr. en Juffrouwen 
Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J., V.: Luthor Lesharo Timberley, 
M.: Kamp. Norah, JW'08,W'12,BW'12, Eig.: Haastrecht v. 
R./Poetsema. M.A. 
 4 jaar, goed gebouwde reu die wat compact is, gestrekt 

hoofd dat in schedel niet breder mag, goed gevormd oor, 
oog van goede kleur, zag huid graag wat droger, correcte 
rug, maar vrij sterk aflopend bekken, frans staand in 
front, goed gevormd lichaam, goed bone, hakken mogen 
niet sterker gehoekt, staart wordt erg hoog gedragen, 
goede vacht, gaat voor erg los en achter moet het krach-
tiger. 

14   zeer goed Brimir, NHSB 2972370, G.: 
8/7/2014, F.: G. Rog-Sikkens, V.: Wizoka Sawoduwhi, M.: 
Noura, Eig.: Graaff de Christa & Asperen van Hedon 
 3 jaar, vrij krachtig gebouwde reu die ik graag hoger op 

de benen zag, vrij zwaar bone en lichaam en huid mag 

droger, iets wijd geplaatst oor, goed gevormd oog, mag 
niet krachtiger in schedel, rug moet vaster, correcte hoe-

kingen en voeten, bespiering mag wat steviger, staart 
wordt hoog gedragen, en mag bij het gaan krachtiger.
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15 3  uitmuntend Sir Brego van de Zevenhuizerplas, 

NHSB 2988022, G.: 1/12/2014, F.: M. Eggink, V.: Chumani's 
Endoran Arik, M.: Lica-Kadin van de Kilstroom, Eig.: N Stavleu-
Roos 
 3 jaar, prima ontwikkeld geslachtstype, correcte li-

chaamsverhouding, gestrekt en vrij parallel hoofd, correct 
oor en goed gevormd oog, rug mag wat vaster, keelhuid 
mag wat droger, goed ontwikkeld lichaam, correcte hoe-

kingen met goed bone en correcte bespiering, staart 
wordt wat hoog gedragen, mag bij het gaan achter iets 

krachtiger. 
16   zeer goed Orion, LOSH 1161286, G.: 4/5/2015, 

F.: J. van Asten, V.: Kiron van de Wolfsdreuvnik, M.: Loïs van 
de Wolfsdreuvnik NJK, Ned. Kamp.,W'15, Eig.: Berrocal P. 
 2 ½ jaar, goed ontwikkelde reu, in goede lichaamsver-

houdingen, voldoende krachtig voor een reu, hoofd wat 
spitser, oren wijd uit elkaar en ogen erg schuin, snuit wat 
spitser, schedel wat afgerond, stop mag meer, goede 
ruglijn, correcte hoekingen, goed bone, goed ontwikkeld 
lichaam, correcte vacht, goed gedragen staart, voldoende 
krachtig bij het gaan. 

17 2  uitmuntend Osharik, Dt.Jg.Ch(VDH), Dt. 
Bjsg'16, LOSH 1161285, G.: 4/5/2015, F.: J. van Asten, V.: 
Kiron van de Wolfsdreuvnik, M.: Loïs van de Wolfsdreuvnik 
NJK, Ned. Kamp.,W'15, Eig.: Götsch S 
 2 jaar, voor leeftijd zeer goed ontwikkeld geslachtstype, 

goede lichaamsverhouding, gestrekt voldoende parallel 
hoofd, snuit mag iets meer wigvorm, goed aangezet oor, 

goed gevormd en gekleurd oog, correcte rug, goed hoe-
king en prima boe, correct lichaam, goede vacht, gang-
werk voldoende vlot en correct gedragen staart. 

18 1  uitmuntend Omer, BJK, NJK, Dt.Jg.Ch(VDH), 
VDH-Ejsg'16, VDH-GJW'16,EJW'16,BJWBE'16,BJWNL'16, 

BWNL'16,BNLJCh,W'16, BWNL'17, LOSH 1161284, G.: 
4/5/2015, F.: J. van Asten, V.: Kiron van de Wolfsdreuvnik, 

M.: Loïs van de Wolfsdreuvnik NJK, Ned. Kamp.,W'15, Eig.: 
Van Der Geer-De Wit Cornelis Mijnheer En Mevrouw 
 2 ½ jaar prima ontwikkeld geslachtstype, prima li-

chaamsverhoudingen, gestrekt parallel hoofd, goed aan-
gezet oor en goed gevormd en gekleurd oog, prima snuit, 
prima ruglijn, goede hoekingen, lichaam voldoende 

krachtig, goed bone, goede bespiering, prima vacht, pri-
ma temperament, staart wordt correct gedragen, prima 
gangwerk. 
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FOKKERSKLAS REUEN 

 
19 2  zeer goed Kamp. Biko, BVWNL'17, NHSB 

2742698, G.: 27/3/2009, F.: W.M.E. Broek, V.: Luthor Lesharo 
Timberley, M.: Kamp. Inka Deens/Int. Kamp,NVK,VW'13, Eig.: 
Broek W.M.E. 
 8 ½ jaar, mag van mij wat hoger op de benen, gestrekt 

hoofd, mag niet krachtiger in schedel, oren ietsje wijd, 
goed gevormd en gekleurd oog, goede snuit, goede rug, 
vrij sterkt gehoekt in de achterhand, goed gevormd li-

chaam, mag niet dieper, goed bone, correcte vacht voor 
leeftijd, moet bij het gaan achter krachtiger zijn. 

20   goed  Cana v.d. Scheldeschorre, NHSB 
2843396, G.: 12/6/2011, F.: C. de Graaff, V.: Storm Sobat 

Dieskat Bastaja, M.: Comanchy Yakima-Meyatuch, Eig.: Graaff 
de Christa/Asperen van Hedon 
 6 jaar erg krachtig van bone, bouw en erg ruim van vel, 

schedel mag niet krachtiger en breder, goed gevormd 
oog, correcte snuit, ondervoor scharend, hals mag langer 
en rug vaster, te sterk gehoekt achter, correct lichaam, 
bij het gaan zonder kracht. 

21 1  uitmuntend res.CAC Mysmoke van de 
Wolfsdreuvnik, JW'14, Ned.Kamp., LOSH 1138494, G.: 
1/12/2013, F.: Mr. en Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-Tonnard 
Jan & M. & J., V.: Kamp. Joscha van de Wolfsdreuvnik, 
Ned.Kamp./Int.Kamp., BW'13, W'13, B.W.BE'14, BW'14, W'14, 
VDH-Bsg'15, W'15, B.W.BE'15, BW'15, M.: Kayleigh, Eig.: Mr. 

en Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J. 
Verzorger: Immers Nanouk 
 4 jaar prima ontwikkeld geslachtstype, goede lichaams-

verhouding, goed op de benen., gestrekt en parallel in 
hoofd, goed aangezet oor, correcte ogen, goede snuit, 

goede ruglijn, correcte hoekingen, goed ontwikkeld li-
chaam, correct bone en voeten, goede bespiering, prima 

temperament, goede vacht, staart wordt wat hoog ge-
dragen, gaat voor ietsje los, maar verder voldoende vlot.
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KAMPIOENSKLAS REUEN  

 
22 4  zeer goed Kamp. Whitefang's Amarok-

Nanook Luthor of Angou Loup's Mountain, 
B.W.NL'14,CW'15, CW'16, NHSB 2799480, G.: 7/12/2009, 
F.: C. Schröder, V.: Luthor Lesharo Timberley, M.: Kamp. 
Oishani Othari van Koekie's Ranch, Lux/Deens/VDH-

Dt.Ch./Zweeds/Int.Kamp/Dt.Vetr.Ch(VDH), 
KBHV'07,DKK'07,WW'08,W'10,EW'11,VDH-GW'13,BW'13,VDH-
Evsg'14,B.V.W.NL'14,VDH-Bvsg'14,W'14,VW'14, Eig.: Mertens 

M 
 7 jaar, zeer goed geslachtstype, mag voor mij wat hoger 

op de benen, gestrekt parallel hoofd, goed aangezet oor, 
mag niet groter, correct oog, snuit mag wat voller, cor-

recte rug, achter sterker gehoekt, goed ontwikkeld li-
chaam, correct bone, goede vacht, polsen ietsje los, 
gangwerk mag krachtiger. 

23 1  uitmuntend CAC/BEST OF BREED[BOB] / CLUB-
MATCHWINNER [CW’17] Kamp. Joscha van de 
Wolfsdreuvnik, Ned.Kamp./Int.Kamp., BW'13, W'13, 
B.W.BE'14, BW'14, W'14, VDH-Bsg'15, W'15, B.W.BE'15, 

BW'15,CW’17 LOSH 1089195, G.: 14/12/2010, F.: Mr. en 
Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J., V.: Esa 
Evrain Esa Nahubiya, M.: Kamp. Norah, JW'08,W'12,BW'12, 
Eig.: Mr. en Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-Tonnard Jan & M. & 
J. 
 6 jaar, prima ontwikkeld geslachtstype, goede lichaams-

verhoudingen, gestrekt en parallel in hoofd, goed aange-
zette oren, mooi gevormd en gekleurd van oog, prima 
gevormde snuit, mooie wigvorm, rug mag ietsje vaster, 
prima hoekingen, goed ontwikkeld lichaam, typisch bone, 
goede voeten en prima bespierd, goede vacht, goed ge-

dragen staart en vlotte gangen. 
24   zeer goed Attila Ryjan, CMKU /SAV/74/12, G.: 

25/11/2012, F.: Jana Rychtárechová, V.: Arkansas von Mystic 
of the Wolf, M.: BUTERFLY KISS Miraja, Eig.: Ptáček Petr 
 5 jaar, goed ontwikkelde reu, correcte lichaamsverhou-

dingen, parallel in hoofd, wat zachte stop en snuit mag 
voller, correct gevormd oog, rug mag wat vaster, lichaam 
mag dieper, front licht uitstaand, goede hoekingen, goe-
de bespiering en voeten, voldoende vlotte gangen, cor-

rect gedragen staart 
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25   zeer goed Dt. Ch.(VDH) Texas Beothuk 

Tachunga, VDH VDH 12/091 00437, G.: 29/11/2012, F.: 
Alexandra Windl, V.: Chumani's Akim, M.: Gio-Di Wakanda 
Tachunga, Eig.: Deutsch Nadine 
 4 jaar, wat zwaar in bone en lichaam, ook wat ruim in het 

vel, en mag hoger op de benen, mag niet zwaarder in het 
hoofd, wat wijd geplaatst oor. voldoende stop, goed ge-
vormd oog, rug mag iets vaster, achter wat sterker hel-

lend bekken, bespiering mag iets vaster, moet bij het 
gaan wat krachtiger. 

26 2  uitmuntend Kamp. Lyco van de Wolfsdreuvnik, 
LOSH 1123825, G.: 1/12/2012, F.: Mr. en Mevr. en Juffrouwen 
Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J., V.: Kamp. Joscha van de 
Wolfsdreuvnik, Ned.Kamp./Int.Kamp., BW'13, W'13, 
B.W.BE'14, BW'14, W'14, VDH-Bsg'15, W'15, B.W.BE'15, 

BW'15, M.: Kamp. Whitefang's Ajia Ishani of Angou Loup's 
Mountain, Ned.Kamp., BW'11,W'13, B.W.BE'14, BW'14, 
B.W.BE'15, BW'15, Eig.: Hoving C.P. 
 5 jaar, goed ontwikkelde reu, voldoende hoog op de be-

nen, gestrekt en voldoende parallel in hoofd, correct oor 
en goed gevormd oog, goede snuit, goede ruglijn, goed 

gevormd lichaam, prima gehoekt met goed bone en goe-
de bespiering, goede vacht, correct gedragen staart, gaat 
vlot. 

27 3  uitmuntend Yoda Wakanda Tachunga, ÖCH, 
VDH 14/09100535, G.: 9/5/2014, F.: Alexandra Windl, V.: 
Damon-Draak Sawoduwhi, M.: Luna Wakanda Tachunga, Eig.: 
Sommer Yvonne 

 4 jaar, goed ontwikkelde reu, goede lichaamsverhouding, 
gestrekt, parallel in hoofd, goed aangezet oor, goed ge-
vormd maar vrij licht oog, snuit mag ietsje voller,goede 
ruglijn, wat sterk hellend bekken,goed ontwikkeld li-
chaam, goed bone en correcte bespiering,staart wordt 

erg hoog gedragen mag bij het gaan vlotter 
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VETERAANKLAS REUEN 

 
28 1  uitmuntend   Kamp. Nosh, BWNL'15, NHSB 

2689531, G.: 19/12/2007, F.: N. Smit-le Poole, V.: Kamp. 
Brego van de Wolfsdreuvnik, Ned/Lux/VDH-Dt.Ch/Deens/Int 
Kamp./NVK, JW'03, BJW'03,Dt-Bsg'06,BW'10,'11,FCI-
JHS,KBHV11,VDH-Esg'12,W'12,VW'12,'13,WVW'13,EVW'13, 

M.: Minkah Mayasa Timberley, Eig.: Hoving C.P. 
 9 jaar, prima ontwikkeld geslachtstype, goed op de be-

nen, goede lichaamsverhouding, gestrekt hoofd, wat rond 

in schedel, maar goed gevormd oog en goed aangezet 
oor, goede snuit, goede ruglijn, correcte hoekingen, goed 
ontwikkeld lichaam, prima bone en nog altijd goed be-
spierd, prima temperament, gaat voldoende vlot, correct 

gedragen staart. 
29 3  uitmuntend Kane, JW'09, LOSH 9132569, G.: 

16/11/2008, F.: M.F.L. Kok, V.: Kamp. Orion Oringo van 
Koekie's Ranch, M.: Iraya, Eig.: Mr. en Mevr. en Juffrouwen 
Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J. Verzorger: Onna- van der 
Kamp Ellen. 
 Bijna 9 jaar, goed ontwikkelde reu die ik graag wat hoger 

op de benen zag, vacht niet helemaal in conditie van-
daag, goed hoofd, oor wat wijd geplaatst, goed gevormd 
oog, correcte rug, wat sterker hellend bekken, verder 
correcte hoekingen, goed ontwikkeld lichaam, correct bo-
ne, bij het gaan voor wat los, maar nog altijd redelijk 
vlot. 

30 2  uitmuntend Abel, NHSB 2727977, G.: 
19/11/2008, F.: C.Y. Abelsma-Zijderhand, V.: Kamp. Ivar 
Ivano Timberley, M.: Barbara, Eig.: Lijnse-Raeimakers S. 
 Bijna 9 jaar, goed ontwikkelde reu, correcte lichaamsver-

houding, gestrekt en parallel hoofd, goed aangezet oor, 

goed gevormd oog, voldoende krachtige snuit, rug en el 
tonen zijn leeftijd, goed ontwikkeld lichaam, wat sterker 

hellend bekken, prima temperament. 
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RING 

 

TEVEN: 

 
keurmeester mw. G.M.L. de Wit-Bazelmans 

schrijver mw. D.L Striegel- Oskam 

commissaris mw. Joke Delahaye- Verbeeck 

 

JONGSTE PUPPYKLAS TEVEN 

 
31   veel belovend  Quellejaggu van de 

Wolfsdreuvnik, LOSH 1254221, G.: 21/5/2017, F.: Mr. en 
Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J., V.: 
Kamp. Joscha van de Wolfsdreuvnik, Ned.Kamp./Int.Kamp., 
BW'13, W'13, B.W.BE'14, BW'14, W'14, VDH-Bsg'15, W'15, 
B.W.BE'15, BW'15, M.: Kamp. Whitefang's Ajia Ishani of 
Angou Loup's Mountain, Ned.Kamp., BW'11,W'13, B.W.BE'14, 

BW'14, B.W.BE'15, BW'15, Eig.: Schellekens- van Vught 
J.A.M.M. & Schellekens M 
 Vier maanden, prima rastype, maten en verhouding, te-

venhoofd in mooie wigvorm, schedel-snuit één op één, 
goed geplaatst en gedragen oor, goed gevormd oog, van 
goede kleur, schaargebit. (wisselt), goede hoekingen, 
ovaal bot, hazenvoetjes, in lichaam nog volop in ontwik-

keling, lange goed gedragen staart, puppygangwerk, 
rastypisch gedrag. 

 

JEUGDKLAS TEVEN 

 
32 4  zeer goed Black Dahlia Netis Tala, MET 

Saarloos.14/16, G.: 12/4/2016, F.: Yvette Hoyos Herfurth, V.: 

Chumani´s Emilio Arik, M.: Greywolf-Guerande de la 
Compagnie du Loup Gris, Eig.: Linde van der Stephanie & Meik 
 17 maanden, goede maat, fijn gebouwd, gestrekt hoofd, 

wigvorm kon duidelijker, wat spits in de voorsnuit, oog is 
goed gevormd en geplaatst met gele kleur, wordt door 
haar angst vaak rond getoond, schedel loopt iets terug en 

neusrug mag rechter, zag graag iets meer lengte in het 
lichaam, bekken helt sterk, toont een tikje diep gesteld, 
ovaal bot, hazenvoetjes, voor goed gehoekt, achter wat 
sterker, gangwerk komt door vluchtneiging niet tot zijn 
recht, goede vacht. 
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33 1  uitmuntend res.CAC  Daya Wakanda 

Tachunga, VDH 16/091 00676, G.: 13/8/2016, F.: Alexandra 
Windl, V.: Damon-Draak Sawoduwhi, M.: Nuca-Nanook 
Wakanda Tachunga, Eig.: Hoof van Lisa & Emile Buisseret 
 13 maanden, prima ras- en geslachtstype, goede maat en 

lengte- hoogteverhouding, mooi gevormd hoofd met 
rastypische expressie, goed geplaatst oor, amandelvor-
mig geel oog; licht schuin geplaats, compleet schaarge-

bit, sterke elementen, mooie hals-ruglijn, prima bekken-
ligging, goede ribwelving en borstdiepte, evenredige goe-

de hoekingen, ovaal bot, goed gesloten hazenvoet, laat 
een moeiteloos lichtvoetig gangwerk zien met goed 
staartdracht, vrij en zelfbewust gedrag., prima vacht. 

34   goed  Khalibisnya Maginwulf Mooryn, 
NHSB 3076075, G.: 25/11/2016, F.: M.mme. Levi David & 

Corinne, V.: Ibiscus Wolf Ar Borin Braz, M.: Just The Khaleesi 
De Luna Canis Lupus, Eig.: Graaff de Christa 
 10 maanden, wat vierkant ogende teef, staat vandaag 

licht overbouwd, hoofd met een wat aflopende neusrug, 
onderkaak erg kort en gebit sluit scheef, (trauma, DA 
verklaring), het gebit heeft krachtige elementen, goed 

gevormd oog; is te licht van kleur; goede halslengte, 
goed gehoekt voor, wat lang dijbeen, ovaal bot, voeten 
kunnen compacter, het gangwerk nog wat rommelig, 
rastypisch gedrag, gereserveerd, maar niet angstig, goed 
gedragen staart. 

35   absent  Falada Dayanara de In Fine Mun-
di, CMKU /SAV/202/16, G.: 3/12/2016, F.: Vera Korytakova, 

V.: Dakota Yari Una Neshoba, M.: Canens Africae Infinity 
Shadow, Eig.: Wolf Anne 

36 2  uitmuntend Whitefang´s Coco Chanel Jolie of 
Angou Loup´s Mountain, VDH 16/091 00674, G.: 
11/12/2016, F.: Claudia Schröder, V.: Gueno de Daim Pré, M.: 

Dt. Ch.(VDH) Lajolie van de Wolfsdreuvnik, VDH-Ejsg'14,VDH-
Bsg'14,VDH-Esg'15, Eig.: Sass Sabriana & Schröder Claudia 

 10 maanden, rastypische teef, goede maat en lichaams-
verhoudingen, wigvormig hoofd met wolfachtige expres-
sie, goed aangezet en gedragen oor, amandelvormig 
schuin geplaatst oog, goede kleur, schaargebit met sterke 
elementen, schedel-snuit is mooi parallel, prima stop, 
goede hals-ruglijn, ovaal bot, hazenvoetjes, moeiteloos 

gangwerk met rastypische hals-hoofdhouding en goed 
gedragen staart, rastypisch gereserveerd gedrag, prima 
vacht.
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37 3  zeer goed Kayana, NHSB 3066661, G.: 

15/12/2016, F.: M. Mertens, V.: Kamp. Whitefang's Amarok-
Nanook Luthor of Angou Loup's Mountain, B.W.NL'14,CW'15, 
CW'16, M.: Mitawa van de Wolfsdreuvnik, B.J.W.NL'14, 
B.J.W.BE'14, BNLJCh., JW'14, Eig.: Fierst van Wijnandsbergen 
R. 
 9,5 maanden. Nog volop in ontwikkeling staande teef, 

hoofd in goede verhouding, goed aangezet en gedragen 

oor, schuin geplaatst amandelvormig oog; zag ik graag 
wat geler, het toont bruin, wat duidelijke schoft en aflo-

pende ruglijn, moet in lichaam nog verder ontwikkelen, 
goed gehoekt voor; achter sterker gehoekt, ellebogen 
moeten beter aansluiten, ovaal bot, correcte voeten, 
gangwerk moeilijk te beoordelen. 

 

TUSSENKLAS TEVEN 

 
38   zeer goed Isjtar, NHSB 3029546, G.: 

8/11/2015, F.: L. Hofwegen, V.: Lex van de Wolfsdreuvnik, M.: 
Oya Omika van Koekie's Ranch, NJK'06, JWW'06, PJW'06, 
DJK'06, BJS'06, EJS'06, Eig.: Hofwegen L. 

 Bijna twee jaar, teefje wat in te zware conditie wordt 
voorgebracht, wigvormig hoofd, goede verhouding sche-
del-snuit, goed geplaats oor, amandelvormig, goed ge-
plaatst oog, mocht iets meer geel tonen, schaargebit, 
ruglijn moet strakker, evenredige hoekingen, zag graag 
iets meer beenlengte en wat meer rankheid in het geheel, 

staart is net lang genoeg en wordt bij het gaan goed ge-
dragen, ovaal bone, toont vandaag licht ten opzichte van 
het lichaam, voormiddenvoet kon sterker, hazenvoetjes, 
gangwerk wordt beïnvloed door het overgewicht, prima 
vacht, rastypisch gedrag. 
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39 3  uitmuntend Iaret, NHSB 3029545, G.: 

8/11/2015, F.: L. Hofwegen, V.: Lex van de Wolfsdreuvnik, M.: 
Oya Omika van Koekie's Ranch, NJK'06, JWW'06, PJW'06, 
DJK'06, BJS'06, EJS'06, Eig.: Heininga. R. 
 Bijna twee, rastypisch teefje, goede maat en lichaams-

verhoudingen, vrouwelijk hoofd, goede wigvorm in aan-
gezicht, en-profil loopt de schedel iets terug, amandel-
vormig goed geplaatst oog. prima kleur, goed aangezet 

en gedragen oor, schedel-snuit één op één, tanggebit, 
goede boven- en onderbelijning, prima ribwelving en 

borstdiepte, evenredige hoekingen, ovaal bot, hazenvoet, 
regelmatig, gemakkelijk gangwerk met goede staart-
dracht, prima vacht, rastypisch gedrag. 

40 4  uitmuntend Oda Ostar Of Wolfs Whisper, LOSH 
1169094, G.: 2/12/2015, F.: A. Lambaerts, V.: Baka Inu The 

Amazing Grace of Bleys, M.: Byorka Una Neshoba, Eig.: 
Lambaerts Annelies - van Moorleghem Jorgen 
 21 maanden. Bosbruin, prima maat en lengte-

hoogteverhouding, krachtige teef, zou iets meer rankheid 
kunnen tonen, vrouwelijk hoofd, mooie wigvorm, rastypi-
sche expressie, goed aangezet en gedragen oor, aman-

delvormig goed geplaatst oog, kleur passend bij de 
vachtkleur, voor goed gehoekt; achter wat sterker, goede 
ribwelving, vrij diepe borst, ovaal bot, hazenvoeten kun-
nen compacter, laat een makkelijk en regelmatig gang-
werk zien, met goede staartdracht. 

41   goed  Lafayette Sweetlakediamond, 
NHSB 3027371, G.: 13/12/2015, F.: J.C. Hoff, V.: Kataga 

Kadin v.d. Kilstroom, M.: Dusty Diamond Sawoduwhi, Eig.: 
Krijgsman D. 
 21 maanden. Goede maat en lengte-hoogteverhouding, 

passend hoofd met wat wijd geplaatst oor, glijdende stop, 
schuin geplaatst oog met wat harde expressie, zag voor-

snuit graag een tikje langer, schaargebit, kon iets meer 
voorhandhoeking hebben, achter voldoende gehoekt, el-

lebogen kunnen beter aansluiten, ovaal bot, wofsklauw-
tjes achter, gaat voor los, achter nauw en kruist af en 
toe, lange staart wordt bij het gaan iets naar rechts ge-
bogen, bij het eerste contact werd er (niet rastypisch) 
gedreigd. 



 33 

 
42 2  uitmuntend Polly-Pilar van de Wolfsdreuvnik, 

JW'16,W'16, LOSH 1170406, G.: 7/1/2016, F.: Mr. en Mevr. 
en Juffrouwen Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J., V.: Lothar van 
de Wolfsdreuvnik, M.: Kayleigh, Eig.: Mr. en Mevr. en 
Juffrouwen Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J. Verzorger: 
Quartier Bernard. 
 Bijna twee jaar, prima maat en lichaamsverhouding, wig-

vormig hoofd, schedel-snuit één op één, amandelvormig 

goed geplaatst oog met een mooie kleur, goed aangezet 
en gedragen oor, wat glijdende stop, schaargebit, even-

redige hoekingen, ovaal bot, hazenvoet, lange, goed ge-
dragen staart, regelmatig, gestadig gangwerk, prima 
vacht, rastypisch gedrag. 

43 1  uitmuntend Harawyn Polderwolf Baby Willow, 
NHSB 3037536, G.: 12/3/2016, F.: E.J.A. van der Molen, V.: 

Patschan Wakanda Tachunga, M.: Baka Inu Halleluja Heavenly 
Hara, Eig.: Molen E.J.A. van der. 
 18 Maanden, goede maat en lengte-hoogteverhouding, 

vrouwelijk hoofd, schedel-snuit goed in verhouding, goed 
geplaatst iets spits oor, amandelvormig, licht schuin ge-
plaatst oog, goede kleur, prima stop, schaargebit, even-

redige hoekingen, goede hals-ruglijn, ovaal bot, hazen-
voetjes konden beter gesloten, lange goed gedragen 
staart, gaat regelmatig, rastypisch gedrag. 

 

OPENKLAS TEVEN 

 

44   zeer goed Kayleigh, NHSB 2728006, G.: 
16/11/2008, F.: M.F.L. Kok, V.: Kamp. Orion Oringo van 
Koekie's Ranch, M.: Iraya, Eig.: Mr. en Mevr. en Juffrouwen 
Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J. Verzorger: Quartier Bernard. 
 8 Jaar, licht gestrekte teef, hoofd een wat smalle wig, 

voorsnuit kon meer opvulling hebben, amandelvormig 
schuin geplaatst oog waarvan de kleur iets geler mag 

zijn, goed aangezet en gedragen oor, punt kon iets ron-
der zijn, schaargebit, toont iets keelhuid, tikje lang in 
lendenen, bekken helt wat sterk, voor goed, achter wat 
sterker gehoekt, ovaal bot, hazenvoetjes, gaat regelma-
tig, mag wat meer kracht tonen, vacht niet in goede con-
ditie, rastypisch gedrag. 
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45 3  uitmuntend Jezebel van de Wolfsdreuvnik, 

NJK, LOSH 1089198, G.: 14/12/2010, F.: Mr. en Mevr. en 
Juffrouwen Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J., V.: Esa Evrain Esa 
Nahubiya, M.: Kamp. Norah, JW'08,W'12,BW'12, Eig.: Wetzels 
C. 
 7 Jaar, prima rastype, maat en verhouding, mooi ge-

vormd tevenhoofd, goede wigvorm, lichte stop, schedel-
snuit één op één, amandelvormig licht schuin geplaatst 

geel oog, goed aangezet en gedragen oor, schaargebit, 
goede hals-ruglijn, prima voorborst, evenredige hoekin-

gen, ovaal bot, goede voeten, lange, goed gedragen 
staart, prima vacht, lange benen, rank, regelmatig moei-
teloos gangwerk, rastypisch gedrag. 

46 2  uitmuntend Mitawa van de Wolfsdreuvnik, 
B.J.W.NL'14, B.J.W.BE'14, BNLJCh., JW'14, LOSH 

1138495, G.: 1/12/2013, F.: Mr. en Mevr. en Juffrouwen 
Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J., V.: Kamp. Joscha van de 
Wolfsdreuvnik, Ned.Kamp./Int.Kamp., BW'13, W'13, 
B.W.BE'14, BW'14, W'14, VDH-Bsg'15, W'15, B.W.BE'15, 
BW'15, M.: Kayleigh, Eig.: Mertens Monique. 
 3 Jaar, prima rastype, maat en verhouding, mooi ge-

vormd hoofd, schedel één op één, amandelvormig oog, 
goede kleur, goed aangezet en gedragen oor, schaarge-
bit, goede voorborst en voorhandhoeking, achter wat 
sterker, lange goed gedragen staart, als ze eenmaal op 
gang is, laat ze een mooi energiezuinig gangwerk zien, 
rastypisch gedrag, goede vacht. 

47 4  zeer goed Runa, NHSB 2972371, G.: 8/7/2014, 

F.: G. Rog-Sikkens, V.: Wizoka Sawoduwhi, M.: Noura, Eig.: 
Krijgsman Niels 
 3 Jaar, goede maat lengte en hoogteverhouding, wigvor-

mig hoofd, schedel-snuit één op één, iets glijdende stop, 
goed aangezet en gedragen oor, amandelvormig iets 

schuin geplaatst oog, iets licht van kleur, schaargebit, 
krachtige elementen, goede hals-ruglijn, evenredige hoe-

kingen voor en achter, hazenvoetjes konden beter geslo-
ten, speels gangwerk met veel opwaartse actie voor, 
staart wordt af en toe vrolijk gedragen, prima vacht, vrij 
temperament. 
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48 1  uitmuntend Ohzesde, NJK,EJW'16, 

BJWBE'16,BJWNL'16,BWNL'16, BNLJCh,BWNL'17, LOSH 
1161287, G.: 4/5/2015, F.: J. van Asten, V.: Kiron van de 
Wolfsdreuvnik, M.: Loïs van de Wolfsdreuvnik NJK, Ned. 
Kamp.,W'15, Eig.: Cloosterman W 
 2,5 Jaar, prima rastype, maat en verhouding, mooi ge-

vormd tevenhoofd, schedel-snuit één op één, mooie wig-
vorm, goed gevormd en geplaatst oog, goede kleur, 

schaargebit, goed gehoekt voor en achter, mooie hals-
ruglijn, lange benen, rank, ovaal bot, hazenvoetjes, lan-

ge, goed gedragen staart, regelmatig moeiteloos gang-
werk, ietsje los in de pols, mooie vacht, vrij gedrag. 

 

FOKKERSKLAS TEVEN 

 
49 1  uitmuntend Namika-Wakanda Tachunga, VDH 

10/091 0344, G.: 29/11/2012, F.: Alexandra Windl, V.: Ingo 
Ivanthera Mitragnarok, M.: Gio-Di Wakanda Tachunga, Eig.: 
Windl Alexandra 
 7 Jaar, krachtige teef, goede maat en lengte-

hoogteverhouding, hoofd met vrij brede schedel, zag 

voorsnuit graag iets langer, ogen een tikje rond, goede 
kleur, schaargebit, goede hals-ruglijn, evenredige hoe-
kingen, sterk ontwikkelt in lichaam, ovaal bot, hazenvoet, 
lange goed gedragen staart, laat een zeer rastypisch wol-
vengangwerk zien, vrij gedrag. 

50 2  zeer goed Enya Eylish Una Neshoba, VDH 

14/091 00517, G.: 28/4/2014, F.: C. Tischler, V.: Yes 
Djangoonai Andjing Bastaja, M.: Bahija Shaya Una Neshoba, 
Eig.: Tischler C. 
 3,5 jaar oud, krachtige teef, goede maat en lengte-

hoogteverhouding, passend hoofd, schedel-snuit één op 

één, lichte stop, goed gevormd en geplaatst geel oog, 
goed aangezet en gedragen tikje groot oor, schaargebit, 

goede hals-ruglijn, mocht meer voorborst hebben, voor 
voldoende achter wat sterk gehoekt, staart wordt hoog 
gedragen, ovaal bot, hazenvoet, prima vacht, vrij gedrag
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KAMPIOENSKLAS TEVEN 

 
51 1  uitmuntend CAC Kamp. Whitefang's Ajia 

Ishani of Angou Loup's Mountain, Ned.Kamp., 
BW'11,W'13, B.W.BE'14, BW'14, B.W.BE'15, BW'15, VDH 
09/0910305, G.: 7/12/2009, F.: C. Schröder, V.: Luthor 
Lesharo Timberley, M.: Kamp. Oishani Othari van Koekie's 

Ranch, Lux/Deens/VDH-
Dt.Ch./Zweeds/Int.Kamp/Dt.Vetr.Ch(VDH), 
KBHV'07,DKK'07,WW'08,W'10,EW'11,VDH-GW'13,BW'13,VDH-

Evsg'14,B.V.W.NL'14,VDH-Bvsg'14,W'14,VW'14, Eig.: Mr. en 
Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J. 
 7 Jaar, uitmuntend rastype, maat en verhouding, mooi 

gevormd wigvormig tevenhoofd met rastyische expressie, 

goed aangezet en gedragen oor, amandelvormig goed 
geplaatst geel oog, zag graag iets meer stop, schaarge-
bit, schedel-snuit één op één., fraaie hals-ruglijn, lange 
benen, mooi rank, evenredige hoekingen, ovaal bot, ha-
zenvoetjes, laat een gestaag moeiteloos gangwerk zien 
met goede staartdracht, rastypisch gedrag. 

 

VETERAANKLAS TEVEN 

 
52 2  uitmuntend Anevay Timish Una Neshoba, VDH 

07/091 0207, G.: 19/4/2006, F.: C. Tischler, V.: Tunka Troy 
Timberley, M.: Be Nisha von der Göttinger Breede, Eig.: 
Tischler C. 

 10,5 jaar, flinke teef, licht gestrekt, vrouwelijk hoofd, tik-
je smal, schedel-snuit één op één, wat rond, iets donker 
oog, schaargebit, goed ontwikkelt in lichaam, bespiering 
passend bij leeftijd, staat nog goed op de benen, ovaal 
bot, hazenvoet, gaat nog vlot met goede staartdracht, 

fijn gedrag. 
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53 1  uitmuntend Kamp. Ayka, Belg/Lux/Int. Kamp. 
NJK, JW'09, NHSB 2727981, G.: 19/11/2008, F.: C.Y. 

Abelsma-Zijderhand, V.: Kamp. Ivar Ivano Timberley, M.: 
Barbara, Eig.: Cloosterman W. 
 9 Jaar, rastypische teef, goede maat en lengte-

hoogteverhouding, tevenhoofd met rastypische wolfachti-
ge expressie, mooie wigvorm, schedel-snuit één op één, 
goed gevormd en geplaatst oor, amandelvormig licht 
schuin geplaatst geel oog, schaargebit, nog krachtige 

elementen, prima voorborst, evenredige hoekingen, 
mooie hals-ruglijn, gaat met een gemakkelijk regelmatig 

gangwerk en goede staartdracht, daarbij rastypische 
hoofd-halshouding, prima vacht, staat goed op de benen, 
fijn en rastypisch gedrag 

54 3  zeer goed Byorka Una Neshoba, VDH 09/091 
0295, G.: 14/7/2009, F.: C. Tischler, V.: Honehe, M.: Be Nisha 

Von Der Göttinger Breede, Eig.: Lambaerts Annelies - van 
Moorleghem Jorgen 
 8,5 jaar, goede maat en lengte-hoogteverhoudingen, 

passend hoofd met wat brede schedel, iets wijd geplaatst 
oor, donker oranjevormig oog, schaargebit, zag voorsnuit 
graag iets langer, voor voldoende achter goed gehoekt, 

rug kan sterker, bone mag iets ovaler en voetjes kunnen 
beter sluiten, regelmatig gang gangwerk met goede 
staartdracht, prima vacht. 
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KOPPELKLAS 

 
A Khalibisnya Maginwulf Mooryn & Cana v.d. Scheldeschorre  

Eig.: Graaff de Christa 
B  Kamp. Whitefang's Amarok-Nanook Luthor of Angou Loup's 

Mountain, B.W.NL'14,CW'15, CW'16 & Mitawa van de 
Wolfsdreuvnik, B.J.W.NL'14, B.J.W.BE'14, BNLJCh., JW'14  

 Eig.: Mertens M. 
C Kamp. Joscha van de Wolfsdreuvnik, Ned.Kamp./Int.Kamp.  

BW'13, W'13, B.W.BE'14, BW'14, W'14, VDH-Bsg'15, W'15, 

B.W.BE'15, BW'15 & Kamp. Whitefang's Ajia Ishani of An-
gou Loup's Mountain, Ned.Kamp., BW'11,W'13, B.W.BE'14, 
BW'14, B.W.BE'15, BW'15 

 Eig.: Mr. en Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J. 

D Kane, JW'09 & Polly-Pilar van de Wolfsdreuvnik, JW'16, 
W'16  

 Eig.: Mr. en Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J. 
E Amar Baretium Teutha & Namika-Wakanda Tachunga  
 Eig.: Windl Alexandra 

Biko 
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EINDKEURING REUEN KAMPIOENSCLUBMATCH 2017 

 
beste uit de jeugdklas 
 
nr: 6 naam: Nakoon 

 

 
beste uit de tussenklas 

 
nr: 8 naam: Amar Baretium Teutha 

 

 

beste uit de openklas 
 
nr: 18 naam: Omer 

 

 

beste uit de fokkersklas 
 
nr: 21 naam: Mysmoke van de Wolfsdreuvnik 

 

 
beste uit de kampioensklas 
 
nr: 23 naam: Joscha van de Wolfsdreuvnik  

 

 
beste uit de veteraanklas 
 
nr: 28 naam: Nosh 

 

 

BESTE REU KAMPIOENSCLUBMATCH 2017 

    
nr: 23 naam: Joscha van de Wolfsdreuvnik 
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EINDKEURING TEVEN KAMPIOENSCLUBMATCH 2017 

 
beste uit de jeugdklas 
 
nr: 33 naam: Daya Wakanda Tachunga  

 

 
beste uit de tussenklas 

 
nr: 43 naam: Harawyn Polderwolf Baby Willow 

 

 

beste uit de openklas 
 
nr: 48 naam: Ohzesde 

 

 

beste uit de fokkersklas 
 
nr: 49 naam: Namika-Wakanda Tachunga  

 

 
beste uit de kampioensklas 
 
nr: 51 naam: Whitefang's Ajia Ishani of Angou Loup's 

Mountain 
 

 
beste uit de veteraanklas 
 
nr: 53 naam: Ayka 

 

 

BESTE TEEF KAMPIOENSCLUBMATCH 2017 

    

nr: 51 naam: Whitefang's Ajia Ishani of Angou Loup's 
Mountain 
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NDKEURING BESTE /BEST KAMPIOENSCLUBMATCH 2017 

EINDKEURING BESTE/BEST KAMPIOENSCLUBMATCH 2017 

 
keurmeester mw. G.M.L. de Wit-Bazelmans 

 dhr. J. Wauben 

commissaris mw. Joke Delahaye- Verbeeck 

 
BESTE KOPPEL KAMPIOENSCLUBMATCH 2017 
 
nr: C naam: (23)Joscha van de Wolfsdreuvnik (51) 

Whitefang's Ajia Ishani of Angou Loup's 
Mountain  

 

 

BESTE JEUGD KAMPIOENSCLUBMATCH 2017 

 
nr: 33 naam: Daya Wakanda Tachunga  

 

 

BESTE VETERAAN KAMPIOENSCLUBMATCH 2017 
 
nr: 53 naam: Ayka 

 

 

KAMPIOENSCLUBMATCH 2017 -BEST OF BREED -[BOB]  

KAMPIOENSCLUBMATCH 2017–CLUBMATCHWINNER-[CW’17]  

nr: 23 naam: Joscha van de Wolfsdreuvnik 
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Adressen: 
 
secretariaat: 

Monique Mertens 
Vespuccistraat 13 
5665 GM  Geldrop 
0031(0)40-2859420 
secretariaat@saarlooswolfhonden.nl 
website: www.saarlooswolfhonden.nl 

: www.facebook.com/nvswh 
informatie Nederland: 
tel: 0031(0)40-2859420 
secretariaat@saarlooswolfhonden.nl 
informatie België 
tel: 0032(0)11755226 
belgie-info@saarloooswolfhonden.nl 

 
NEDERLANDSE VERENIGING VAN SAARLOOSWOLFHONDEN 
Lid van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland 
alle rechten voorbehouden niets mag worden overgenomen 

zonder schriftelijke toestemming van de NVSWH 
 
uitgave 23 september 2017 
 

 

NEDERLANDSE VERENIGING VAN SAARLOOSWOLFHONDEN 


