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Voorwoord door de voorzitter
Beste leden,
De winter spartelt nog wat tegen, maar het is
onmiskenbaar: de dagen lengen, de eerste
fruitbomen staan al in bloei, de lente komt er
aan. Deze tijd geeft mij altijd nieuwe energie.
Energie, die gedurende de winter langzaam
maar zeker aan het minderen was. Met de lente
komt echter de drive terug om er weer vol voor
te gaan en ons nog eens “goed te smijten”, zoals
we hier in Vlaanderen zeggen. En er is behoorlijk
wat te doen op verenigings- en Saarlooswolfhon
denvlak.
Nu het Plan van Aanpak zo goed als rond is,
kunnen we écht aan de slag om een en ander
eindelijk te realiseren. Concrete invulling geven
aan theoretische modellen door ze om te vor
men tot concrete partnerschappen, fokcombi
naties, goede afspraken: dat is nu de opgave.
Ondertussen moet natuurlijk ook grote zorg ge
dragen worden van onze mooie en gezonde
populatie, die écht nog wel fokpotentieel heeft.
Diverse contacten en inzichten sterken ons in
deze overtuiging. We kijken hiervoor dan ook met
spanning uit naar de jongere generaties die hun
intrede in de fok kunnen maken. We willen dan
ook alle eigenaars van deze jonge dieren vragen
om niet te talmen met het doen van de brood
nodige gezondheidsonderzoeken, zodat de
keuze uit mogelijke partners zo ruim mogelijk kan
zijn. Het is niet handig, wanneer honden niet
beschikbaar blijken te zijn voor inzet in de fokke
rij door dat hun gezondheidsonderzoeken nog
niet klaar zijn. Indien u vragen hebt over deze
onderzoeken aarzel dan niet om op het secreta
riaat de nodige info op te vragen.
Tevens willen wij u oproepen de uitslagen van de
gezondheidsonderzoeken met het secretariaat
te delen. Het is ook heel fijn wanneer de loops
heden van jonge honden gemeld worden. Zo
kunnen we op langere termijn een goede in

schatting maken van de mogelijke inzetbaar
heid van honden en een realistische planning
maken.
Weet ook dat uw bestuur u met raad en daad
wil en zal bijstaan om jullie te ondersteunen bij
de keuze om een, zo broodnodig, nestje te fok
ken. Want het theoretische fokpotentieel is on
verbrekelijk verbonden met jullie bereidheid om
onze populatie zo optimaal mogelijk te benutten.
Iedere hond is belangrijk! Dus ook die van u!
Om de fok binnen de NVSWH toegankelijker en
transparanter te maken voor alle geïnteresseer
de en gemotiveerde leden werd op de ALV be
sloten om een werkgroep rond de fokkerij op te
starten. Meer hierover kan je vinden in het verslag
van de ALV. Ik hoop echt, samen met het be
stuur, dat dit een mooi verhaal wordt waarin
kennis, engagement en liefde voor de Saarloos
wolfhond mekaar de hand kunnen rijken om tot
een breder gedragen en begrepen centraal
fokbeleid te kunnen komen. Via de nieuwsbrief
zal u op de hoogte worden gehouden van initi
atieven hierrond. Tevens roepen we u op om uw
interesse voor deze groep én uw ideeën via het
secretariaat aan het bestuur kenbaar te maken.
Samen kunnen we hier iets moois van maken!
In het verslag van de ALV en in het toelichting in
dit clubblad kan u ook de stand van zaken lezen
in de juridische procedure die we als NVSWH
gestart waren. De ALV heeft er voor gekozen om
de financiële middelen van de NVSWH niet te
vergokken op een blijkbaar kreupel paard. Het
paard is niet kreupel omwille van de ongegrond
heid van de zaak, maar wél op basis van de
complicaties die er zijn opgetreden ten gevolge
van het voeren van een juridische procedure in
het buitenland.
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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)

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

Op de voorpagina
Op de voorpagina staat Whitefang's Ama
rok-Nanook Luthor of Angou Loup's Moun
tain.
Moeder is Oishani Othari van Koekie's Ran
ch en vader is Luthor Lesharo Timberly
Eigenaar is: M. Mertens
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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

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!

Informatie en Pupaanvraag
Voor meer informatie of bij vragen kunt u mailen
naar secretariaat@saarlooswolfhonden.nl
Aanvragen van pupbemiddeling:
www.saarlooswolfhonden.nl/puppenaanvraag/

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 ALV gaf Nanouk ook een mooie presen
tatie van de eerste inzichten die we kregen uit
het hele MyDogDNA verhaal. Dit vraagt nog
verder onderzoek, maar het is zeker extra en
waardevolle informatie die we binnen het uitte
kenen van het fokbeleid mee in overweging
kunnen nemen.
Ik hoop van harte dat jullie allen massaal inschrij
ven op de WDS in Amsterdam. We doen speciaal
géén clubmatch dit jaar om onze leden te moti
veren om dit jaar mee te doen aan de promotie
van ons mooie ras, op die plaats waar de hele
wereldwijde kynologie naar zal kijken. Het is een
unieke kans om ons mooie ras aan de hele we
reld te tonen. Laat ons van deze WDS een NVSWH
feest maken! De ALV heeft groen licht gegeven
om financiële middelen vrij te maken om u als
lid aan te moedigen deel uit te maken van dit
grote kynologische feest in de zomer van 2018.
Ik kijk alvast uit naar uw aanwezigheid en natuur
lijk die van uw hond!

Ik hoop dat jullie ondertussen met volle teugen
kunnen beginnen genieten van de lengende
dagen, de belofte van zon en zalige lentedagen
samen met jullie hond. Zelf kijk ik er al vast naar
uit!
Vriendelijke groeten
Jan Verbeeck
Voorzitter NVSWH

Naast de WDS zal er ook gewandeld worden en
komen er nog andere initiatieven. Deze zijn nu
nog te embryonaal om al voor publicatie vat
baar te zijn. Let daarom goed op de nieuwsbrief,
facebook en onze website.
Op de nieuwjaarsreceptie van de RVB werd het
mooie nieuwe boek over de Nederlandse rassen
voorgesteld. Diana Striegel en Janny Offereins
mogen als auteurs terecht fier zijn op het gele
verde werk. De bijdrage over de Saarlooswolf
hond is anders dan de huidige bestaande ras
monografieën over de Saarlooswolfhond. Maar
door het samenbrengen van de info uit deze
boeken en het inbrengen van hun eigen kijk op
het ras, overstijgt dit deel uit het boek de moge
lijke vooringenomenheid die vanuit de bestaan
de verenigingen kan bestaan. Vanuit de NVSWH
konden we zeer mooi fotomateriaal aanleveren.
Vanuit het bestuur willen we jullie oproepen niet
te aarzelen jullie opmerkingen en ideeën over de
werking van de NVSWH, via het secretariaat, met
ons te delen. Zo kunnen we samen de NVSWH
beter maken, ten dienste van onze grote liefde:
de Saarlooswolfhond.
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Saarlooswolfhondenwandeling Belgische Ardennen
Het is alweer van april 2012 dat we voor het laatst met menige leden de grens overstaken als ver
eniging. Diegene die er toen bij waren weten dat dit een geweldig mooie wandeling was met een
verwelkomend onthaal na afloop bij Marijke en Tijl Delahaye- Verbeeck.
Op verzoek van enkele leden gaan we deze wandeling nogmaals herhalen en wel op zondag 3
juni. Marcouray ligt in het hart van de Ardennen op één van de heuvels bij La Roche-en-Ardenne.
Het is een rustig boerendorp met uitzicht op het dal van de Ourthe. Rondom Marcouray zijn uitge
strekte bossen die lopen tot aan Baraque Fraiture.
We verzamelen om 10:30 uur bij Marijke en Tijl,
Rue de la Résistance 11, 6987 Marcouray (Rendeux).
Het is fijn als u zich vooraf opgeeft, zodat we op het verzamelpunt op ieder kunnen wachten. Om
opstootjes te voorkomen, houden we de honden tijdens de wandeling aangelijnd.

OPROEP OPROEP!!
In het voorwoord is te lezen dat het (tijdig) laten doen van de gezondheidsonderzoeken belangrijk
is voor de fokkerij, maar ook voor een overzicht van de gezondheid van de gehele populatie. Infor
matie over welke onderzoeken wanneer, is te verkrijgen bij het secretariaat.
Vriendelijk verzoek: stuur de uitslagen (kopieën, scans) alstublieft door naar het secretariaat. Deze
uitslagen worden verwerkt in Zoo-Easy en dragen bij aan het up-to-date houden van onze bestan
den en maken de planning rondom de fokkerij weer wat eenvoudiger.
Heeft u in het verleden al onderzoeken bij uw hond(en) laten doen en de uitslagen nog niet
doorgestuurd? Wij zien ze graag tegemoet!
Alvast onze hartelijke dank!
secretariaat@saarlooswolfhonden.nl
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Notulen van de algemene ledenvergadering van de Nederlandse vere
niging van Saarlooswolfhonden
Gehouden op 25-02-2018
Locatie: Puiflijk in Dorpshuis De Lier
Aanwezig: 15 leden. Introducé(e)s: geen.
Voltallig bestuur: J. Verbeeck, M. Mertens, J. Pau-Oostrom, K v/d Geer, N. Immers, W. Cloosterman.
Afwezig met afmelding: Atty Kan, Rinze Heininga, Jos Mertens, Marian van Kesteren, Ellen van Onna,
Leon Mertens, Leen Verbeeck, Marloes Schellekens, Joke Verbeeck, Tijl Delahaye, Bernard Quartier,
Gonny Défilet, Niels Dijkhuizen, Sanja Pau, Daria Baumhör, Sabine Götsch.
Volmachten: Atty Kan, Leon Mertens, Gonny Défilet, Rinze Heininga.
Opmerkingen vanuit de aanwezige leden staan schuingedrukt.
1. Opening
Welkom allemaal. Waarmee beginnen? Er is veel te bespreken, waaronder enkele knelpunten.
Mede door de griepgolf zijn er veel afmeldingen en we zijn nu met 25 stemgerechtigden, inclusief
de volmachten. Dit is geen hoge opkomst, maar we zijn blij dat jullie er zijn.
2. Notulen vorige algemene ledenvergadering d.d. 18-02-2017.
De notulen worden voorgelezen door de secretaris. Er zijn geen opmerkingen en de notulen worden
goedgekeurd.
3. Jaarverslag 2017
De secretaris leest het jaarverslag voor. Een aantal zaken uit dit jaarverslag zullen in deze vergade
ring nog aan bod komen. Er zijn enkele opmerkingen over het verslag.
-De uitleg over het Frankrijk verhaal mag iets duidelijker. Zeker mag de naam genoemd worden en
de kennelnaam die ingenomen is.
-Keurmeesterwissel WDS’17 graag iets anders verwoorden. Wij hebben niet op een keurmeesterwis
sel aangestuurd op naam, maar gevraagd om een ras specialist. Ook de Duitse rasvereniging heeft
geijverd voor een keurmeesterwissel naar een ras specialist.
-Ook in Frankrijk loop je vaak tegen het probleem aan dat er een allround keurmeester aangesteld
is voor de Saarlooswolfhond, die toch wel moeite heeft met het beoordelen van de rastypische
Saarlooswolfhond.
Nadat de organisatie van de WDS’17 een keurmeesterwissel gerealiseerd had, zijn er nog veel in
schrijvingen gedaan. Ook door deelnemers uit Duitsland.
Het verslag zal aangepast worden en dan gepubliceerd in het clubblad van april.
4. Ingekomen post
Vier volmachten, daarmee komen we nu op 25 stemgerechtigden.
5. Financieel verslag
De aanwezigen krijgen de tijd om het financieel verslag te bekijken.
-Er staat een punt verkeerd in een bedrag. Dit wordt aangepast.
-In de uitgaven is het fokkerij bedrag veel hoger dan begroot. Dit komt door het MYDogDNA kos
tenplaatje.
6. Begroting 2018
Julia geeft een verslag over het opstellen van de begroting. Daar zijn geen vragen over.
7. Verslag kascommissie
Geen van de leden van de kascommissie zijn vandaag aanwezig. Er wordt gevraagd of iemand
van de aanwezigen de verklaring voor wil lezen. Christa de Graaf leest de dechargeverklaring voor.
De aanwezige leden ondersteunen deze verklaring en de penningmeester wordt decharge ver
leend.
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8. Verkiezing nieuwe kascommissie
Gonny Defilet treedt af en Ellen van Onna en de reserve Rien Fierst van Wijnandsbergen vormen de
nieuwe commissie. We willen wel graag een reserve. Hans Kappert wordt de nieuwe reserve.
9. Bestuursverkiezing
Er zijn geen aanmeldingen gekomen voor een bestuursfunctie. De voorzitter geeft enige uitleg over
het feit dat we nog steeds met 6 verder willen gaan. De samenstelling van het bestuur is een hele
goede weergave van de leden van de NVSWH. Er zijn veel onderlinge verschillen en dat maakt het
vergaderen regelmatig tot een pittige aangelegenheid. De besluitvorming gaat daardoor soms
moeizaam, maar wel gedegen. Mede om die reden heeft het bestuur een langere tijd nodig gehad
om een hecht team te vormen. Nu dat hechte team langzaamaan ontstaat, acht het bestuur het
niet meteen wenselijk om lukraak uit te breiden. We hebben personen gepolst over een bestuurs
functie. Deze mensen hebben een, om voor hen moverende redenen, het verzoek afgewezen. Maar
zij willen wel op een andere manier een bijdrage leveren. We hebben geen open vacature uitge
zet.
We hebben een voorstel naar de leden toe om op een andere manier samenwerking en betrok
kenheid te creëren, om zodoende samen met de leden de fokkerij en evenementen aan te sturen.
Dit komt aan bod onder punt 10.
De voorzitter vraagt het vertrouwen en de instemming om de herkiesbare bestuursleden weer te
benoemen.
Benoeming van Nanouk Immers, Kees van der Geer en Monique Mertens per acclamatie.
10. Mededelingen bestuur
Nieuwe wet op de privacy
Er komt een nieuwe wet op privacy. In mei gaat deze nieuwe wet in. Dit verplicht ons tot een aantal
stappen aangaande het beheren en publiceren van gegevens zoals adressen en foto’s, email etc.
We zijn als bestuur nog niet helemaal klaar met deze materie, maar we zijn er mee bezig. We komen
terug naar jullie met informatie.
Centrale fokbeleid
Monique ligt het cfb nog eens toe en er zijn geen vragen over. Uit het centrale fokbeleid blijkt dat
we afspraken met elkaar maken rondom fokkerij en populatiebeheer. Afspraak is afspraak is het
devies. Het is zeer moeilijk als deze afspraken dan niet nageleefd worden. Of het nu gaat om
stappen zetten buiten de centrale fokkerij of het niet meewerken aan de fokkerij. Het is jammer dat
veel honden om diverse redenen niet ingezet kunnen worden.
Eigenlijk is het heel makkelijk om in het groot te fokken. Er zijn mensen binnen de vereniging die
daarvoor de ruimte hebben, maar dat is niet de manier waarop gewerkt wordt. We kiezen bewust
voor een andere, kleinschaligere manier van werken. Individuele, vaak onervaren, leden die één
of hooguit twee maal een nestje fokken in huiselijke kring uit liefde voor hun eigen hond, maar ook
het ras als geheel. We bieden in het centrale fokbeleid alle mogelijk hulp en begeleiding, maar
lopen desondanks met deze aanpak wel het gevaar dat de fokkerij een moeizaam proces is. We
begrijpen dat we heel wat vragen van onze leden, zeker van de eigenaren van teven.
We zijn al een aantal jaren in aan het teren op de populatie doordat er nauwelijks teven ingezet
worden. Reu eigenaren willen wel, maar jammer genoeg de teef eigenaren niet. Mede door deze
problematiek worden we gedwongen tot out en sidecross.
We voelen wel bij leden dat er veel onduidelijk is rondom de fokkerij. Waarom gebeurt er niets?
Wat doen jullie eigenlijk? Waarom maken jullie de keuzes die jullie maken?
Het plan van aanpak wordt hopelijk snel goedgekeurd en dan zouden we stappen kunnen zetten.
Nu het bijna zover is, willen we graag de leden meer betrekken bij het hele verhaal. De uiteindelijke
fokbeslissingen blijven op de bestuurstafel liggen, maar we willen graag de leden betrekken bij het
hele verhaal rondom raszuiver fokken en de out en side cross. We hebben nog geen vastomlijnd
plan hiervoor, maar willen graag met jullie hierover brainstormen. We willen meer kennis uitdragen
naar de leden die interesse hebben in het vorm geven aan de fokkerij. Een mogelijkheid hiervoor
is de lezing van Pieter Oliehoek a.s. dinsdag 27 februari. Daar kun je veel leren over de huidige
stand van zaken rondom populatiebeheer. Een andere mogelijkheid is om met een aantal leden
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een gesprek aan te gaan met Pieter Oliehoek, eventueel een lezing van Pieter Oliehoek organiseren
binnen NVSWH clubverband. We kunnen info verzorgen over Zooeasy, MyDogDNA. Jullie zien; heel
veel mogelijkheden. We willen dit graag uitwerken met leden die een steentje bij willen dragen aan
de fokkerij en de stappen die daarin genomen gaan worden. Zien jullie dit zitten? Gezamenlijk
brainstormen over de fokkerij. Er zou dan een denkgroep geboren kunnen worden, waarvan
gaandeweg duidelijk gaat worden welke status zo’n denkgroep gaat krijgen. We willen nu inven
tariseren wie er belangstelling heeft en ideeën.
-Het is al zinvol een dag te reserveren en leden uit te nodigen voor een brainstormsessie.
-De leden moeten zich wel geroepen voelen om her en der heen te gaan.
We doen én én. Een oproep om naar zoiets als een lezing heen te gaan én samenkomen om te
brainstormen.
-Deel de ervaringen met de leden en vraag Pieter Oliehoek om het verhaal eens te komen doen.
-Mooi initiatief om de leden meer uitleg te geven en zodoende tot begrip te komen en meer
draagvlak te creëren om mee te werken aan de fokkerij, onderzoeken te laten doen en tijd en inzet
te investeren in het fokken van een nestje.
-Het grootste probleem is dat in theorie veel kan, maar dat de praktijk achterblijft. De praktische
inzet van mensen en honden. Jullie zullen keer op keer hier aan moeten blijven trekken.
Jullie hebben gezien dat voor fokkerij veel geld begroot is. De inzet van mensen als Pieter doet ook
een aanslag op de financiën. We hopen dat dit vruchten op gaat leveren. Misschien dat we ook
wel eens bijdragen gaan vragen voor activiteiten
-Denkgroep? Het lijkt meer op info avonden. Ja dat klopt, maar we moeten wel op hetzelfde
denkniveau zitten. Hier moeten we eerst naar toe werken. Het gaat ook om het uit leggen waarom
wij de beslissingen nemen die we nemen.
-Draag ook uit dat jullie kennis hebben.
-Het grootste probleem is die mensen te bereiken die we nodig hebben.
-Jonge honden dagen organiseren. Je brengt mensen bij elkaar en kunt ze mogelijk enthousias
meren mee te werken en je hebt kijk op je populatie en de ontwikkeling.
Verzoek vanuit het bestuur: Benader ons a.u.b. met suggesties en ideeën. We willen dit echt op
starten!
-Kan het beginnen als klein groepje? Al zijn het maar 5 of 6 mensen. Gewoon bij elkaar zitten en
dan groeit het misschien wel. Draag ook meer uit dat leden inspraak hebben bij de NVSWH.
Ja zeker, maar de uiteindelijke beslissingen zullen wel altijd aan de bestuurstafel genomen worden,
daar worden de handtekeningen gezet. Open dialoog is prima, maar niet via ‘de wandelgangen’
zoals bv ‘facebook’. Ook al is het daar dat mensen reageren op de dingen die ze horen.
-Leuk denkgroepen, maar de kennis zit bij het bestuur. Wat als er iets met het bestuur gebeurt? Dat
is precies de reden dat we dit gaan doen. We hopen op nieuwe aanwas met kennis.
-Hoe meer initiatieven hoe beter. Er zullen zaken zijn die weinig opleveren, maar ook die, die misschien
meer opleveren.
Juridische stand van zaken
Er is een juridisch traject in gang gezet rondom mevrouw Schröder. Monique geeft een toelichting
hoe één en ander nu staat: Het arbitragerecht bestaat zo ongeveer niet meer en ons blijft nu enkel
een civiele zaak en deze zal dan in Duitsland opgestart moeten worden en waarschijnlijk ook in
Duitsland verder gevoerd moeten worden, omdat Claudia een Duitse ingezetene is. We lopen
natuurlijk altijd het risico dat we verliezen en dan staan we voor zeer hoge onkosten.
-Wat wil je bereiken met een rechtszaak? Afspraak is afspraak! Als iemand besluit op eigen houtje
tegen die afspraken in te gaan, moeten we dan maar achterover leunen en alles goed vinden?
Iedereen houdt zich aan de regels en sommige mensen doen dan maar gewoon waar ze zin in
hebben en menen dat de regels voor anderen zijn en niet voor hen. Het is een principe. Het gaat
hier om het voortbestaan van het centrale fokbeleid.
-Het is vrij recent nieuws , maar communiceer dit in het clubblad! Welke stappen gezet zijn en hoe
we nu als vereniging verder gaan?
-Het werkt alleen als je doorzet met een rechtszaak. Dat kunnen we financieel niet dragen en we
lopen het risico dat bestuursleden dan persoonlijk aansprakelijk gesteld worden.
-Je kunt omschrijven wat je gedaan hebt. Uitleg geven en accepteren dat we niet verder kunnen.
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Wel zal daarbij goed aangeven worden dat zulke zaken met in Nederland woonachtige (ex-) leden
anders liggen. Dat we in die gevallen wel stappen kunnen/zullen zetten omdat dat juridisch minder
ingewikkeld is en daardoor financieel wel draagbaar.
-Probeer eerst een analyse te maken over de win kansen. Misschien moet je dat aan een Duitse
advocaat vragen.
-Het is belangrijk dat dit in het clubblad vermeld wordt. Leg het uit! Maak een statement.
-Het erge is dat we honden kwijt zijn uit onze populatie.
-Dit gaat over Claudia Schröder, maar er zijn nog meer mensen die foute stappen zetten.
-Het is altijd een afweging van energie, geld: baten en lasten.
-Steek de energie en de gelden in fokbeleid!
Outcross/sidecross
Plan van aanpak: Er is hard gewerkt aan het plan van aanpak en het is een lijvig dossier geworden.
De raad heeft veel opmerkingen gemaakt en daardoor hebben we veel aanpassingen moeten
doen. Uiteindelijk hebben we op één avond de knopen doorgehakt. Het document, in uiteindelijke
vorm, is nu bij de raad. We wachten op goedkeuring.
De raad gaat voor ons het volgende voorbereiden: ze gaat bij de FCI vragen of voor Belgie,
Duitsland en Frankrijk outcrosses ingeschreven kunnen worden in het land van geboorte. Het gaat
dan om nesten die volgens onze rasvereniging gefokt worden. Nesten waarbij wij niet aangeven
dat ze volgens onze opzet gefokt is, worden niet aangevraagd.
Mocht de raad dit niet rond krijgen bij de FCI, dan gaat de raad kijken of ze een buitenlands nest
rechtstreeks in kan schrijven in het NHSB. De 1e oplossing heeft natuurlijk de voorkeur.
Mochten deze trajecten niet lukken, dan zullen outcross pups aangekeurd dienen te worden, al
dan niet in buitenland of Nederland.
Double mating: dit is nog niet toegestaan volgens het Kynologisch Reglement. Er worden stappen
ondernomen om dit in Nederland wel te legaliseren. Wij vinden dit belangrijk omdat we toch al zo
weinig fokkers hebben. Zo hebben we een maximale opbrengst. Helaas pakt double mating niet
altijd goed uit. Teven hebben een sterke voorkeur, zeker in het geval van een eigen reu. Maar niet
gewaagd, is niet gewonnen.
We hopen dat alles snel rond komt en het plan van aanpak goedgekeurd wordt. Dan kunnen we
aan de slag.
-Dan heb je een principeakkoord, maar er is nog niet besloten welk ras voor outcross gebruikt gaat
worden. De raad van beheer laat het aan ons om daarin keuzes te maken en deze keuzes voor te
leggen aan de outcrosscommissie. Zo lang het plan niet officieel goedgekeurd is, doen we nog
geen uitspraak over de ontwikkelingen en de beoogde outcross partners. Reu eigenaren hebben
gevraagd om dit nog niet vrij te geven.
We zijn wel verheugd te kunnen zeggen dat we reuen gevonden hebben die we in kunnen gaan
zetten. Mooie, gezonde honden waarvan de eigenaren mee willen werken. Er zijn binnen de NVSWH
populatie ook al teven uitgezocht die hiervoor ingezet gaan worden en waarvan de eigenaren
akkoord zijn. Zo gauw het plan goedgekeurd is en die teven loops worden, gaat het gebeuren.
-Hebben jullie ook eens bij de AVLS gekeken? Jazeker, maar wij denken in andere richtingen. We
volgen dit wel natuurlijk. De raad is ook zeer geïnteresseerd in onze gedachten daarover.
Side cross
Er is een sidecross poging gedaan met een teefje van Jan Markup. Helaas liepen de ideeën over
hoe te werk te gaan nogal uiteen. Wij denken dat de mislukking van deze dekking vooral lag in het
op één dag op en neer rijden (2000 km reizen in 24 uur geeft veel onrust bij de teef) en maar één
dekking. Wij zijn voorstander van meerdere dekkingen. Saarlooswolfhonden zijn toch wel wat inge
wikkelder en hoog gevoeliger dan de meeste andere rassen.
Verder zijn er meerdere gesprekken gevoerd, die eigenlijk allemaal gestrand zijn op gezondheid
van de aangeboden dieren. Gelukkig hebben we ook iemand gevonden die wel een gezonde teef
heeft en die ook redelijk is en met ons mee wil werken. Als hier stappen gezet worden, wordt dit
natuurlijk ook gecommuniceerd naar de leden. We zijn nu nog aan het onderhandelen over de
details. We hopen echt dat dit in 2018 gerealiseerd gaat worden. De teefeigenaar heeft ook in deze
gevraagd om discretie. Hij wil niet overspoeld worden door allerlei telefoontjes en mails etc. etc. Dit
respecteren wij.
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MyDogDNA
Nanouk geeft een uiteenzetting over MyDogDna. Hoever staan we nu, wat kunnen we nu al zien
en hoe kunnen we het gebruiken. We wachten momenteel nog op de laatste uitslag en dan
hebben we het vereiste aantal honden voor een vergelijking. Als eerste vragen we een vergelijking
aan met de Tsjechische Wolfhond om eens te kijken wat we daarvan kunnen leren.
Ingevoegd: Het boek “Verrassende Nederlandse Hondenrassen”.
Het is een heel mooi boek geworden en zeer aanbevelenswaardig.
World Dog Show’18
Deze wordt dit jaar van 9 tot en met 12 augustus gehouden in Amsterdam. Drie dagen lang kunnen
de Saarlooswolfhonden uitgebracht worden. Op donderdag is de Beneluxshow. Daarna de We
reldtentoonstelling waarbij rasgroep 1, waar de Saarlooswolfhond onder valt, op vrijdag 10 augus
tus ingedeeld is. Op zaterdag 11 augustus is rasgroep 1 ingedeeld voor rasgroep specialties. De
prijs voor deze shows is aanzienlijk. Wil je gaan, dan best inschrijven voor 3 mei i.v.m. met de kosten.
Hoe langer je wacht met inschrijven, hoe hoger de inschrijfkosten worden. Wil je meerdere dagen
je hond uitbrengen, worden de respectievelijke shows ook goedkoper in combinatie met elkaar.
De vereniging wil het inschrijven voor de WDS’18 (op vrijdag) stimuleren en geeft een bijdrage van
15 euro voor elke ingeschreven Saarlooswolfhond van een lid van de vereniging. Ook als het een
hond is van buiten onze populatie.
-Kan er iets georganiseerd worden voor mensen met weinig showervaring? Mogelijk. We nemen dit
mee in onze planning.
Dogshow De Utrecht
14 en 15 april 2018. Mede betrokken bij de organisatie van deze hondenshow zijn Julia Pau-Oostrom
en Ingrid Wildschut. Julia heeft aangegeven dat dit voor haar de laatste keer is dat ze in de orga
nisatie zit. Het zou leuk zijn als er veel mensen van de NVSWH hun hond(en) inschrijven.
De Nationale
Deze is nog ver weg, nl. in 2019. Maar we zijn hier erg actief bij betrokken. Meer informatie volgt
te zijner tijd.
Aangaande evenementen zouden we ook graag een denkgroep willen opzetten zodat leden
betrokken worden bij het bedenken en organiseren hiervan. We zien dit als een manier om diver
siteit in evenementen te stimuleren en leden meer bij de vereniging te betrekken. Wij wachten
enthousiast jullie enthousiaste reacties af!
11. Rondvraag
Er zijn geen vragen of opmerkingen.
Hiermee eindigt de vergadering en de voorzitter sluit deze dan ook af. We nodigen de aanwezige
leden uit om nog een drankje te nuttigen alvorens huiswaarts te keren. We wensen iedereen een
goede thuisreis.
Namens de Notulist,
Monique Mertens
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Jaarverslag NVSWH 2017
Ogenschijnlijk is 2017 een rustig jaar geweest voor de vereniging. Echter bij het samenstellen van
dit verslag bleek maar weer eens hoeveel er gebeurt achter de schermen. Het zijn misschien geen
opmerkelijke, spectaculaire gebeurtenissen, maar er is veel werk verzet en soms moeten we nu
eenmaal veel geduld op brengen. Mede door het vele werk, begint één en ander langzaam vorm
te krijgen.
Het bestuur heeft in 2017, 8 bestuursvergaderingen gehad, 1 algemene ledenvergadering van de
NVSWH, 2 vergaderingen van rasgroep 1 en 3 vergaderingen van de Samenwerkende Nederland
se Honden Rassen. Daarnaast zijn enkele of alle bestuursleden tot 6 maal op bijeenkomsten en
vergaderingen van de Raad van Beheer geweest en hebben we éénmaal, naast vele telefonische
en mail contacten, een meeting gehad met Mr. Frank Bonefaas van Recht voor de Rashond en
diverse gesprekken met potentieel side of outcross partners, al dan niet digitaal.
Wat is er zoal gaande op al deze bijeenkomsten en vergaderingen? Naast gewone, simpele da
gelijkse bestuurszaken zoals contacten met derden, informatieverstrekking naar leden en geïnte
resseerden, de afhandeling van administratieve verplichtingen en zaken die de algemene kyno
logie betreffen zoals alv’s van de Raad van beheer, tentoonstellingen, keurmeesterbeleid en examen, meer specifiek voor onze vereniging: het plan van aanpak, MYDogDNA, evenementen
zoals de KCM en de infodag in Soest, contractbreuk en fraude, campagne op maat, fokkerijplan
ning en daadwerkelijke uitvoering, overleg met side en outcross partners, onderzoeken naar ge
zondheid van de dieren van die gesprekspartners, puppy’s knuffelen en nieuwe eigenaren blij
maken en hun contract laten tekenen. Dit alles overgoten met vele uren inzet, mails, printerinkt,
telefoontjes en gigantische hoeveelheden kilometers.
In 2017 zijn 3 clubbladen uitgebracht en 3 nieuwsbrieven. 1 kalender ontwikkeld in samenwerking
met de andere Saarlooswolfhond rasverenigingen in binnen en buitenland en er zijn de nodige
meldingen gedaan op onze facebook pagina. Waarvoor dank aan Nanouk. Er zijn 7 wandelingen
georganiseerd door de leden onderling via de leden facebookpagina. En in 2017 heeft onze mooie,
nieuwe website het licht gezien met dank aan Ingrid Wildschut en Kees van der Geer.
Er waren meerdere (vier) dekkingen gepland, waaronder 1 sidecross. Helaas heeft, jammer genoeg,
maar één poging tot resultaat geleid in de vorm van 3 raszuivere puppen. Het bleek maar weer
eens dat niet iedereen (mens en/of dier) dezelfde ideeën heeft rondom de praktische uitvoering
van fokkerij. Er zijn 6 puppen naar hun nieuwe eigenaren gegaan (3 geboren in december 2016).
Naast blijde kersverse pupeigenaren zijn er ook droevige leden, want zij hebben hun hond af
moeten geven in 2017. Dit is 5 maal het geval geweest.
In April zijn de vereniging en enkele leden met hun honden aanwezig geweest met een info stand
op Animal Event waar we weer informatie en uitleg hebben gegeven aan de geïnteresseerde
bezoekers over de Saarlooswolfhond.
25 mei was de infodag in Soest, waar we super lekker weer hadden en konden genieten van onze
Saarlooswolfhonden. Hele mooie, veelbelovende jonge aanwinsten en een aantal oudjes die
hebben laten zien dat de Saarlooswolfhond tot op hoge leeftijd een toonbeeld van gezondheid
blijft. Al dan niet met behulp van wat EHBO.
23 september de KCM, wederom voortreffelijk georganiseerd door kees van der Geer, ook met de
zegen van de weergoden, maar waar helaas de aflevering van de prijzen buiten onze controle viel
en daardoor nog veel meer werk achteraf gegeven heeft. Op die dag was ook de afname van
DNA gepland, wat door de dierenartsen van het DierenGezondheidsCentrum Geldrop in samen
werking met Nanouk Immers perfect gedaan werd in een hoog tempo. Nanouk heeft ook alles
administratief keurig afgehandeld, wat met dergelijk materiaal natuurlijk heel belangrijk is.
Mevrouw Cindy Kerssemeijer heeft met hulp van wat aanwezige Saarlooswolfhonden die dag haar
keurmeestersexamen afgelegd met goed gevolg.
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Het plan van aanpak en dan met name de raad van beheer in deze, heeft de nodige frustratie
gegeven, daarover dadelijk meer. Ook over de voortgang van de afhandeling van contractbreuk
volgt dadelijk meer info.
De kynologie en dan met name de Saarlooswolfhond wereld werd aardig opgeschud door het
zogeheten ‘Frankrijk’ verhaal. Mevrouw Corrie Keizer, een Nederlandse, in Frankrijk woonachtige,
fokster is door de autoriteiten berecht i.v.m. verwaarlozing van de honden die zij hield op haar
terrein. Grote aantallen honden (109) zijn in beslag genomen en via diverse Franse asielen opge
vangen en indien mogelijk herplaatst. Omdat het hier gaat over o.a. Saarlooswolfhonden, hebben
wij, naast andere bezorgde personen, hierover contact gehad met de Raad van Beheer, opdat
ook vanuit Nederland een signaal afgegeven zou worden dat zoiets niet kan. Uiteindelijk heeft de
raad één van de Nederlandse kennelnamen (De Louba Tar) van de fokster in Frankrijk ingetrokken.
Een druppel op een gloeiende plaat, maar vooruit.
Er zijn de nodige tentoonstellingen bezocht in Nederland en daarbuiten. Helaas is De Nationale dit
jaar afgezegd. Tevens hebben wij, o.a. samen met de Duitse Saarlooswolfhonden verenigingen,
ons ingezet voor een keurmeesterwissel op de WDS’17 in Leipzig. Saarlooswolfhond liefhebbers en
fokkers/exposanten zouden graag een rasspecialist als keurmeester zien i.p.v. een allround keur
meester waarvan onbekend is of deze de Saarlooswolfhond goed kent. Nadat er inderdaad een
keurmeesterwissel had plaatsgevonden, hebben alsnog veel Saarlooswolfhond eigenaren hun dier
(en) ingeschreven. Ook leden van onze vereniging zijn naar Leipzig geweest.
Een en ander heeft geleid tot zeer mooie resultaten. Als voorbeeld: Lyco van de Wolfsdreuvnik van
de familie Hoving die 2e werd bij de Nederlandse rassen op de hond van het jaar show 2017 en
Joscha van de Wolfsdreuvnik en Whitefang’s Ajia Ishani of Angou Loup’s Mountain van familie
Verbeeck, die beide wereldkampioen werden op de WDS’17 in Leipzig. Onze felicitaties en natuur
lijk ook aan individueel behaalde plaatsingen van andere honden op de diverse tentoonstellingen.
Er zijn de nodige mutaties geweest in ons ledenbestand. Enkele opzeggingen, meestal gerelateerd
aan het overlijden van een dier, recent of al langer geleden, en redelijk wat nieuwe leden. Helaas
bleek het betalen van de contributie voor veel mensen weer een grote opgave in 2017. Na de
nodige aanmaningen en verzoeken tot betaling per mail, telefoon en facebook messenger, hebben
we dit jaar besloten rigoreus op te treden. Eenieder die op 1 september 2017 niet betaald had
(soms 2016 en 2017), is aangeschreven met opzegging van lidmaatschap. Daarop kwamen een
paar spijtoptanten, die weer lid wilde worden/blijven.
Uiteindelijk is het leden aantal, na deze opschoning, aan het eind van het jaar op 184 uitgekomen,
2 meer dan vorig jaar.
Met en voor deze leden gaan we ook in 2018 stug door met alles wat al loopt en waarschijnlijk de
nodige nieuwe avonturen.
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World Dog Show Augustus
Dit jaar zal de World Dog Show plaats vinden in Nederland,
in Amsterdam. Een uitgelezen kans om een breed publiek,
bezoekers en keurmeesters uit binnen en buitenland, kennis
te laten maken met de Saarlooswolfhond. We willen jullie
dan ook oproepen massaal in te schrijven, en dan met
name voor de World Dog Show! De NVSWH wil haar leden
extra stimuleren deel te nemen aan deze show, en zal bij
elke inschrijving van leden voor de World Dog Show 15 euro
bijdragen in de kosten. Stuur hiervoor het bewijs van in
schrijving naar secretaris@saarlooswolfhonden.nl

Schrijf snel in, bij voorkeur nog voor 3 mei, want met vroege inschrijving spaar je geld uit.
Rondom de organisatie van de WDS zullen ook de Benelux Winner en een Specialty georganiseerd
worden, er zullen dus op drie verschillende dagen keuringen voor de Saarlooswolfhond plaatsvin
den.
Keurmeesters
09-08-2018 Benelux Winner
Roel van Veen-Keur (NL)

10-08-2018 WDS
Roberto Douma (NL)

11-08-2018 Specialty
Nadjia Timmermans-Kadenko (NL)

Financieel overzicht

Contributie
Inschrijvingen
Giften
Boek & Kleding
Rente
Evenementen
Fokkerij
Diversen

Saldo

RABO Spaarrekening
ING
Rabo
Kas

Mutatie
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2017
2018
Begroting Realisatie Begroting
4.585,00 4.340,50 4.600,00
62,50
126,50
95,00
250,00 3.290,77 2.750,00
120,00
253,65
150,00
100,00
63,58
50,00
1.500,00 1.980,00
2.500,00 7.087,00 11.500,00
0,00
0,00
-

2.365,46
9.117,50 19.507,46

2011
2012
34.419,01 34.803,18
3.182,07 1.096,10
415,08 2.653,26
504,96
15,10
38.521,12 38.567,64

5.355,00
24.500,00

2013
2014
35.386,51 35.834,21
2.221,25
85,30
423,51
0,00
15,10
15,10
38.046,37 35.934,61

RvB
Raspromotie
Website
Clubblad
Bestuur
Evenementen
Fokkerij
Kantoorbehoefte
Diversen

2017
2018
Begroting Realisatie Begroting
600,00
351,26
400,00
1.200,00
559,00
600,00
100,00
18,09
100,00
2.000,00
2.198,95 2.000,00
1.000,00
5.680,46 5.600,00
1.000,00
1.848,19
500,00
6.000,00
7.179,20 11.750,00
750,00
560,54
750,00
300,00
1.111,77 2.800,00

Saldo
12.950,00

2015
2016
35.801,92 35.865,50
456,72
481,84
0,00
36.258,64 36.347,34

19.507,46 24.500,00

2017
35.373,12
0,00
939,68
0,00
36.312,80

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!

Erivanne Eroxanne Timberly 26.10.2002 - 20. 02.2018
Sandra Reijs heeft ons van het droevige bericht in kennis gesteld, dat ze afscheid hebben moeten
nemen van Roxanne.
20 februari hebben wij afscheid moeten nemen van ons lieve meisje.
15 jaar en 4mnd. is ze geworden!
Een gezonde sterke hond die nooit iets heeft gemankeerd. De laatste 2 maanden kreeg ze wel wat
meer last van oudere hondegebreken wat normaal is. En dan opeens een zware tia. We hebben
de dierenarts laten komen en hij vertelde dat de kans om daar van te herstellen klein was. We
hebben besloten Roxanne te laten gaan. Het is en blijft een moeilijke beslissing maar dat hoef ik
niemand uit te leggen.
Wij het verdriet en de pijn maar ons maatje niet meer.
Roxanne was een dochter van Yana Yarga Timberly en Trigger Tartarin Timberly.

Ifemke Isis Timberley 20.07.2004 - 23.02.2018
Meneer Schravenmade uit Almere Haven (lidnr: 15) belde ons deze februari met droevig nieuws,
dat die afgelopen nacht zijn Saarlooswolfhond teef Femke overleden was. Femke was al een tijdje
niet meer zo fit, en zij is in de nacht overleden.
Zij is gecremeerd en komt bij meneer op de kast te staan, naast de eerdere Saarlooswolfhonden
en de overleden echtgenote. Ooit zal alle as door zijn dochter uitgestrooid worden in een groot
natuurgebied in Noord-Holland.
Femke was een dochter van Ezraah Elkelev Meehamolad en Myrthe Megera Timberley.

Boraya Brennah Timberley 15.12.2004 - 04-01-2018
De familie Eekhof stuurde ons het droevige bericht dat ze afscheid hebben genomen van Brennah,
Boraya Brennah Timberley.
4 januari j.l. is onze lieve Brennah overleden.
Ze is thuis in onze aanwezigheid overleden. We zullen haar vreselijk missen na 13 jaar.
Groet Arie en Petra Eekhof.
Brennah was een dochter van Erivanne Eroxanne Timberly en Hagarov.
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Zondag 4 februari, een bijeenkomst in Zoetermeer
Zondag 4-2-18 gingen we in alle vroegte op pad. Bij ons vertrek vanuit Zutphen leek het erop dat
het een grauwe, koude winterse dag zou worden. Maar gelukkig bleek dat mee te vallen en werd
het toch nog best mooi weer. Toen we na een autorit van anderhalf uur in Zoetermeer aankwamen
waren de meeste mensen al gearriveerd. De grote groep met honden trok veel bekijks van de
bezoekers van de bowlingbaan waar we verzamelden. De honden waren allemaal opgetogen, en
leken zin in een gezellige wandeling te hebben. Omdat nog niet iedereen aanwezig was toen we
aankwamen, hadden we nog even de tijd om her en der een babbeltje te maken.
Toen iedereen uiteindelijk gearriveerd was vertrokken we voor een gezamenlijke wandeling door
het park van Zoetermeer. Dit park is verbazingwekkend groot, dus het werd nog een behoorlijk
lange wandeling, waar veel te zien was aan honden en natuurschoon.
Tijdens de gezellige wandeling nam Harold van Zandvoort af en toe groepjes mee met mensen die
hun honden hadden opgegeven voor een mini fotoshoot. Ook wij hadden onze Levi ingeschreven
voor een fotoshoot. En, alhoewel wij zelf van ons mannetje al heel wat leuke foto’s gemaakt hebben,
is het toch opvallend hoe een professionele fotograaf daar toch nog net wat andere resultaten
boekt. Het is denk ik echt een aanrader om met je hond naar een vakfotograaf te gaan. Het geduld,
en de relaxte manier waarop Harold te werk gaat maken het voor de baasjes ook een stuk een
voudiger. En het levert je uiteindelijk dan toch net wat apartere foto’s op dan die je zelf gemaakt
zou hebben.
De wandeling eindigde bij de bowlingbaan waar we ook begonnen waren. Hier konden we even
lekker lunchen en bijkomen voordat we met deel twee van het programma gingen beginnen.
Deel twee bestond uit een lezing hondengedrag door Connie Berendsen. Wat deze lezing voor mij
erg interessant maakte was de erg praktische benadering waarop zij het gedrag van honden
benadert. Haar lezing was ruim voorzien van anekdotes en voorbeelden van dingen die zij zelf in
haar eigen werk als kynologisch gedragstherapeut heeft meegemaakt. Zij gaf aan dat alhoewel
er tegenwoordig tig manieren van het trainen van je hond zijn, het vaak eigenlijk toch wel op neer
komt om het gewoon lekker simpel te houden. Maak het niet moeilijker dan nodig is, en als het
voor jou en je hond werkt, dan werkt het. Zij heeft hier ook een boek over geschreven: “Bewust van
hondengedrag, opvoeden vanuit intuïtie” ISBN 978 94 91029 06 6 , verkrijgbaar onder andere bij
Bol.com., of via haar eigen website, www.hond-kat.nl
Na afloop van de lezing gingen we met een moe, maar toch ook zeker voldaan gevoel naar Zutphen
terug. Om opeens ergens op de snelweg bij Utrecht tot de ontdekking te komen dat wij onze lunch
niet betaald hadden. Handig als de één denkt dat de ander betaalt, en vice versa. Gelukkig
konden we dit later nog dankzij Nanouk aan de bowlingbaan overmaken.
Geurt, Wennie en Sterre
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Back to basic met Connie Berendsen
Het lijkt wel steeds drukker te worden, overal komen we honden tegen. Groot, klein, rashond, een
leuke mix. Zo divers de honden, zo divers de baasjes. Soms eerste hondenbaasjes, soms wordt er
gepocht op jarenlange ervaring. Sommige weten wat ze doen, en anderen lachen alles weg.
Sommige honden zijn blij en goedmoedig, andere hoor je van verre af al keffend en blaffend
aankomen.
En dan onze SWH, een hond die communicatie als middle name heeft, maar ook krachtig, eigen
wijs en zelfbewust is. Hoe gaan wij op een goede manier met alle prikkels om en hoe leren wij onze
honden met deze prikkels om te gaan.
Connie Berendsen doet dat vanuit de intuitie, onderbouwd met de nodige scholingen en ervaring.
Veel hondencursussen en training draaien toch vooral om kunstjes leren: zit, af, blijf en volg, terwijl
opvoeden in onze drukke maatschappij steeds belangrijker is.
Connie zelf beperkt graag het aantal commando's in de omgang met haar honden. Opvoeden
begint ook met het ''uitknopje" vinden, rust vinden in plaats van wachten op beweging van de
baas en zoeken naar een commando of prikkel. Opvoeden is grenzen stellen en de goede balans
vinden in de correcties die nodig kunnen zijn om ongewenst gedrag toch te stoppen. Opvoeden
is vooruitdenken, een grens eenmaal overschreden zal makkelijk steeds weer opgezocht worden,
de grens lonkt.
Het gaat om samen leven, niet eindeloos keer op keer een commando herhalen, als het de eerste
tien keer al niet lukt, maar kijken naar oplossingen en redenen. Niet de hond uitlaten met spanning
aan de riem en telescoop ogen, want wie of wat komt er misschien wel aan. Nee, onze spanning
loslaten en de ontspanning weer vinden, en samen met je hond back to basic weer genieten, in
en om huis.
Het boekje: Bewust van hondengedrag is zeker een aanrader. Het is, eigenlijk net als de lezing van
Connie in Zoetermeer op een fijne toon en begrijpelijk geschreven, en niet alleen voor de begin
nende hondeneigenaar een verrijking. Loop je ergens tegen aan met je hond, is er gedrag wat je
graag bij zou sturen, neem dan zeker eens contact met haar op: www.hond-kat.nl
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Bench training en zindelijkheid
Tijdens startende puppylessen worden er heel veel nuttige vragen gesteld, veel van deze vragen/
onduidelijkheden komen vrijwel iedere puppycursus terug. Vandaag ging de vraag over onzinde
lijkheid in combinatie met het gebruik van de bench. De betreffende pup bevuilt de bench ondanks
dat deze pup een goede basis bij de fokker heeft genoten, dat wil (in deze) zeggen, de pups
hadden de mogelijkheid om hun behoeften buiten het nest te doen. Toch is deze pup onzindelijk
geworden in zijn eigen slaapplek. Dit heeft vaak te maken met onzekerheid en dus een onveilig
gevoel. In deze werd de bench gebruikt als de eigenaar er niet was. Op mijn vraag of de pup ook
in de bench zit als zij thuis was,gaf ze als reactie dit zielig te vinden. Heel begrijpelijk vanuit de ge
dachte van een mens gezien. Je bent als baasje thuis en dan mag/kan de pup niet bij je komen
en moet 'alsnog' in de bench.
Realiseer je echter dat het vanuit de hond gezien misschien wel veel oneerlijker is om hem alleen
in een bench te doen als je er zelf niet bent. Dit voorbeeld gaat over een jonge pup.
Honden kennen natuurlijke gedragingen. Zitten, lopen en liggen is iets wat we niet hoeven aan te
leren want dit ontdekken en leren ze zelf (daarnaast willen we ze leren om dit op de momenten te
doen die wij wenselijk vinden, maar de positie zelf konden ze dus al van nature).
Alleen zijn is geen natuurlijk gedrag, zeker niet op zo'n jonge leeftijd. Alles wat onnatuurlijk is kan
wel aangeleerd worden maar dient stap voor stap te gebeuren. Dit is bij ons als mens net zo. Als
je gaat leren zwemmen, auto rijden of wat dan ook dan gaat dit in opbouw. Als je bepaalde stof
nog niet beheerst dan wordt als het goed is de moeilijkheidsgraad niet opgevoerd. Als dit wel zou
gebeuren en je steeds iets moet uitvoeren wat je net niet beheerst dan maakt dit onzekerder. Iets
(al) kunnen geeft een veel lekkerder gevoel.
Als een pup geleerd wordt om zelfstandiger te zijn, realiseer je dan dat opgesloten in een bench
terwijl je thuis bent (de pup je hoort, ziet en/of ruikt) al een grote stap is. Zelf weg zijn en de pup
dan achterlaten in de bench maakt het spannender en dus moeilijker. Eerst moet er vertrouwen
zijn terwijl je thuis bent en er afstand gecreëerd wordt tussen jou en de pup in de bench, 2 meter
is al afstand. Pas als dit goed gaat is het een logische stap om verder uit te breiden.
Een pup die te snel in het diepe gaat leert het wel maar vanuit welke emotie en welke consequen
tie brengt dit met zich mee. Spanning en onzekerheid werkt ook door op de darmen en blaas, dat
kan de zindelijkheid dus ook beïnvloeden. Maar bovenal is het belangrijk om je puppy vertrouwen
te bieden en vanuit deze basis te gaan leren. Het is eerlijker, heeft positieve uitwerking op jullie
onderlinge band en het werkt gewoon beter. Vanuit vertrouwen kun je sneller stappen maken dan
vanuit onzekerheid. En dan voorkom je hiermee ook nog probleemgedrag wat zich op verschillen
de manieren kan uiten.
Persoonlijker vind ik het dan ook veel eerlijker om een hond in de bench te doen juist als je thuis
bent. En later kan dit natuurlijk ook tijdens afwezigheid, maar wel in deze volgorde. Dan de vraag
of een pup dan niet teveel in een bench zit. Ik reken eigenaren vaak voor, stel je hebt een dag die
begint om 8.00 uur en je gaat naar bed om 23.00 uur. Je bent dan 15 uur op. Een pup heeft ook
veel rust nodig en een bench is hier een prima hulpmiddel bij. Veel pups willen overal bij aanwezig
zijn in huis, krijgen al behoorlijk veel energie op jonge leeftijd en kunnen er moeite mee hebben om
hun rust te nemen. Misschien is bijv je pup 4 keer per dag een uur in de bench prima. Dan zijn er
nog 11 uren over en dat is ruim voldoende voor andere bezigheden. Ook als alleen laten aangeleerd
is, zelfs dan kan je een vrij jonge hond naar mijn idee prima 3 uur achtereen in een bench doen
bijv tijdens afwezigheid en verdeeld over de andere tijd die je wel thuis bent nog 2 of 3 keer een
uur. Dan nog steeds blijven er zo'n 9 'wakkere' uren over. Mijn pups gaan juist in de bench na hun
maaltijd, dus wanneer ze hun activiteit gehad hebben.
Connie Berendsen
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Canex Dynamic

Slecht eten, huidklachten,
spijsverteringsproblemen?
Denk dan direct aan Canex
Dynamic. Adult Fish & Rice
bijvoorbeeld is geschikt voor
zelfs de meest gevoelige hond!

Natuurlijk goed voor honden,
natuurlijk goed voor u!

• 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
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unieke kennel regeling
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.

NATURES

BEST

Canex Dynamic, een merk van Arie Blok Diervoeding
Postbus 30 · 3440 AA Woerden · www.canex.nl
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MyDogDNA
MyDogDNA biedt ons informatie over onze honden en de populatie. Het lezen van deze informatie
is meer dan enkel kijken hoe hoog de GHI van een hond is. Hoe kunnen we deze gegevens inzetten,
wat kunnen we leren van de gegevens van onze hond? Dit is te omvangrijk om even in een clubblad
te delen, maar we zullen wel de eerste stappen zetten.
Allereerst de basis: Eigenschappen liggen op genen, die zijn per twee vertegenwoordigt, de plaats
heet de locus. Ouderdieren geven elk één gen door, waardoor er weer
een genenpaar op de locus ligt. Allelen kunnen dominant, recessief of
intermediair zijn. Of genen zichtbaar zijn hangt af van de andere aan
wezige genen: soms verhindert een gen de zichtbaarheid van een ander
gen, soms maakt een gen dat juist mogelijk. Er zijn ook een modifiers:
een gen dat zorgt dat een ander gen zich op een afwijkende manier
uit. Een modifier heeft alleen een zichtbaar effect als het andere gen
aanwezig is.
Genen bepalen eigenschappen, bijvoorbeeld hoe onze honden gebouwd zijn, neuslengte, of een
hond groot of klein is, vachtlengte, kleur. Ze bepalen ook de gezondheid. Er zijn monogene eigen
schappen, een eigenschap wordt bepaald door één gen met een (of meer) allelen, en er zijn
polygene eigenschappen: de optelsom van meerdere genen. Epilepsie is bijvoorbeeld een afwijking
die polygeen vererft, hetgeen het opsporen van zo een afwijking een stuk lastiger maakt.
Genen liggen achter elkaar op chromosonen. Van ieder chromosoon zijn twee exemplaren. Een
hond heeft in totaal 39 paren. Alle chromosonen samen vormen de DNA. MyDogDNA test 20.000
genen. Honden krijgen van elk ouderdier de helft mee. In een gesloten populatie neemt de kans
dat een pup van beide ouders dezelfde allelen krijgt alsmaar toe, er zullen steeds meer gemeen
schappelijke voorouders komen, de inteelt stijgt . De diversiteit neemt .
Inteelt wordt berekend aan de hand van stambomen, een rekentechnische formule. MyDogDNA
berekent de diversiteit aan de hand van de genen, de GHI. Omdat meer dan 30 honden getest
zijn kunnen we diversiteit van de honden gefokt binnen het gecentraliseerde fokbeleid weergeven
(zie figuur 1). Enerzijds bevestigt dit ons wat we al wisten, door te fokken binnen een gesloten po
pulatie, waarin de basis gebaseerd is op inteelt en een klein aantal founding animals, is de inteelt
hoog opgelopen en de gemiddelde diversiteit laag. Dit is niet alleen zo bij onze SWH, dit is een
bekend fenomeen bij veel rassen, zie figuur 2. Rassen zoals de Basenji en verschillende Terriërs
hebben ook een gemiddelde GD die laag is.
Echter, figuur 3. de “Genetic Relations” en de gegevens per hond tonen ons dat het verlies per
generatie minimaal is en dat er niet alleen qua stamboom, maar ook qua diversiteit nog mogelijk
heden zijn in de fokkerij.
Voor de toekomst zal MyDogDNA ons helpen de winst van out en sidecross in kaart te brengen, de
GHI zal stijgen, al zal deze winst door terug te kruisen op de raszuivere populatie ook snel kunnen
verdampen. Er kunnen nieuwe lijnen ontstaan, die verdere mogelijkheden bieden. Zo is de outcross
van bijvoorbeeld de Kromfohrländer duidelijk in kaart gebracht, de diversiteit goed zichtbaar.
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Inteelt is niet erfelijk. Een hond met een hele lage GHI verpaart aan een onverwante hond zal re
kentechnisch een inteetl geven van nul. De gemiddelde kruising heeft een GHI tussen de 115 en
120. Omdat veel honden gemeenschappelijke genen delen, kan MyDOGDNA helpen bij het vinden
van dieren waarbij de te verwachten GHI zo optimaal mogelijk is.
MyDogDNA heeft daar de breedertool voor. Twee honden met een hoge GHI geven namelijk niet
perse de beste combinatie. De Breedertool doet een voorspelling van de te verwachten GHI van
de nakomelingen. Het breedertool werkt puur op basis van genen, het kijkt niet naar stambomen.

Om de breedertool beter te begrijpen zullen we de nesten van Joscha (GHI 81) met Aija (GHI 81)
en Kayleigh (GHI 82) bekijken. Beide combinaties hebben een rekentechnische inteelt van 56%. De
verwachting van de GHI is 81. We hebben de daadwerkelijke GHI van 8 van de pups tot onze
beschikking. Ondanks dat elke pup dezelfde rekentechnische waarde heeft, zien we toch dat de
daadwerkelijke GHI varieert van 76 tot 84. Op de bovenstaande figuur zien we ook dat de pups
genummerd met 1. 2. en 3. (Kayleigh * Joscha) in het overzicht een andere plaats in nemen als
de pups van Aija en Joscha (in de ovaal). Hieruit volgt dat binnen de breedertool, twee dochters
van dezelfde vader en ondanks de hoge verwantschap, andere reuen als beste match voorgesteld
krijgen. Zelfs twee teven uit dezelfde combinatie krijgen andere reuen als beste match voorgesteld.
Kayitah, een nakomelingen van Kayleigh * Joscha, heeft een nest gehad. Deze pups zijn ook op
genomen in MyDogDNA. Ondanks dat we graag nog veel meer honden toegevoegd willen zien,
toont de breedertool ons opties voor de fokkerij waarbij de te verwachte GHI, bij een derde gene
ratie op 82 en 83 ligt.
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De GHI van onze SWH is niet hoog, op de lange termijn zullen de fokmogelijkheden te beperkt raken.
Echter, een lage GHI betekent niet dat de honden ongezond zijn of ongeschikt voor de fok. Met
een gemiddelde leeftijd bij overlijden berekend over de afgelopen 10 jaar van ruim 12.5 mogen
we zeker tevreden zijn.
Ook in een outcross traject en sidecross traject zal MyDogDNA ons de nodige handvatten bieden.
Eigenschappen als kleur, vachttype, exterieurkenmerken zoals lengte van de snuit, staart en stand
van de oren en het formaat van de honden is in kaart gebracht.
Kort door de bocht is de kleurvererving zoals in de standaard omschreven:
* van licht tot donker geschakeerd zwart -wildkleurig, het zo genaamde wolfsgrauw. Dit vertaalt
zich in aw/aw. (Kleurvererving a: ay , at , aw en a in volgorde van dominatie).
Agouti is het oudste kleurgen, vaak gezien ook bij wolven, maar ook wilde knaagdieren, herten en
wilde konijnen. Bij een agouti vacht hebben de afzonderlijke haren een aantal schakeringen. De
cellen produceren eerst eulamin (donker), en veranderen dan naar bv Phaeomelanin (Rood).
Bij honden en wolven is de uitingsvorm afwijkend van dat van andere wilde dieren. (bv ratten en
hazen) Het beperkt zich tot delen van de vacht, zoals rug, hoofd en bovenkant van de poten.
* van licht ot donker geschakeerd bruin-wildkleurig, het zogenaamde bosbruin. Dit vertaalt zich
in aw/aw met modifying colour bc/bc
* licht creme wit tot wit.
Er zijn nog geen witte SWH getest, maar wit is terug te vinden op de E locus. Dragers zijn herkenbaar
aan e/E. Deze kleurslag kan zowel met als zonder de modifying colour bc/bc voorkomen, het
pigment van neus, oogranden, lippen en teennagels is oftewel zwart, oftewel leverkleurig.
Verdere kleurvariaties, zoals bv bij de husky sable, tanpoints en whitespotting komen in onze popu
latie niet voor.
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Een moeilijke beslissing voor de algemene ledenvergadering
Op de algemene ledenvergadering van 25 februari j.l. hebben de aanwezige leden gezamenlijk
met het bestuur een besluit genomen over een moeilijke materie. Het besluit was geen geld, mid
delen en energie meer te steken in een negatief verhaal, maar het geld en de middelen en vooral
de energie juist te gebruiken voor positieve zaken. Voor het zetten van stappen die de Saarloos
wolfhond ten goede gaan komen en het ras op een correcte, prettige manier vooruit helpen naar
een mooie toekomst.
Vanwege dit besluit, dat leden en bestuur gezamenlijk genomen hebben, zal de vereniging haar
advocaat laten weten dat hij elke rechtshandeling tegen voormalig lid C. Schröder, vanwege de
fokkerij die zij tegen het centrale fokbeleid en alle gemaakte afspraken in bedreven heeft, kan laten
rusten. Hoe respectloos wij haar handelen naar de vereniging en haar leden, het bestuur en de
Saarlooswolfhonden toe ook vinden. De feiten zelf worden door bestuur én ALV echter hierdoor niet
als minder laakbaar ervaren. Het vertrouwen is en blijft geschonden, de ontgoocheling in de be
trokkene enorm.
De voornaamste reden die de leden voor deze beslissing aangaven, zijn de hoge kosten voor ge
rechtelijke stappen in het buitenland. In Nederland ook duur, maar wel te doen. Echter doordat
de rechtszaak in 1e instantie in Duitsland gevoerd zou moeten worden, betekent dit dubbele juri
dische advieskosten. Verder zijn er wel wat verschillen tussen het Duitse en het Nederlandse recht.
Verschillen die een snelle afhandeling van een zaak zouden bemoeilijken, waardoor de kosten nog
hoger op zouden lopen. Dit afgewogen tegen de winst van een geldbedrag dat naar alle waar
schijnlijkheid lager zal zijn dat het geëiste, heeft de doorslag gegeven. Hoewel we waarschijnlijk
wel ons gelijk gehaald zouden hebben, de verloren honden en de toegebrachte schade aan het
ras zouden niet meer ongedaan gemaakt kunnen worden. Het komt neer op simpelweg de baten
tegen de lasten afwegen.
Nu de vereniging aan het begin van nieuwe avonturen staat en outcross en sidecross al onze
aandacht vragen, is het fijn voor het bestuur dat zij haar volle aandacht kan richten op deze posi
tieve, juist energie gevende, ontwikkelingen. Wij hopen, met onze leden binnen het centrale fokbe
leid en met nieuwe contacten van buiten de vereniging, met respect voor geldende afspraken en
met respect voor nieuw te maken afspraken, stappen te zetten die hoop voor de toekomst van ons
geliefde ras gaan geven.
Indien er leden van de NVSWH zijn die graag meer informatie willen over bovenstaande kan contact
opgenomen worden met het secretariaat van de vereniging. secretariaat@saarlooswolfhonden.nl
of 040 2859420
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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:

* gefokt buiten de Nederlandse
Vereniging van
Saarlooswolfhonden
Kassel (DE) 9 en 10 December
2017
Internationale Rassehunde-Ausstellung Kassel
(IRA)
Richter: R. Blessing
Teven:
Jeugdklas: Whitefang´s Coco Chanel Jolie of
Angou Loup´s Mountain*, eigenaar S. Sass. 12
Monate alte, noch etwas vom Ausstellungsge
schehen beeindruckte Hündin, gute Größe, im
Stand recht ansprechender Gesamteindruck,
femininer Kopf, elegantes Gebäude, Gangwerk
korrekt. 1 zeer goed
Nationale Rassehunde-Ausstellung Kassel (NRA)
Richter: M. Zidar
Teven:
Jeugdklas: Whitefang´s Coco Chanel Jolie of
Angou Loup´s Mountain*, eigenaar S. Sass.
Anwt. Dt. Jug. Ch. VDH, Bester Junghund mittel
große, kompakte, gut proportionierte und pig
mentierte Hündin, mit korrekter Haartextur, typi
scher Kopf, fester Rücken, gut entwickelte Brust
partie, gute Winkelungen, parallele Stellung,
fließende Bewegung. 1 uitmuntend

Benelux Winner Brussel (BE) 16 de
cember 2017

Belgian Winner Brussel (BE) 17 De
cember 2017
Keurmeester: Spruyt Dirk (BE)
Reuen:
Kampioensklas: Omer, eigenaar Mr. en Mevr.
van der Geer-de Wit Cornelis 1 uitmuntend
CAC/CACIB BOS

Teven:
Jeugdklas: Daya Wakanda Tachunga*, eige
naar L. van Hoof. 1 uitmuntend BOB
Openklas: Polly-Pilar van de Wolfsdreuvnik,
eigenaar Mr. en Mevr. Verbeeck-Tonnard 1
uitmuntend CAC/CACIB

Keurmeester: Ionescu Augustin (RO)
Teven:
Jeugdklas: Daya Wakanda Tachunga* eige
naar L. van Hoof. 1 uitmuntend BOB
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48e Flanders Dogshow Gent (BE)
18 Februari 2018
Keurmeester: Annette Bystrup (DK)
Reuen:
Puppyklas: Quiranak van de Wolfsdreuvnik,
eigenaar Mr. en Mevr. Verbeeck-Tonnard. 1 veel
belovend Openklas: Omer, eigenaar, Mr. en
Mevr. vn der Geer- de Wit Cornelis, 1 uitmuntend
res.CAC/res.CACIB Kampioensklas: Joscha van
de Wolfsdreuvnik, eigenaar Mr. en Mevr. Ver
beeck-Tonnard. 1 uitmuntend CAC/CACIB
Teven:
Puppenklas: Polly-Pilar van de Wolfsdreu
vnik, eigenaar Mr. en Mevr. Verbeeck-Ton
nard. 1 uitmuntend CAC/CACIB BOB Kampi
oensklas: Whitefang’s Ajia Ishani of Angou
Loup’s Mountain, eigenaar Mr. en Mevr. Ver
beeck-Tonnard. 1 uitmuntend res.CAC/res.CACIB

Offenburg (DE) 11 Maart 2018
Keurmeester: Hassi Assenmacher-Feyel (DE)
Reuen:
Kampioensklas: Osharik, eigenaar S. Götsch.
Vorzüglicher Rüde, maskuliner Kopf, dunkle
Augen, vorzügliche Kopflinien, viel Pigment, Ste
hohren, ausdrucksvoll, sehr guter Hals, vorzügli
cher Körper, korrekt in allen Teilen, sehr gute
Bewegung, gutes Haarkleid und Wesen. 1 uit
muntend, Anw. Dt. Ch. VDH CAC/CACIB BOB

59e Martinidogshow, Groningen
Keurmeester: G. Jipping
Reuen:
Kampioensklas: Lyco van de Wolfsdreuvnik,
eigenaar fam. Hoving. 5 jaar, zeer goed type,
voldoende benaderbaar, krachtig gebouwd li
chaam. Typisch hoofd, correct gevormd, juist in
front, correct in voor en achterhand.Ruime
voorborts, eenmal op gang loopt hij, typisch
gangwerk. 1 uitmuntend, BOB Derde in de
eindkeuring bij de Nederlandse Hondenrassen.
Keurmeester: T. Pillement-Heijden

Rectificatie
In het laatste nummer van 2017 hebben we in
de "kynologische hoogtepunten" een aantal
honden in het zonnetje gezet. Helaas is er een
fout ingeslopen. Bij zowel Joscha als Aija staat
vermeld eigenaar/fokker. Hierin had enkel de
eigenaar, zoals bij de andere honden, genoemd
moeten worden. Mr. en Mevr. en Juffrouwen
Verbeeck zijn niet de fokker van Aija. Mijn veront
schuldigingen voor deze copy paste error.
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Indien onbestelbaar:
Vespuccistraat 13, 5665 GM, GELDROP

