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Voorwoord door de voorzitter
Beste vrienden, leden van de NVSWH,
 
Het winterweer zorgt hier in huis voor een fijne
aangename combinatie van modderpoten, -
spatten en –vegen op de vloer, langs muren en
kasten.  Poetsen is behoorlijk frustrerend, maar
het moet, om toch niet al te asociaal en maat
schappelijk onaangepast te zijn. Daarnaast
worden we verblijd met smachtend gehuil, want
ja, Ajia is loops en de beide heren natuurlijk
smoorverliefd. Gelukkig wonen de buren niet té
dicht bij. Maar net zoals we het ’s nachts moeten
opstaan voor een baby die tandjes krijgt”  “kin
dervreugd” noemden, zullen we dit “modder-
en-gezang-gebeuren” met veel plezier “honden
vreugd” noemen.
 
Er is echter ook nog échte hondenvreugde te
beleven.  Zo kunnen we dagelijks mateloos ge
nieten van de streken en de show die onze jonge
reu Quirannak opvoert om ons er toch maar van
te overtuigen dat hij een echte SWH is, alsof we
hier ook maar een milliseconde aan zouden
getwijfeld hebben.
 
Maar gisteren was er ook een andere vreugde
die weliswaar het gevolg was van akelig nieuws. 
Een Mechelse Herder van 10 maanden was gis
teren op de speelplaats van een schootje be
land en had daar verscheidene kinderen meer
en minder ernstig gebeten. Onmiddellijk komt
het hele hondengebeuren in de media weer in
de foute hoek te staan.  Maar dan is het toch fijn
om te beseffen dat de kans dat dit met een SWH
uit de populatie van de NVSWH zou gebeuren
toch wel heel erg klein is.  Niet alleen omdat de
honden ok zijn, maar jullie als eigenaars ook!
Daar kon ik gisteren toch verheugd om zijn.
 
Dit brengt ons naadloos bij het hele side-cross
en outcross gebeuren. Het mag voor jullie duide
lijk zijn, dat uw bestuur hier grote zorgen rond
heeft.  Eén van die zorgen betreft het bescher
men van het karakter en de betrouwbaarheid
van onze honden. Wanneer we moeten kiezen

tussen een wat minder fraai gedragen oor of een
minder betrouwbaar karakter, dan is de keuze
héél makkelijk!  Wanneer we moeten kiezen
tussen een genetisch controleerbaar en be
heersbaar gezondheidsprobleem en een onbe
trouwbaar karakter is de keuze ook makkelijk!
 
Wat de side-cross betreft lopen er momenteel
opnieuw verkennende gesprekken waarvan wij
hopen dat ze tot een goed resultaat kunnen
leiden. Het heeft veel tijd, geduld en af en toe
moeilijke gesprekken gevraagd, maar er zijn ef
fectief wél gezonde honden te vinden buiten
onze populatie die nog voldoende rastype in
uiterlijk én gedrag tonen. Wanneer de eigenaars
van deze dieren dan ook nog eens heel integer
overkomen, worden wij als bestuur optimistisch!
Deze ontdekking hypothekeert natuurlijk alle
vragen die we kregen voor minder gezonde en
minder typische exemplaren. Maar wij zijn blij dat
we op die voorstellen niet zijn ingegaan. Wat
natuurlijk jammer is voor hun eigenaars. Wij
hebben alle begrip voor hun ontgoocheling,
want zij willen op hun manier ook wel vooruit.
 
Rond de Outcross kan ik jullie vertellen dat het
plan van aanpak bij de Raad van Beheer werd
ingediend en dat wij daar opmerkingen op kre
gen. De Raad zou graag een en ander aange
past zien. Enkele opmerkingen zijn terecht en
gepast, zodat wij daar gevolg aan zullen geven.
Andere opmerkingen hypothekeren echter de
essentie en of de slaagkans van het verhaal.
Daarin zijn wij niet bereid om snel toegevingen
te doen. Om geen eindeloos heen en weer met
de RVB te krijgen, vroegen wij een rechtstreeks
gesprek aan om de materie in één bijeenkomst
finaal uit te discussiëren. Dit werd ons toegezegd,
Lees verder op pagina 5
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Artikelen en foto's voor het
clubblad
Wilt u een tekstuele bijdrage leveren aan het
clubblad? Mail naar
clubblad@saarlooswolfhonden.nl
Ook zijn wij altijd op zoek naar mooie foto's. Wij
zien ze graag tegemoet!

Bestuur
VOORZITTER
Jan Verbeeck
voorzitter@saarlooswolfhonden.nl
Telefoonnummer 0032(0)93661119
PENNINGMEESTER
Julia Pau-Van Oostrom
penningmeester@saarlooswolfhonden.nl
Telefoonnummer: 0031(0)6 30719072 (mobiel)
SECRETARIS
Monique Mertens
secretariaat@saarlooswolfhonden.nl
Vespuccistraat 13, 5665 GM Geldrop
Telefoonnummer: 0031(0)40 2859420
EVENEMENTEN
Cees van der Geer
evenementen@saarlooswolfhonden.nl
Telefoonnummer: 0032(0)14815667
BESTUURSLID
Willem Cloosterman
cloosterman@saarlooswolfhonden.nl 
Telefoonnummer 0031(0)46 4422292    
Nanouk Immers
immers@saarlooswolfhonden.nl
Telefoonnummer: 0031(0)6 36542167 (mobiel)

Bezoek ons ook op ...
www.saarlooswolfhonden.nl
en
www.facebook.com/nvswh
 

Dragers van Erespelden
H.G. Grotenhuis, Zilveren Erespeld
C. van der Teen, Zilveren Erespeld †

Op de voorpagina
Op de voorpagina staat Erivanne Eroxanne
Timberley.  
Moeder is Yana Yarga Timberley en vader
is Trigger Tatarin Timberley
Eigenaar is: D. Pielanen, verzorgers zijn
Sandra Reijs en familie
 

Rasinformatie
Nederland: Monique Mertens
secretariaat@saarlooswolfhonden.nl 
Telefoonnummer: 0031(0)402859420
België: Jan Verbeeck
belgie-info@saarlooswolfhonden.nl
Telefoonnummer : 0032(0)93661119
Français: Jan Verbeeck
francais-info@saarlooswolfhonden.nl
Telefoonnnummer: 0032(0)93661119
Deutsch : Nanouk Immers
deutsch-info@saarlooswolfhonden.nl
Telefoonnummer: 0031(0)636542167
English: Nanouk Immers
english-info@saarlooswolfhonden.nl
Telefoonnummer: 0031(0)636542167
 

Lidmaatschap
De NVSWH zet zich in voor het behoud van de
raszuivere SWH, dankzij en met haar leden.
 
Lid worden
Wilt u meewerken met ons, vraag dan een lid
maatschap aan op www.saarlooswolfhonden.
nl/lidmaatschap/
 
Contributie lidmaatschap
De contributie voor leden woonachtig in Neder
land bedraagt € 27,50 per jaar. Voor leden met
een woonadres buiten Nederland bedraagt de
contributie € 32.50. De contributie voor gezinsle
den is € 15,00.
 
Betaling
Betaling ten name van: Nederlandse Vereniging
van Saarlooswolfhonden
Rabobank: NL47 RABO 0348 0587 80
Swiftcode van de bank: RABONL2U
 
 

Informatie en Pupaanvraag
Voor meer informatie of bij vragen kunt u mailen
naar secretariaat@saarlooswolfhonden.nl
 
Aanvragen van pupbemiddeling: 
www.saarlooswolfhonden.nl/puppenaanvraag/
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Lees verder op pagina 5
maar de datum is - terwijl ik dit voorwoord schrijf
- nog onbekend. We hopen dit rond te hebben
voor de ALV, zodat we met correcte en duidelijke
informatie naar jullie toe kunnen komen.  Zodra
het Plan van Aanpak door alle betrokken partijen
is goedgekeurd, zal het gepubliceerd worden.
 
In dit clubblad kan u de uitslagen en vele foto’s
vinden van onze KCM.  Het was een topdag!  Ik
heb, hopelijk net zoals julie allemaal, ontzettend
genoten van de honden die we daar zagen. Aan
allen die er waren wil ik mijn grote dankbaarheid
uitspreken!  Jullie maakten er samen een onver
getelijke dag van.  De organisatie was ook TOP.
Hier mag Kees écht héél fier op zijn.  Jammer van
de te laat bestelde rozetten, maar uiteindelijk zal
eenieder wel ontvangen hebben waar hij of zij
recht op had.
 
Tijdens de KCM werd ook de grote “MyDog-Dna
swapjes ” actie gehouden. De resultaten begin
nen binnen te komen. We gaan alle betrokken
eigenaars zo snel mogelijk correcte informatie
bezorgen over de wijze waarop ze een en ander
kunnen bekijken. We hopen dat dit een stevige
bijdrage kan opleveren voor een goed onder
bouwde fokkerij.
 
Wanneer we vooruit kijken naar 2018 kan ik jullie
alvast mededelen dat we géén Clubmatch zul
len organiseren.  Wél willen we jullie oproepen
om massaal in te schrijven voor de World Dog
Show die zal doorgaan  op 10/08/2018 in A’dam.
Het is een uitgelezen kans om de wereld én een
uitgebreid internationaal keurmeester korps in
zicht te geven in de kwaliteit en het goede type
van de Saarlooswolfhonden, uit de door ons
beheerde populatie.  Dit is niet de goedkoopste
show, maar hoe sneller u inschrijft hoe lager de
inschrijvingsprijs.  Wacht dus niet tot in juni 2018. 
U kan nu al inschrijven!  Op onze ALV zullen we
samen met jullie nadenken hoe we de leden-ex
posanten financieel tegemoet kunnen komen. 
Het zou héél fijn zijn indien we daar een gewel
dige dag met mekaar kunnen hebben!
 
We zullen 2018 beginnen met een educatieve
dag op 04/02 waarover je verder in het clubblad
meer info kan vinden. Het beloofd erg interessant
te worden.
 
Als bestuur werken we gestaag verder. Misschien
voor vele leden wat te veel in de luwte en de
stilte. Toch wordt er hard gewerkt. Er hangen
momenteel enkele dossiers die vragen om diplo

matie en sereniteit. Hierover zullen we niet publi
ceren aangezien dit het verloop van de gesprek
ken en onderhandelingen kan hypothekeren. 
Hierdoor komt het beoogde resultaat in gevaar.
Dit zou heel erg jammer zijn. We zullen hier echter
wél over communiceren zodra we concrete en
heldere resultaten kunnen voorleggen.  In dit
verband wil ik nogmaals verzoeken om discretie
en gezond verstand in de communicatie. Ook
vandaag werd ik weer deelgenoot van een
verhaal waarin geruchten en speculaties wer
den samengevoegd tot een onjuist verhaal. 
Gelukkig werd hierover aan een bestuurslid een
vraag gesteld, zodat het verhaal onmiddellijk
kon ontkracht worden.
 
Al bestuursteam proberen we in onze samenwer
king en besluitvorming het goede evenwicht te
vinden tussen het Nederlandse consensus- en
het Vlaamse compromismodel. Dit is niet altijd
makkelijk. Maar pittige discussies leiden meestal
tot breder gedeeld begrip.  Als voorzitter ben ik
écht fier op ons team. De verschillen tussen de
individuele bestuursleden zijn soms groot, maar
de liefde voor de Saarlooswolfhond is onvoor
waardelijk. Deze liefde voor de Saarlooswolfhond
is dan ook een ontzettend bindende factor in het
team. Het team kiest er voor om met mekaar, in
de huidige samenstelling, te blijven ijveren voor
de belangen van de Saarlooswolfhond en de
NVSWH. We willen jullie als leden echter dichter
bij de werking van de NVSWH  en haar bestuur
betrekken en zullen hiertoe een constructief
voorstel doen op de ALV.
 
Ik wens jullie allen fijne en vredevolle Kerstdagen
toe en een voorspoedig 2018.
 
Jan Verbeeck
voorzitter
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MyDogDNA
We hebben bericht ontvangen van MyDogDNA
dat alle samples die we afgenomen hebben in
goede orde zijn ontvangen. Binnenkort zullen
deze samples verwerkt worden en voor het einde
van het jaar zullen de uitslagen mogelijk al be
kend zijn. 
 
Op de aankomende ledenvergadering (zie uit
nodiging in het clubblad) zullen we hier op terug
komen en de resultaten met u doornemen.

Stand van zaken:  “Een kijk op het
heden, een blik op de toekomst”
Het plan van aanpak outcross; “Een kijk op het
heden, een blik op de toekomst” van de Neder
landse vereniging van Saarlooswolfhonden is
doorgestuurd naar de Raad van Beheer. Het
bestuur van de NVSWH heeft de tijd genomen dit
plan zorgvuldig en met goedkeuring van haar
achterban tot in detail uit te werken. We gaan er
van uit snel hierover met de verantwoordelijken
bij de Raad van Beheer rond te tafel te kunnen
zitten en goedkeuring te verkrijgen en stappen
te kunnen nemen het plan in werking te stellen.

Wijziging Basisreglement Welzijn & Gezondheid (BWG)
Vanaf 1 januari 2018 wijzigt het Basisreglement Welzijn & Gezondheid (BWG), in die zin dat de 12
maanden regel wordt aangepast. 
Dit heeft ook gevolgen voor het Format Verenigingsfokreglement (VFR), te weten dat artikel 3.5 van
het VFR gewijzigd zal worden. De tekst van het nieuwe artikel VIII.1 lid 5 KR en hiermee dus ook van
artikel 3.5 van het VFR zal gaan luiden:
 
“Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van
twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit.”
 
Deze wijziging heeft geen verstrekkende gevolgen, aangezien tussen de geboortes van twee op
eenvolgende nesten nog steeds een termijn van 12 maanden dient te zitten en bij de gewijzigde
regel nog steeds gerekend zal worden met de geboortedatum. Het enige verschil met de oude
regel is dat nu de dekking strafbaar is gesteld in plaats van de geboorte.
 
Deze wijziging dienen wij terstond door te voeren en zal op 1 januari 2018 in werking te treden. 
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering  februari 2018
 
Het Bestuur van de De Nederlandse vereniging van Saarlooswolfhonden nodigt haar leden van
harte uit tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering op zondag 25 februari2018 
 in Dorpshuis “De Lier”, Koningsweg 12, 6655 AC Puiflijk, aanvang 11.00 uur.  (zaal open 10.45 uur)
 
Agenda:
 
1. Opening
 
2. Notulen van de vorige algemene ledenvergadering gehouden op 18-02-2017.
 (gepubliceerd in Clubblad:  jaargang 41, nr. 1, april 2017)
 
3. Jaarverslag 2017
 
4. Ingekomen post
 
5. Financieel verslag 2017
 
6. Begroting 2018
 
7. Verslag kascommissie
 
8. Verkiezing nieuwe kascommissie
 
9. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar:
--Nanouk Immers, bestuurslid
--Kees van der Geer, bestuurslid
--Monique Mertens, secretaris
 
10. Mededelingen bestuur
 
11. Rondvraag
 
 
Leden die verhinderd zijn, kunnen hun stem per volmacht uitbrengen. Volmachtformulieren zijn
verkrijgbaar bij het secretariaat tot uiterlijk twee dagen voor de vergadering.
Uw stem is enkel geldig indien uw contributie voldaan is.
Het bestuur is gerechtigd een introduce(é) te weigeren.
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Contributie 2018
Met dit laatste nummer van het jaar, verzoeken wij u om de contributie voor 2018 te voldoen. De
kosten van het lidmaatschap bedragen:
 
Lidmaatschap Nederland: € 27,50
Lidmaatschap buitenland: € 32.50
Gezinslid, ongeacht woonplaats: € 15,--
 
Let op: Net als voorgaande jaren zullen wij geen acceptgiro's versturen.
 
Een groot aantal leden heeft er al voor gekozen de contributie via automatische incasso te voldoen.
In de derde week van januari zal de contributie voor het komenden kalenderjaar afgeschreven
worden. 
Heeft u nog geen machtiging tot het doen van de automatische incasso ingevuld? Hieronder vindt
u de informatie voor de betaling van de contributie.   
Betalen kan via Rabobank NL47 RABO 0348 0587 80. Vermeld hierbij uw lid nummer zoals vermeld
op het adreslabel van dit clubblad. Voor buitenlandse betalingen is de Swiftcode van de bank
RABONL2U. Het betalen via automatische incasso werkt het meest efficiënt, voor zowel u als ons.
Heeft u nog geen incassoformulier ingevuld dan vragen we u om dat alsnog te doen. U vindt het
formulier hieronder, of u kunt het aanvragen via penningmeester@saarlooswolfhonden.nl
 
 

8



Kennels en fokkers die vrijblijvend meer 
informatie willen, kunnen dit via het 

contactformulier op de site kenbaar maken, 
dan nemen we snel contact met u op.

Slecht eten, huidklachten, 
spijsverteringsproblemen? 

Denk dan direct aan Canex 
Dynamic. Adult Fish & Rice 

bijvoorbeeld is geschikt voor 
zelfs de meest gevoelige hond! 

•  Premium kwaliteit voor een 
normale prijs

•  Een complete lijn voor 
alle leeftijden en alle 

voedingsbehoeftes
•  Geen synthetische conservering 
en/of synthetische geur-, kleur- en 

smaakstoffen
•  Een Nederlands product met al 45 jaar 
lang tevreden gebruikers

Canex Dynamic 
Natuurlijk goed voor honden,

natuurlijk goed voor u!

NATURES
BEST

Canex Dynamic, een merk van Arie Blok Diervoeding
Postbus 30 · 3440 AA Woerden · www.canex.nl

Telefoonnummer verkoop: 0348 57 47 27

unieke kennel regeling
voordeel

kijk op 

www.canex.nl

voor een  

verkoopadres

in uw buurt
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In Memoriam
Afgelopen maanden kregen wij bericht van overlijden van enkele Saarlooswolfhonden van onze
leden. Wij wensen hun heel veel sterkte toe met het verlies!
 
 

Tacaya Travolta Timberley 29.03.2003 - 26-09-2017
Rebecca, Ruben, Deborah en Jos hebben ons van het droevige nieuws in kennis gesteld dat ze op
dinsdag 26 september 2017 Caya (Tacaya Travolta Timberley, geboren op 29 maart 2003 uit Gythe
en Trigger, beide Timberleys)  hebben (moeten) laten inslapen. 
Caya heeft naar onze mening een fantastisch hondenleven gehad. Ze was veel 'on the road' en
kon oh zo genieten van haar dagelijkse maaltijden en rustmomenten. Ze heeft in haar 14,5 jarig
leven veel vrienden gehad. Haar grote liefde was Eyak (Eyak Excalibur Timberley). Met hem is ze
zeven jaar lang heel veel samen geweest en samen hebben ze héél veel wandelingen gemaakt. 
 
Caya was een fantastische Saarloos, niet altijd even makkelijk in de omgang, maar 'oh zo lief'!
We missen haar. 
 
Volgens mij zeggen foto's meer dan woorden, daarom onderstaand een fotselectie uit Caya's leven:
 
Groeten uit het zuiden,
Rebecca en Ruben
Deborah en Jos
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Enki Emric Esa Nahubiya, 03.07.2004 - 22.09.2017 
Ruim 13 jaar geleden is Enki bij ons geboren samen met Esa. Twee reutjes van moeder Anly.
Eerder hadden wij al eens een nest van negen puppen in Den Haag op de flat. Dan zou het met
deze twee in een eengezinswoning in Bingelrade, in de zomer, toch een stuk makkelijker moeten
zijn. Voor ons gevoel hielden deze twee ons net zo veel bezig als toen die negen. Enki was een
beetje de gangmaker van de twee. Als Esa sliep lag Enki nog te kijken wat hij kon gaan uitspoken,
alleen of eerst Esa even wakker maken. Dat er veel mensen op bezoek kwamen is normaal, maar
leuk was het dat zijn vader Iyatan is langs geweest. Bijzonder was dat zijn opa en overgrootvader
ook op visite kwamen. 
 
Een van de mensen die op bezoek kwam was Alain Neuray, de toekomstige eigenaar van Enki. Hij
was direct helemaal weg van hem. Met negen weken is hij hem komen halen. Hij hield ons de
eerste jaren goed op de hoogte van zijn belevenissen met Enki. Helaas verwaterde dat want Alain
was een puur Franstalige Belg. (Een taal waar wij beide niet goed in zijn…..)

 
In maart 2005 zijn we met Youra en Anly bij Enki op bezoek gegaan. Jan was er ook zodat er nog
wat te kletsen viel. We hebben daar gezellig gewandeld. De volgende jaren waren het Jan en
Katrien die contact hielden met Alain. Ze leerden Alain en Enki kennen als een heel hecht stel, die
sterk met mekaar verbonden waren. Net als Enki, was Alain behoorlijk eigenzinnig. Hij had zo zijn
ideeën over hoe met een hond moest worden omgegaan en wat je minimaal voor hem moest
doen. Hierdoor leefde Enki een luxueus en vrijgevochten bestaan. Hij was een trotse, grote, sterke
en mooie reu. Jammer genoeg waren er ook kanttekeningen te plaatsen.  Enki werd veel te zwaar
en niet de handigste in de omgang. Tot medewerking aan de fokkerij was Alain, jammer genoeg,
niet te bewegen. Samen wandelen was hun grote passie. Het hele dorp kende hem als “l’homme
du loup”.  Doorheen de jaren begon de tand des tijds langzaamaan bij Alain en Enki zijn tol te
eisen.  Met de leeftijd kwamen de kwaaltjes en vooral bij Alain de grotere fysische problemen.
 
1 september dit jaar kreeg Jan telefoon dat Alain in slechte toestand plotseling in het ziekenhuis
was opgenomen en dat Enki alleen in huis lag. Wij zijn daar naar toe gegaan en troffen Enki in niet
al te beste toestand aan. Van de zoon van Alain hoorden wij het hele verhaal hoe het de dag ervoor
gelopen was. Er was een dierenarts bij Enki geweest die adviseerde om hem in te laten slapen. De
kans dat Alain nog thuis zou komen was zeer klein. Daarop besloten wij om Enki mee te nemen om
rustig thuis zijn toestand te bepalen en hem nog een kans te geven. Terug thuis direct bij een voor
ons vreemde weekend dierenarts langs gegaan voor een eerste controle. Deze was niet al te best,
maar gezien de stress van de laatste 24 uur namen we hem mee naar huis, om hem eerst eens tot
rust te laten komen. Onze dames (Ayka en Ohze) ontvingen hem vriendelijk en respectvol. In de 2
weken die volgden werd duidelijk dat Enki het niet makkelijk had en eigenlijk op was. Na een bezoek
aan onze eigen dierenarts met zijn bevindingen en een goed gesprek is, in overleg met andere
bestuursleden en met toestemming van de zoon van Alain, besloten om het leven van Enki te
beëindigen. Het lichaam hebben wij begraven zodat Alain, mocht hij het ziekenhuis verlaten, nog
een graf kon bezoeken.
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Toen Alain in het ziekenhuis het bericht over zijn Enki kreeg, is hij met de foto’s, nog bij ons genomen,
in zijn handen gestorven. Alain werd gecremeerd met de foto’s en enkele haren van Enki.
 
Een zeer aparte ervaring voor ons om een hond de eerste 9 weken als pup in huis te hebben en
dan 13 jaar later zijn laatste 2 weken en een zo moeilijke beslissing te moeten nemen. Het afscheid
viel zwaar.
 
Mogen beide rusten in vrede….
 
Willem en Gonny.
Enki is 13 jaar en 2 maanden oud geworden. Hij was een zoon van Amadeo  en Exanlyna Esuleika
Timberley (roepnamen Anly en Iyatan).

Chayka, 21.03.2003 -15.10.2017 
 
Hille Spiliers stuurde ons bericht om het overlijden van Chayka te melden. Zij was een dochter
van Eskylian Egahvo Timberley en Xanthe Perro-Lobo.
We missen haar enorm maar zijn dankbaar dat we zoveel jaren met haar mochten samenleven.
Ze is 14 jr, 6 mnd oud geworden.

Ibasco,  09.11.2005 - 20.04.2017 
Cees Bootsmann liet ons afgelopen april weten, dat zij afscheid hebben moeten nemen van Ibas
co. 
Ibasco was een zoon van Eyatri Elupo Timberley en Estiga Ewina Timberley. Hij is 11 jaar en 5
maanden oud geworden. 
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Lezing hondengedrag: Back to basic / Mini fotoshoots
 
Zet het in de agenda! 
4 februari 2018 nodigen we u uit voor een dag met wandelen, mini fotoshoots met HvZ foto
grafie en een interessante lezing over hondengedrag door Connie Berendsen.

Wandeling door het Westerpark

Het Westerpark is een groot park in hartje randstad en één van de groene schakels die Midden
Delfland met het Groene Hart verbindt. Op 225 hectare (vergelijkbaar met de grootte van 450 voet
balvelden) is veel te doen en te beleven voor de natuurliefhebber. Dankzij de verscheidenheid en
enorme waterrijkdom is het park weelderig groen. Het beheer van het park is zoveel mogelijk op
de natuur gericht. Zo blijven in de bosgebieden en struwelen omgewaaide en omgetrokken bomen
gewoon liggen. Gesnoeide takken worden op houtrillen gelegd, als schuilplaatsen voor vogels en
kleine zoogdieren. De graslanden worden beheerd als hooiland.
 
Lezing hondengedrag: Back to Basic 
Connie Berendsen, oa auteur van het boekje "bewust van hondengedrag", is op veel vlakken ac
tief in de hondenwereld. Ze fokt zelf (oud) Duitse Herders en Doggen, maar heeft daarnaast ook
een succesvolle hondenschool. Daarnaast geeft ze verschillende workshops (van etherische oliën
tot multilijn), is regelmatig te vinden op de Soesterduinen om actief met honden te werken aan
sociaal gedrag tijdens het wandelen, en heeft een stichting Animal 4 Health. Ze gaat uit van een
Back To Basic gedachte in haar trainingen en bij het opvoeden van honden. Gewoon samen 
ontspannen kunnen wandelen en leven met onze honden, al dan wel of niet aangelijnd.
 

Een bevlogen persoon, met een drukke agenda en een sterke achtergrond in de gedragstherapie.
Ik ken haar via haar werk met Sterling, een onbesuisde jonge Duitse Herdershond, die door zijn

eigen baasje opgeleid wordt tot haar blindengeleide hond.
Een mooi voorbeeld hoe met de juiste begeleiding heel veel
gedrag omgebogen kan worden. Maar tevens ook een
mooi voorbeeld dat zonder begeleiding soms een vriende
lijke hond kan ontaarden tot een uitvallend monster. Ik ben
dan ook erg blij samen met haar een datum te hebben
kunnen prikken voor een mooie middag met onze Saarloos
wolfhonden. Ze zal ons meer vertellen over hondengedrag.
Onze honden staan dicht bij de natuur, ze beheersen de
lichaamstaal nog tot in de puntjes, maar wat is nu de grens
tussen rastypisch gedrag en bij te sturen of zelfs onwenselijk
gedrag? Hoe kunnen we onze honden als baasje beter
lezen en wat kunnen wij doen om Back to Basic gewoon te 
kunnen genieten van onze honden tijdens wandelingen, de
dagelijkse dingen en ontmoetingen met andere honden.
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MiniShoots met HvZ Fotografie

Veel van de mooie foto's die we ook dit keer weer in ons clubblad geplaatst hebben, komen van 
de hand van Harold van Zandvoort. Nu is fotograferen op show vaak een echte uitdaging. Een
ongewone situatie voor baas en hond, drukte en riemen en halsban
den. 
 
We zijn dan ook extra blij met enerzijds de mooie foto's die we al jaren
van Harold ontvangen, maar anderzijds dit mooie aanbod voor onze
leden. Voor slechts 10.- Euro per hond zal Harold een minishoot
aanbieden, buiten in de vrije natuur. 
10 euro, +-10 minuten fotograferen en per deelnemer 3 foto's op groot
formaat per e-mail ontvangen. Een buitenkansje!
 
Opgeven voor de minishoots kan bij Harold: harold@harvz.nl
Opgeven voor de lezing bij: immers@saarlooswolfhonden.nl
 
We verzamelen om 10.30 bij
Bowling & Recreatiecentrum Westerpark
Heuvelweg 4
2716DZ Zoetermeer
 

Vervolg en laatste deel: Przewalski paarden
Het gedrag in een kudde Przewalski paarden:
Bij onze eerste fok hengst was het direct duidelijk; hij is de onbetwiste leider van de kudde. Altijd
alert en waakzaam; bij onraad altijd op onderzoek en de merries veilig stellen. Het paardenperk
was zijn domein waar hij ons accepteerde, maar in de gaten hield. Wij kennen ervaringen uit an
dere dierentuinen waar de hengst geen verzorgers accepteert. Toen er veulens kwamen stond hij
zeer nadrukkelijk tussen ons en de veulens in. In het begin van de fok vertelde de coördinator dat
veulens een kleine 2 jaar in de kudde kunnen blijven. Toen onze eerste veulens 18 maanden waren,
begon het te stoffen op het perk. Met de dag ging de hengst steeds nadrukkelijker achter zijn
veulens aan en niet zachtzinnig. Hij maakte ook geen onderscheid tussen een hengst of merrie
veulen. Wij voelden het aankomen. We moesten ingrijpen. De hengst bepaald hoe lang een veulen
in de kudde blijft en niet de coördinator. Als we niet in zouden grijpen konden we er op wachten
tot we twee dode veulens op het perk zouden aantreffen, want dat is wat er zou gebeuren. Dit
natuurlijke gedrag is de bescherming tegen inteelt; een hengst zal nooit zijn eigen dochter dekken
en een merrie zal nooit door haar zoon gedekt worden. De hengst veulens zoeken aansluiting bij
vrijgezellen groepen en de merrie veulens worden door hengsten ingelijfd in hun kudde.
 
We hebben de veulens op stal gezet met een klein perk aan de achterzijde, uit het zicht van de
hengst. Dat was voor onbepaalde tijd want hier had de coördinator niet op gerekend en moest
naarstig op zoek naar locaties voor hun. Op slag veranderde het gedrag van de hengst; wij waren
niet meer welkom op zijn perk. Hij zou ons er met kruiwagen en al van af schoppen. De enige ver
klaring die wij hiervoor kunnen verzinnen is dat hij de controle volledig kwijt was. Al kon hij de
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veulens niet zien, hij wist donders goed dat ze er waren, hij kon ze horen en ruiken. Nadat de veulens
waren vertrokken zijn we de volgende dag weer het perk op gegaan en waren we weer welkom
als of er niets was gebeurd.
 
Tsgaan, onze oudste merrie, 20 jaar, was wegens haar gezondheid uitgesloten voor de fok. Maar
haar taak in de kudde was ons al snel duidelijk. Als er een merrie was bevallen dacht de hengst
maar aan 1 ding; zo snel mogelijk een nieuw veulen maken. Maar zo werkt het niet. Ik had al gemeld
dat een merrie 3 weken nodig heeft voor zij weer zaad kan ontvangen. Maar dat geduld opbrengen
is voor de hengst erg moeilijk. En daar is de taak voor Tsgaan. Zij schermt de pas bevallen merrie
af voor de hengst.
 
En heel eerlijk, de hengst, een macho in de bloei van zijn leven en Tsgaan toen al niet meer zo vast
op haar benen, hij zou er overheen walsen zonder het te merken. Dat gebeurt dus niet, zodra zij
voor zijn neus verschijnt, bindt hij in, draait hij om en loopt weg. Respect voor de oude dame.
Werkelijk geweldig om te zien.
De veulens; ik heb al gemeld dat ze anderhalf jaar blijven. Dat betekend dat als ze één jaar zijn ze
broertjes en zusjes krijgen. De eerste dagen zitten die aan hun moeder vast geplakt als me and my
shadow. Maar dan gaan ze op onderzoek uit en steeds wat verder van hun moeder vandaan. En
daar komt de taak van de oudste veulens, zij moeten gaan babysitten. Dit, om hun moeders te
ontlasten, is werkelijk een genot om naar te kijken. Die ouderlingen die hun uiterste best doen om
die jonge snaken bij elkaar te houden. Bij de eerste 2 veulens was het al duidelijk en dat werd
bevestigd toen die 3 er bij kwamen. De veulens van de leidende merrie zijn of brutaler of mogen
meer wegens het aanzien van hun moeder.
 
6 Weken geleden hebben we afscheid genomen van Tsgaan (ondertussen 30 jaar), ze was op. Na
sectie was duidelijk dat ze nog meer op was dan we uiterlijk zagen. De laatste jaren was al duide
lijk dat ze niet meer in de rangorde zat maar gerespecteerd werd door de kudde. De merrie onder
aan in de rangorde probeerde regelmatig om boven Tsgaan te komen, maar werd door Chatgal,
de leidende merrie, tot de orde geroepen. Toen de tweede fokhengst werd geïntroduceerd ver
scholen de 3 merries zich achter haar en duwden haar min of meer naar voren. Ga jij maar bij die
nieuwe kerel kijken! Mogelijk door haar rust en uitstraling dat deze introductie zo soepel verliep. Nu
zij er niet meer is, is er onrust tussen de merries. Chatgal, 23 jaar, bemoeit zich er weinig mee. Maar
de 2 andere met 1 jaar in leeftijd verschil, strijden om de tweede plek. Over binnenkort is het gedaan
met de huidige hengst (zijn lichaam komt toe aan de wetenschap; er wordt uitgebreid onderzoek
gedaan naar de onvruchtbaarheid) en begin april komt de nieuwe binnen, een redelijk jonge
hengst, maar wel een die zich al bewezen heeft. Dat wordt weer een spannende, leerzame, boei
ende en hopelijk leuke tijd. Daar kijk ik zeer naar uit.
 
Willem Cloosterman.

Begin juni (2 maanden later dan gedacht) ben ik
de nieuwe hengst gaan halen in Keulen. Zijn
naam is Solero, een 8 jarige hengst. Na aankomst
heeft hij eerst een uur op de separatie gelopen
zodat hij en onze merries door het gaas contact
konden maken. Daarna hebben wij hem erbij
gelaten. Het was een hele rustige introductie. Hij
was meer geïnteresseerd in het gras, want in
Keulen staan de paarden op zand, dan in de
merries. Zij trachten wel hem om beurten uit te
dagen. In de dagen erna kwamen de eerste dek

pogingen tot stand. Bij een van de merries is een goede dekking gezien, wat niet wil zeggen dat
ze zeker bevrucht is en wat ook niet wil zeggen dat de twee andere merries niet gedekt/bevrucht zijn.
Het is nu een kwestie van geduld, volgend voorjaar zullen we meer weten.
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Mag het ietsje meer zijn…. 
Net als bij mensen, zie je in de tegenwoordige tijd steeds vaker overgewicht bij honden.
 
Een ziekte of speciale situatie daargelaten wordt overgewicht bij mensen veroorzaakt door het leven
wat we tegenwoordig leiden. Er is veel comfort – we hebben het zelden koud en hoeven niet veel
inspanning te leveren om eten op ons bord te krijgen in de vorm van verzamelen of jagen. Als we
al verzamelen, beter bekend als boodschappen doen, gebeurt dat vaak met de auto.
 
Ons voedsel, in deze tijd, staat mijlenver ver van ons oorspronkelijke voedsel. Het wordt of genetisch
gemanipuleerd of zodanig bewerkt in fabrieken dat ons lichaam de grootste moeite heeft om het
als voedsel te herkennen. Stress en alle chemische stoffen om ons heen verstoren onze hormoon
huishouding. Met alle gevolgen van dien: veel chronische en welvaart gerelateerde ziektes.
 
Ook overvloed speelt een grote factor bij een slecht voedingspatroon. Elk wakker moment wordt
je geconfronteerd met eten. Het is overal voorhanden en wordt ook actief aangeboden door
middel van advertenties en lokkertjes. Kijk maar eens bewust om je heen. Advertenties in bladen
en op televisie, op de radio en via social media. Als je op pad bent, kom je overal gelegenheden
tegen om eten te kopen of te nuttigen.
 
Eten en drinken staan synoniem aan gezelligheid, vrienden, ontspanning…
Hoe vertaalt zich dit dan naar de honden? Op dezelfde manier!  Wij krijgen voor onze honden
dezelfde ‘wave’ aan prikkels en verleidingen over ons heen. En ook voor honden is er een grote
verscheidenheid aan eten te verkrijgen.
 
Waar vroeger de mens at om in leven te blijven, at de hond vaak gewoon mee. Als je zelf geen
overdaad hebt, kun je die ook niet delen met je huisdier. Tegenwoordig is er veel overvloed en we
worden aardig ‘bewerkt’ om onze welvaart te delen met die- en datgene wat ons dierbaar is.
Honden kopen niet zelf hun eten. Dat doen wij.
 
Iemand is zo slim geweest om droge brokvoeding voor honden uit te vinden en dit goed in de markt
te zetten. ‘Het is makkelijk te bewaren, te voeren en het is goed voor je hond.’ Het is begonnen met
het grootste argument “compleet”.  Door voor je hond een compleet voer te kopen, weet je zeker
dat je hond alle noodzakelijke voedingsstoffen binnenkrijgt. In de loop der jaren zijn er argumenten
bij gekomen. De eigenaar wordt handig bespeeld en emotie doet kopen. Er is speciale voeding
voor pups gekomen, daarna speciale voeding voor de senior, speciale voeding voor speciale
condities en aandoeningen. Speciale voeding voor specifieke rassen en dan ook nog speciale
voeding voor te zware dieren.
 
Naast brokken kwam ‘Diner’ om onderscheid te maken tussen de maaltijd in de ochtend en de
maaltijd in de avond. Vlees, want de hond is toch van oorsprong een vleeseter. Eerst in blik,
daarna diepgevroren. Met het stijgen van de welvaart in steeds luxere uitvoeringen en steeds meer
en duurdere marketing.
 
Ook de markt voor bijvoeding of beter gezegd snoep is een gigantische. Ook daar wordt geschermd
met het gegeven dat je die producten toch echt voor je lieveling moet kopen. Ze zijn zo goed voor
hem. Speciaal voor z’n tanden, z’n vacht, z’n leervermogen, z’n conditie etc. etc.
 
Een hond, opportunistisch als die is, zal pakken wat hij te pakken kan krijgen, maar de mens is toch
echt een gewillig slachtoffer van de marketing en het zijn de emoties van de eigenaar die vakkun
dig bespeeld worden en die leiden tot de aankoop van de voeding en de snacks. Wij gaan overstag
voor de leuke vormpjes en de kleuren die suggereren dat er iets met groente, lees vitamines, gedaan
is.
En dan de hoeveelheid. Volg de tabellen op de verpakkingen en je kunt er bijna zeker van zijn dat
je hond te dik wordt.
 
Helaas blijft dit alles niet zonder gevolgen. Net als dat bij mensen de gezondheidszorg een gigan
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tische markt geworden is, groeit de gezondheidszorg voor dieren overeenkomstig. Ook onze huis
dieren kennen meer en meer welvaartsziektes.
 
De gevolgen van overgewicht zijn voor honden niet leuk. Zij worden minder actief, voelen zich
slechter (ook al lijkt dit vaak niet zo, maar wordt dit pas duidelijk als ze afvallen), ze krijgen eerder
last van het bewegingsapparaat doordat dit overbelast wordt door het te hoge gewicht, artrose,
huidklachten en smetten van huidplooien -soms zijn ze zo dik dat ze zichzelf niet meer goed kunnen
verzorgen! Een slecht gebit vanwege de verkeerde voeding en teveel eetmomenten. Diabetes, nier
en lever problemen, hart en vaataandoeningen, kanker en hormonale problemen. Noem maar
op. De levensverwachting neemt af, uw dier leeft naar alle waarschijnlijkheid tot wel twee jaar korter!
 
De risico’s van narcose worden groter, terwijl de kans op noodzakelijk ingrijpen groter is. Dieren met
veel overgewicht zijn ook moeilijker te opereren door het vele vet wat in de weg zit.  Natuurlijk kan
een slanke hond ook ziek worden, maar de kans op problemen is bij een hond met overgewicht
toch wel vele malen groter.
 
Doe je hond en jezelf een plezier. Voer met mate en “met je ogen”! Hiermee bedoel ik: kijk naar je
dier. Is het actief en vrolijk, ziet het er goed uit? Wordt je hond dikker, geef minder. Wordt je hond
dunner, geef iets meer. Het is werkelijk zo simpel als dat.
Wat je moet voeren, brok, vlees of met de pot mee, is weer een heel ander discussie. Er zijn meer
dere factoren die van invloed zijn op de uiteindelijke keuze. Verdiep je eens in wat er eigenlijk alle
maal op de markt is. Probeer eens te ontdekken wat er allemaal in het voer van je dier verwerkt zit.
En houd in gedachten dat er een bedrijf achter zit dat winst wil maken en heel goed weet hoe dat
te bereiken. Voer met mate!
 
Ik wens u allen voedzame, lekkere en vooral gezonde feestdagen!
 
Monique Mertens, Paraveterinair.

 
 
  

17



18



19



20



21



22



23



24



25



Over hoe iets uit de hand kan lopen en wat nu?
Zoals vele van jullie wel meegekregen hebben via de Social Media en het magazine Dogzine is een
nederlandse “fokker” in Frankrijk veroordeeld tot 4 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf voor
allerlei problemen met het houden van honden.
 
Hoe zit het nu precies?
 
Deze mevrouw heeft jarenlang Saarlooswolfhonden en andere rassen gefokt onder verschillende
kennelnamen in Nederland en in Frankrijk. Haar kennel in Frankrijk is door de tijd gegroeid en het
aantal honden is haar teveel geworden.
 
In mei 2017 zijn er 119 honden in beslag genomen vanwege het feit dat deze honden slecht verzorgd
werden en dat mevrouw zich niet aan de regels hield omtrent het houden en vermeerderen van
honden. Een aantal honden mocht zij nog behouden, mits ze deze dieren beter zou verzorgen.
Er is een strafrechtelijk onderzoek geweest en de rechter heeft haar veroordeeld.
 
De in beslag genomen honden zijn verdeeld over de verschillende asielen in Frankrijk alwaar toe
gewijde dierverzorgers en trainers druk doende zijn de honden te socialiseren en tot een goede,
gezonde conditie terug te verzorgen. Indien mogelijk en niet te erg getraumatiseerd, werden en
worden de honden herplaatst in veilige, gezonde leefsituaties. Hopelijk gaan velen van hen alsnog
een lang en gelukkig leven leiden.
 
Het bestuur heeft er bewust voor gekozen niet te bemiddelen bij het plaatsen van deze honden bij
haar leden, maar besloten, middels een bescheiden financiële bijdrage namens de vereniging en
het doorsturen van bijdrages van enkele leden, deze honden een steuntje in de rug te geven.
 
De NVSWH kent een lange geschiedenis met deze persoon. In het verleden is door voormalige
bestuursleden een onderzoek gedaan naar de fokkerij die deze mevrouw bedreef en de wijze
waarop de honden gehouden werden. Naar aanleiding van dat onderzoek is een lijvig rapport
verschenen met allerhande bewijsmateriaal dat duidelijk maakt dat deze fokker er aparte ideeën
op na houdt/hield over wat nu eigenlijk serieuze Saarlooswolfhonden fokkerij is en wat de regels
omtrent het fokken van raszuivere stamboomhonden zijn. Dit tot grote frustratie en teleurstelling van
de NVSWH, die haar zo geliefde ras ernstige schade toegebracht zag door de fokprodukten die
door mevrouw de wereld in geholpen werden.
 
Het lijvige rapport is aan de Raad van Beheer overhandigd, maar helaas zag de Raad geen mo
gelijkheden hier iets mee te doen. Jarenlang hebben de praktijken ongestoord voort kunnen gaan
met alle schadelijke gevolgen van dien voor het ras.
 
Nu is haar een halt toegeroepen. Voor hoelang? Dat zal de toekomst leren. Hopelijk kan het ons
zo dierbare ras herstellen van de grote schade die het aangedaan is. Op www.dogzine.nl zijn arti
kelen gepubliceerd en deze worden nog vervolgd. Het bestuur volgt deze met interesse in de hoop
dat de gang van zaken vakkundig op een rijtje gezet wordt. Zij heeft de redactie aangeboden meer
informatie te geven indien gewenst.
 
Mocht u vragen hebben en/ of meer informatie willen, neem dan contact op met het secretariaat:
secretariaat@saarlooswolfhonden.nl
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15 jaar geleden
Daar was ze dan. Roxanne. Brutaal, zwarte snuit
en ondernemend. Een pup met een eigen wille
tje. Samen met Shiva, Lupa en Falkor een roedel
vormend. Ook Hagar voegde zich hierbij en een
drukke tijd was aangebroken. Na enkele maan
den waren ze allemaal gesetteld en ging alles
voorspoedig. Toen Roxanne 2½ jaar oud was
kwam er een schitterend nest. De puppen gin
gen de deur uit en de rust was weergekeerd.
 
Na ongeveer een jaar was de rust gedaan. Er
ontstonden vechtpartijen tussen Lupa en Roxan
ne. Dit liep zo hoog op dat we een van de twee
moesten herplaatsen. Daar Lupa al een stuk
ouder was hebben we er voor gekozen, in over
leg met Diny en Frits, dat wij Roxanne, met pijn in
ons hart, naar Sandra Reijs zouden brengen.
Daar werd ze met open armen ontvangen. Een
liefdevol huis waar Roxanne tot op heden een
geweldig leven leidt. We zijn Sandra en haar
gezin dankbaar dat Roxanne het zo fijn heeft.
 
Ze is nu 15 jaar en in goede conditie. We zijn heel
trots dat deze dame het zo goed doet en bijna
vier jaar bij ons heeft mogen wonen.
 
Sanja en Julia Pau.   

Roxanne
26 okt. 2017 is Roxanne 15 jaar geworden, buiten
haar zwakker wordende achterhand na is ze
verder gezond. In 2006 kregen wij Roxanne, met
behoorlijke tegenzin werd ze gebracht door
Sanja en Julia. Het wennen duurde eventjes,
begrijpelijk, Roxanne werd uit haar vertrouwde
omgeving gehaald en daar stond ze dan tussen
een stelletje vreemden.
Met Chief [Shiva] als nieuw maatje had ze haar
plekje snel gevonden.
 
Roxanne heeft een zacht karakter en heeft nooit
iets ondernomen wat niet door de beugel kon.
Behalve dat ze de nodige ondeugende  trekjes
had en heeft, zo klom ze graag op tafel of er nog
wat te halen viel. De laatste paar jaar is haar
nieuwe ondeugd bier, ze is er verzot op en laat
de kans niet liggen om een flesje om te stoten
met haar neus.
Op deze leeftijd mag ze wel een drupje, dat heeft
deze grand old lady wel verdiend. Ze  loopt nog
graag een klein blokje rond gaat elke avond nog
de trap op. Liever niet maar ze wil niet alleen
blijven, de truus.
Wij hopen dat  wij nog lang met Roxanne samen
kunnen zijn. 
 
Sandra Reijs 
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Showresultaten
Heb je met jouw hond ook deelgenomen aan een show, laat het ons dan weten. Heb je foto's van
de show, stuur deze dan mee. Mogelijk kunnen we deze dan bij het bericht gebruiken.  Zo kunnen
wij de uitslagen de aandacht geven die deze verdienen. Stuur een mailtje naar immers@saarloos
wolfhonden.nl en vermeld daarin:
Naam van de hond:
Ingeschreven in: puppyklasse/jeugdklasse/open klasse/fokkersklasse/ kampioensklasse
Naam van de show:
Keurmeester:
Keurverslag:
Aantal deelnemers:

Maastricht 1 Oktober 2017
Keurmeester: I. Bortel (DE)
Teven:          
Openklas: Ohzesde, eigenaar W. Cloosterman.
Mittelgrösse, mittelkräftige Hundin. Femininer
Kopf, Egale Rücke. Zum Hund passende Brustver
hältnisse, lange laufknochen, correcte Winkelun
gen. rassentypische Bewegungsablauf. Lauft
gerade. 2 uitmuntend res. CAC/res.CACIB
 

Langdorp-Wolfsdonk (BE) 3 Sep
tember 2017
Rasspeciale voor Saarlooswolfhonden, georga
niseerd door de BSWV.
Keurmeester: J. Ebels
Reuen:
Openklas: Omer, eigenaar dhr en mevr. van der
Geer- de Wit Cornelis. 2.5 jaar, mooi type reu, met
een heel mooi gevormd hoofd, prima gedragen
oren, mooi geplaatste lichte ogen, compleet
schaargebit, mooie nek, rechte rug die strakker
kan, prima ontwikkeld lichaam, goed gehokete
voor en achterhand. Prima stand, mooie wolfs
grauwe kleur, gaat moeiteloos met goede stu
wing en een tikje vrolijk gedragen staart. Vrien
delijke en vrije hond. 2 uitmuntend res.CAC
Teven:
Jeugdklas: Khalibisnya Maginwulf Mooryn*,
eigenaar C. de Graaff. 9 maanden, heel mooi
type teef, prima ontwikkeld en zeer vrouwelijk, zij
heeft ongeluk gehad in haar jeugd waardoor
haar kaak gebroken is geweest en ontzet hier
door staat de snuit iets scheef en schaart gebit
niet meer goed. Het gebit is compleet met sterke
elementen, mooie ogen, prima gedragen oren,
een in aanleg mooi gevormd hoofd. Mooie hals
rug belijning ,prima lichaam voor leeftijd, goe
de hoeking voor en achter, mooie beenstand,
mooie wolfsgrauwe vacht, goed gedragen
staart en attractief en elegant gangwerk . Vrien
delijke hond ,met een correct terughoudend
karakter. 2 uitmuntend
Openklas: Ohzesde, eigenaar W. Cloosterman,
2jaar, elegante teef van mooi type, vrouwelijk
hoofd, mooi gevormd. Lichte ogen, prima gedra
gen oren, schaargebit, mooie bovenbelijning,
prima ontwikkeld lichaam, mooi evenredig voor
en achterhand. Goede beenstand, wolfsgrauwe
vacht, niet in volle vachtconditie, gaat moeite
loos met goede stuwing, goed gedragen staart,
vriendelijke terughoudende teef. 3 uitmuntend

Internationale Ausstellung Dort
mund 14 Oktober
Keurmeester: Rony Doedijns.
Reuen:
Openklas : 2 U Omer, eigenaar: Mr en Mevr. van
der Geer-de Wwit Cornelis. Korr. aufgebaute, gut
entw. Rüde von güter Grösse, sehr typ. in Kopf,
sehr schön in Augen und Ausdrück. Typ. Pigment,
nicht ganz stabil in der Front, im Stand und i.d.
Bewegung. Typ. Winkelungen i.d.Hinterhand,
sehr schönes Haarkleid und Farbe, genügend i.
d. Bewegung, typ. in Wesen. 2 Uitmuntend res.
Anw.Dt.Ch.VDH res.CAC/res.CACIB
Teven:
Jeugdklas : Whitefang´s Coco Chanel Jolie of
Angou Loup´s Mountain*, eigenaar S.
Sass. Hündin, sehr schön im Typ, korrekt im Kopf
und Augen und Ausdruck, typisch im Pigment,
nicht ganz ideal in der Oberlinie in diesem Mo
ment, typ. Winkelungen vorne und hinten, etwas
zu rund in der Kruppe, drückt sich etwas in der
Bewegung bzw. ist noch nicht ganz flüssig und
frei, braucht noch viel mehr Zeit für die Entwick
lung. 2 zeer goed.

Bundessieger Dortmund (DE) 13
Oktober 2017
Keurmeester: Luis Pinto Teixeira (PT)
Reuen:
Openklas: Omer, eigenaar dhr en mevr. van der
Geer-de Wit Cornelis. Good proportions, nice
temperament, good lenght of muzzle,  normal
set of ear, quite good topline, quite good angu
lations behind, moves well, good lenght of tail. 1
uitmuntend Anw.Dt.Ch.VDH CAC/CACIB 
 

* gefokt buiten de Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden
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World Dog Show Leipzig 11 Novem
ber 
Keurmeester J. Wauben
Reuen: 
Openklas: Omer, eigenaar Mr.  en Mevr. D van
der Geer- de Wit Cornelis. 1 uitmuntend. 
Osharik, eignaar S, Götsch. 2 uitmuntend. 
Kampioensklas: Joscha van de Wolfsreuvnik,
eigenaar Mr.  en Mevr. Verbeeck-Tonnard. 1
uitmuntend. BOB Wereld Kampioen
Teven:
Kampioensklas: Whitefang's Ajia Ishani of
Angou Loup's Mountain, eigenaar Mr.  en Mevr.
Verbeeck-Tonnard. 1 uitmuntend. BOS Wereld
Kampioen

German Winner Leipzig, 8 Novem
ber 2017
Keurmeester: Satu Ylä Mononen (Fin)
Reuen: 
Openklas: Osharik, eigenaar S. Götsch. 1
Uitmuntend

Winnershow, Amsterdam, 10 De
cember 
Keurmeester: Myriam Vermeire (BE)
Reuen:
Openklas: Mysmoke van de Wolfsdreuvnik, ei
genaar Mr. en Mevr. Verbeeck- Tonnard. 2 uit
muntend. Vol. schaargebit, goede verhouding
in hoofd met lichte stop, goede oogkleur en
vorm, oor iets hoger, vold hals, goede lichaams
lengte. Bovenbelijning iets strakker, goede
borstdiepte, iets zwakke pols, hakken eng, goede
vacht, loopt wat nauw achter, mocht wat meer
uitgrijpen. Omer, eigenaar Mr. en Mevr. van der
Geer-de Wit Cornelis,1 uitmuntend. Vol. schaar
gebit, typisch hoofd en goede verhoudingen,
goede oogkleur, oog iets schuiner geplaats zijn,
goed gedragen oor, goede hals en bovenbelij
ning, goede borstdiepte. Typische front, goed
gehoekt v. en a. goede vachtstructuur. Typisch
gangwerk met laag gedragen hoofd, goed
stuwend en uitgrijpend. 
Kampioensklas: Joscha van de Wolfsdreu
vnik, eigenaar Mrn. en Mevr. Verbeeck- Ton
nard. 1 uitmuntend. Volledig scharend gebit,
goed type, mannelijk hoofd, goede snuit en
schedellengte, amandelvormig oog van goede
kleur, goed gedragen oor, mooie halspartij,
prima bovenbelijning; goede borstdiepte,
goede breedte en front, correcte standen en
goed gehoekt, goede vachtstructuur, uitgrij
pend stuwend gangwerk en goed gedragen
staart.Winner BOS Lyco van de Wolfsdreuvnik,
eigenaar R. Hoving, 2 uitmuntend. Vol. schaar
gebit, zeer mooi paralel hfd met goede verhou
ding, oog licht rond van vorm en goede kleur.
Goed gedragen oor, goede hals en rugbelijning,
licht afvallend kruis. Zeer mooie expressie, typisch
front, goede bortsdiepte, goed gehoekt, goede
kleur en vachtstructuur, uitgrijpend gangwerk,
mocht iets meer stuwen.
Veteranenklas: Biko, eigenaar W. Broek. 1 uit
muntend. krap tanggebit, goed hoofd, schedel
iets vlakker, oog iets rond van goede kleur, goed
aangezet oor, goede hals en bovenbelijning,
met afval. kruis. Goede borstdiepte, goed ge
hoekt voor, staat iets ondergeschoven. Uitgrij
pend gangwerk met goede stuwing, maar iets
nauw achter. Veteranenwinner, Beste Veteraan

Bleiswijk 5 November 2017
Keurmeester: mw. Godelieve de Wit- Bazelmans
Reuen:
openklas: Omer, eigenaar Dhr en mevr van der
Geer- De Wit Cornelis. 21/2 jaar, rastypische reu,
mooie maat, prima lengte hoogte verhoudin
gen. Mooi gevorm reuenhoofd met rastypische
expressie, goed aangezet en gedragen oor,
mooi gevormd en geplaatst oog van de juiste
kleur, goede hals, rug kon wat vaster. Goed
gehoekt voor en achter, nog wat smal ind e front.
Passende bone, voeten mochten wat krachtiger,
goede staart en staartdracht. moete ven op
gang komen, maar laat dan een wolfachtig
gangwerk zien. Prima vacht en gedrag.  1 uit
muntend CAC/CACIB BOB
 
Eindkeuring Beste Nederlandse rassen als
eerste geplaatst.

IRAS EN NRAS Karlsruhe (DE) 2 en 3
December 2017
Keurmeester: Laszlo Erdös  / Leos Jancik 
6. Nationale Rassehunde-Ausstellung (NRAS)
Reuen:
openklas: Osharik, eigenaar S. Götsch. 3,5
Jahre, typischer Rüde, Scherengebiss, korrekte
Augen und Ohren, proportional gebaut, korrekte
Oberlinie und Rute, rassetypische Bewegungen,
korrekte Winkelungen, korrektes Fell, typischer
Charakter. 1 uitmuntend  BOS

73. Internationale (IRAS)
Reuen:
openklas: Osharik, eigenaar S. Götsch. Guter
typischer Rüde, guter Kopf, elegante Ohren, typ.
helles Auge, korrekte ober-unter Linie, gute Be
wegung. 1 uitmuntend  BOB
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Kynologische hoogtepunten
We zijn trots op alle resultaten van onze Saarlooswolfhonden op de verschillende shows in binnen
en buitenland. Daarom ziet u in elk clubblad weer een overzicht van alle uitslagen en keurverslagen.
Sommige prestaties verdienen het echter om extra in het zonnetje gezet te worden. 
 
Lyco van de Wolfsdreuvnik 
eigenaar: R. Hoving.
Hond van het Jaar Show 2016, januari 2017, uitgeselecteerd bij de laatste tien honden van in een
totaal van zevenentwintig rasgroep vertegenwoordigers, keurmeester: Mevr. G. de Wit- Bazelmans.
VDH – Spezialrassehunde Ausstellung für Saarlooswolfhunde te Hattingen (DE), BOB. 45 ingeschre
ven Saarlooswolfhonden, keurmeester Mevr. Regina Blessing . 
 
Omer 
eigenaar: Mr. en Mevr. Van Der Geer-De Wit Cornelis
Bleiswijk 5 November 2017: BOB en eerste plaats bij de eindkeuring Nederlandse Hondenrassen,
keurmeester: Mevr. G. De Wit-Bazelmans
 
Joscha van de Wolfsdreuvnik, 
eigenaar/fokker: Mr. en Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J.
Kampioensclubmatch georganiseerd door de NVSWH in de Mortel, BOB en Clubmatchwinner, 54
ingeschreven Saarlooswolfhonden 
World Dogshow Leipzig: World Winner (Wereldkampioen) en BOB 
 
Whitefang's Ajia Ishani of Angou Loup's Mountain
eigenaar/fokker: Mr. en Mevr. en Juffrouwen Verbeeck-Tonnard Jan & M. & J
World Dogshow Leipzig: World Winner (Wereldkampioen) en BOS 
Kampioensclubmatch georganiseerd door de NVSWH in de Mortel, BOS, 54 ingeschreven
Saarlooswolfhonden 
 
KAMPIOENEN
de volgende honden haalden in het afgelopen jaar "kampioenstitels":
Omer, eigenaar: Mr. en Mevr. Van Der Geer-De Wit Cornelis, Nederlands Kampioen (Ned Kamp.) 
Ohzesde, eigenaar: W. Cloosterman, Nederlands Kampioen (Ned Kamp.)
Osharik, eigenaar: S. Götsch, Duits (VDH) Kampioen
Biko, eigenaar: W. Broek, Nederlands Kampioen (Ned Kamp.)

Teven:
Jongste puppyklas: Charon*, eigenaar: B.
Mokveld. 1 veel belovend, Scharend gebit, goed
teventype, goede verhouding schedellengte,
oor iets verder geplaatst zijn, nog voldoende licht
van kleur, goed gedragen oor, goede hals rug
belijning die iets strakker mocht, goed gehoekt
v. en a., goede kleur van vacht, reeds vlot
gangwerk voor de leeftijd. Beste jongste pup.
Openklas: Fylgja*, eigenaar N. Smit- le Poole. 1
uitmuntend. Scharend gebit, mooi paralel hoofd
met goede verhouding schedel. Amandel vor
mig ook van goed kleur. Goed aanzet oor, goede
halspartij. Rugbelijning iets onvast. Goede leng
te en goede borstdiepte. Goed front en gehoekt.
Staat achter iets onder geschoven. Uitgrijpend
gangwerk met goede stuwing. Winster BOB.
Eindkeuring bij de Beste Nederlandse rassen
als derde geplaatst. Keurmeester: dhr. Jan
Ebels.

* gefokt buiten de Nederlandse
Vereniging van
Saarlooswolfhonden

 

Kampioensklas: Whitefang's Ajia Ishani of
Angou Loup's Mountain, eigenaar Mr. en Mevr.
Verbeeck- Tonnard. 1 uitmuntend. Volledig
schaargebit, lichte stop, oog van goede kleur;
goed oor iets breed aan de basis, goede belij
ning en borstdiepte en breedte, goede hoekin
gen,staat achter iets ondergeschoven, typisch
uitgrijpend gangwerk met uitgrijpend laag
hoofd
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