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Voorwoord door de voorzitter
Kansen grijpen en hopen op…2019
Beste leden, vrienden, zelden viel het schrijven
van het voorwoord van ons clubblad mij zo
moeilijk.  Niet omwille van wat ik jullie wil vertellen,
maar vooral over de toon waarop, de onder
stroom van waaruit.
 
Het zou immers een heel negatief verhaal kun
nen worden, waarbij de frustratie rond de fok de
bovenhand zou kunnen nemen. Hier moet ik echt
geen tekening bij maken. De fok, op gecentrali
seerde wijze, van de Saarlooswolfhond is de
ruggengraat van onze vereniging.   En laat er nu
in 2018 geen  enkele pup binnen de NVSWH
geboren zijn. Dit beschouw ik als een groot pro
bleem.  Zelden waren de verwachtingen hoger
gespannen. Er waren dekkingen voorzien én
gerealiseerd met combinaties zowel binnen als
buien de NVSWH (de zogeheten side-crossen).
Er werd zelfs gehoopt op het realiseren van onze
eerste outcross.  Maanden lang hebben we
gewacht op het eerste loopse teefje, het jaar
verstreek.  Plots waren ze er allemaal ongeveer
tegelijk.  Na een hete zomer waar maar geen
einde aan leek te kunnen komen, waren de
eerste schuchtere herfstdagen blijkbaar het
teken om de hormonenkraan open te draaien. 
Met man en macht werden er flinke inspannin
gen gedaan om eindelijk enkele fijne en interes
sante fokcombinaties te kunnen realiseren. 
Maar het mocht niet zijn.  Succes bleef uit.  Bij
iedere dekking die achteraf – letterlijk – vruchte
loos bleek te blijven, was er steeds wel een ver
dedigbare reden op het uitblijven van de dracht
te verklaren.  Dat is echter een heel magere en
tevens betwijfelbare, troost.  Niet alleen de dek
kingen binnen de eigen populatie, maar ook die
in het side-cross verhaal bleven zonder verhoop
te gevolg.  Terwijl ik dit schrijf is er echter wel nog
hoop op een gedekte side-cross teef én een
dezer dagen op handen zijnde dekking binnen
de eigen NVSWH.  Indien de teven drachtig
zouden zijn, zullen dit pups voor het volgende
jaar zijn.  Dit zou natuurlijk een héél fijne start zijn
voor 2019. 
 

 
Aangezien de financiële structuur van onze ver
eniging voor een groot deel afhankelijk is van de
inkomsten bij de afdracht van pups, kleurt ook
het financiële plaatje dit jaar niet goed.  Het
uitblijven van foksucces had natuurlijk ook effect
op de sfeer binnen uw bestuursploeg.  Het niet
beloonde harde werk zorgde soms voor frustra
ties en spanningen.  Besturen is immers leuker
wanneer alles vlotjes loopt.
 
De evoluties in de onkosten bij het fokken van
een nestje zijn ook niet echt rooskleurig.  Daarom
zullen we hier op de ALV met jullie over in gesprek
gaan.  Wat verder in dit clubblad geef ik hier
enige achtergrond bij.
 
Het verhoopte outcross-nest is er niet gekomen
door de tergend trage wijze waarop ons Plan van
Aanpak zich door ” het Raad Van Beheer gebeu
ren” worstelt.  Hier werden we écht niet blij van. 
Voor dit laatste, hopen we dat de eindmeet nu
toch in zicht is gekomen.  We kregen informeel
de toezegging dat dit nu toch echt nog voor het
einde van 2018 zou kunnen worden afgerond. 
We kijken dus echt uit naar  het verlossende “GO”
van de Raad. Zodra dit rond is zullen we jullie
uitgebreid informeren over dit Plan Van Aanpak.
Maar ik wil het bij het einde van het jaar over een
positievere boeg gooien.  Het was immers Oran
je-legende Johan Cruyff die volgende uitspraak
deed: “Elk nadeel heb z’n voordeel en elke
voordeel heb z’n nadeel”. 
 
Alles heeft twee kanten en aan iedere kant en
ieder nadeel zitten ook kansen gekoppeld.  Het
is aan ons om die te herkennen, de opportuniteit
er van te zien en dan de kans te grijpen.  Ook al
is dit soms niet eenvoudig en emotioneel ingrij
pend.  Dit wil ik, samen met het bestuur, steeds
blijven doen. 
Lees verder op pagina 5
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Artikelen en foto's voor het
clubblad
Wilt u een tekstuele bijdrage leveren aan het
clubblad? Mail naar
clubblad@saarlooswolfhonden.nl
Ook zijn wij altijd op zoek naar mooie foto's. Wij
zien ze graag tegemoet!

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

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

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

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

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
 
 

Op de voorpagina
Op de voorpagina staat Mysmoke van de
Wolfsdreuvnik
Moeder is Kayleigh en vader is Joscha van
de Wolfsdreuvnik
Eigenaar is: fam. verbeeck -Tonnard
 

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
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De aandacht richten op de kansen, ze grijpen
en dan hopen op succes.
 
De goede kant aan het voorgaande?  Als be
stuur hebben we  leerzame ervaringen opge
daan in de onderhandeling en samenwerking
die hadden moeten leiden tot het eerste side-
crossnest.  Dit was een heel positieve ervaring. 
Hiermee hebben we – hopelijk definitief – de
perceptie van de quarantaine houding van de
NVSWH achter ons kunnen laten.  Tevens heb
ben enkele leden, concrete ervaring kunnen
opdoen rond het verloop van dekkingen en hoe
hier mee om te gaan. Dit kan in de toekomst
hopelijk renderen!  Het was ook méér dan hart
verwarmend om regelmatig te mogen vaststel
len hoe bereidwillig en flexibel verscheidene
leden reageerden op de vraag tot medewerking
en hiermee aantoonden dat jullie echt nog uit
het goede hout gesneden zijn!
 
Het was ook positief om te mogen merken hoe
de leden enthousiast reageerden op de vereni
gingsactiviteiten die dit jaar doorgingen.  In de
vorige clubbladen kon u hier al verslagen van
lezen.  In het huidige nummer verwijzen we naar
de bijeenkomst waarop we jullie de kans boden
om fok-technische kennis op te doen.  Dit soort
bijeenkomsten zullen we zeker nog verder orga
niseren.
 
2018 was een jaar zonder clubmatch, maar mét
een World Dog Show in Amsterdam.  Ik kan het
toch echt niet laten om toch nog even te herha
len dat die voor ons gecentraliseerde fokbeleid
een feest was.
 
Op 27/10/2018 schreven we Saarlooswolfhond-
geschiedenis.  Als antwoord op ons initiatief en
uitnodiging kwamen verscheidene Saarlooswolf
hondverenigingen in Vilvoorde (bij Brussel)
samen om Saarloos Wolfdog International boven

de doopvond te houden.  Het werd een boeien
de en constructieve ontmoeting. Over het wel en
wee van SWD-I zullen we jullie in de toekomst
zeker verder goed informeren.  Persoonlijk ben ik
er sterk van overtuigd dat dit soort samenkom
sten en de daaruit voortvloeiende samenwerkin
gen de toekomst van een gezonde en typische
Saarlooswolfhond zullen bewerkstelligen.  Mits
de juiste afspraken en goede doelstellingen kom
je samen immers verder dan alleen.
 
Rest mij nog om mijn mede bestuursleden ont
zettend te bedanken voor de inspanningen die
zij dit jaar deden voor de Saarlooswolfhond, uw
vereniging.  Ik wil dit hier heel nadrukkelijk doen. 
Voor verscheidene bestuursleden was 2018,
privé,  een heel bewogen – en soms emotioneel
en ook medisch – bijzonder zwaar jaar.  Ik kan
enkel diep respect en grote dankbaarheid op
brengen voor de wijze waarop zij er steeds op
nieuw stonden.
 
Graag kijk ik met jullie al uit naar 2019.  Hopelijk
brengt het voor jullie allen veel fijne dagen in
warme verbondenheid met allen die jullie dicht
in jullie hart dragen.
Graag zie ik jullie op de volgende Algemene le
denvergadering, De Nationale, de clubmatch
en andere verenigingsactiviteiten in 2019.
 
Jan

Grootse honden, kleine mandjes

5



Bestel nu uw 2019 Saarlooswolfhonden kalender
Het is een mooie traditie, de saarlooswolfhondkalender. 2018 hebben we een uitstapje gemaakt
en in samenwerking met andere rasverenigingen een kalender gemaakt. Nu gaan we weer terug
naar de basis, met een a4 kalender in full colour met dertien mooie foto's van SWH van leden van
de NVSWH.
 
De kosten voor de kalender bedragen, inclusief verzendkosten binnen Nederland, € 10.-- per stuk.
 
Bestellen kan door een mail te sturen naar immers@saarlooswolfhonden.nl, onder vermelding van
aantal stuks en uw NAWT gegevens.

De Nationale
Er zijn meer dan 350 door de FCI erkende hondenrassen. Slechts negen rashonden vinden hun
oorsprong in Nederland, waaronder onze Saarlooswolfhond. Waar op de gemiddelde show het
bijna niet te doen is De rashond te zijn met de meeste inschrijvingen, hebben we op de twee
jaarlijkse show speciaal voor de Nederlandse Hondenrassen eens echt goed de kans onze honden
in de kijker te plaatsen!

29 juni zal De Nationale, de tweejaarlijkse show voor de Nederlandse Hondenrassen weer plaats
vinden. Dit jaar zal deze plaatsvinden in de Hanzehal in Zutphen.De NVSWH is betrokken bij de or
ganisatie en hoopt er op de wereld weer veel van onze Saarlooswolfhonden kunnen tonen.
Maar inschrijving en deelname wordt dit jaar toch extra interresant gemaakt. Het inschrijfgeld is
slechts € 40,00. Een rasspecialist, Dhr de Gids is uitgenodigd om de saarlooswolfhonden te keuren,
maar daarnaast loont het om tijdig in te schrijven want:
Onder de deelnemers die vóór 31 December 2018 23.59 uur hun hond inschrijven, zal een kopstu
die (maat 80 cm x 100 cm) door Rachelle van Nes verloot worden. www.huisdier-schilderij.nl
Tevens zal een prijs beschikbaar gesteld worden voor de inschrijver die het verst weg woont. Deze
dient met hond aanwezig te zijn. De uitslag zal op de dag van de show bekend gemaakt worden.
Voor de oudste ingeschreven hond van de show zal er een mooi geschenk ter beschikking gesteld
worden. En elke deelnemer gaat in ieder geval naar huis met 3 kilo hondenvoer van sponsor BRIT.
We hopen op uw inschrijving, want al maken alle extra prijzen deze show alleen nog mooier, het
mooist blijft toch, samen met liefhebbers, alle prachtige Nederlandse hondenrassen bij elkaar te
zien!
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Contributie 2019
Het lijkt misschien nog niet zo lang geleden dat u uw contributie heeft voldaan, en voor de leden
die onze penningmeester meerdere keren heeft herinnerd is het in sommige gevallen ook echt niet
lang geleden, maar met dit laatste clubblad van het jaar wil ik u oproepen tot het voldoen van de
contributie voor 2019.
Voor alle leden die nu gelijk aan de slag willen gaan om hun contributie over te maken nog even
de gegevens:
 
Lidmaatschap Nederland:  €  27.50
Lidmaatschap buitenland: €  32.50
Gezinslid, ongeacht woonplaats: €  15.--
 
Het rekening nummer van de NVSWH is NL47 RABO 0348 0587 80.
Vermeld bij betaling uw lid nummer zoals vermeld op het adreslabel van dit clubblad.
Voor buitenlandse betalingen is de Swiftcode van de bank RABONL2U.
 
Automatische Incasso
Een groot aantal leden heeft er al voor gekozen de contributie via automatische incasso te voldoen.
In de derde week van januari zal de contributie voor 2019 worden afgeschreven. U hoeft dus zelf
geen actie te ondernemen.
 
Heeft u nog geen machtiging tot het doen van automatische incasso ingevuld, dan willen wij u
verzoeken dat alsnog te doen. Betalen via automatische incasso werkt het meest efficiënt, voor
zowel u als ons. U vindt het formulier hieronder. Bij vragen of onduidelijkheden kunt u contact op
nemen met  penningmeester@saarlooswolfhonden.nl
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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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Saarlooswolfdog International
 
Internationale Samenwerking
 
27 oktober 2018, Vilvoorde België.
Een bijzondere dag in de geschiedenis van de Saarlooswolfhond. Een dag die bij sommige leden
mogelijk op enig voorbehoud zal stuiten, maar door andere met open armen zal worden ontvangen.
Op de ALV spraken we hier al over; de NVSWH volgt al jaren een fokbeleid gestoeld op ethische
fokkerij. Een gezonde, betrouwbare en vooral ook rastypische Saarlooswolfhond het doel, niet alleen
voor nu, maar voor de komende generaties. Echter, geschiedenis leert dat er veel verschillende
meningen en inzichten zijn, en de toekomst van het ras onder druk komt te staan
 
De NVSWH vond het tijd om geschillen achter ons te laten en juist de kracht van de gemeenschap
pelijke passie, onze Saarlooswolfhond, in werking te zetten. Om niet alleen de fokkerij binnen ons
gecentraliseerde fokbeleid te stimuleren en mogelijk via out- en side cross een nieuwe impuls te
geven, maar om daarnaast en onafhankelijk van fokbeleid en keuzes te werken aan een samen
werking op het niveau van rasverenigingen, met een duidelijke missie:
 
“The mission of Saarlooswolfdog International is to pursue the interests of the SWD, to provide a
platform for members to exchange information internationally, to discuss ideas, to deliver support
and training concerning the wellbeing, health, breeding and judging of the Saarlooswolfdog.”
 
Oftewel; De missie van Saarlooswolfdog International is om de belangen van de Saarlooswolfhond
te behartigen, een forum te verschaffen aan de aangesloten rasverenigingen om internationaal
informatie uit te wisselen, ideeën uit te discuteren, ondersteuning en opleiding te voorzien met
betrekking tot het welzijn, gezondheid, fokken en keuren van de Saarlooswolfhond.
 
Derhalve hebben wij het initiatief genomen en alle verenigingen en clubs (zowel erkende als niet
erkende) uitgenodigd die de belangen van de SWH behartigen en vond een eerste bijeenkomst
plaats in Vilvoorde België.
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De eerste bijeenkomst verliep in een goede sfeer, met uitstekende ondersteuning van de aanwe
zige tolken. Na een warm welkom van Jan, de voorzitter van onze vereniging en een korte introduc
tie van de aanwezige rasverenigingen, werd de vergadering gemodereerd door Carel Canta. Er
werden raakvlakken gevonden en de eerste agendapunten voor een volgende vergadering zijn
bepaald.
 

Agendapunten
-Fokkers etiquette
Welke regels worden er door de nationale ken
nelclubs gehanteerd en welke regels worden er
door de clubs gehanteerd 
 
-Kwaliteitskeurmerk voor fokkers
Een keurmerk welke geïntresseerden houvast
geeft of een fokker de regelgeving zoals voorge
zien door de SWD-I navolgt.
 
-Contact met FCI met betrekking tot de FCI
rasstandaard
De FCI heeft een aanpassing gedaan aan de
rasstandaard. Deze aanpassing beslaat terug
houdendheid en hierdoor ontstaan misvattin
gen en mogelijk uitsluiting van rastypische hon
den voor de fokkerij, tengevolge van typisch
gedrag. Veranderingen aan de rasstandaard
zijn voorbehouden aan oorsprongsland, Neder
land. De NVSWH en de AVLS hebben op dit punt
in het verleden samengewerkt, maar hun aan
bevelingen en tegenwerpingen in deze zijn door
de FCI verworpen. Deze onwenselijke aanpassin
gen moet hernieuwd aangesproken woren, of
tewel bij de FCI, oftewel door educatie.
 
-Informatie uitwisseling
Een online platvorm zal opgezet worden voor het
delen van informatie en missie en doelen van de
SWD-I. In aanvulling daarop zal informatie over
evenementen, nieuwsberichten en en wetens
waardigheden van de leden (aangesloten ras
verenigingen) gedeeld worden. Indien mogelijk
is een (stamboom)database te ambiëren. Punt
van aandacht:  eigendom van de data, compa
tibiliteit met en kosten van actuele databases en
AVG (welke data mag gedeeld worden en wie
delen we het mee). 

Er waren clubs en rasverenigingen uit België, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië en Oostenrijk
aanwezig. Een aantal rasverenigingen kon door omstandigheden niet bij deze eerste meeting
aanwezig zijn, maar had wel interesse uitgesproken. Zij zullen zeker in een verder verloop betrokken
worden.
 
Alle aanwezige verenigingen tekenden een intentieverklaring.
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Openlucht Clubmatch 30 mei 2019
Hierbij hebben wij het genoegen alle liefhebbers van de Saarlooswolfhond uit te nodigen voor onze
Openlucht Clubmatch 2019 welke gehouden zal worden op 30 mei 2019. De clubmatch zal worden
gehouden op de vertrouwde terrrein van Recreatiecentrum Het Zwarte Water, Breemhorstsedijk 65,
De Mortel. Het mooie kortgemaaide gras, het vlakke terrein en de grote ring bieden een mooi toneel
voor de keuringen, terwijl bij zon de bomen aan de rand van het veld de nodige schaduw bieden.
We hopen natuurlijk dat we alle Saarlooswolfhonden meer dan spreekwoordelijk in het zonnetje
kunnen zetten, maar houdt u wel rekening met eventueel minder goede weersomstandigheden.
BIj extreem weer is er een mogelijke uitwijk binnen locatie beschikbaar.
 
De inschrijving staat open voor alle leden van de Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden
met hun Saarlooswolfhond uit binnen- en buitenland.
Ans Schellekens, een echte rasspecialist, zal de ingeschreven honden keuren, met oog voor de
rastypische terughoudendheid en begrip voor het wezen van de Saarlooswolfhond. De keuringen
beginnen om 10.00 uur. Vanaf 9:00 uur bent je van harte welkom. De inschrijving sluit op 12 mei
2019.  Inschrijfgeld bedraagt € 25,00 per hond
 
Wees nauwkeurig met het invullen van de inschrijving. Zoals je het formulier invult, zal het ook in de
catalogus verschijnen. Het is daarom van belang de gegevens volledig en letterlijk van de stam
boom van je Saarlooswolfhond over te nemen. Vul a.u.b. géén formulieren in met enkel hoofdletters
(wél een beginhoofdletter uiteraard). 

Ook niet ingeschreven honden zijn welkom op de KCM mits voldoende gevaccineerd en ze aan
gelijnd zijn. Uiteraard bent u ook zonder hond van harte welkom om kennis te maken met het ras
(er wordt geen entree berekend voor bezoekers).

Meer info over tentoonstellingen in het algemeen, is op de website terug te vinden https://saar
looswolfhonden.nl/activiteiten/

Bij vragen kunt u contact opnemen met de evenementen@saarlooswolfhonden.nl
Wij kijken er al naar uit er samen met u en onze honden een gezellige en sportieve dag van te
maken. Tot 30 mei!

Monique van Wijk
Voor de Stichting World Dog Show 2018 heeft Monique van Wijk, kunstenares, een bijzondere col
lage getekend van de negen Nederlandse hondenrassen. Ook op de Winnershow (Hond 2018) in
de RAI waren de tekeningen van alle rassen afzonderlijk tentoongesteld. 
Alle getekende afbeeldingen zijn gebaseerd op foto’s gemaakt door Alice van Kempen Fine Art
Photography.
 

De afgebeelde Saarlooswolfhond is
Norah, van eigenaar familie Verbeeck-
Tonnard, verzorger Joost van Asten. De
foto is gemaakt ter gelegenheid van het
artikel SAARLOOS EEN WOLFHOND in
ONZE HOND 35ste jaargang nummer 5
mei 2010 te Baarle-Nassau. 
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering  16 februari 2019
 
Het Bestuur van de De Nederlandse vereniging van Saarlooswolfhonden nodigt haar leden van
harte uit tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering op zaterdag 16
februari 2019  in Dorpshuis “De Lier”, Koningsweg 12, 6655 AC Puiflijk, aanvang 11.00 uur.  (zaal
open 10.45 uur)
 
Agenda:
 
1. Opening
 
2. Notulen van de vorige algemene ledenvergadering gehouden op 25-02-2018.
 (gepubliceerd in Clubblad:  jaargang 42, nr. 1, april 2018)
 
3. Jaarverslag 2018
 
4. Ingekomen post
 
5. Financieel verslag 2018
 
6. Begroting 2019
 
7. Verslag kascommissie
 
8. Verkiezing nieuwe kascommissie
 
9. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar:
-- Jan Verbeeck, voorzitter
 
10. Mededelingen bestuur
 
11. Rondvraag
 
 
Leden die verhinderd zijn, kunnen hun stem per volmacht uitbrengen. Volmachtformulieren zijn
verkrijgbaar bij het secretariaat tot uiterlijk twee dagen voor de vergadering.
Uw stem is enkel geldig indien uw contributie voldaan is.
Het bestuur is gerechtigd een introduce(é) te weigeren.
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Fokken met je hond
Tips en trucs uit de praktijk;
De titel van de lezing die Ans en Marc Schellekens van Stichting Kynokien gaven voor de leden van
de NVSWH op zaterdag 24 november j.l.in Puiflijk.
 
Van het begin tot het einde boeide het verhaal en de dag was bijna te kort voor alle informatie uit
deze omvangrijke, interresante lezing. Ze hebben beide zeer veel nuttige tips en trucs met ons
gedeeld.

 
Voor sommigen onder de toehoorders was veel
van deze materie bekend, maar de meesten
waren erg blij met de uitgebreide en deskundige
informatie die ten gehore gebracht werd. Veel
van de informatie was nieuw en tot nu toe onbe
kend voor veel van de aanwezigen. Het heeft ie
dereen (extra) geënthousiasmeerd om zeker ook

eens een nestje te fokken met hun Saarlooswolfhond.
 
Er wordt veel werk verzet achter en voor de schermen binnen de vereniging, maar de vereniging
staat of valt met leden die hun hond in willen zetten in de fokkerij. Deze lezing heeft beslist bijgedra
gen om van de aanwezige leden toekomstige fokkers te maken. Hopelijk wordt ook u enthousiast
en laat u uw teef eens een nestje krijgen of biedt u uw reu aan ter dekking. Wilt u meer informatie
over hoe alles in zijn werk gaat en welke gezondheidsonderzoeken uw reu of teef gehad moet
hebben, alvorens inzetbaar te zijn, neem dan a.u.b. contact op met een van de bestuursleden of
mail naar het secretariaat.  secretariaat@saarlooswolfhonden.nl
 
Wij kijken uit naar uw bijdrage!

Stichting Kynokien
Stichting Kynokien is 25 april 2017 opgericht door Lida & Jan Reeskamp en Ans & Marc Schellekens.
Zij merkten dat er naast KK behoefte is aan andere opleidingen en mensen vroegen om informatie
die niet bij de KK cursus aan bod komt.
Lida en Marc hebben daarom een paar jaar geleden besloten om op een niet commerciële basis
cursussen te gaan geven. Lida en Jan hebben een eigen lesruimte bij hun huis in Ermelo waar
ruimte is voor zo’n 20 cursisten. Doordat de opzet goed bleek aan te slaan is besloten om de acti
viteiten in een stichting onder te brengen.
Het doel van de Stichting Kynokien is het (doen) bevorderen van kynologische kennis in de ruimste
zin van het woord. Dat gebeurt op een non-profit basis. In onze oprichtingsakte staat extra vermeld:
De stichting beoogt niet het maken van winst.
 
Kynokien activiteiten
* Organiseren van bijeenkomsten, activiteiten en workshops.
Hierbij komen diverse onderdelen van de kynologie aan de orde. De wokshops worden gegeven
door de Kynokien medewerkers of er worden gastsprekers uitgenodigd.

* Het geven van informatie, advies en/of informatie.
* Samenwerking met diverse organisaties en instellingen.
Zo heeft Stichting Kynokien regelmatig contact met de Raad
van Beheer.
 
Meer weten: http://www.kynokien.nl
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Even voorstellen: Ans Schellekens
Honden hebben mij altijd geboeid. Vanaf mijn 5de jaar ben ik bij mijn ouders gaan zeuren om een
hond. Op mijn 9de jaar lukte het; ik kreeg mijn eerste hond, een bastaard keeshond/herdertje.
Deze hond is 16 jaar geworden en van hem heb ik erg veel geleerd. Na zijn overlijden begon een
lange zoektocht naar een nieuwe hond. Ik was inmiddels getrouwd met Marc en ons oog viel op
de Border Terriër. In 1984 hebben wij een Bordertje uit Bonn gehaald. Met dit hondje, Badger, begon
mijn kennismaking met de kynologie. Eerst deed ik ringtraining met hem en daarna ook behendig
heid. Dat ging zo goed en leuk dat ik gevraagd werd om instructeur Behendigheid te worden. En
ja, dat wilde ik wel. Nadat ik de opleiding voor Instructeur Behendigheid heb gevolgd, heb ik on
geveer 20 jaar les in behendigheid gegeven. Daarnaast ook ringtraining. Border Terriërs hebben
we ook nu nog. Op het moment zelfs vijf. Vier ervan zelf gefokt en één reutje uit Engeland. We
fokken nog steeds af en toe met onze Border Terriërs. Binnenkort hopen we de 4de generatie zelf
gefokte Bordertjes in huis te hebben.
 
Ik heb ongeveer zeven jaar in het ziekenhuis gewerkt als gediplomeerd Longfunctie-laborante. Toen
mijn dochter en zoon zijn geboren ben ik een tijdje huisvrouw geweest. Nadat de kinderen groot
genoeg waren ben ik in een gemengde dierenartsenpraktijk gaan werken en heb ik de opleiding
tot para-veterinair behaald. Ik heb 12 ½ jaar als para-veterinair gewerkt en daar veel kennis en
ervaring opgedaan.
 
In het eerste jaar dat ik lid werd bij de kynologen vereniging werd de (toen nog) cursus Algemene
Kynologische Kennis gegeven. Die ben ik gaan doen en ik vond het zo leuk dat ik daarna direct
door ben gegaan voor de cursus Exterieur & Beweging. Via mijn mede cursisten kwam ik in contact
met verschillende rashonden. Met name de Hovawart, dit was een ras dat ik zelf graag wilde
hebben. Ik werd door de vereniging gevraagd of ik keurmeester wilde worden en ben toen samen
met Jan de Gids mij gaan verdiepen in dit ras. Wij zijn beiden geslaagd toen er begin negentiger
jaren een ras examen werd afgenomen.
 
Ik heb 3 Hovawart’s gehad. 1 was dekreu en heeft 3 nesten gehad en met onze laatste Hovawart,
een teef geboren in 2000 hebben we gefokt. In haar nest van 13 zaten maar liefst 5 Nederlands
Kampioenen. Met al mijn Hovawart’s heb ik getraind (gehoorzaamheid, obedience, speuren, be
hendigheid en UV testen). Ik heb mij zo’n 25 jaar ingezet voor de Hovawart Club Nederland. Ik heb
vele jaren het clubblad gemaakt, enkele jaren in het bestuur gezeten en ik heb vele jaren de
Fokcommissie mogen leiden. Ik heb erg veel geleerd over de fokkerij, zowel in de praktijk als in
theorie. Het uitzoeken van stambomen en het maken van combinaties boeit mij enorm. Erg leuk
en leerzaam zijn de keuringen op nestcontroles, Jonge Hondendagen en fokgeschiktheid keurin
gen. Dan wordt zichtbaar wat er uit de gemaakte combinaties is gekomen.
 

Er is nog een ras dat mij erg boeit; de Saarloos
wolfhond. Toen ik 9 jaar was en met mijn eerste
hondje naar de dierenarts moest gaan maakte ik
voor het eerst kennis met de Saarlooswolfhond.
Die lag zomaar in de spreekkamer van de dieren
arts onder het bureau. Dat moment is mij altijd bij
gebleven. Toen ik met mijn Hovawart naar shows
ging, (vanaf 1992) zat ik bij iedere show waar ik
aanwezig was, aan de ring bij de Saarlooswolf
hond. Nadat de NVSWH mij gevraagd had of ik
belangstelling had om keurmeester te worden,
heb ik mij verder verdiept in dit ras en ben ik
keurmeester voor dit ras geworden. Het ras heeft
mij in zijn ban en in 2017 hebben wij zelf een
Saarlooswolfhond pup in huis gekregen. Van deze
hond leren we opnieuw ontzettend veel over
hondengedrag, want een Saarloos is toch wel
echt anders dan andere honden. Het derde
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mooie ras waarvoor ik keurmeester ben geworden is de Beauceron. Beaucerons zijn niet alleen
mooi en goed gebouwd, ze hebben ook een fijn karakter. Prachtige werkhonden zijn het. Mijn
voorkeur in honden gaat uit naar normaal gebouwde, functionele honden. Ik vind het leuk om mijn
kennis uit te dragen en ik heb in Nederland en Engeland voor het ras Hovawart, meerdere malen
zowel de voorbereidende lessen voor ras-examens mogen geven als ras-examens af mogen nemen.

 
Ans Schellekens

Even voorstellen: Marc Schellekens
Na te zijn opgegroeid met teckels kwam, toen mijn vrouw
Ans en ik gingen samenwonen, de Border Terriër in mijn
leven. Nog steeds mijn favoriete ras, waarvan we er op dit
ogenblik vier in ons huis hebben wonen. In de tussentijd
hebben we naast de Borders ook Hovawarts gehad en op
dit ogenblik hebben we er een Saarlooswolfhond bij in onze
roedel. We fokken sinds 1989 en hebben 2 nesten Hovawarts
en 12 nesten Border Terriërs gefokt.
 
Zowel Ans en ik zijn sinds de eerste Border Terriër in 1984
steeds meer bij de kynologie betrokken geraakt. Ik vind het
belangrijk om alle facetten van de kynologie te kennen. Zo
heb ik meer dan 10 jaar Behendigheidsles gegeven en liep
ik zelf ook redelijk succesvol met een Border Terriër in de
Nederlandse competitie mee. Ook heb ik jaren ringtraining
gegeven. Ik heb diverse bestuursfuncties in de kynologie

bekleed en heb tientallen landelijke shows en wedstrijden georganiseerd. Ik ben ringmedewerker
en werk op allerlei shows, van klein tot groot, in de ring en als speaker.
 
Toen Ans met een aantal vriendinnen in de eindjaren 80 de cursus Algemene Kynologische Kennis
(A.K.K.) ging doen, mocht ik ze altijd overhoren. Toen ze daarna doorgingen naar Exterieur & Be
weging (E&B) gebeurde hetzelfde. Ik was daardoor al zo bekend en geïnteresseerd in de stof, dat
ik besloot om deze cursussen ook te gaan doen. In 1992 heb ik het A.K.K. diploma gehaald en in
1994 ben ik geslaagd voor E&B. Voor keurmeester ben ik niet doorgegaan, daar lag mijn ambitie
niet. Ik wil graag kennis overdragen en zo ben ik, na het volgen van een docentencursus, samen
met een andere enthousiaste kynoloog Peter Dols de cursus A.K.K. gaan geven. Sinds 1995 hebben
we onder andere in Ermelo, Apeldoorn, Hoogeveen en Lochem lesgegeven. Lida was één van onze
cursisten en door haar gedrevenheid en enthousiasme hebben we Lida bij ons team gevraagd.
Helaas is Peter veel te vroeg overleden, maar Lida en ik zijn doorgegaan. Jarenlang hebben wij bij
de KC Zwolle KK I en II lesgegeven, met hele goede resultaten.
 
Om onze activiteiten uit te breiden en ook andere lessen en workshops te geven, zijn Lida en ik een
aantal jaren terug met Kynokien begonnen. Het werd een succes en sinds begin 2017 hebben we
van Kynokien een stichting gemaakt, waar ik nu de voorzitter van ben.
 
Les geven vind ik enorm leuk. Naast Kynokien geef ik ook theorieles bij trimopleidingen en opleidin
gen voor het chippen van huisdieren. Ik vind het belangrijk de stof bij te brengen, maar ook om
nog net iets meer mee te geven en bij de cursisten begrip te kweken. Als je het ‘waarom’ begrijpt,
wordt alles veel duidelijker en wordt je een slimmere hondenliefhebber.
Marc Schellekens
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Adoptie van een wolf
Dit jaar heeft onze vereniging een wolf geadopteerd. Waarom?
Al van oudsher plaatsen wij een contactadvertentie in het blad “Onze Hond” bij de lijst van rasver
enigingen. Puur naamsvermelding plus secretariaatsadres. Dat kost veel geld, maar het was in het
internet loze tijdperk erg belangrijk dat wij te vinden waren. Toen begin dit jaar weer betaald moest
worden, kwam het aan de bestuurstafel tot de vraag of dit nog wel nodig is. De meerderheid vond
van niet.
 
1 of 2 vergaderingen later kwam een collega bestuurslid met een idee. Tijdens een bezoek aan
GaiaZoo had zij gezien dat je er dieren kon adopteren met naamsvermelding in het park. Was dit
iets voor ons, ze hebben er ook wolven. Vragende ogen kwamen mijn kant op. Natuurlijk weet ik
van het adoptieplan en ik zou zorgen voor info op de volgende vergadering. De volgende bijeen
komst had ik voor iedereen de adoptiefolder bij mij zodat die rustig thuis bestudeerd kon worden.

 
Het kwam er op neer dat  het bedrag van de advertentie
ongeveer het minimale adoptie bedrag was voor naams
vermelding in de Zoo. Unaniem werd dit besloten en ik heb
het nog voor dit jaar geregeld. Natuurlijk is het niet zo dat
er nu bij een van de bestuursleden een wolf thuis rondloopt,
die na 6 maanden naar een volgend bestuurslid gaat. Nee,
ze blijven gewoon in hun roedel in  het park. Maar wat ge
beurt er met dit geld?
 

Al het adoptiegeld gaat in een grote pot en is voor alle dieren om schele ogen te voorkomen.
 
Waar wordt het dan voor gebruikt? Ten eerste: Gezondheid en welzijn van de dieren d.m.v. aanschaf
van bijzondere dingen. Van broedkasten voor parkieten, schaduwbomen op het rendierperk, tot
een dik zandbed voor de savannedieren. Maar ook webcams, b.v. bij de leeuwen in de werpkist,
zodat we moeder leeuw niet hoeven te storen en toch de gezondheid van de welpen in de gaten
kunnen houden. Een super grote weegschaal voor de hoefdieren, zelfs giraffen en neushoorns,
zodat we de diëten zo goed mogelijk kunnen af stemmen op hun gewicht. En nog meer.
 
Ten tweede: Verrijking. Voor veel dierentuindieren is verrijking erg belangrijk. Zo wordt hun natuurlijk
gedrag gestimuleerd en worden ze geprikkeld tot activiteit. De in de hondenwereld bekende kong
en voerballen worden bij diverse dieren gebruikt. De kong o.a. bij de miereneters, de voerballen bij
giraffen, maar dan meerdere ballen met brokken gevuld in een dichte kast, d.m.v. gaten kunnen
zij alleen met hun lange tong in de kast komen en de ballen laten rollen, zodat er brokjes uit vallen.
Of een kabelbaan met vlees, waardoor de cheeta’s met snelheid achter hun
“prooi” aan moeten. En nog meer.
 
Ten derde: 10% van de bijdragen gaat naar de stichting Gaia Nature Fund
(GNF). De dieren die in GaiaZoo leven zien wij als de ambassadeurs van hun
wilde soortgenoten. Helaas gaat het met veel van hen in de natuur niet zo goed.
GaiaZoo wil die dieren graag helpen. Daarom is de stichting opgericht, zij levert
financiële bijdragen aan diverse bedreigde diersoorten. We richten ons daarbij
op bestaande projecten, die niet alleen dieren helpen, maar ook de lokale
bevolking. Alleen door begrip en betrokkenheid kan immers een gevoel van
liefde, respect en bescherming ontstaan. De Europese nerts in Estland, mon
niksgier in Frankrijk, Kameel in Mongolië, Berberaap in Marokko, Bongo (anti
loop) in Kenia, Afrikaanse Wilde Hond in Zimbabwe, Gouden Leeuwaap in
Brazilië, dit is een greep uit de projecten die wij steunen.
 
Geïnteresseerden kunnen meer informatie vinden op onze site: gaiazoo.nl
 
Willem Cloosterman, verzorger in GaiaZoo.
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Vaste pupprijs onder druk
Sinds jaar en dag hanteert uw vereniging een vaste pupprijs bepaald door de ALV.  Dit geeft al
jarenlang veel duidelijkheid en zekerheid aan alle betrokken partijen. De fokker weet hoeveel hij
krijgt, de koper weet hoeveel hij zal moeten betalen en de rasvereniging heeft zicht op de moge
lijke inkomsten. Het is ook een goede manier om commerciële fokkerij tegen te gaan. 
 
Het is steeds de ambitie van de NVSWH geweest om de pupprijs zo laagdrempelig mogelijk te
houden, zodat deze voor zo weinig mogelijk mensen een belemmering zou zijn om een fantastische
pup in huis te kunnen nemen. Binnen de NVSWH is elke pup gelijk- en evenwaardig. We streven er
immers naar dat iedere pup een zo goed mogelijke vertegenwoordiger van het ras kan zijn. Of pa
of ma ronkende titels achter hun naam hebben staan is voor ons totaal niet relevant ifv een mo
gelijke variabele prijszetting. Wat wél relevant is, is de reële kostprijs voor de fokker om een pup op
een kwaliteitsvolle wijze op te fokken, zodat deze optimale startkansen in zijn leven krijgt.
 
Op regelmatige basis bekijken we binnen het bestuur of de prijszetting nog voldoet aan de gestel
de verwachtingen. U herinnert zich zo nog wel de aanpassing van de pupprijs die we deden na
de invoering van de 15 weken regeling in Europa.  Het was immers niet correct om aan een pup
van 9 weken het zelfde prijskaartje te hangen als aan een pup van 15 weken.  Zo deed voor de
eerste keer een gedifferentieerde pupprijs zijn intrede. Ook de extra kosten die de kennelclubs aan
de fokker opleggen werden nog niet in de pupprijs opgenomen. Hier denken we o.a. aan DNA
analyses ifv de afstammingsbepaling of gezondheidsonderzoeken. Naast de eisen van de kennel
clubs komen daar ook nog verwachtingen van de rasvereniging(en) bij. Sinds we gestart zijn met
MyDogDna, stellen we het immers op prijs dat de pups onmiddellijk in dit systeem kunnen worden
ingevoerd.  Afhankelijk van de fokker werden bovengenoemde kosten al dan niet bij de koper in
rekening gebracht. Zo ontstond stap voor stap een pupprijs die niet meer strikt deze was die op de
ALV was afgesproken. 
 
Door gesprekken met fokkers buiten de NVSWH die interesse hebben om een side-cross met onze
populatie te doen werden de grote prijsverschillen steeds duidelijker.  Hieruit leerden we dat er
fokkers zijn die ook streven naar een billijke prijs, maar dat er ook zijn die er niet voor aarzelen om
een méér dan mooie winstmarge te genereren. Jullie begrijpen vast dat we met de laatste groep
snel uitgepraat waren. Het hele side- en out-cross verhaal brengt ook extra gezondheidsonderzoe
ken mee. Om uit een nest de goede pups voor onze leden te kunnen selecteren moeten er immers
ook gezondheidsonderzoeken gebeuren. Dit niet alleen voor de mogelijks bij  onze leden te
plaatsen pups, maar bij het hele nest. De kosten hiervan kunnen flink oplopen en kunnen niet in
tegraal gedragen worden door de NVSWH.  Ook worden er soms extra gezondheidsonderzoeken
gevraagd voor de door onze vereniging te leveren dekreu.  Niet omdat die niet gezond zou zijn,
want dat weten wij zelf meestal zelf wel, maar omdat het betreffende papiertje om dit te staven
ontbreekt.
 
Op de laatste bestuursvergadering van december 2018 stond de pupprijs opnieuw geagendeerd.
We moesten vaststellen dat de huidige prijszetting niet meer houdbaar is.  Indien we nog een vaste
pupprijs willen handhaven, dan zal deze moeten worden aangepast. “ Aanpassen” van een prijs
is jammer genoeg hetzelfde als “verhogen”. Binnen het bestuur werd hierover van gedachten
gewisseld, maar kon er – door de tijdsdruk van de agenda en het te grote aantal nog onbekende
variabelen – nog geen definitief voorstel gedaan worden om mee te nemen naar de volgende ALV.
 
We moeten hier als bestuur nog wat “huiswerk” rond verrichten, maar zullen met één of meerdere,
onderbouwde voorstellen naar de ALV komen.  Daar zullen we dan naar jullie mening en reacties
luisteren en hierover met jullie in dialoog gaan, zodat we bij consensus een besluit kunnen nemen.
 
Jan

17



Portefeuille Nederlandse Rassen Raad van Beheer
In de Algemene Vergadering van de Raad van Beheer op 30 juni jongstleden werd
Gabri Kolster benoemd tot bestuurslid. Zij kreeg de portefeuille Nederlandse Honden
rassen en Sporten met honden toegewezen. De Saarlooswolfhond is een van deze
Nederlandse hondenrassen en daarom een kort portret van deze nieuwe bestuurder.
 
Wie is Gabri Kolster?  ‘Ik ben 54 en woon in het Westfriese dorp Warmenhuizen. In het
dagelijks leven heb ik een eigen onderneming gespecialiseerd in het ziektevrij maken
en vermeerderen van planten voor de sierteelt en AGF-sector (AGF = Aardappelen,

Groente en Fruit, red.).
 
Wat is je binding met de kynologie? ‘Ik ben opgegroeid met honden. De eerste gezinshond bij ons
thuis was een Boxer. Daarna kwam een ruwharige Hollandse Herder en toen deze jong overleed
zijn er alleen nog Kortharige Hollandse Herders gekomen. Mijn vader begon in 1973 onder de
kennelnaam v. Breezand’s Bravoure met fokken en we hebben samen jarenlang nestjes gefokt.
Nadat mijn vader door ziekte niet meer kon, heb ik de fokkerij vanaf 2011 alleen voortgezet. Met
Dana (7) heb ik vier nestjes gefokt en nu mag zij heerlijk van haar pensioen genieten. Nakomelingen
van haar zijn dit jaar actief geworden in de fokkerij en ik kan er enorm van genieten te zien hoe de
volgende generaties zich ontwikkelen.’
 
Wat trekt je in een bestuursfunctie bij de Raad van Beheer? ‘Ik ben allang bestuurlijk actief in de
kynologie. Dit jaar ben ik 25 jaar voorzitter van de Vereniging Voor de Hollandse Herder (VVHH).
Daarnaast heb ik bestuursfuncties bekleed in rasgroep 1 en recent binnen het Samenwerkingsver
band Nederlandse Hondenrassen. Onder meer vanuit deze functies heb ik de kynologie vele jaren
meegemaakt en kritisch gevolgd. Toen ik werd gevraagd om aan ‘die andere kant van de tafel’
te komen zitten, moest ik wel even nadenken. Ik heb toch ja gezegd en ga de uitdaging aan om
een bijdrage te leveren van binnenuit.’
 
Ben je al eerder in een soortgelijke vrijwilligersfunctie werkzaam geweest? ‘Voor mijn werk ben ik
bestuurlijk actief in diverse (branche)organisaties, daarnaast ben ik penningmeester van een
goededoelenstichting die zich bezighoudt met een straatkinderenproject in Brazilië.’
 
Wat betekent voor jou ‘houden van honden’? ‘Onvoorwaardelijke vriendschap en trouw. Wanneer
je samen investeert in die vriendschap heb je een maatje voor het leven.’

14 jaar!
 
 
 
 
Hallo lieve mensen,
Ik ben er vandaag 14!
Alles nog oké, alleen m’n achterpootjes
kunnen bijna niet meer!
Maar m’n baasjes geven mij superveel
comfort én liefde!
Vele grtjs uit Brugge
Kayouk, Hans en Els
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Kynologische hoogtepunten
We zijn trots op alle resultaten van onze Saarlooswolfhonden
op de verschillende shows in binnen en buitenland. Daarom
ziet u in elk clubblad weer een overzicht van alle uitslagen
en keurverslagen. Sommige prestaties verdienen het echter
om extra in het zonnetje gezet te worden. 
Dit jaar stond in het teken van de WORLD DOG SHOW. Drie
dagen show, drie keer BOB en vijf Wereld Winner Titels! Maar
ook drie dagen aanwezigheid op de stand van de Neder
landse hondenrassen voor raspromotie. Daar moeten we
zeker ook Joery met zijn (Le)Misun van de Wolfsdreuvnik
noemen, die drie dagen super inzet hebben getoond in de
ring en in de stand.
 
Quellejaggu van de Wolfsdreuvnik
eigenaar A. Schellekens.
World Dogshow Amsterdam “JUNIOR WORLD WINNER”
 
Quirannak van de Wolfsdreuvnik
eigenaar: Mr. en Mevr. Verbeeck-Tonnard.
World Dogshow Amsterdam  “JUNIOR WORLD WINNER” Beste Jeugd
 
Joscha van de Wolfsdreuvnik
eigenaar Mr. en Mevr. Verbeeck-Tonnard.
World Dogshow Amsterdam “WORLD WINNER”
 
Biko
eigenaar W. Broek.
World Dogshow Amsterdam “VETERAN WORLD WINNER”
 
Ohzesde
eigenaar W. Cloosterman,
World Dogshow Amsterdam BOB “WORLD WINNER”. 
 
Omer 
eigenaar: Mr. en Mevr. Van Der Geer-De Wit Cornelis
Internationale Dogshow “De Utrecht”, 14 April 2018  eindkeuring van de rasgroep als 8e geplaatst
bij keurmeester: mw. Godelieve de Wit- Bazelmans 
Lyco van van de Wolfsdreuvnik
eigenaar: C.P. Hoving.
“MARTINIDOGSHOW” Groningen 4 Maart 2018 in de eindkeuring bij de Nederlandse Hondenras
sen als derde geplaatst bij keurmeester: Tineke Pillement-Heijden.
koppelklas
Whitefang’s Amarok-Nanook Luthor of Angou Loup’s Mountain & Mitawa van de Wolfsdreuvnik
eigenaar: M. Mertens.
Internationale Dogshow “De Utrecht” 14 April 2018  als 4e geplaatst bij keurmeester: mevr. I. Hamoen-
van Kleef
 
 
KAMPIOENEN
de volgende honden haalden in het afgelopen jaar "kampioenstitels":
Omer, eigenaar: Mr. en Mevr. Van Der Geer-De Wit Cornelis, Duits Kampioen (VDH) 
Polly Pilar van de Wolfsdreuvnik: eigenaar :Mr. en Mevr. Verbeeck-Tonnard,  Belgisch kampioen
Biko, eigenaar W. Broek,  Nederlands Veteranenkampioenschap.
Osharik, eigenaar: Sabina Götsch, Luxemburgs Kampioen 
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Teven:
Jeugdklas: Charon*, eigenaar B.L.H. Mokveld 13
mnd. wolfsgrauwe teef, voor leeftijd al ver ontwik
keld,vrouwelijke expressie, mooi geel oog, prima
oor, wat veel stop, schaargebit, wat compact in
bouw, al stevig lichaam, achter meer hoeking
dan voor, mooie vacht, soepel gangwerk, toont
zich vriendelijk. Zeer goed. Tussenklas: Khalibis
nya Maginwulf Mooryn*, eigenaar C. de Graaff,
21 mnd. Al ver in ontwikkeling, vrouwelijk hoofd,
onderkaak te kort (ongeval), neusbrug loopt af,
goede schedel, mooi licht oog, beetje rond,
correct aangezet en gedragen oor, prima ont
wikkeld lichaam, correcte hoekingen, goede
staartdracht, mooie vacht, soepel gangwerk,
wat koehakkig achter, zeer vriendelijk, goed
gepresenteerd. Zeer goed Whitefang’s Coco
Chanel Jolie of Angou Loup’s Mountain *, ei
genaar S. Sass. 22 mnd. Wolfsgrauw, ranke
wolfachtige verschijning, expressie vrouwelijk
hoofd met correcte wigvorm, prima oor, mooi
geel goed geplaatst oog, goed pigment,
schaargebit, mooi lichaam, uitmuntende hoe
kingen, mooie vacht, uitmuntend gangwerk,
rastypisch gedrag, goed gepresenteerd. 1 Uit
muntendOpenklas: Daya Wakanda Tachunga*,
eigenaar L. van Hoof 2 jaar oude teef, wolfsgrauw
van mooi type, mooie lichaamsverhoudingen,
prachtige bovenbelijning, zeer vrouwelijk hoofd
met mooie expressie. Correct aangezet en ge
dragen oor, goed geplaatst oog, schaargebit,
mooi pigment, harmonische hoekingen, mooi
lichaam, sterke lendenen, goede voeten, prima
staart, mooie vacht. Uitstekend rastypisch gang
werk. Heel mooi gepresenteerd. 1 Uitmuntend
 

Kampioensclubmatch AVLS, 
Keurmeesters: R. Doedijns (reuen)  en A. Schel
lekens- van Vught (teven)
Reuen:
Jeugdklas: Kerberos Miraja *, eigenaar: L van
Hoof, Krachtige reu, mannelijk in totaalbeeld,
maar heeft een wat grof hoofd, krachtige brede
schedel, voldoende lengte in het hoofd, goede
oogvorm met typische oogkleur, mooi pigment,
prima gebit met mooie grote elementen, typisch
in oordracht en -aanzet, iets gerond, prima li
chaam qua diepte en lengte, voor en achter
goed gehoekt, goede staartaanzet en dracht,
goede staartlengte, gangwerk kan wat parallel
ler en lichtvoetiger, heeft wat meer ringtraining
nodig, prima vacht kwaliteit en kleur, uitmun
tend. Wolfnity’s Drag Queen*, eigenaar: L. van
Hoof, Reu van goed formaat, donker bosbruin, is
nog volop in ontwikkeling, van mooi type, prima
beenlengte en goede lichaamsverhoudingen,
fraaie hals, goede boven en onderbelijning,
goed ontwikkelde ribbenkorf qua diepte en
lengte, correct in croup, staart aanzet en staart
lengte, fraai belijnd reuen hoofd van goede
lengte, scharrend gebit, goed aangezet en ge
dragen, mooi gerond middelgroot oor, goed
geplaatst en gevormd licht oog, typisch in uit
drukking, prima voeten en polsen, aantrekkelijk
in kleur, moet in gangwerk nog iets meer stuwing
en lengte krijgen, aantrekkelijke vertegenwoor
diger van het ras. 2 uitmuntend
Kampioensklas: Lyco van de Wolfsdreuvnik,
eigenaar: fam Hoving. Reu van mooi type en
totaalbeeld, mooi bone en prima lichaamsver
houdingen, fraai hoofd, mannelijk met prima
schedel en voorsnuit, mooie oogvorm, kleur kan
fractie lichter, prima gebit met mooie grote ele
menten, typische uitdrukking, mooi pigment,
prima lichaam boven en onderbelijning, voor en
achter goed gehoekt, goede polsen en voeten.
Fraaie vachtkwaliteit en kleur, lichtvoetig in be
weging met goede paslengte, rastypisch ringge
drag, prima presentatie.1 uitmuntend.

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
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Dortmund (DE) 18 November 2018
Keurmeester: Jorgen Hindse (DK)
Reuen:
Kampioensklas: Omer, eigenaar mijnheer en
mevrouw van der Geer de Wit Cornelis, 1 uitmun
tend. Sehr schöner Typ, gute Grösse, sehr guter
Kopf, etwas breit angesetzte Ohren, gute Oberli
nie, gut gewinkelt, sehr typische Gänge, gutes
Wesen. CAC/ CACIB BOB

Dortmund (DE) Bundessieger, 17
November 2018
Keurmeester: Birk Carsten (DK)
Reuen:
Kampioensklas: Omer, eigenaar mijnheer en
mevrouw van der Geer de Wit Cornelis, 2 uitmun
tend. Good size and proportions. exc. Head,
good color of eyes, good bite, level back, exc.
tail. Could have more substance and width in
the front, could have more bone. exc coat, good
character, moves well. 
Teven: 
Openklas: Lobo´s Legend Avery *, eigenaar S.
Sass. 1 uitmuntend,  good propotions, exc. ex
pression with yellow eyes and good pigmentati
on, good bite, exc. neck and topline, well set tail,
good bone and agulations, enough substance
and body, could move more freely, accept.
Character. res. CAC, res. CACIB

Brussels Dog Show (BE) 09 Decem
ber 2018
Keurmeester: Norman De Schuymere (BE)
Teven:
Openklas: Polly-Pilar van de Wolfsdreuvnik,
eigenaar familie Verbeeck-Tonnard, 1uitmun
tend CAC-CACIB  BOB

Amsterdam "Winner" 16 December
2018
Keurmeester: Mieke van Viegen-Rappange
Reuen:
Kampioensklas: Mysmoke van de Wolfsdreuvnik,
eigenaar fam. Verbeeck-Tonnard. Goed ras- en
geslachtstype. Mooi wigvormig reuenhoofd.
Goed gevormd oog, mag fractie lichter. Goed
gevormde en gedragen oren. Correct schaarge
bit. Mooie hals/ruglijn. Opperarm mag wat
schuiner liggen. Sterke voeten. Mooi bot. Achter
rastypisch gehoekt. Voldoende staartlengte.
Prima pigment. Goed gesloten voeten. Prima
vachtstructuur. Goede staartdracht tijdens het
gaan. Lichtvoetig gangwerk waarbij hij voor de
benen wat naar buiten gooit. Prima gepresen
teerd. 2 uitmuntend Omer, eigenaar Van Der
Geer-De Wit Cornelis Mijnheer En Mevrouw, Reu
van een prima ras- en geslachtstype. Prachtig
hoofd van goede verhoudingen. Mooi geel
amandelvormig oog. Rastypisch gevormd en
gedragen oor. Correct schaargebit. Voor prima
gehoekt. Al mooi ontwikkeld lichaam. Goede
hals/rugbelijning. Achter rastypisch gehoekt.
Goede staartlengte. Prima pigment. Goed bone
en voeten. Prima vachtstructuur. Laat een soepel
lichtvoetig gangwerk zien. Prima presentatie. 1
uitmuntend. BOB Winner
Veteranenklas: Biko, eigenaar W. Broek. 1 uit
muntend Veteraan Winner
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Bij de start van het nieuwe jaar wenst het bestuur  jullie 
mensen toe die zonnen aansteken….

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En misschien kunnen jullie honden mee helpen om die mensen te zijn voor anderen!
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Indien onbestelbaar:  
Vespuccistraat 13, 5665 GM, GELDROP


