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Voorwoord door de voorzitter
Beste leden,
 
Met de mededeling dat het deze zomer behoor
lijk warm is, kan ik u totaal niet boeien. Dat is voor
iedereen wel heel duidelijk.  Maar hier heb ik het
niet enkel over de klimatologische situatie, maar
-in het kader van dit voorwoord – wel over wat de
kynologie ons te bieden heeft gegeven. 
Het was -is -  een bewogen zomer waarin veel
gebeurd is. De belangrijkste hiervan zou ik graag
even de revue laten passeren. Om het voor
woord netjes te kunnen afronden wil ik graag
beginnen met enkele onderwerpen die bij mij –
om het zacht uit te drukken –“wrevel” hebben
opgeroepen.
 
Als antwoord op de problematiek van de veren
gende genenpool van onze populatie zijn we
samen met mekaar de dialoog aangegaan hoe
we dit het hoofd kunnen bieden. Als vereniging
hebben we hierrond, met mekaar, in dialoog
tijdens verscheidene Algemene Ledenvergade
ringen, belangrijke beslissingen genomen. Dit
resulteerde in 2016 in een Plan van Aanpak voor
een mogelijke outcross. Dit plan, waarin we de
eigenheid van de NVSWH als rasvereniging, de
nood op genetisch vlak en de verwachtingen
van de RVB met mekaar in overeenstemming
brachten, werd in september 2017 bij de Raad
ingediend en in februari 2018 met een delegatie
van de RVB besproken. Het hele document is
punt voor punt doorgenomen en de laatste wij
zigingen werden in goed overleg beslist. Er werd
overeengekomen na doorvoering van de laatste
wijzigingen het document als “hamerstuk” aan
te bieden aan het bestuur van de Raad van
Beheer.
 
Het door de Raad van Beheer - weliswaar infor
meel en persoonlijk - herhaaldelijk beloofde
antwoord en goedkeuring van ons Plan van
Aanpak voor de Outcross is er op heden nog
steeds niet. Akkoord, het is voor iedereen vakan
tieperiode, maar dit uitblijven is niet meer accep
tabel.

 
Ondanks dat het document uitgebreid en per
soonlijk besproken en toegelicht is, wij hen in zo
goed als alle opmerkingen gevolgd zijn, lijken de
struikelblokken zich voornamelijk te betrekken op
randvoorwaarden in plaats van de inhoudelijke
argumenten en uitvoering van het Plan van
Aanpak. Randvoorwaarden waarvan de Raad
van Beheer in haar eigen schrijven aangeeft dat
de materie eigenlijk buiten hun invloedsbereik
ligt en die direct samenhangen met het gecen
traliseerde fokbeleid en beslissingen genomen
op onze ALV. De zoveelste vertraging in het
nemen van beslissingen bij de RvB, trekt wel een
streep door de planning en timing van de uitvoe
ring. Hierdoor moeten geplande concrete fok
combinaties worden herdacht of op de lange
baan geschoven. Het gevolg hiervan is dat de
problematiek van de genetische diversiteit on
voldoende kan worden aangepakt, en dat in
een tijdperk waarin de Raad informatie avonden
organiseert om outcross voor een ieder via
aankeuringen bespreekbaar te maken. 
 
Een volgend thema dat toch echt op mijn maag
is komen te liggen is de wijze waarop de RvB is
omgesprongen met de - al dan niet nodige -
correcties op het mooie boek over de Nederland
se hondenrassen. We lieten al weten dat wij blij
en fier zijn met en op het boek. In de dagen na
de publicatie stelden de auteurs ons de vraag
of wij - in functie van een mogelijke herdruk –
opmerkingen hadden of suggesties voor aan
passingen. Wij deelden als bestuur de auteurs
mee dat het boek hun werk is, met de de Raad
van Beheer als opdrachtgever, en dat wij hen
hier in waarderen en respecteren en geen on
stuitbare behoefte voelden tot correcties. Toch
maakten we een bescheiden lijstje met opmer
kingen of suggesties die we aan de auteurs be
zorgden, waar ze ons hartelijk voor dankten. 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!

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

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
 
 

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
 

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

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)

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

Op de voorpagina
Op de voorpagina staat Le'misun van de
Wolfsdreuvnik
Moeder is Norah en vader is Abel
Eigenaar is: J. van der Linde
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Onze verbazing was dan ook erg groot wanneer
we vernamen dat er zich een behoorlijke scherpe
polemiek rond de hoofdstukken betreffende de
SWH voltrok. Dit gebeuren stemde mij droef. Die
droefheid sloeg echter snel om in ontstelling en
kwaadheid toen wij plots  geconfronteerd wer
den, d.m.v. een schrijven van de RvB, waarin de
definitieve correcties werden medegedeeld.
Binnen luttele tijd ontving de RvB van ons dan
ook een schrijven, waarin we de voorgestelde
correcties herformuleerden op een wijze die de
waarheid beter benaderde én ook diplomatisch
beter geformuleerd. De reactie hierop was kort
en koud. Aangezien wij nooit een officiële klacht
hadden ingediend m.b.t. het boek konden onze
suggesties niet worden weerhouden. Het corri
gendum was blijkbaar ondertussen ook al naar
de drukker. Deze handelswijze ervaart uw be
stuur als een kaakslag. De RvB kan blijkbaar wél
maandenlang in overleg gaan met een rasver
eniging die aanpassingen wil, maar de RvB kan
niet de hoffelijkheid hanteren om de andere
betrokken rasvereniging hierover te contacteren
en te informeren. Ik dacht altijd dat de RvB een
vereniging van verenigingen was, waarin alle
rasverenigingen op een gelijkwaardige wijze
behandeld werden. Dit blijkt eens te meer dus
een illusie te zijn. Aan hen om aan te tonen dat
dit niet zo is.
 
Uw bestuur is er zich ten volle van bewust dat er
zich in het verleden een bepaalde negatieve
beeldvorming over de NVSWH ontwikkeld heeft.
Wij hebben er als bestuur voor gekozen een
nieuwe weg in te slaan en om consequent de
weg van het overleg en de dialoog op te zoeken. 
We doen al jaren ons uiterste best om te werken
aan een constructieve, toekomstgerichte dialo
gische houding, overleg en verantwoorde com
municatie. Daarom is het des te pijnlijker om
geconfronteerd te worden met situaties zoals
geformuleerd in de vorige 2 alinea’s. 
 
Ik besef ten volle dat de toon in deze en de vori
ge twee alinea’s een breuk is met mijn vorige
editorialen. Maar ik ben er ten volle van overtuigd
dat dit gerechtvaardigd is. De kans is groot dat
ik nu voor wat pijnlijke tenen en scheenbenen
gezorgd heb. Het zij zo. Maar deze emmer loopt
nu toch echt wel over, ook bij mij. Willen we
hierover in overleg gaan? Natuurlijk!  We staan
er voor open! We zullen zelf steeds opnieuw het
overleg zoeken .
 
Binnen het kader van de verbreding van de ge
nenpool nam de ALV de beslissing om ook

daadwerkelijk de optie van de side-cross (het
maken van fokcombinaties tussen onze popula
tie en Saarlooswolfhonden die buiten onze po
pulatie gefokt zijn) uit te werken. Hiervoor werden
concrete stappen gezet, contacten gelegd en
werd er uitgebreid in overleg gegaan... We
kunnen u dan ook vertellen dat alles klaar is om
bij de eerstvolgende loopsheid van de betrokken
teef een side-cross nest te fokken. We kijken hier
met spanning naar uit en zullen u op de hoogte
houden!
 
De World Dog Show in Amsterdam ligt ondertus
sen achter ons. Het waren lange boeiende
dagen. Ik wil alle aanwezige leden ontzettend
hard bedanken voor hun inzet. De producten
van het gecentraliseerde fokbeleid van de
NVSWH hebben niet minder dan geschitterd op
de WDS en de nevenshows. Had ik liever nog
meer honden van onze leden gezien op de
WDS?  Natuurlijk! Maar toch ben ik blij en fier met
de getoonde honden en hun resultaten.Ook
betrokken keurmeesters verdienen ons respect
voor het geleverde puike werk. Het is voor ons
heerlijk om vast te stellen dat onze Nederlandse
keurmeesters het mooie SWH type, zoals om
schreven in de standaard kunnen herkennen en
belonen. Het moto van de WDS was “show the
world your talent”. Welnu, dat deden we!
 
Op de laatste ALV spraken bestuur en leden naar
mekaar toe het engagement uit om nauwer op
mekaar betrokken te zijn in de concretisering van
het gecentraliseerde fokbeleid. Daarom willen
we op 24/11 een fok-info-dag voor de leden or
ganiseren. Het moet een dag worden waarop
mensen met concrete vragen rond het praktisch
verloop van een dekking; basisinformatie over
de dracht, de geboorte en het opgroeien van
de pups; gekoppeld kan worden aan ruimere
foktechnische hedendaagse inzichten. Verder in
dit clubblad kunnen jullie hierover meer info
vinden. Hopelijk kan dit een start zijn tot verhoog
de kennis, verbrede interesse, daadwerkelijk
engagement. Uw bestuur hoopt u hier persoon
lijk te kunnen verwelkomen!! De fok van de SWH 
binnen de NVSWH is immers een collectieve
verantwoordelijkheid, die enkel kan lukken wan
neer eenieder daar zijn verantwoordelijkheid in
neemt en zijn steentje bijdraagt!
 
Foktechnisch hebben we twee tegenslagen
gekend. Een teef bleek niet drachtig te zijn en
een dekking is mislukt. Vrij deprimerend. Toch
laten we de schouders niet zakken en blijven we
vol gaan voor de volgende opportuniteiten om
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Animal Event 6 Mei 2018
Afgelopen mei was de NVSWH ook van de partij op Animal Event. De warme dag was een voorbo
de voor de warme droge zomer, maar de nieuwe locatie van de stands van de rasverenigingen in
het bos zorgde voor de broodnodige schaduw.  
Een dag met mooie gesprekken, blije honden en veel rasinformatie. Menig bezoeker van Animal
Event zal nu ook de SWH een beetje in zijn hart gesloten hebben.
 

de toekomst van SWH zoals wij hem graag zien,
te waarborgen.
 
Als bestuur van de NVSWH zijn wij er van over
tuigd dat het goed beheren van een ras zo goed
als zinloos is, wanneer je dit enkel binnenska
mers, binnen de eigen rasvereniging probeert te
doen. Ons ras  is echt internationaal verspreid.
Hierdoor worden de invloeden ook steeds inter
nationaler. Wanneer we werk willen maken van
een goed beheer (foktechnische afspraken,
monitoring van de genenpool, opleiding van
keurmeesters…) dan moeten we ons internatio
naal oriënteren. Daarom nodigde uw bestuur de
besturen van andere rasverenigingen die de
SWH tot hun bevoegdheid hebben uit tot een
gezamenlijk overleg in het najaar. Het is onze
ambitie te komen tot de oprichting van Saarloos
wolfdog International. De eerste positieve reac
ties komen binnen op het secretariaat. Dit is
bemoedigend! Wij hopen dat er voldoende in
ternationaal idealisme is om met dit nieuw pro
ject te kunnen starten. Dit wordt dus zeker nog
vervolgd!

De laatste dagen en weken werden we in kennis
gesteld van het overlijden van enkele honden. 
Voor de betrokkenen steeds moeilijke momen
ten. Een Saarlooswolfhond verliezen is steeds een
ingrijpend gebeuren. We wensen de betrokke
nen veel fijne herinneringen aan een geweldige
hond toe.
 
Beste leden, een voorwoord met verdriet en
ontgoocheling, maar ook met hoop en fierheid.
Fier op onze honden, fier op onze leden, fier op
U. Zo blijven de evenwichten bewaard en kunnen
we blijven stappen zetten om de SWH een mooie
en gezonde toekomst te verzekeren.
Aarzel a.u.b. niet om mij, of andere bestuursle
den te contacteren met uw vragen, ideeën of
bemerkingen.
 
Met vriendelijke groeten
Jan Verbeeck
Voorzitter
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8 Juli 2018 Actieve Saarlooswolfhonddag
Een perfecte dag wat hebben wij geboft! Zonnig, een windje en schitterende notenbomen die voor
schaduw zorgden als je daar aan toe was. Om 11:00 begon deze mooie dag met een aangelijnde
wandeling van pakweg een uur op landgoed Hoevelaken.
 
Op 15 minuten afstand van Landgoed Hoevenlaken stond om 13:00 bij Huisdier verenging Hond-Kat
in Nijkerkerveen een prachtig parcour klaar. Het liefst ren je daar direct met je saarloos op af.. Maar
eerst even gezellig bij komen met zijn allen in een kringetje, onder de overkapping met een heerlijk
drankje en volop fris water voor de hondjes.
 
Twee veldjes, twee groepjes; in het eerste veld een super leerzame ring training van Jan Verbeeck
en Ans Schellekens. Serieus maar ook met humor, elke tip is daardoor blijven hangen. Zo liet Jan
zien met welk tempo je saarloos het mooiste loopt, maar ook het tempo waar de passen minder
mooi uitkomen.  Door het verschil te laten zien met zijn knappe Joscha, kon je vanaf de zijkant goed
het verschil zien.
 
Ook gaf hij een leuke “peptalk” met wat voor gevoel jij de ring in moet lopen Precies Jan zijn
woorden weet ik niet meer, maar het gevoel is goed blijven hangen! Het kwam er op neer… ieder
een staat in zijn ondergoed en of je hond nou groen is, een poot extra heeft, scheel kijkt of een oor
mist jou saarloos is het mooist, jij loopt gewoon met je saarloos de sterren van de hemel.
 
En of je nu wint of verliest, die krachtige inzet als team tussen jou en je saarloos is het belang
rijkste, dan heb je al gewonnen voor je de ring in gaat.
 
Loop je zelf geen shows? Toch is het voor elke hond en baas een aanrader om een keer aanwezig
te zijn op een dag zoals deze en een ringtraining te ervaren gegeven door Jan Verbeeck. Wij
hebben er veel aan gehad en gaan een stuk zekerder de ring in en zijn weer extra blij met wat we
hebben. Ook voor de hondjes weer een positieve ervaring erbij.
 
In het andere veldje stond Wim van de Groep (Instructeur bij hond-kat Nijkerkerveen) naast een
leuk uitdagend maar ook haalbaar parcour. Een spongetje, tunnel, slalom nog wat sprongetjes
en voor veel het moeilijkst voor het laatst bewaart, een soort speciekuipen op de kop achter elkaar
waar de saartjes overheen moesten lopen. Dat was voor veel spannend, maar met hulp van Wim
die op een rustige en positieve manier voor elke hond de tijd nam, kwam elke saarloos over de
kuipjes heen. Ik zelf had gedacht dat onze boef er niet zo snel over heen zou gaan. Maar ze deed
het gewoon! En ze vond het leuk, want ze ging er daarna steeds enthousiaster en zekerder over
heen. Leuk en knap als een ander je versteld kan doen staan van je eigen hond. Veel instructeurs
begrijpen het wel, maar zien het niet. Terwijl dat stukje juist zo belangrijk is
Wim was voor mijn gevoel echt een instructeur die de speciale kant van een saarloos ziet en begrijpt
en daar op een heel leuke manier mee omging.

 
Iedereen beide veldjes gehad, allemaal blije gezichten en nog gekker
op onze knappe saarlozen die je toch elke keer weer versteld doen
staan. Soms lekker dwars op zijn saarloos maar uiteindelijk doen ze
het echt wel voor je.
 
Of niet …. We love them anyway …..
 
Lekker na kletsen, wat drinken en dan komt Stoer kereltje Roald van
Nanouk ook nog eens een leuke goodybag rondbrengen met alle
maal lekkers van Geus Diervoeding.
Iedereen verwent en voldaan naar huis!
Wij kijken uit naar de volgende actieve saarloosdag.
 
Belinda, Jannick met Yiska en Winnie
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Fokklaar maken 
Wij dachten dat een reu dekklaar maken makkelijker gezegd dan gedaan was. Toen we begonnen
aan het proces bleek het veel makkelijker te gaan dan gedacht. Met hulp van Nanouk, die al er
varing had met alle stappen, zijn we begonnen met het eerste onderzoek. Het oogonderzoek
(EVCO) is de eerste stap, omdat dit het goedkoopste onderzoek is. Via de website van de Raad
van Beheer kan je heel eenvoudig uitzoeken bij welke dierenarts dit onderzoek uitgevoerd kan
worden. Je kan invoeren welk onderzoek je wilt doen, in dit geval dus EVCO, en op basis van je
postcode kan je zoeken wat er in de buurt is. Dit is de link naar de website: www.houdenvanhonden.
nl/fokken-met-je-hond/fokken-en-gezondheidsonderzoeken/dierenartsen-gezondheidsonderzoeken/
 
Als dit onderzoek achter de rug is, en je hond is vrij van alles, dan kan je verder naar stap 2. Dit is
het DNA-onderzoek naar DM en Dwerggroei. Hoewel de honden van de vereniging hier vrij van
zullen zijn, kan je voor de volledigheid de test uit laten voeren * geen verplicht onderzoek volgens
VFR. Voor dit onderzoek kan je een bestelling plaatsen bij Combibreed. De link is https://www.
combibreed.com/nl-nl/Webshop/DNA-Tests/Hond. Je hebt de tests met de code H673 en H872
nodig voor respectievelijk DM en Dwerggroei. Bij het bestellen van de testen kan je aanvinken of je
nog materialen nodig hebt om de test af te nemen. Wij hebben hier gevraagd om materiaal voor
een swabmonster, en dit kwam de volgende dag al binnen. Er zitten duidelijke instructies bij hoe
de swab genomen moet worden, en dan stuur je het doosje met de swab weer terug naar het lab.
Daarna krijg je per email updates van de voortgang, de uitslag kan je downloaden.

De laatste stap is het maken van HD foto’s. Hiervoor gaan we weer terug naar de eerste link in dit
artikel om te kijken welke dierenarts in de omgeving deze foto’s mag maken.
Bij het maken van de afspraak kregen we te horen dat we van tevoren een
account zouden aanmaken bij de Raad van Beheer, via de volgende link:
https://www.houdenvanhonden.nl/registreren_account/
 
Op de dag van de afspraak moet je hond nuchter blijven. De dierenarts geeft
je hond een lichte roes, en dan kunnen de foto’s genomen worden. Misschien
ten overvloede, maar meld toch maar eventjes bij je arts dat de saarlooswolf
hond soms wat overgevoelig kan reageren op narcose.

 
De dierenarts stuurt de foto’s digitaal naar de Raad van Beheer, en ook hier krijg je na beoordeling
bericht en kan je de uitslag vervolgens terugvinden in je account. Zodra alle uitslagen binnen zijn
kan je het bij de vereniging melden (geef ook gelijk even de resultaten en foto’s door voor het ar
chief), en kan de reu ingezet worden voor de fokkerij. En dan is het wachten op de puppy’s..
 
Geurt Welgraven
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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!
 
 Ovar Oro van Koekie’s Ranch  24.11.2005 – 24.05.2018
Henk en Nancy Stadman meldden ons dat ze afscheid hebben genomen van Offie. 
 
In 1991 kregen wij onze eerste Saarloos. Wat een prachtig zieltje. Dankzij Tandor zijn wij met hart en
ziel van het ras gaan houden. Toen kwam het afscheid, ziek waren wij ervan. Toen kwam Piem
(Noconah’s  Ho-Nihewoomah). Weer afscheid, een grote Saarloos met een hart van goud. Maar
dat zegt iedere Saarloos eigenaar toch.
 
Op 24 mei jl. moesten wij met bloedend hart afscheid nemen van onze 3e Saarloos Offie. (Zoon
van Thabatos Thiffanos Timberley en Ariane). Na een moeilijke start mochten wij dankzij Diny Piela
nen onze Ovar Oro (Offie) als de onze beschouwen. Offie was een zelfstandige, lieve Saarloos J,
maar ja, dat zijn ze toch allemaal.. Alleen zijn was geen probleem, naar de stad hoefde hij niet, de
Fürstliche bossen van de Grafschaft Bentheim  was zijn domein. Onze honden hoefden nooit in een
belachelijke bench. Hoezo een bench in huis. Thuis is toch thuis. Ze kregen tijd om te slopen, ook
dat hoort erbij. En het is goed gekomen. Hij kon lekker op ons bed liggen als wij weg waren….en
wachtte bij de deur bij onze thuiskomst.
Met alle tumult omtrent het ras, hebben wij afscheid moeten nemen van der laatste der Mohikanen?
 
Ovar Oro van Koekie’s Ranch  24-11-2005 – 24-05-2018. Zoals altijd met Diny overlegd wat te doen……
12 en een half jaar………Wat een mooie jaren……Afscheid doet intens pijn.
 
Wij missen hem erg en er is een leegte in ons huis, wij hebben hem bijgezet bij onze andere honden
die hier bij de boerderij begraven liggen. Mogen zij in vrede rusten en wij zijn dankbaar dat wij deze
geweldige honden zo lang bij ons mochten hebben. Een plaats in ons hart is voor altijd voor hen.
 
Henk en Nancy Stadman
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Whitefang’s Amarok-Nanook Luthor of Angou Loup’s Mountain
(07.12.2009 – 27.07.2018)
 
Dat is een hele mond vol voor een hond. Zeker voor een puppy, maar uiteindelijk is hij wel in zijn
naam gegroeid. Het is een hele hond geworden. Zijn roepnaam Nanook deed veel mensen denken
dat het om een teefje ging, maar hoewel niet heel hoog op de benen, was hij toch een flinke reu. 
De buitenwereld was de meeste tijd een grote boze wereld en dat deed hem vaak wat gedrukt
lopen. Ook daardoor kwam hij op veel mensen kleiner over dan hij was.
 
Thuis, in zijn eigen roedel en in de bossen, als er geen andere mensen waren, deed hij de werke
lijke betekenis van zijn naam eer aan. Dan was het een flinke beer van een hond. Voor Kayitah een
rots in de branding en een onuitputtelijke speelkameraad. Die twee hebben gezamenlijk heel wat
kilometers afgelegd en allerlei avonturen beleefd.
 
Tot die verschrikkelijke vrijdag, 27 juli 2018.  De dag waarop een vroege wandeling, in verband met
de te verwachten tropische temperatuur, al snel uitliep op een angstige situatie.
Op de vlucht geslagen voor twee ‘Mountain Bikers’ wilde Nanook in zijn blinde paniek maar één
ding en dat was naar huis. Helaas lag tussen zijn veilige thuis en het grote gevaar dat de fietsers
vormden, een nog veel groter gevaar; de snelweg.
 
Het is verschrikkelijk een mooie, gezonde hond, om zoiets onbenulligs als fietsers, te moeten verlie
zen door een vreselijk ongeluk. Van het ene op het andere moment verandert alles.
Wij zullen onze dappere ‘bangebroek’ vreselijk missen en Kayitah is haar grote vriend kwijt.
 
Troost putten we uit de mooie nakomelingen die hij samen met Kayitah achterlaat en de herinne
ringen die in ons hart gegrift staan.
 
Dag Nanook. Een knuffel van je roedelgenoten.
Leon, Monique, Robin en Frank, Amber en Amy, Ria en zeker je maatje Kayitah.
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Tawana Talashunka Timberley 29.03.2003 - 06.04.2018
 
Richard Uljee en familie hebben afscheid moeten nemen van Shunka.
Shunka was een deel van de familie en heeft een plaats gevonden
in de harten van jong en oud. Ookal komt het afscheid op een res
pectabele leeftijd van 15 jaar, toch komt het te vroeg. Een afscheid
dat drie generaties treft en een grote leegte achterlaat.
 
Shunka was een dochter Trigger Tatarin Timberley en Empressa
Egytha Timberley

Enya Electra Timberley 11.05.2005 - 22.08.2018
It is with great sadness that I can inform that Enya is no longer with us.
 
Enya was born on 11-05-2005 and put to sleep on 22-08-2018.
I was the fortunate owner of her - she was my little (big) Princess - for 13
years. It was 13 years with joy and happiness. She really acted as a
Princess and was vey picky about her food and training bites.
 
Enya was a real Saarloos, she was very reserved about new people and
always in the background untill she decided to let them be a part of the
pack.
 
She was my shadow and always with me by my side. She will leave an
empty space in my life.
I will always love her and miss her company.
 

Best regards
Lea Aarup
Denmark
 
Enya was een dochter van Tundra Tangara Timberley en Hagarov. Wij wensen Lea Aarup veel
sterkte bij dit afscheid.
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World Dog Show 2018 - Show the World your Talent!
Het is weer voorbij. De World Dog Show 2018 onder het motto: “Show the World your Talent”.
 
Meer dan dertigduizend honden en hun baasjes hebben hun talenten geshowd gedurende 4
dagen in de RAI in Amsterdam. De wereldtentoonstelling werd georganiseerd onder de leiding van
de Raad van Beheer en trok exposanten van over de gehele wereld.
 
Ook bij de Saarlooswolfhonden was het een internationaal gebeuren met honden uit Frankrijk,
Italië, Finland en Duitsland, naast de Saarlooswolfhonden uit Nederland. Verdeeld over de vier
dagen vonden verschillende shows plaats met als hoogtepunt de Wereld Winner op vrijdag waar
44 Saarlooswolfhonden voor ingeschreven waren en de speciale aandacht voor de Nederlandse
rassen waaronder ook de Saarlooswolfhond valt.
 
Op verschillende media zijn de uitslagen gepresenteerd en ze zijn ook te vinden elders in dit
clubblad. We zijn trots dat gebleken is dat de honden gefokt binnen het centrale fokbeleid van de
NVSWH stuk voor stuk hun talenten hebben laten zien en dat de wereldtitel binnen gehaald is door
een NVSWH hond.
 
Toch zit er ook een keerzijde aan een evenement als de WDS’18. Er is gebleken dat er buiten de
kynologische wereld meer en meer tegenstand groeit. Een tentoonstelling zou niet hond-vriendelijk
zijn. Het zou gaan om ego van baasjes, om geld en aanzien en de honden zouden veel te lijden
hebben gedurende zo’n dag. Ook zou het hele principe van showen en winnen leiden tot kampi
oenenfok, inteelt en het fokken van uiterlijke, schadelijke kenmerken.
 
Eerlijk is eerlijk, voor sommige honden is zo’n tentoonstelling, denk ik, ook geen onverdeeld genoe
gen. Er zijn inderdaad rassen, waarvan exemplaren gewonnen hebben of beoordelingen gehad
hebben, die te bedroevend zijn voor woorden. Ook heb ik situaties gezien, die bij mij grote afkeer
oproepen. Honden die “getoiletteerd” worden en verhuld in wolken van chemische sprays, verf en
allerlei beschermende kleding de dag doorbrengen op toiletteertafels of in benches en die half
gewurgd en “gelift” door showlijntjes voorgebracht worden.
 
Maar gezien tegen dat beeld is het eigenlijk ook een gemiste kans dat er niet meer leden van de
NVSWH hun Saarlooswolfhond uitgebracht hebben op de WDS’18. Ik weet het, het argument dat
onze honden dit niet zo leuk vinden en door hun terughoudendheid zich niet van hun beste kant
laten zien. Maar dat is een korte tijd in de ring en de keurmeesters die het ras kennen, zullen niet
over de grenzen van de honden heengaan en afstand houden en niet perse de hond willen
aanraken.
 
Maar afgezet tegen dat beeld is het is een uitgelezen kans om de wereld te laten zien, dat er ook
mooie honden gefokt kunnen worden die gezond zijn. Die een lichaam hebben dat gemaakt is
om te bewegen, zonder fysieke kenmerken die beperkingen opleggen. Die mooi gangwerk laten
zien omdat hun lichaam hen daartoe in staat stelt. Het is ook een uitgelezen kans de wereld te laten
zien , dat honden niet opgedoft, opgekamd en bijgewerkt hoeven te worden. Dat ze niet de hele
dag in een bench hoeven zitten, maar lekker met veel andere Saarlooswolfhonden en hun baasjes
in een groep bij elkaar kunnen hangen. Liggen zoals ze willen en de hele dag in de directe nabijheid
van hun baas en favoriete Saarlooswolfhonden.
 
Een uitgelezen kans om de hele wereld te laten zien, dat het centrale fokbeleid gezorgd heeft voor
mooie, gezonde honden. Een centraal fokbeleid dat staat of valt met de inzet van de leden van
de NVSWH. Leden die hun honden klaar willen maken voor de fokkerij volgens de afspraken zoals
ze opgenomen zijn in het VFR (verenigingsfokreglement) en die de leden gezamenlijk vastgesteld
hebben op ledenvergadering. Een fokbeleid en afspraken waarin alle leden een stem hebben en
hun inbreng kunnen geven.
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Hoe:  laat je zien op evenementen, wil je niet naar een hondententoonstelling? Prima, maar kom
dan naar algemene ledenvergadering, clubmatches, wandelingen, doe-dagen en infomeetings.
Het is de kans om gezamenlijk de populatie te beoordelen en om gezamenlijk afspraken te maken
rondom de fokkerij. Zie je erg op tegen het fokken van een nestje? Niet nodig! De vereniging on
dersteunt en helpt je waar mogelijk. Spreek je zorgen uit en je zult versteld staan van de inzet en
inbreng die we gezamenlijk kunnen realiseren.
 
Alleen samen kunnen we de Saarlooswolfhond de toekomst geven die het ras verdient!
Alleen samen kunnen we de wereld laten zien hoe een gezonde hond, die voldoet aan een
reële ras-standaard, eruit hoort te zien!
 
 

World Dog Show 2018 Amsterdam: een volledig nieuwe ervaring.
Na 35 jaar honden showen is iets niet zo gauw nieuw, nee zelfs een wereldtitel halen niet. 32 jaar
geleden reden wij nog voor een vakantie naar Oostenrijk, omdat in Wenen de World Dog Show zou
zijn. Er waren 3 Saarlooswolfhonden ingeschreven: Storm en Ber van ons en nog een verenigings
reu. Die 2 van ons werden wereldkampioen. Nogal een verschil met 44 ingeschreven Saarlooswolf
honden dit maal in Amsterdam.
 
Maar wat dan wel. 35 jaar hebben wij onze honden voorgebracht, de laatste jaren doe ik het alleen
en blijft Gonny thuis met de andere hond. Momenteel zit ik met behoorlijk zware lichamelijke pro
blemen waardoor ik het niet kan. Thuis blijven zou zonde zijn van het inschrijfgeld. Een mailtje naar
de vereniging bracht het antwoord dat we ons daar geen zorgen om hoefden te maken. Gonny
bracht mij en de honden naar Amsterdam.
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De reuen keuringen hebben we volledig gezien en het grootste deel van de teven ook, maar aan
het einde van de openklas teven hebben wij onze honden afgegeven en zijn weggelopen. Het
spreekt voor zich dat blijven kijken naar het keuren van onze honden geen optie is. Op grote afstand
aan de achterzijde van de ring konden we vaag zien wat er gebeurde. Monique bracht Ohze voor
in de kampioensklasse met nog 5 andere teven waaronder Ajia, voor ons eigenlijk al de winnaar.
Voor zover we het konden zien deed Ohze het best goed. De methodes van deze keurmeester
hadden we natuurlijk allang gezien. Na de individuele keuring zet hij de honden in volgorde zoals
hij denkt ze te plaatsen en laat ze dan samen lopen. Hij had Ohze voorop gezet!!!  Hij maakte Ohze
1. Ongelooflijk.
 
Dan de veteranenklasse. Kees bracht Ayka voor. Na jaren met Kees, Ayka en Tmoreeke van ten
toonstelling naar tentoonstelling te hebben gereden kennen die 2 elkaar wel. Ayka wordt tweede
van de drie. Niet verkeerd voor een ouwetje.
 
Dan verkiezing beste teef: eerst allen samen lopen. Oei, dat gaat niet goed. Ohze is baldadig, blaft
en hapt naar de staart van haar voorganger. Gelukkig laat de keurmeester ze ook nog individueel
lopen. Dat gaat goed en hij zet haar weer achter bordje 1. Dan de finale: Wie wordt BOB, beste van
het ras. Ohze moet het opnemen tegen Joscha, dat zal het einde van het sprookje zijn. Maar nee
Ohze staat voor de derde maal achter bordje 1. Heel groot ongeloof en tranen over onze wangen.
Terug bij de ring deed iedereen zijn best om ons te overtuigen dat Ohze het absoluut verdiende
om te winnen.
 
Wij wilden het echter niet zo snel geloven. Nu was er 1 ding wat in onze ogen een grote rol speelde.
Ohze stond zonder ons alleen in de ring. Had verkeerde onrust kunnen veroorzaken, maar het te
genovergestelde gebeurde, Ohze was cool en relaxed, maar super alert omdat ze ons miste en
zocht. Het zal een onbeantwoorde vraag blijven, wat er was gebeurd als ik haar zelf had voorge
bracht? Wilt u weten hoe het aanvoelt om een hond kampioen te maken, vraag het Monique. Onze
dank gaat natuurlijk uit naar Monique en Kees.
 
Een absoluut bijzondere ervaring om na 35 jaar vanaf de zijlijn de verrichtingen van je eigen honden
te zien en dat ze dan nog winnen is absoluut te gek voor woorden.
 
Groetjes Gonny en Willem.

Fokken en regels
Vorig jaar deelden wij met u in het augustus
nummer het verhaal van Osharik en de Zuchtzu
lassung, het fokklaar maken van een reu in
Duitsland. Een avontuur met behoorlijk wat
stappen en vereisten. Ons VFR (verenigingsfok
reglement) en de regelgeving Raad van Beheer
zijn een stuk minder veeleisend als het gaat om
een hond "fokklaar" te maken in Nederland. In
dit nummer deelt Geurt zijn verhaal over het
fokklaar maken van Levi!
 
Fokbeleid, rashonden, fair fok, het gaat allemaal
hand in hand met regels om zo gezonde rashond
zo goed mogelijk te waarborgen en duidelijke
kaders te stellen. De basis is hierin de FCI regel
geving, gevolgd door nationale regelgeving.
 
 

In Duitsland is de Zuchtzulassung bepalend, de
regelgeving van de VDH. In Nederland binden
leden van rasverenigingen zich aan het naleven
van het VFR. Ook outcross en het aankeuren van
honden is duidelijk gekaderd. Outcross en aan
keuren van honden is bijvoorbeeld in Nederland
alleen mogelijk in samenhang met een door de
Raad van beheer goedgekeurd Plan van Aan
pak. 
 
 

                            Maar wat als de regels met voeten getreden worden?
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Gebundelde krachten!
Enige tijd geleden werd de SWH-community opgeschrikt door een bericht dat Anubis ingezet was
voor de SWH fokkerij door kennel Netis Tala.

Opgeschrikt omdat deze hond geen Saarlooswolfhond is, maar een nakomeling uit een TWH en
een kruisingsnest van zogenoemde Marxdorfer wolfhonden. Deze hond is in Duitsland door de VDH
wel aan gekeurd als Saarlooswolfhond, maar met de vermelding dat de hond uitgesloten is voor
de fokkerij.

Wij zijn door leden, liefhebbers en rasverenigingen benaderd en hebben in samenwerking met
- Belgische Saarlooswolfhonden Vereniging, Belgium

– Wolfhundeclub Osterreich WHCÖ, Austria

– Saarlooswolfhond-Club Deutschland e.V., Germany

– Saarloos Wolfhond Club Czech Republic, Czech Republic

– Associazione "Cane Lupo di Saarloos", Italy

- Svenska Saarloos Wolfhond och Ceskoslovensky Vlcak klubben , Schweden

hierop gereageerd en de MEOE gevraagd (FCI-)regelgeving te handhaven. MEOE heeft daarin
ook haar oor te luisteren gelegd bij de Raad van Beheer. 
 
We zijn blij te kunnen melden, dat vandaag het verlossende woord van de Raad van Beheer kwam:
Anubis mag niet voor de fokkerij ingezet worden.

Hiermee wordt ook de besluitvorming van de VDH en de ÖKV gevolgd, die nakomelingen van
Anubis MET.Saarloos.1/H/15 (VDH12/091 R00382) niet in de stamboeken zullen opnemen.

Uitnodiging Zaterdag 24 november Fokkerij Lezing te Puiflijk
Graag nodigen wij u uit voor een Fokkerij Lezing in dorsphuis de Lier, Koningsweg 12 Puiflijk. 
 

Met tools als MyDogDNA maar ook berekeningen zoals mean kinship hebben we steeds meer
middelen om de fokkerij aan te sturen. Ook kun
nen we hierdoor een helder beeld krijgen van de
opbouw en waardes van onze populatie.
 
Kunnen we echter tot simpele conclusies komen?
Nee, want ook enkel in de MyDogDNA simpelweg
de honden kruisen die de hoogste te verwachten
GHI opleveren is geen toekomstgericht fokbeleid.
Een toekomst gerichte fokkerij vraagt inzicht in de
populatie, het combineren van de verschillende
tools en dan nog...
 
Zaterdag 24 november zullen we de verschillende
facetten van de fokkerij inzichtelijk maken. Ans en
Marc Schellekens zullen ons meer vertellen over
fokkerij in de praktijk, waarna Pieter Oliehoek ons mee zal nemen in berekeningen en populatie
technische achtergronden. Geef u nu alvast op bij secretariaat@saarlooswolfhonden.nl, dan
kunnen we met uw aanwezigheid rekening houden. 
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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:

Goes 1 April 2018
keurmeester: mw. Petra Junehall (SE)
teven:
jeugdklas: Charon*, eigenaar B. Mokveld. 1 zeer
goed, 9 months, very good type, size + proporti
ons, fem. nice shaed head, scissor bite, good
eyes, sloghtly wide earset, suff. angelation. Still
very narrow and poor in chest. Good croupe and
tail. Moves well from side, loose in front. Very
much puppylike still, but promosing future. very
good coat and colour, typical character. 
 
Luxemburg (LU) 8 April 2018
Keurmeester: Marie-Josée Melchior (LU)
reuen:
openklas:Jaka Sirius de Luna Canis Lupus, ei
genaar C. Rousseau. 2 uitmuntend* res.CACL
kampioenklas: Osharik, eigenaar S. Götsch. 1
uitmuntend. CACL/res.CACIB
teven:
jeugdklas: Nimue de Luna Canis Lupus*, eige
naar C. Rousseau. 2 zeer goed

 

Utrecht, 14 April 2018
Keurmeester: mevr. I. Hamoen- van Kleef
Reuen: 
jongste puppyklas: Wolfinity’s Drag Queen*,
eigenaar L. van Hoof. 1 belovend, bosbruine reu,
5 maanden oud, goede hoofd en lengte verhou
ding. Erg onwennig in de ring. Gestrekt hoofd,
goed in verhouding. Oren goede vorm, draagt
ze wat wijd. Prima schaar gebit. Goede bone.
Goede hoekingen voor en achter. Goede oog
vorm en kleur. Goede hals-rug belijning. Goede
structuur en vacht. Gangwerk op dit moment
nog niet te beoordelen. jeugdklas: Quiranak
van de Wolfsdreuvnik, eigenaar Mr. en Mevr.
Verbeeck- Tonnard. 1 uitmuntend.  11 maand,
wolfgrauwe reu. Goede hoofd en lengte verhou
ding. Mooi reu-hoofd, goede schedel en voor
snuit. Goed geplaatste oren, goede vorm.
Goede oogvorm en kleur. Prima hals-ruglijn.
Mooi bone, goede bespiering. Op dit moment
tanden aan het wisselen. Voor leeftijd prima
gangwerk. Kerberos Miraja* eigenaar L van
Hoof. Forse reu, bosbruin wolfsgrauw. 9 mnd
oud. Goede hoogte lengte verhouding, goed
reuenhoofd, gode verhouding schedel voor
snuit. draagt de oren meestal in de nek maar
kan ze ook goed plaatsen. Goede oogkleur en
vorm. Prima bone, schaargebit. Gangwerk op dit
moment nog niet te beoordelen, is wat angstig. 
2 zeer goed kampioensklas: Omer, eigenaar
mijnheer en mevr. van der Geer- de Wit Cornelis.
1 uitmuntend, wolfsgrauwe reu van 3 jaar oud.
Hoede hoogte- en lengte verhouding, mooi
reuenhoofd, met goede oogkleur. Goede oog
vorm en oor, draagt ze wat wijd, mooie hals/nek.
Prima hoekingen, mooie bone, staartaanzet.
Schaargebit volledig, prima gangwerk. CAC/
CACIB BOB  Lyco van de Wolfsdreuvnik, eige
naar fam. Hoving. 2 uitmuntend, res.CAC/res.
CACIB 

* gefokt buiten de Nederlandse
Vereniging van
Saarlooswolfhonden
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veteraanklas: Whitefang’s Amarok-Nanook
Luthor of Angou Loup’s Mountain, eigenaar M.
Mertens, 1 uitmuntend. Biko, eigenaar W. Broek,
2 zeer goed
Teven:
jeugdklas: Charon*, eigenaar B. Mokveld 1 zeer
goed. tussenklas: Daya Wakanda Tachunga* ei
genaar L van Hoof. Teefje van anderhalf jaar
oud, goede hoogte/lengte verhouding. Goed 
tevenhoofd, goede verhouding schedel/voor
snuit. Gied gevormd geel oog. Oren goed ge
plaatst maar draagt ze erg wijd. Goede hals- rug
belijning. Prima bone. Compleet schaargebit,
Vlot soepel gangwerk. Prima beharing. 1 uitmun
tend CAC/CACIB  Khalibisnya Maginwolf
Mooryn*, eigenaar C. de Graaff. 2 goed, Teefje
van 16 mnd. Goede hoogte/lengte verhouding
met elegant hoofd, wat niet bij lichaam past. 
Neusrug niet geheel recht. Ogen geel van kleur
maar bol, oogvorm wat rond. Oren goed ge
plaatst, draagt ze wijd. Schaargebit. Gangwerk 
vlot, maar erg los. Voldoende bone, voeten 
kunnen sterker. openklas: Mitawa van de
Wolfsdreuvnik, eigenaar M. Mertens, 1 zeer
goed

Dortmund (DE) 11 Mei 2018
Keurmeester: Fricke (DE)
Teven:
tussenklas: Whitefang´s Coco Chanel Jolie of
Angou Loup´s Mountain* , eigenaar S. Sass. 1
zeer goed, 17 monatige Hündin, feminine Ge
samterscheinung, sehr schöner Kopf, vollzahni
ges Gebiss, sehr gute Hals- und Rückenlinie,
mittelschwere Laufknochen mit guten Winkelun
gen, raumgreifend in der Bewegung, zeigt sich
heute sehr beeindruckt, muss noch etwas Selbst
bewusstsein entwickeln.

Hulten, 9 juni 2018
Keurmeester: R Doedijns
Teven:
tussenklas: Whitefang´s Coco Chanel Jolie of
Angou Loup´s Mountain *  eigenaar S. Sass, 2
uitmuntend, jonge teef die nog volop in de ont
wikkeling is. Sterk vluchtgedrag in de ring. Heeft
prima beenlengte en passende bone substan
tie. Vrouwlijk belijnd hoofd van voldoende leng
te. Mooi oog, prima pigment, scharend gebit.
Fraaie vachtkwaliteit en kleur. Gangwerk zou
krachtiger en regelmatiger kunnen.

Erfurt (DE) 16 Juni 2018
Keurmeester: Rolf Blessing (DE)
Teven:
tussenklas: Whitefang´s Coco Chanel Jolie of
Angou Loup´s Mountain*, eigenaar S. Sass, 2
zeer goed. 18 Monate, gute Größe, korrekte
Kopfproportione, gut Halslänge, tiefer Brustkorb,
ausenreichende Winkelungen, bracht Ringtraining

IJsselshow,  Zwolle, 23 Juni 2018
Keurmeester: mw. Godelieve de Wit- Bazelmans
Reuen:
Veteranenklas: Biko, eigenaar W.M. Broek, 1
uitmuntend. 9 jaar, rastpyische reu, mooie maat
lengte/hoogte verhouding. Mannelijk hoofd,
mooie wigvorm, rastypische expressie. Parallele
lijnen, goed oor, licht schuin geplaats oog, nog
goed gebit. Goed gehoekt voor en achter, lange
benen, voeten mogen krachtiger. Rastypisch
lichtvoetig gangwerk. BOB CAC

Joe Kat Show, 10 Mei 2018
keurmeester: mw. A.M. Beenen-Sluijters
Reuen: 
Openklas: Levi van de Wolfsdreuvnik, eigenaar
Mr. en Mevr. Verbeeck Tonnard. 1 uitmuntend.
Goed getypeerde reu van 5 jaar. Fraai gevormd
hoofd met de juiste expressie en oogkleur. Prima
oor, goed ontwikkeld lichaam met goede hals-
rugbelijning, prima bone. Staat achter iets koe
hakkig. Fraaie vacht. Laat prima en soepel ras
typisch gangwerk zien.  BOB

140ème Championnat de France,
de la S.C.C. Parijs, 2 Juni 2018
keurmeester: M. Michel MOCQUE (FR)
Reuen:
jeugdklas: Nawa De Luna Canis Lupus* eige
naar C. Rousseau. 1 uitmuntend. Northface De
Luna Canis Lupus*, eigenaar C. Rousseau. 2
uitmuntend   
openklas: Jaka Sirius De Luna Canis Lupus* ei
genaar C. Rousseau. 1 uitmuntend, res.CAC/
res.CACIB.
Teven:
jeugdklas: Nimue De Luna Canis Lupus* eige
naar C. Rousseau.1 uitmuntend. openklas: Ma
dgic Star De Luna Canis Lupus*  eigenaar C.
Rousseau.1 uitmuntend CAC/res.CACIB
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VDH-Spezialrassehundeausstellung,
Dessau (DE), 15 Juli 2018
keurmeester: M. Wibier
Reuen: 
Puppyklas: Wolfinity’s Drag Queen*, eigenaar
L. van Hoof. 1 veel belovend, 8 Monate, gut
entwickelter Rüde v. schönen Rasseyp. aus
drucksvollen gut geformter Kopf, Scharengebiss,
typ. Winkelungen wobei in der Hinterhand etwas
stark, korr. angesetz. u. getragene Rute, korr.
Ober und Unterlinie, typ. Gront. gute Knochen.
Gutes Haarkleid u. Farbe, gutes Gangwerk, dem
alter entsprechendes Ringverhalten. Jeugdklas:
Kerberos Miraja*, eigenaar L. van Hoof. 1 uit
muntend. 12 Monate, Temperamentvoller Rüde
v Attraktiven Rassetyp. Sehr guter und maskuliner
Kopf, gute Augen u. Ohren, Scherengebiss, korr.
Winkel. Sehr gute obere u.untere Linie in Satund
u. Bewegung. Zum Körper passende Kno
chenstärke, typ. Front, gute Rute, sehr guter Be
wegungsablauf, temperamnetvolles Ringverhal
ten. Openklas: Brimir*, eigenaar C. de Graaff.
goed.
Teven: 
Tussenklas: Daya Wakanda Tachunga* eige
naar L. van Hoof. 2 uitmuntend, 23 Monate,
kräftige Hundin, ausdrucksvoller Kopf, scheren
gebiss, korr. Winke. Kräftiger Hals u Rücken,
Kräftiger Körper u. Laufknochen, gute Rute, sehr
gutes Haarkleid u. Farbe, rassentyp. Beweg. ab
lauf, gutes Ringverhalten.  Khalibisnya Magin
wolf Mooryn*, eigenaar C. de Graaff. Uitmun
tend. Whitefang´s Coco Chanel Jolie of
Angou Loup´s Mountain*, eigenaar S. Sass. 3
uitmuntend. 19 Monate, elegante Hündin, sehr
schöner Rassetyp, ausdrucksvoller Kopf, Sche
rengebiss, sehr gute Winkelungen, gute Hals-
und Rückenlinie im Stand und Bewegung, sehr
guter Körper (optisch), gutes Haarkleid, typis
ches Gangwerk, noch akzeptables Ringverhal
ten, braucht noch mehr Selbstvertrauen um ihre
Qualitäten richtig zeigen zu können.
World Dog Show Amsterdam 9 - 12
Augustus
Benelux Winner
keurmeester: mw. Roel van Veen- Keur.
Reuen: 
Puppyklas: Whitefang`s Enook Wolfnight Shanou
Of Angou Loup`s Mountain* eigenaar J. Heikki
nen. 2 veel belovend. Openklas: Le’misun van
de Wolfsdreuvnik, eigenaar J van der Linde. 2
zeer goed. Kampioensklas: Omer, eigenaar Mr.
en Mevr. Van Der Geer-De Wit Cornelis 1 uitmun
tend, BOB

Teven: 
Jeugdklas: Wolfnight’s Wind Of The North* ei
genaar S. Rissanen. 3 zeer goed. Tussen
klas: Daya Wakanda Tachunga* eigenaar L.
van Hoof. 2 uitmuntend.  Kampioensklas: Antara
Wolfnight Wica Of Feeling For Nature* eige
naar J. Heikkinen. 2 uitmuntend

 
World Dog Show
keurmeester: R. Douma
Reuen:
Puppyklas: Whitefang`s Enook Wolfnight
Shanou Of Angou Loup`s Mountain*, eigenaar
J. Heikkinen. 2 veel belovend. Jeugdklas: Qui
rannak van de Wolfsdreuvnik, eigenaar Mr.  en
Mevr. Verbeeck-Tonnard. 1 uitmuntend, “JUNI
OR WORLD WINNER”  Beste Jeugd. Wolfinity’s
Drag Queen*, eigenaar L. van Hoof. Goed.
Openklas: Le’misun van de Wolfsdreuvnik, ei
genaar J. van der Linde. 1 uitmuntend. Levi van
de Wolfsdreuvnik, eigenaar Mr. en Mevr. Ver
beeck Tonnard, 2 uitmuntend. Kampioens
klas: Ibiscus Wolf Ar Borin Braz*, eigenaar D.
Levy. 4 zeer goed. Joscha van de Wolfsdreu
vnik, eigenaar Mr.  en Mevr. Verbeeck-Tonnard.
1 uitmuntend, BOS, “WORLD WINNER”. Mysmoke
van de Wolfsdreuvnik, eigenaar Mr.  en Mevr. 
Verbeeck-Tonnard. 3 uitmuntend. Omer, eige
naar Mr. en Mevr. Van der Geer- de Wit Cornelis,
2 uitmuntend. Veteraanklas: Biko, eigenaar W.
Broek.  1 uitmuntend, “VETERAN WORLD WIN
NER”. Kane,  eigenaar Mr.  en Mevr. Verbeeck-
Tonnard. 2 uitmuntend.
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Contributie 2018
In het laatste nummer van 2017 hebben wij
u verzocht, de contributie voor 2018 te
voldoen. Onze penningmeester Julia Pau
heeft zich ingezet middels vele e-mails,
brieven ed. om leden die dit bericht hebben
gemist toch te bewegen de contributie te
voldoen.
 
Voor veel leden is dit bericht gelukkig ook
slechts bladvulling, maar voor die kleine
groep leden die de contributie nog niet vol
daan heeft: Geniet van dit clubblad, want het
is het laatste wat u zal ontvangen indien u
niet aan uw betalingsverplichtingen voldoet!
 
Het is zeer teleurstellend tot deze maatrege
len over te moeten gaan en we hopen snel
de uitstaande bedragen te mogen ontvangen.
 
Let wel: Hiermee vervalt de betalingsver
plichting, die u bent aangegaan bij lidmaat
schap, niet. 
 
Alsnog 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. Bij
vragen of onduidelijkheden kunt u contact
opnemen met  penningmeester@saarloos
wolfhonden.nl
 
 

Teven:
Jeugdklas: Quellejaggu van de Wolfsdreuvnik,
eigenaar A. Schellekens. 1 uitmuntend “JUNIOR
WORLD WINNER” . Wolfnight’s Wind Of The
North* eigenaar S. Rissanen. 2 zeer goed. Tus
senklas: Daya Wakanda Tachunga*, eigenaar
L van Hoof. zeer goed. Millesys Khalibisnya
Maginwulf*, eigenaar D. Levy. 1 uitmun
tend. Whitefang’s Coco Chanel Jolie Of Angou
Loup’s Mountain*, eigenaar S.Sass. 3 uitmun
tend. Polly-Pilar van de Wolfsdreuvnik, eige
naar Mr. en Mevr. Verbeeck-Tonnard. 1 uitmun
tend. Kampioenklas: Antara Wolfnight Wica Of
Feeling For Nature* eigenaar J. Heikkinen. zeer
goed. Just The Khaleesi De Luna Canis Lupus*,
eigenaar D. Levy, 4 zeer goed. Ohzesde, eige
naar W. Cloosterman, 1 uitmuntend, BO
B “WORLD WINNER”. Whitefang’s Ajia Ishani Of
Angou Loup’s Mountain, eigenaar Mr. en Mevr.
Verbeeck-Tonnard. 2 uitmuntend. Veteranen
klas: Ayka, eigenaar W. Cloosterman. 2 uitmun
tend.

 
SPECIALTY
keurmeester: mw. N. Timmermans Kadenko
Reuen: 
Whitefang`s Enook Wolfnight Shanou Of
Angou Loup`s Mountain*, eigenaar J. Heikki
nen. 1 veel belovend. Openklas: Le'misun van
de Wolfsdreuvnik, eigenaar J. van der Linde. 1
uitmuntend. Kampioensklas: Joscha van de
Wolfsdreuvnik, eigenaar Mr. en Mevr. Ver
beeck-Tonnard. 1 uitmuntend. Omer: eigenaar
Mr en Mevr. van der Geer- De Wit Cornelis. 1
uitmuntend.  
Teven:
Jeugdklas: Wolfnight’s Wind Of The North* ei
genaar S. Rissanen. 2 uitmuntend. Kampioens
klas: Whitefang’s Ajia Ishani Of Angou Loup’s
Mountain, eigenaar Mr. en Mevr. Verbeeck-Ton
nard. 1 uitmuntend. BOB
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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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www.nhsn.nl

Zutphen

U komt toch ook?!

29 juni 2019 

Indien onbestelbaar:  
Vespuccistraat 13, 5665 GM, GELDROP


