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Voorwoord door de voorzitter
 
Beste leden,
 
Weer een nieuw clubblad.  Hopelijk keken jullie
er sterk naar uit.
Een clubblad met de gewone dingen, maar ook
met bijzondere informatie. Laat ons met het bij
zondere starten.
 
De pups uit ons eerste sidecross nest hebben
inmiddels de leeftijd bereikt om, afhankelijk van
het land waar ze gaan wonen, de stappen naar
de grote wereld, weg van moeders rokken, te
zetten.  We wensen hen allemaal een fijn en
gezond leven toe in een liefdevolle warme  om
geving, waar ze alle kansen krijgen uit te groeien
tot fijne Saarlooswolfhonden.  De drie teefjes
vinden een onderkomen binnen onze vereni
ging.  We hopen ten stelligste dat zij een hoopvol
signaal zijn voor de verhoopte genetische ver
breding van onze populatie.  Dit nest was een
avontuur voor alle betrokkenen.  Voor ons, als
verenging, en voor uw bestuur een belangrijk
gebeuren waar we veel lering uit hebben getrok
ken.
 
Ondertussen is een tweede héél hoopvol  feit
gebeurd met het oog op de verbreding van het
genetische materiaal van onze populatie: de
geboorte van onze eerste outcross pups.  Hoe
wel we graag toch een wat groter nest hadden
gezien, zijn we heel blij met de geboorte van de
beide kinderen van Mitawa en Ivan.  Een reutje
en een teefje.  Het heeft voordelen: kiezen moe
ten we deze keer niet doen.
 
Ondertussen lijkt het wel of onze teefjes de lente
kriebels méér dan te pakken hebben, want er is
behoorlijk wat activiteit  rond dekkingen van
teefjes. Allemaal op een korte tijdspanne en zo
dicht bij het verschijnen van dit clubblad, dat we
momenteel enkel kunnen hopen dat er binnen
kort ook “gewone bijzondere pups” zullen gebo
ren worden.
 
Dit stemt mij erg hoopvol.

Hoopvol op de reële kans op verbreding van de
populatie. Dit is van ongekend groot belang. Dit
is écht absoluut nodig. Op verscheidene ALV’s
en andere info-momenten werd de grote kwets
baarheid van onze populatie al ruim besproken.
Dat het 5 voor 12 is, hebben de meeste leden
ondertussen goed begrepen. Dit “5 voor 12”
gevoel wordt nog eens extra benadrukt in het
artikel dat Ans Schellekens geschreven heeft
over haar kijk op de fokkerij binnen onze vereni
ging. Een harde, maar zeer correcte, analyse die
volledig in de lijn ligt met de motivatie in het
bestuur om het tij te keren. De geboren pups en
de inspanningen van diverse leden de laatste
weken om een nestje te fokken, kunnen hier
hopelijk de definitieve aanzet toe zijn. We moeten
echter op de ingeslagen weg consequent
doorgaan.  Zo kunnen we, met zijn allen, bouwen
aan een mooie toekomst voor de Saarlooswolf
hond.
 
Hoe moeten we ons dit nu voorstellen?  Hoe
bouwen we een nieuwe populatie op, waarbij
we recht doen aan de eigenheid en de geschie
denis van de NVSWH, de inspanningen van de
mensen die zich in het verleden mateloos heb
ben ingespannen, de eigen populatie, moderne
inzichten en de noodzaak om het genenpakket
te verbreden én toch de typische honden hou
den?  Moeten wij het warme water uitvinden? 
Kunnen we ergens leren?  Natuurlijk kunnen we
leren. En dit niet alleen bij al lopende projecten
in de kynologie. Naast de hondenfokkerij ben ik
ook sterk geïnteresseerd in de foksystemen die in
andere huisdiersoorten worden toegepast.
Vooral de paarden liggen mij hier dicht bij het
hart.
 
Ik zie dan ook héél veel gelijkenissen met onze
huidige kijk op de fokkerij en hoe die binnen het
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Bestuur
VOORZITTER
Jan Verbeeck
voorzitter@saarlooswolfhonden.nl
Telefoonnummer 0032(0)93661119
PENNINGMEESTER
Julia Pau-Van Oostrom
penningmeester@saarlooswolfhonden.nl
Telefoonnummer: 0031(0)6 30719072 (mobiel)
SECRETARIS
Monique Mertens
secretariaat@saarlooswolfhonden.nl
Vespuccistraat 13, 5665 GM Geldrop
Telefoonnummer: 0031(0)40 2859420
EVENEMENTEN
Cees van der Geer
evenementen@saarlooswolfhonden.nl
Telefoonnummer: 0032(0)14815667
BESTUURSLID
Willem Cloosterman
cloosterman@saarlooswolfhonden.nl 
Telefoonnummer 0031(0)46 4422292    
Nanouk Immers
immers@saarlooswolfhonden.nl
Telefoonnummer: 0031(0)6 36542167 (mobiel)

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

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

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
rastypische 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
 

Op de voorpagina
Op de voorpagina staat Mitawa van de
Wolfsdreuvnik
Moeder is Kayleigh en vader is Joscha van
de Wolfsdreuvnik
Eigenaar is: fam. Mertens
 

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!
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Trakehenerstamboek wordt toegepast.  Trakehe
ners zijn Duitse paarden die  “hoog in het bloed
staan” en uitmuntende cavaleriepaarden
waren. Nu munten ze uit in de sport en als verbe
teraars in vele andere warmbloedpaarden fok
kerijen. Trakeheners worden behoorlijk zuiver
gefokt. Je kan hier ook spreken van een zo goed
als gesloten stamboek.  Maar, omdat dit ook bij
de paarden uiteindelijk problemen geeft, voe
gen zij regelmatig een scheut nieuw bloed toe.
Dan kiezen ze niet voor het eerste het beste.
Neen, ze gaan op zoek naar volbloeden die zich
“bewezen” hebben. Paarden die op de renbaan
hun hardheid, hun goede temperament, hun
intelligentie en goede bouw hebben omgezet in
duidelijke overwinningen. Ze hebben bewezen
dat ze kunnen presteren. Hierbij wijkt dit stam
boek niet om de haverklap uit naar een nieuw,
ander type van bloedververser. Neen, zij zoeken
naar onverwante interessante dieren binnen een
populatie die aan hun eigen strenge normen
voldoet.  Al decennia zijn zij uiterst succesvol in
deze fokstrategie.
 
Maken jullie met mij mee de vertaalslag naar
onze honden?  Wij hebben een “zuivere popula
tie die nood heeft aan bloedverversing”. Dat
mag duidelijk zijn. Maar waar vinden wij de goed
doorgefokte, zich bewijzende, kwaliteitsvolle “vol
bloeden”? Dat is de grote uitdaging. Deze zoek
tocht een goede “inputbron” te vinden is uiterst
moeilijk, maar ook zeer boeiend.
 
Bloedverversing houdt ook gezondheidsrisico’s
in. 20 jaar geleden was ik hier doodsbang van. 
Het spookbeeld van de genetische ziektes die
zich ongezien in de populatie zouden nestelen
en dan plotseling, met verwoestende kracht om
zich heen slaand, al het zorgvuldige fokwerk
vernietigen, was een nachtmerrie voor mij én de
hele NVSWH. Momenteel kunnen we hier echter
gelukkig genuanceerder mee omgaan. De we
tenschap heeft ons mogelijkheden aangereikt
om via DNA testen op een verantwoorde wijze
om te gaan met mogelijke gezondheidsrisico’s
van recessief verervende ziektes. Het fokken met
een drager wordt een beheersbare piste. Laat
mij duidelijk zijn: hoe minder dragers en hoe
minder ziektes, hoe liever natuurlijk.  Maar soms
moeten we een berekend risico nemen. Ook over
het fokken met dragers is de informatie gigan
tisch. Deze problematiek is ook in de veeteelt
sterk gekend en onderzocht.  Hier kunnen wij ook
lessen uit trekken. 
 
 

Het clubblad heeft ook “gewone”, maar daarom
niet minder boeiende delen.  Ik nodig jullie allen
uit om ze met veel aandacht te lezen en er van
te genieten.
 
Graag doe ik toch nog enkele héél speciale
oproepen.
 
Wilt u, indien u om de een of andere reden, uw
contributie nog niet betaald hebt, dit toch zo snel
mogelijk doen.  Ook voor ons geldt dat “koken
geld kost”.
 
Schrijf jullie honden nog in voor de clubmatch
en de Nationale.  Het zou héél fijn zijn om jullie
op beide evenementen te mogen begroeten.  Ik
kijk er al vast naar uit.
 
Als voorzitter heb ik niet de naam en reputatie
erg toegankelijk te zijn.  Ik blijk nogal afstandelijk
en terughoudend te zijn, wat de sociale contac
ten niet echt makkelijk maakt.  Hier ben ik mij ten
volle van bewust.  Kan het een excuus zijn dat
een baasje nogal dikwijls op zijn hond lijkt?  En
wat zegt de standaard over de Saarlooswolf
hond?  Juist…  Maar toch wil ik oproepen om met
jullie vragen of opmerkingen niet enkel de wegen
van de sociale media te bewandelen, maar ze
rechtstreeks aan mij te melden.  In de dialoog
kunnen we mekaar echt ontmoeten en samen,
vanuit de geëngageerde verbondenheid rond
onze geliefde rashonden, bouwen aan een
toekomst voor de Saarlooswolfhond.
 
Met vriendelijke groet

Jan
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Goedkeuring Plan van Aanpak! 
 
Op de ALV van 25 februari 2018 meld
den wij hoopvol: “We zijn verheugd te
kunnen zeggen dat we reuen gevon
den hebben die we in kunnen gaan
zetten. Mooie, gezonde honden waar
van de eigenaren mee willen werken. Er
zijn binnen de NVSWH populatie ook al
teven uitgezocht die hiervoor ingezet
gaan worden en waarvan de eigena
ren akkoord zijn. Zo gauw het plan
goedgekeurd is en die teven loops
worden, gaat het gebeuren.”(bron:
notulen ALV 2018) .
 
 
Helaas liet de goedkeuring op zich wachten en werd uiteindelijk op 21 december 2018 het Plan
van Aanpak “EEN KIJK OP HET HEDEN, EEN BLIK OP DE TOEKOMST” goedgekeurd.
 
 
Selectiecommissie:
In het plan wordt gesproken over een selectiecommissie:  “Binnen het gecentraliseerd fokbeleid zal
het bestuur, als hoeder van het centrale fokbeleid, dienst doen als selectiecommissie.  Zij zal
   • De in te kruisen dieren beoordelen
   • Nakomelingen beoordelen tot in de F5 generatie, hangijzer daarbij is gezondheid, type en       
   gedrag (correcte beweging en het terughoudende zachte karakter).
    • Bepalen welke dieren worden toegelaten tot de fokkerij.
   • Bepalen welke dieren, hetzij pups, hetzij fokdieren, aan rasverenigingen in het buitenland         
 kunnen worden aangeboden, om zo het type, gezondheid en verwantschap buiten onze             
 populatie toekomstig te helpen waarborgen/verbeteren.
   • Verslag uitbrengen aan de leden op ALV of BALV, steun van de leden en uitbreiding van het   
   nu gegeven mandaat is cruciaal”
 
De selectiecommissie wordt niet alleen gevormd door het bestuur. Namens de Raad van Beheer
hebben de heer Carel Canta en mevrouw Monique van Boxtel ook zitting in deze commissie en op
verzoek van het bestuur nemen tevens keurmeesters en gerespecteerd kynologen mevrouw Nadjia
Timmermans-Kadenko en mevrouw Ans Schellekens- van Vught deel om gezamenlijk de uitvoer
van het plan van aanpak in goede banen te leiden. Wij zijn hen zeer dankbaar voor het uitgespro
ken engagement en hun ondersteuning.
 
Outcross:
“De nakomelingen kunnen direct in de bijlage G-0 van het NHSB stamboek worden ingeschreven
ofwel na een aankeuring worden opgenomen in bijlage G0 (in het geval van gebruik van nationaal
erkende rassen).
 
Grondslagen die aan de fokkerij ten basis liggen zijn: toekomstperspectieven voor de fokkerij,
(erf)gezondheid en type. De NVSWH heeft bij de selectie van mogelijke kandidaten niet gezocht
binnen een specifiek ras, maar naar individuen die aan de criteria, zoals vernoemd in het plan van
aanpak, voldoen.”
 
In dit nummer kunt u lezen hoe in een vlotte samenwerking met de selectiecommissie de eerste
combinatie tot stand is gekomen tussen Mitawa van de Wolfsdreuvnik en Ivan.
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Sidecross:
Voor een side cross is uiteraard geen goedkeuring van de Raad van Beheer noodzakelijk, de pups
verkrijgen FCI stambomen. Het plan van aanpak spreekt echter over de toekomst van ons ras,
daarbij heeft in onze visie ook de side cross een duidelijke plaats. "De twee populaties zijn sinds
1981, met enige uitzondering, van elkaar gescheiden. Toch is het mengen van de populaties voor
ons niet evident en brengt zeker niet de lange termijn oplossing voor de smalle populatie van de
NVSWH. Bij dermate hoge verwantschap, zoals gezien in beide populaties met gemeenschappe
lijke voorouders, waarbij de inteelt in de basis al hoger is als 25%, is het ontbreken van een gemeen
schappelijke voorvader voor x-generaties geen garantie tot een grotere diversiteit. Daarnaast is de
gezondheidsproblematiek van de populatie gefokt buiten het gecentraliseerd fokbeleid dusdanig
dat, mede op basis van de gezondheid, toestemming is verleend voor een outcross." Elke combi
natie wordt zorgvuldig afgewogen, toekomstperspectief en gezondheid een zwaarwegende factor. 
 
We zijn verheugd eveneens in dit nummer de eerste geslaagde side cross combinatie te mogen
voorstellen. De pups uit de combinatie Daya Wakanda Tachunga en Kiron van de Wolfsdreuvnik
hebben alle al een warm thuis gevonden.
 
In de nabije toekomst gaan zeker nog meerdere side- en outcross combinaties uitgevoerd worden.
 

Animal Event!
3 en 4 mei zijn we weer aanwezig op Animal Event, een prachtig event in Beekse Bergen voor de
dierenliefhebber. Met workshops, clinics, masterclasses en een keur aan stands de dag om te
neuzen tussen nieuwe gadgeds, goody's te halen en informatie te verzamelen. Duiven, kalfjes,
kippen, paarden en natuurlijk honden, van elke diersoort zijn er wel experts te vinden op dit event.
Onze experts, maar vooral liefhebbers van de Saarlooswolfhond zullen te vinden zijn in "het bos"!
Honden zijn, mits aangelijnd welkom.
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Workshop Detectie en neuswerk
Op zondag 27 januari hebben wij een workshop gegeven voor 7 saarlooswolfhonden. Nanouk
Immers had mij benaderd of ik het leuk zou vinden en of het mogelijk was met de saarloos. Ik was
meteen enthousiast en na wat email verkeer hebben we een datum geprikt voor januari 2019.
 
Wij hebben een trainingsruimte in Rotterdam maar daar is helaas nog beperkte ruimte. Het was
ongelofelijk hoe gemoedelijk de hele middag is verlopen. Alle honden waren heel erg relaxed en
sociaal naar elkaar. Ook onderling hing er een erg gezellige sfeer. Hierdoor hadden wij helemaal
geen last van de 7 honden en is alles heel soepel verlopen.

 
Bij binnenkomst zijn we meteen aan de slag gegaan. We
hebben de groep in tweeën gesplitst en hebben eerst een
half uur kennis gemaakt met detectie en daarna een half
uur met neuswerk. En na een uur uiteraard gewisseld van
groep. Met detectie zoekt de hond naar een bepaalde stof,
zoals de honden bij de douane bijvoorbeeld naar drugs
zoeken. Bij neuswerk zoeken wij nog op eigen voer maar
leert de hond al wel de ruimte in te zoeken. we begonnen
met eigen voer, maar al snel werkten we met weed. 

Al snel was duidelijk dat de honden goed gemotiveerd waren en bij de detectie lieten de honden
zich mooi zien. Een enkele hond liet na een paar keer zelfs al een hele mooie verwijzing zien. Ook
bij het neuswerk zochten de honden graag de ruimte af. Het was prachtig om te zien hoe de
honden een band hadden met de eigenaar.

Ik vond het erg leuk om de workshop te  geven en de honden op deze manier te kunnen laten
kennismaken met deze mooie manier van hondensport. Bij onze hondenschool is ieder ras welkom.
 
Hondenschool Kynero Speurhondencentrum
Danitsja Klok
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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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Notulen van de algemene ledenvergadering van de Nederlandse vere
niging van Saarlooswolfhonden
Gehouden op 16-02-2019
Locatie: Puiflijk in Dorpshuis De Lier
 
Aanwezig: 28 stemgerechtigde leden.  Introducé(e)s: één.
Bestuur: J. Verbeeck, M. Mertens, J. Pau-Oostrom, K v/d Geer, N. Immers, W. Cloosterman.
Bestuurslid Willem Cloosterman wordt verontschuldigd wegens ziekte en er zijn nog 5 verdere af
meldingen ontvangen.
Volmachten: Atty Kan
 
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom.
Het lijkt misschien geen belangrijke vergadering omdat er geen knelpunten op de agenda staan,
maar dit is maar schijn. In 2019 liggen er taken voor het bestuur die het pas kan uitvoeren als het
weet wat jullie er van vinden. We hopen dat we over deze onderwerpen tot een consensus kunnen
komen. We willen samen met jullie de puzzelstukjes, die al in elkaar aan het vallen zijn, nog beter
op hun plaats krijgen.
 
2. Notulen vorige algemene ledenvergadering
Deze notulen zijn gepubliceerd in clubblad van april 2018 (jaargang 42, nr:1) en worden, met in
stemming van de aanwezige leden, niet voorgelezen. Heeft iemand een op- of aanmerking op de
notulen zoals ze gepubliceerd zijn.
Er zijn geen op- of aanmerkingen en de notulen worden derhalve goedgekeurd.
 
3. Jaarverslag 2018
De secretaris Monique Mertens leest het jaarverslag voor. Er zijn geen op- of aanmerkingen op het
jaarverslag. Het jaarverslag wordt gepubliceerd in het clubblad van april.
 
4.  Ingekomen post   
Er is geen ingekomen post.
 
5. Financieel verslag
Penningmeester Julia Pau-Oostrom doet verslag van het financieel overzicht en geeft uitleg over
de onkosten en inkomsten en de saldo’s.
 
6. Begroting 2019
Vervolgens licht zij de begroting toe. Er zijn geen vragen over de rapportages van punt 5 en 6.
De voorzitter legt uit dat we wel aan onze inkomsten moeten gaan werken, we kunnen niet in blijven
teren op onze spaarrekening. Dit onderwerp komt later aan bod.
 
7. Verslag kascommissie 
Namens de kascommissie, dit jaar bestaande uit Ellen van Onna en Rien Fierst – van Wijnandsber
gen geeft Ellen verslag van hun bevindingen. Zij hebben geen vreemde dingen gezien en de finan
ciële administratie was zeer verzorgd. Ze stelt voor decharge te verlenen. Hiermee is iedereen
akkoord
 
8. Verkiezing nieuwe kascommissie
Volgens de gebruikelijke roulatie is een lid van de kascommissie aftredend en wordt de reserve van
het vorig jaar lid van de kascommissie. Er dient een nieuwe reserve gekozen te worden. Ellen van
Ona treedt af en Hans Kappert gaat samen met Rien Fierst – van Wijnandsbergen de nieuwe kas
commissie vormen. Rinze Heininga meldt zich, na meer info gevraagd te hebben over wat het nu
eigenlijk allemaal inhoud, “koffie, gebak en lekkere broodjes”  , aan als reserve.
 
9. Bestuursverkiezing
Jan Verbeeck, voorzitter, is aftredend en herkiesbaar.  Er zijn geen andere kandidaten aangemeld.
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Jan wordt per acclamatie herkozen als voorzitter van de vereniging.
 
--er worden foto’s gemaakt tijdens deze bijeenkomst. Is er iemand die bezwaar heeft tegen publi
catie van deze foto’s met de mogelijkheid dat hij of zij herkenbaar op de foto staat. Niemand van
de aanwezigen heeft bezwaar tegen het maken van foto’s en mogelijke publicatie daarvan.--
 
Bestuurslid en penningmeester Julia Pau – Oostrom gaat in het komende jaar de leeftijd van 70
jaar bereiken en dient statutair dan haar bestuursfunctie neer te leggen. De statuten vermelden
enkel dat het bestuurslidmaatschap eindigt door het bereiken van de leeftijd van 70 jaar. Wat te
doen? Nu stoppen, wetende dat in enkele maanden de statutaire ontslagleeftijd bereikt wordt of
de termijn, die nu nog 1 jaar te gaan heeft, uitdienen? Dit staat niet toegelicht in de statuten. Het
bestuur kan hier niet eenzijdig over beslissen, de bevoegdheid hiervoor ligt bij de leden. Het is niet
specifiek opgenomen in de agenda, omdat we hier nu geen statutenwijziging voor wilden leggen.
Er komen mogelijk in de komende tijd nog verdere wijzigingen en dan is het financieel verstandiger
dit alles in een keer af te handelen. Maar we vragen nu wel jullie ideeën en denkwijzen rondom
deze vraag. Jullie inbreng nemen we dan mee in het opstellen van een eventuele wijziging.
 
Er wordt gediscussieerd over deze leeftijdsgrens. Waarom is die er? Waarom 70 en niet 65 of 80 of
90. Niet iedereen wordt op dezelfde manier en op dezelfde leeftijd ‘oud’. Is dit geen leeftijdsdiscri
minatie? Juist na de pensioengerechtigde leeftijd is er tijd voor zo’n functie en er is mogelijk meer
kennis op wat oudere leeftijd. Wel een grens stellen voor aanmelden voor een bestuursfunctie,
maar dan wel de termijn uitdienen, ondanks het bereiken van die leeftijd. Welke leeftijd dan? Rigi
diteit en mogelijk slechter functioneren is niet perse voorbehouden aan een hogere leeftijd. Hoe
kun je iemand uit een bestuurlijke functie ontzetten. Leden op de vergadering weten mogelijk niet
van het slechter functioneren, enkel de andere bestuursleden. Mogelijk oudere bestuursleden per
jaar her-verkiezen?
 
Het bestuur neemt de input van de leden mee naar een overleg aangaande statutenwijzigingen
en zal dan op een (B)ALV de wijzigingen voorleggen aan de leden.
 
Voor nu wordt Julia per acclamatie bevestigd in haar bestuursaanstelling tot het einde van haar
termijn.
 
PAUZE! In de pauze vertrekken drie mensen helaas voortijdig, daarvan 2 stemgerechtigden en 1
introducee.
 
10. Mededelingen bestuur
 
sidecross: Er zijn vorig jaar een tweetal combinaties gemaakt tussen reuen van de vereniging en
teven van de populatie buiten onze vereniging. Een van deze combinaties heeft in 2019 pups op
geleverd. We hopen hiermee vooruit te kunnen naar de toekomst toe, maar dienen deze toevoeging
wel heel goed te beheren. De toegevoegde waarde is anders zo weer verloren. Mogelijke proble
matiek in de vorm van verlies type of dragers aandoeningen, kunnen door zorgvuldig beheer van
de fokkerij in enkele generaties weer opgelost worden. We zitten natuurlijk niet op problemen als
erfelijk overdraagbare ziektes te wachten. We hebben deze tot nu toe nauwelijks gekend en willen
onze populatie daar niet mee opzadelen. Als iedereen maar wat gaat doen, is het niet controleer
baar. Ons enige instrument in deze is het gecentraliseerde fokbeleid.
 
We zullen ongetwijfeld verder gaan met sidecrosses, maar hoe of wat is nog open. Het komt
vooral neer op een goede samenwerking met de eigenaren van de in te zetten sidecross dieren.
 
We moeten natuurlijk ook verder met de eigen populatie, dus blijft allen a.u.b. actief meewerken
aan de fokkerij en uw dieren aanbieden voor inzet in de fokkerij.
 
Outcross: Het plan van aanpak is eindelijk, na bijna drie jaar, goedgekeurd. Het is een moeilijke
tijd geweest en een moeizaam proces. De raad bleef maar eisen en aanpassingen stellen. We
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vonden het moeilijk, maar uiteindelijk zijn we er toch uitgekomen, ook al was het zelfs soms binnen
het bestuur erg heftig.
 
Er is een outcrosscommissie gevormd en die bestaat uit het bestuur (als verantwoordelijke voor het
centraal fokbeleid) en wij hebben twee mensen gevraagd om advies en ondersteuning, te weten:
Ans Schellekens en Nadjia Timmermans- Kadenko. Vanuit de raad zijn twee personen toegevoegd:
Carel Canta en Monique van Boxtel.  Beide nemen ook deel aan de outcrosscommissie van de
AVLS. Samenspraak heeft de goedkeuring voor een 1e combinatie opgeleverd.
 
Ivan x Mitawa van de Wolfsdreuvnik.
Hoe zijn we tot deze combinatie gekomen? Wij hebben nooit gekozen voor een ras, maar altijd
gezegd: “we gaan voor een individu”. We lopen tegen een kandidaat aan en gaan dan verder
met onderzoeken. Zo zijn we drie jaar geleden tegen Ivan aangelopen. Wat zoeken we: als eerste
een lupoïde type, gezondheid en welke risico’s worden eventueel meegebracht. Zijn die hanteer
baar. Zeer belangrijk is het karakter. We zoeken stabiele, evenwichtige, betrouwbare en vriendelij
ke honden. Lupoïde types zijn er genoeg te vinden, maar er loopt veel (gedrags)problematiek rond.
We zijn dus zeer voorzichtig geweest met het karakter. Zeer belangrijk is ook de eigenaar van zo’n
dier. Kunnen we met elkaar tot overeenstemming komen, goed samenwerken en kunnen we elkaar
vertrouwen.
 
Het is een grote stap. We zijn er zelfs een beetje bang van. We moeten dit echt heel goed opvolgen
en dit vraagt veel planning.  De pups zullen met heel veel beraad geplaatst gaan worden.
 
Er is momenteel nog geen tweede outcross gepland, maar we zijn druk bezig met het onderzoeken
van de verschillende mogelijkheden.
Foktechnisch praten we over totaal geen verwantschap. Ivan is opnieuw een Founder.
We willen graag jullie reactie en ideeën over deze stappen die wij gezet hebben met jullie mandaat.
Enkele reacties:
-Mooie keus. Meer Saarloos dan Tsjech. Complimenten voor de benadering en overweging.
Spannend.
-Kunnen we een zus van Ivan gebruiken? --Nee liever niet. We zetten liever een teef in van onszelf.
Teven dragen meer bij aan de ‘produkten’. De reu eigenaar krijgt dekgeld en 1e keus voor een
pup, omdat we de pups in eigen beheer willen houden.
-Wat levert dit op aan kleur? –Ivan is homozygoot wolfsgrauw.
-Hoeveel outcrosses moeten we eigenlijk doen. --In ons geval, met onze kleine populatie, liefst niet
vaker dan om de 2 a 3 generaties.
-Praktisch. Vallen de pups onder de contracten van de NVSWH. --Jazeker. Ze zullen ook onderzoeken
ondergaan op dna en erfelijke aandoeningen.
-Zijn de pups Saarlooswolfhonden? --De pups worden aangemeld in de bijlage van het NHSB. Ze
gaan Saarlooswolfhonden heten en ook als zodanig aan alle kynologische activiteiten deel kunnen
nemen. Na drie generaties krijgen de nakomelingen een gewone SWH stamboom. Er zullen op
diverse momenten keuringen zijn in het jonge leven van de honden.
 
De puprijs:  Wat daar mee te doen. Als gevolg van alle stappen die we zetten met side en outcross
komen er meer risico’s op erfelijke aandoeningen om de hoek kijken. Ouderdieren en pups zullen
meerdere testen dienen te ondergaan om erfelijke ziektes uit te sluiten of beheersbaar te houden.
Hierdoor stijgen de kosten van een pup. Om deze kosten te dekken voor zowel fokker als vereniging
zal de pupprijs omhoog moeten of het lidgeld drastisch verhoogd moeten worden. De vereniging
heeft extra uitgaven door side en outcross en kan niet in het spaargeld blijven graaien. De 15 weken
regeling brengt ook extra kosten mee voor de fokker. Hiervoor hadden we al besloten 150,00 euro
in rekening te brengen bij de pupkoper. Dit blijft zo. Maar de onderzoeken op Degeneratieve
Myelopathie en Hypofysaire Dwerggroei en de opname in MYDogDNA zijn wel extra uitgaven.
 
Een pup kost nu 1100,00 euro voor een pupkoper. Hiervan is 825,00 euro voor de fokker en 275,00
euro gaat naar de vereniging. Bij buitenland plaatsing komt er 150,00 euro bij de prijs van de pup
en deze gaan naar de fokker. Die heeft de extra kosten van vaccineren, ontwormen en voeding.
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Wij zijn erg voor het solidariteitsprincipe en vinden ook dat de prijs van een pup voor allen draagbaar
moeten zijn. Helaas kunnen de kosten niet meer gedekt worden door deze pupprijs.
 
Nu worden nog niet alle dieren getest omdat wij binnen onze populatie niet met deze erfelijke
aandoeningen geconfronteerd zijn. Dit leidt mogelijk tot scheve situaties, waarbij de ene fokker
veel meer kosten heeft per pup, dan de andere.
 
De vereniging heeft haar VerenigingsFokReglement, het VFR. De AVLS, onze zustervereniging, heeft
ook een VFR. De vereiste onderzoeken verschillen tussen de VFR’s. De raad van beheer zou graag
rasspecifieke VFR’s zien, dus gelijk voor elke Saarlooswolfhond gefokt in Nederland, ongeacht of
de fokker lid is van een vereniging of van welke van de twee. Deze zogeheten normenmatrix is op
de achtergrond geraakt bij de raad, maar wij willen vragen of de onderhandelingen hierover weer
opgestart kunnen worden of nemen zelf het initiatief hiertoe. Zodra deze normenmatrix in functie
treedt, zullen de onderzoek eisen voor elk nest gelijk zijn en dus ook de kosten.
 
Tot het zover is, is onze vraag aan jullie wat te doen met de verschillen. Gaan we voor een flexibe
le pupprijs, hiermee ongelijkheid scheppend voor de pupkoper of gaan we voor een vaste pupprijs.
Indien er dan geen extra onderzoeken nodig zijn en er dus minder kosten zijn, willen we de niet
bestede gelden opnemen in een gezondheidsfonds (door de vereniging te beheren). In geval van
onkosten bij side en/of outcross kunnen we dan uit dat fonds putten. Een solidariteitsvoorstel.
Er volgt een brainstorm over deze materie.
 
Resumé na discussie: we hebben veel gehoord en we hopen dat jullie thuis nog verder brainstormen
en jullie ideeën naar ons toesturen. We gaan daar verder mee aan de slag en zullen een concreet
voorstel uit werken voor een volgende bijeenkomst.
 
Contracten: Tot op heden worden onze pups geplaatst met strikte contracten. Deze contracten
komen niet meer helemaal overeen met de huidige tijd en regelgeving en door het principe van
de vereniging als derde partij in de overeenkomst, lopen de bestuursleden het risico van hoofde
lijke aansprakelijkheid. Hier willen we graag vanaf.
We zijn in de afgelopen tijd in contact geweest met een  advocaat om mogelijke veranderingen
te onderzoeken. 
Helaas is de samenwerking met deze persoon
nogal tegengevallen en gaan we verder met een
andere partij, op zoek naar een andere construc
tie. We hebben hier al veel over gesproken en
misschien is het een optie om twee contracten te
hanteren. Een verkoopcontract tussen de fokker
en de koper en een samenwerkingsovereenkomst
tussen de vereniging en de pupeigenaar. We
gaan deze mogelijkheid onderzoeken. Hebben
jullie nog ideeën?
 
We willen wel vast houden aan centraal fokbeleid.
 
We nemen jullie opmerkingen mee en gaan hier verder onderzoek naar doen. Jullie inbreng blijft
natuurlijk zeer welkom. We komen terug met een voorstel.
 
Clubmatch: Hoewel de inschrijving al geopend is, zijn er nog geen honden ingeschreven. We
hopen dat jullie massaal inschrijven. De clubmatch is op donderdag 30 mei, Hemelvaartsdag.
 
Veo: Deze in oprichting zijnde vereniging heeft toenadering gezocht voor samenwerking. Zij willen
graag op onze clubmatch een en ander organiseren. We hebben dit toegezegd onder voorbehoud
van jullie instemming. Zij kunnen dan in de pauze van de Saarlooswolfhond keuringen, de ring
gebruiken om hun ras te tonen. Mogelijk houden zij een ledenvergadering voorafgaand aan de
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presentatie. Hierover gaan wij in gesprek met de locatie. We gaan niet onderverhuren en we willen
geen kosten maken voor deze samenwerking.
Verder willen we in het najaar een actieve dag houden samen met hen. Zij hebben hiervoor al een
vergaande organisatie.
De vergadering keurt het goed.
 
De Nationale:  Een unieke samenwerking tussen de Nederlandse Hondenrassen. Er zijn twee takken:
de show en het samenwerkingsverband. De show wordt deze keer georganiseerd door vier aan
gesloten verenigingen. De Nationale gaat plaatsvinden op 29 juni 2019. Er zijn tot op heeden 10
saarlooswolfhonden ingeschreven. Graag inschrijven!!
 
Animal event: Dit jaar zijn we op vrijdag en zaterdag, 3 en 4 mei aanwezig. Niet als rasvereniging
op zichzelf, zoals andere jaren, maar gezamenlijk als Nederlandse Hondenrassen.  Dus we zitten in
een aantal chaletjes met andere rassen samen.
 
Vakantie tip. 8 juni tot en met 16 juni zijn er activiteiten in Oostenrijk en Duitsland. Dit is mogelijk een
leuke week vakantie met je hond(en).
 
11. Rondvraag
Er zijn geen vragen of opmerkingen.
 
Hiermee eindigt de vergadering en de voorzitter sluit deze dan ook af. We nodigen de aanwezige
leden uit om nog een drankje te nuttigen alvorens huiswaarts te keren. We wensen iedereen een
goede thuisreis.
 
Namens de Notulist,
Monique Mertens
 

2017 2019 2017 2019

Realisatie Begroting Begroting Realisatie Begroting Begroting

Contributie 4.340.50 4.742.50 4.600.00 4.600.00 RvB 351.26 358.80 400.00 500.00

Inschrijvingen 126.50 149.50 95.00 95.00 Raspromotie 559.00 696.50 600.00 700.00

Giften 3.290.77 4.834.39 2.750.00 2.750.00 Website 18.09 39.31 100.00 50.00

Boek & Kleding 253.65 151.25 150.00 100.00 Clubblad 2.198.95 1.585.24 2.000.00 1.800.00

Rente 63.58 3.36 50.00 50.00 Bestuur 5.680.46 5.636.35 5.600.00 5.600.00

Evenementen 1.980.00 0.00 0.00 875.00 Evenementen 1.848.19 100.00 500.00 1.580.60

Fokkerij 7.087.00 158.00 11.500.00 11.500.00 Fokkerij 7.179.20 2.466.15 11.750.00 11.750.00

Diversen 0.00 396.31 Kantoorbehoefte 560.54 686.39 750.00 700.00

Diversen 1.111.77 740.38 2.800.00 1.500.00

Saldo 2.365.40 1.873.81 Saldo

19.507.40 12.309.12 19.145.00 19.970.00 19.507.46 12.309.12 24.500.00 24.180.60

2015 2016 2017 2018

RABO Spaarrekening 35.801.92 35.865.50  35.373.12 32.373.12

ING -              0.00 0.00

Rabo 456.72 481.84       939.68 691.57

Kas 0.00 -              0.00 0.00

36.258.64 36.347.34  36.312.80 33.064.69

3000 EURO opgenomen van spaarrekening naar rekening courant

2018 2018
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De Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden 
nodigt alle leden uit voor de clubmatch 

op donderdag 30 mei 2019.

SCHRIJF TIJDIG IN! 

Locatie: Breemhorstsedijk 65, De Mortel
Aanvang: 10.00 uur. 

CLUBMATCH 2019

www.saarlooswolfhonden.nl

Keurmeester
Ans Schellekens



Pups Daya en Kiron
 
Tegenwoordig noem ik ze mijn kleine piranhas, de niet-meer-zo-kleine puppy’s 
van onze Daya en Kiron. Puppentandjes zijn scherp - heel scherp - en nu ze 10
weken zijn, worden ze volop uitgetest die tandjes. Gaatjes overal. Maar dat
neem ik er bij en valt in het niet bij alle mooie momenten dat we samen met ze
beleven.
 
Maar even terug hoe het allemaal begon…
 
 

Als lid van de vereniging maar met een teef gefokt buiten het centrale fokbeleid, stelde ik voor om
Daya in te zetten voor de fok. Ze zou toch pas ergens eind december rond kerstmis loops moeten
worden wat ons ruim de tijd gaf om alle opties en mogelijke partners te bekijken. Eind augustus
vinden we bloed op de grond. Nu hebben we 3 Saarlooswolfhonden en 5 katten rondlopen, die
regelmatig een wondje hier of daar hebben dus ik maakte me niet echt zorgen. Bleek het toch echt
wel onze teef te zijn die loops was geworden.  Achteraf gezien heeft ze ons flink in de maling geno
men want ‘ons Madam’ besloot om er een gespleten loopsheid van te maken en er 2 maanden
over te doen.
 
Tot die avond dat onze 2 reuen ineens begonnen te gillen. De weken ervoor nul interesse en ineens
was zij het middelpunt van de belangstelling. Thuis was het niet te harden met die hitsige heren en
zelfs met apart slapen kregen we geen rust. De volgende dag bloed laten prikken bij de dierenarts
voor progesteron om te zien waar ze ongeveer zat en dan doorgereden naar mijn ouders thuis
waar we zouden overnachten totdat de kritieke periode voorbij was. Onderweg per telefoon de
uitslag gekregen dat de waarde op 9 ng/ml zat en dat ik moest maken dat ik bij de reu was. De
eerste kennismaking was een feest: ze vonden elkaar zo leuk en wilden elk moment samen door
brengen. In de dagen die volgden hebben we 3 succesvolle dekkingen gehad.

Een maand later telden de dierenarts en ik samen 9 vruchtjes. Ze was zwanger! De eerste geslaag
de sidecross was een feit. Wat kun je je nog meer wensen
voor kerstmis? Dan volgde de röntgenfoto waarbij het hele
dierenartsenteam (bij ons in de praktijk zijn het allemaal
vrouwen) met z’n allen hebben staan tellen. Minstens 8
pupjes te zien en misschien wel meer in die lichte vlek on
deraan. 20 januari zou ze uitgerekend zijn, maar mevrouw
besloot om bijna een week te vroeg te bevallen, bij ons in
bed nog wel. 7 gezonde hetzij lichtgewicht pups en 1 pupje
dood geboren. En wat bleek, er zaten bosbruine pups bij.
Niet verwacht,  bij Daya stond "No call" in haar MyDogDNA
profiel vermeld, maar wel heel erg welkom.
 
Toen braken 4 slopende weken aan. Alle pups dronken goed en kwamen netjes bij in gewicht. Elke
2 uur moest ik zorgen dat de kleinste van het stel, reutje rood, voldoende kon drinken en niet werd
weggeduwd door zijn grotere broertjes en zusjes. Totdat hij ineens minder begon te drinken en over
te geven. Bij de dierenarts kregen we het slechte nieuws te horen dat er iets mis was met zijn nieren.
Een bezoek aan een specialist bevestigde onze vrees, Seraphiel “Raffi” was ziek en het zou beter
zijn om hem te laten inslapen. Ik kan niet in woorden beschrijven hoeveel pijn dit afscheid heeft
gedaan, maar ik troost me met de gedachte dat het de juiste beslissing was, gesterkt door de re
sultaten van de autopsie en het genetisch onderzoek: Raffi had aangeboren niet-erfelijke PKD
(Polycystic Kidney Disease) en had nooit waardig oud kunnen worden.
 
Vreugde en verdriet gaan soms hand in hand. De 6 wolkjes van pups – 3 reutjes en 3 teefjes –
maakten van elke dag een bijzondere dag. Genieten met een grote G en eindelijk eens fatsoenlijk
slapen. Vanaf de 6de week na de eerste inenting mochten mensen pupjes komen kijken. Aan in
teresse geen gebrek. Hoewel we rekening hielden met voorkeuren in geslacht of kleur, hebben we
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vooral de pups laten kiezen en gekeken welke karaktertjes het beste zouden passen in elk huishou
den. Volgens de regels van de Belgische kennelclub Sint-Hubertus moesten de stamboomnamen
in 2019 met een S beginnen. Voeg daar mijn voorliefde voor Griekse mythologie aan toe en je snapt
waar de namen van de puppengelukjes vandaan komen.
 
Ondertussen zijn 2 reutjes al verhuisd naar hun gouden mandje in België. Skamandros heet nu
Shesh (Inuit voor bruine beer) en woont 2 dorpen verder bij zijn Saarlooskameraadje Mylo. Sciron
woont in Lint net onder Antwerpen waar hij de harten van de 4 kinderen en hun ouders heeft ge
stolen.
 
Seirena, Selene en Skylla (roepnaam Sif) blijven nog bij ons tot ze 15 weken oud zijn en de Neder
landse grens mogen oversteken. Het huis zal leeg zijn zonder de schattige deugnieten met hun
trippelende puppenpootjes, maar we weten dat ze allemaal goed terecht komen en tot die tijd
genieten we met volle teugen van ze.
 
 
Lisa van Hoof & Emile Buisseret

Kayitah opnieuw verliefd!
Eind 2016 heeft Mitawa van de Wolfsdreuvnik aka Kayitah een nestje
pups gekregen. Deze gebeurtenis was iets waar ik eigenlijk nooit bij
stil gestaan had. Iets wat ik eigenlijk nooit gedacht had te zullen doen.
Heel langzaam, over de jaren heen is de mogelijkheid gegroeid dit
eens mee te maken. Eerst kwam de Saarlooswolfhond in ons leven.
Toen de situatie waarin er twee tegelijk en van een verschillend ge
slacht waren. De groeiende betrokkenheid bij de vereniging en bij het
ras en het feit dat ik beroepshalve  interesse had en heb in gezondheid
en alle nare verwikkelingen rondom het fokken van rashonden,
maakten dat het fokken van een nestje gezonde honden van een

sterk en natuurlijk ras eigenlijk een vanzelfsprekendheid werd.
 
We hadden een reu en een teef, die ook nog eens gecombineerd konden worden, dus voilà. 
 
Het was een prachtige ervaring om mee te maken. De natuurlijkheid waarmee Kayitah drachtig
was en beviel, meteen wist wat te doen en hoe voor haar pups te zorgen, raakte me. De tijd die
volgde was druk, maar zo leuk om mee te maken. Natuurlijk het afscheid van de pups was wat
minder, maar ze zijn alle drie super goed terecht gekomen.
 
Ik moet eerlijk bekennen dat ik het zonder de vereniging nooit gedaan zou hebben. De unieke
constructie van centraal fokbeleid en betrokkenheid bij dekking, dracht, worp en nestperiode gaven
mij een gevoel van zekerheid, van vertrouwen. Ik hoefde niet zelf uit te pluizen wat wel en wat niet
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mogelijk was in combinatie. Natuurlijk heb ik de nodige medische kennis, maar het was ook de
eerste keer dat ik dit zelf mee ging maken en dan is de ervaring en kennis van mede-leden heel
fijn. Zeker ook het feit dat we niet zelf de pups “aan de man” hoefde te brengen was een hele
geruststelling. We hebben meer dan genoeg inspraak gekregen in de keuze van de toekomstige
eigenaren en hebben alles als meer dan positief ervaren. En ja, dan kun je het vervolg wel raden….
 
Dit wilden we nog wel eens meemaken. We zijn in overleg gegaan met de vereniging en er werd
besloten om, hoewel ongebruikelijk, nogmaals dezelfde combinatie te herhalen. Enerzijds het
gemak – reu en teef wonen bij elkaar en dus geen toestanden met reizen en het juiste moment
etc., etc. en het vorige nest was klein (3 pups). Dus konden er nog wel een keer dezelfde nakome
lingen bij. Per slot van rekening stonden er heel wat gegadigden op de puppen wachtlijst.  Normaal
kies je hier niet voor, zeker niet met de hoge inteelt binnen ons ras, maar als een reu en teef al zolang
bij elkaar zijn en samen een nest hebben gehad en dus echt een setje vormen, valt het niet mee
om de teef te overtuigen van een andere partner dan haar eigen reu. Dus eigenlijk de weg van de
minste weerstand gekozen. Helaas liep het op niets uit. Maar niet getreurd, Kayitah wordt om de 7
maanden loops dus de volgende keer proberen we het weer.
 
Maar toen sloeg het noodlot toe en werd Nanook op de vroege ochtend van de 27e juli van ons
weggenomen door een noodlottig ongeval.  Een periode van intens verdriet volgde. Voor ons, maar
zeker ook voor Kayitah. Onze vrolijke, speelse en ‘bitchy’ dame veranderde in een depressief en
onzeker dier dat met wandelen achter ons aan sjokte en contact met andere honden ging vermij
den met uitstraling van een hoop chagrijn. De hele dynamiek in ons roedeltje werd anders. Eerlijk
is eerlijk: het uitlaten werd zonder de schuwe Nanook ook wel een stuk relaxter, maar het was ook
wel saai voortaan. En wat te doen aan de verandering in Kayitah. Ze was eenzaam en onzeker.
 
Ons idee van nog eens een nestje fokken was met het wegvallen van Nanook op de achtergrond
geraakt, maar kwam nu weer boven drijven als een mogelijke oplossing voor Kayitah’s depressie,
maar ook als een positieve wending voor onszelf na een jaar met veel verdriet en spanning. We
waren hard toe aan leuke vooruitzichten.
 
Maar welke reu als partner?
 
Binnen de vereniging werd natuurlijk al lange tijd gesproken over outcross/ sidecross en het nemen
van zeer noodzakelijke stappen rondom het verbreden van de genenpoel binnen onze populatie.
Daarover is alle uitleg gegeven op algemene ledenvergaderingen en info bijeenkomsten, dus daar
ga ik hier niet over uitweiden. Maar Leon en ik kwamen al snel tot de conclusie dat als mijn drijfveer
toentertijd, bij het 1e nest, voornamelijk gezondheid was, we nu eigenlijk niet om outcross heen
konden. Alle voordelen van eigen reu en vaste partner waren weggevallen en dan wordt de keuze
een stuk breder. Dan gaan we ook voor de beste keuze. Dus in overleg met de vereniging, Kayitah
beschikbaar gesteld voor een mogelijke outcross combinatie. De partner in dit verhaal was al
bekend en hoewel het feit dat hij drager DM is, mij nog enige twijfel gebracht heeft, zijn we er toch
voor gegaan. Het unieke centrale fokbeleid, dat veel controle geeft over de inzet van dieren en de
combinaties die gemaakt worden en de mogelijkheid tot het testen op deze aandoening, maakt
dat dit probleem zeer beheersbaar is. (zie uitleg van Ans Schellekens).
 
Naast Kayitah was er nog een teefje geselecteerd voor deze outcross combinatie en het wachten
was op de 1e die loops werd.  In Januari werd Kayitah als 1e loops en na overleg met het bestuur
en de outcross commissie en de eigenaar van de reu, werd besloten dat de 1e outcross van de
NVSWH dan toch daadwerkelijk zou gaan gebeuren en dat de laatste puntjes op i gezet gingen
worden.
 
Na een aantal keren progesteron prikken was Kayitah precies op het juiste moment – het weekend –
dekrijp en zijn we op vrijdagmiddag vertrokken naar Frankrijk. Onderweg hebben we Jan opgepikt
voor de broodnodige expertise, morele ondersteuning en vertalingen.  Het was zeer spannend en
afwachten hoe Kayitah zich zou gedragen. Zou ze de reu accepteren na Nanook en zeker ook na
de lange rit en een zekere hoeveelheid stress.
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Na een lange rit in druk verkeer en wat omrijden vanwege het vermijden van files rondom Luxemburg,
waren we dan toch rond een uur of negen bij de reu. We lieten Kayitah nog maar even in de auto
om eerst kennis te maken met de eigenaar en de hond. Hoewel ik Ivan al eens gezien had, was ik
toch wel heel benieuwd hoe hij zich zou gedragen op eigen terrein.
 
Het was een prachtige ervaring. We werden zeer enthousiast begroet door Ivan. Hij was open en
zeer geïnteresseerd in ons, dit natuurlijk vanwege de geur van Kayitah.  Wat een mooie en impo
sante hond. Een zeer energieke en evenwichtige hond, een zeer wolfachtige verschijning. Na even
gekletst te hebben, ben ik Kayitah uit de auto gaan halen. Dat was een verrassing!  Ze stormde de
auto uit en vloog op het tuinhek af. Piepend en springend voor het hek wachtte ze vol ongeduld
tot het open ging. Ze vloog erdoor en Ivan werd enthousiast begroet. Kayitah ging vrijwel meteen
staan voor Ivan en binnen enkele minuten was er een koppeling. Hoezo had ik me afgevraagd of
ze een andere reu wel zou accepteren of dat ze last zou hebben van de lange autorit of stress. 
Niets van dat alles; Kayitah was hals over kop stapelverliefd geworden!

 
We hadden onderweg vanuit de auto al een leuk hotel geboekt in een nabij gelegen dorpje en
na een goede nachtrust en een lekker ontbijt hebben we een leuke dag gehad in de omgeving
van de Elzas. Aan het eind van de middag zijn we weer naar Ivan toe gegaan en wederom was er
snel een goede dekking en stonden ze niet lang na onze aankomst gekoppeld. Mahdi, de eigenaar
van Ivan, had ons uitgenodigd voor een avondmaaltijd en na enige tijd kletsen en koffie drinken
werden er aanstalten gemaakt om eten te halen. De honden die de verstreken tijd benut hadden
om te rusten, werden weer actief en tot onze verrassing volgde er nog een dekking midden in de
huiskamer. Nu, als dit niet tot een goed resultaat zou leiden, wat dan wel. Na een gezellige avond
werd het tijd om op te breken en terug te gaan naar ons hotel. Tot onze verbazing sprong Kayitah
tot driemaal toe op het laatste moment, net voor de klep sloot, uit de auto en rende terug naar
Ivan. Het afscheid viel haar zwaar!
 
Op zondag weer de lange rit naar huis gemaakt en het afwachten begon. Vanaf het begin was
Kayitah erg down. Omdat wij mensen nu eenmaal graag onze honden vermenselijken, weet ik dat
aan een gebroken hart. Het leek het me alsof ze nu nog eens extra een maatje miste… eerst Nanook
van het ene op het andere moment verdwenen en nu die knappe Ivan weer uit haar leven. Je zou
om minder ongelukkig worden. Al snel werd Kayitah naast sloom en down, ook zeer aanhankelijk
en erg hongerig.…. zou het gelukt zijn of was dit wishful thinking?  Na enig ongeduld, de tijd verstrijkt
vanzelf, maar soms langzamer dan anders, was het zover dat we een echo konden maken. Het is
in dat geval natuurlijk heel handig dat ik in een dierenkliniek werk en dat Kayitah vaak mee gaat
naar het werk. Even tussen de afspraken door een klein stukje scheren en even vlug kijken. Ja hoor…
we zien een aantal blazen in de rechter baarmoederhoorn.  Omdat we nog vroeg zijn, is er de
mogelijkheid dat één en ander nog geresorbeerd gaat worden en gaan we nog even afwachten
voor we nog een keer een echo gaan maken.  Een tweetal weken later weer een echo gemaakt.
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Nu een ruimer gebied geschoren en wat langer rondgekeken. We zien zeker drie pups en mogelijk
een vierde. Een echo is niet heel zeker in het vaststellen van een aantal. Je mist makkelijk een
vruchtje of je telt dubbel. Maar een ding is zeker: Pups!
Als alles goed gaat, worden de pups verwacht rond 14/15 april. We duimen dat alles net zo voor
spoedig gaat als de vorige keer en we houden jullie natuurlijk op de hoogte.
 
Laten we zeggen: wordt vervolgd!
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Het vervolg!
 
Eerlijk gezegd is de publicatie van dit clubblad enigszins verschoven opdat de geboorte van het
eerste outcross nest binnen de NVSWH nog in deze uitgave opgenomen kon worden. Dat legt dan
wel tijdsdruk op het schrijven van een verslag van de geboorte van deze pups en dat valt niet mee
als je redelijk wat slaap tekort komt. Maar het is zo leuk en mooi om mee te maken , dat ik het graag
deel met alle leden. Hopelijk wekt het bij de nodige teveneigenaren enthousiasme op om ook eens
het hele gebeuren rondom puppies mee te maken en bij reu eigenaren het idee dat het toch wel
heel leuk is als je beste maatje vader wordt.
Het begin:
 
De pups zijn geboren op 11 april, de 62e dag van de dracht.
Het was wederom een hele speciale ervaring. Gedurende haar dracht ging het eigenlijk hetzelfde
als de vorige keer.  We hadden expres wat later de echo gemaakt, maar we  hebben  - of toch
dubbel geteld – of ze heeft toch nog een vruchtje geresorbeerd.  In plaats van de verwachte drie
pups, zijn er twee geboren. Een reu en een teef. Dus vanuit het oogpunt van outcross hebben we
nu van elke soort een mogelijkheid om eventueel in te zetten in de fokkerij. Maar eerst maar eens
gezond groot worden!
 
Op woensdag was er veel onrust bij Kayitah en signalen die op een mogelijke geboorte binnen 24
uur wezen, zoals temperatuur daling en vaak naar buiten lopen voor kleine plasjes en vaker ont
lasten. Ze was erg hijgerig bij vlagen en verder sliep ze veel. Het was onrust afgewisseld met lange
re periodes van slaap. Even leek het alsof er die avond/nacht pups gingen komen. Maar er veran
derde niets aan de situatie gedurende de nacht, wat het echter wel een nacht met weinig slaap
maakte. Ze zoekt namelijk heel veel steun gedurende deze fase en dat maakt dat je dus eigenlijk
continue met haar bezig bent. Zelfs als je lekker op de bank ligt, is slapen toch niet echt aan de orde.
 
Donderdag ochtend was het rustig, mevrouw heeft bijna de hele ochtend geslapen, maar ze wilde
niet eten en haar temperatuur was nog verder gezakt. In de voormiddag kwam de onrust terug en
om half acht zag ik de eerste, nog lichte perswee. Langzaamaan werden die steeds sterker en om
tien over acht werd een teefje geboren. Weer was het mooi om mee te maken hoe Kayitah precies
wist wat te doen. Het werd midden in de huiskamer geboren en in tegenstelling tot de 1e pup bij
het vorige nest, lag ze nu niet in een hoekje waardoor wij niets zagen, maar konden wij heel mooi
de geboorte zien.  Eerst een piepklein stukje van het neusje, bij de volgende perswee kwam het
kopje al verder naar buiten en in no time kwam daar het dametje tevoorschijn. Kayitah begon
meteen haar pup te verzorgen en schoon te likken en de navelstreng door te bijten. Ik heb een
beetje slijm uit het bekje verwijderd en de pup in de werpkist gelegd waar Kayitah meteen verder
ging met intense verzorging. 
 
En dan wachten op de volgende. Ze heeft haar tijd genomen maar op een gegeven moment,
terwijl nummer 1 lekker lag te drinken, begonnen de persweeën weer en daar kwam, om half elf,
nummer twee. Een donkere reu die ook meteen aan hetzelfde poets en verzorgingsritueel onder
worpen werd. In no time lag ook deze pup lekker te drinken en keerde de rust terug.
 
Lange tijd hebben we gewacht op nummer drie, maar tegen tweeën heb ik de boel toch maar
opgeruimd en heb mezelf op een geïmproviseerd bed naast de werpkist geïnstalleerd.  Niet dat
van slapen veel komt, kijken en genieten wel.
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De volgende ochtend om 7 uur heb ik Kayitah gecontroleerd en kon eigenlijk geen pup meer
voelen in haar buik. Mijn collega geappt en voor dat haar dienst als dierenarts in de kliniek begon,
is ze eerst even langs geweest om mijn bevinding te bevestigen. Kayitah was leeg, geen nummer drie.
 
Kayitah moest even wennen aan haar nieuwe status en bleef maar verzorgen en poetsen wat wel
wat onrust veroorzaakte bij haar kinders, maar gaandeweg de ochtend werd ze steeds relaxter en

begon ze meer en meer te vertrouwen dat het eigenlijk wel
goed zat en werd de intense verzorging wat minder en nam
ze zelf meer rust en viel in slaap.
 
Nu doet ze het super goed. Ze is zeer attent en laat haar
kinders echt niet alleen. Ze vliegt even naar buiten voor een
snelle plas en dan meteen weer naar binnen. Eten doet ze
in fases, een paar snelle happen en hup bij de eerste de
beste piep uit de werpkist, springt ze er weer in.
En wij hoeven alleen maar te genieten van de kleine won
dertjes en de geboren moeder in Kayitah.

 
Monique
 

Hoe gaat het met de fokkerij binnen de NVSWH?
De afgelopen jaren is er vaak gesproken en geschreven over de fokkerij binnen de NVSWH. Het
bestuur sprak daarbij de grote zorg uit dat er te weinig gefokt wordt en dat de populatie de laatste
jaren erg terug loopt. Ieder ras is een gesloten populatie en de inteelt binnen die populatie neemt
met iedere generatie toe. Bij de Saarlooswolfhond begint het inteeltpercentage zeer hoge waarden
te bereiken. Zodanig hoog dat er een punt bereikt is waarop actie ondernomen moet worden om
onze populatie voort te laten bestaan.
 
Als we kijken naar nesten die zijn geboren tussen 2012 en 2019 zien wij het volgende:
2019: geen nest
2018: geen nest
2017: 1 nest, 1 teef en 2 reuen
2016: 2 nesten, 2 teven en 2 reuen
2015: 3 nesten 5 teven, , 5 reuen
2014: geen nest
2013: 2 nesten, 2 teven en 4 reuen
2012: 2 nesten, 6 teven en 8 reuen
 
In totaal zijn er dus de afgelopen 7 jaar 21 reuen en 16 teven geboren. Dat is heel erg weinig. In 10
nesten 37 pups. Een nestgemiddelde van 3,7. Zelfs wanneer al deze honden effectief ingezet zouden
worden voor de fok, zijn er te weinig dieren om de populatie in stand te houden. De verwantschap
tussen deze honden is zo groot, dat er hooguit nog één tot twee generaties mee verder gefokt kan
worden. Daarna loopt de fokkerij onherroepelijk vast. Dan is de verwantschap zodanig hoog ge
worden dat er geen verantwoorde combinaties meer mogelijk zijn.
 
We staan met onze rug tegen de muur. De situatie is helaas nog minder rooskleurig
 
De maximale leeftijd waarop een teef ingezet mag worden voor de fokkerij is 5 jaar voor het eerste
nest en maximaal 7 jaar voor een volgend nest. Dit betekent dat er voor de fokkerij in theorie een
zeer beperkt aantal teven beschikbaar is. De laatste vijf jaar zijn er slechts vijf teven geboren
waarmee eventueel kan worden gefokt. De NVSWH is afhankelijk van de eigenaren van deze teven
of ze ook echt ingezet gaan worden. De volgende vragen zijn: worden ze loops, lukt de dekking,
zijn ze drachtig, wordt er een nest geboren?
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Kortom het aantal Saarlozen dat geboren gaat worden binnen de vereniging is niet te voorspellen.
Maar dat aantal is, hoe je het ook bekijkt, te klein om een gezonde populatie Saarlooswolfhonden
binnen de NVSWH in stand te kunnen houden.
 
Wat voor opties hebben zijn er?
 
Doorgaan met fokken van NVSWH Saarlooswolfhonden:
Zeer snel oplopende verwantschap
Geen combinaties meer mogelijk
Uitsterven NVSWH Saarlooswolfhonden
 
Outcross en Sidecross
Vergroten van de genetische diversiteit
Meer mogelijkheden voor combinaties
Selectie op honden met de meest rastypische eigenschappen
In stand houden van “typische” Saarlooswolfhonden is mogelijk
Risico op honden die drager zijn van DM en/of Hypofysaire dwerggroei
Outcross =  NVSWH hond kruisen met een niet verwante hond, meestal een ander ras of een look-
alike
Sidecross = NVSWH hond kruisen met Saarlooswolfhond gefokt buiten de NVSWH
 
Er zijn gelukkig ook nog positieve punten te vermelden. De NVSWH heeft vanaf het allereerste begin
van de vereniging bestuursleden gehad die alle mogelijke informatie over de honden binnen de
vereniging hebben vast gelegd. Dit is mogelijk door de centralisatie van de fokkerij. De combinaties
worden weloverwogen gemaakt. Alle pups worden vanaf de geboorte tot aan de dood gevolgd.
Het bestuur beschikt over een schat aan informatie waar menig andere rasvereniging jaloers op
mag zijn. Daarom is er nu een populatie, die ondanks de hoge inteelt, gezond genoemd mag
worden. En daar moeten we met zijn allen zuinig mee omgaan.
 
De meest ideale situatie zou zijn wanneer er een populatie van NVSWH Saarlooswolfhonden be
houden kan blijven. Op deze manier worden de genen van deze honden bewaard en kan er,
wanneer outcrosses en sidecrosses niet uitpakken zoals gewenst, teruggegrepen worden op deze
honden. Of dit te realiseren is blijft nog de vraag.
 
Met de outcrosses en sidecrosses kan de genetische variatie gecreëerd worden die nodig is om
uitsterven van het ras in zijn meest oorspronkelijke vorm te voorkomen. Met outcrosses en sidecros
ses komt er niet alleen meer genetische variatie, maar ook kans op erfelijke ziekten die tot nu toe
nog niet in de populatie voorkomen. Met name Degeneratieve Myelopathie en Hypofysaire
dwerggroei komt voor in de Saarlooswolfhonden populatie buiten de NVSWH.
 
Ik heb gemerkt dat er binnen de NVSWH een zekere angst bestaat voor deze ziekten en men erg
bang is om dragers van deze ziekten te fokken. Het goede nieuws is dat er voor deze ziekten DNA
testen mogelijk zijn waarmee kan worden bepaald of een hond vrij, drager of lijder is. Een lijder laat
de ziekte zien en daarmee wordt natuurlijk niet gefokt. Een drager is een gezond dier, die de ziekte
wel door kan geven aan het nageslacht. Deze beide ziekten vererven recessief. Dat wil zeggen dat
om een ziek dier te krijgen de beide ouders drager van deze ziekten moeten zijn. Door een drager
te kruisen met een vrije hond krijg je in het nest alleen pups die vrij zijn en pups die drager zijn, maar
geen zieke pups (lijders). Wanneer ook de pups DNA-getest worden, is het mogelijk te monitoren
welke pup een ziekte draagt en welke vrij is.
 
Het makkelijkste zou zijn om verder te fokken met pups die helemaal vrij zijn van genoemde ziekten.
Dit is een luxe die alleen genoten kan worden wanneer er een grote populatie beschikbaar is. En
dan ook nog een populatie waarvan de overgrote meerderheid vrij is van deze ziekten. Helaas, dat
is een luxe die er binnen de NVSWH populatie niet bestaat. Er zijn simpelweg te weinig honden over
waar überhaupt mee gefokt wordt.
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In een outcross/sidecross-nest waarvan één van de ouders drager van beide ziekten is kunnen de
volgende pups geboren worden:
Pup vrij van DM en Hypofysaire dwerggroei
Pup drager van DM en Hypofysaire dwerggroei
Pup drager van alleen DM
Pup drager van alleen Hypofysaire dwerggroei
 
De kans dat er in één nest pups zijn die vrij zijn van beide ziekten en ook nog voldoende rastypische
eigenschappen hebben om mee door te gaan in de fokkerij is daarmee wel erg klein. Mijn mening
is dat er in het nest geselecteerd moet worden op die pups die voldoende rastypische eigenschap
pen hebben om mee door te gaan in de fokkerij. Dit betekent dat er dus ook verder gefokt moet
worden met pups die drager zijn. Dit is geen probleem wanneer de pups DNA-getest zijn. Er kan
dan een vrije partner uitgezocht worden voor de volgende generatie. Het goede rastype kan op
deze manier behouden blijven.
 
Wordt er puur aan de hand van DNA-testen geselecteerd en worden alleen de vrije pups toegela
ten in de fokkerij, dan kan het zijn dat de volgende generatie onvoldoende rastypisch is en daardoor
ongeschikt is voor verdere fok. Er is dan veel moeite gedaan zonder het gewenste resultaat.
 
Wat moet er gaan gebeuren?
Populatie moet groter worden
Meer NVSWH eigenaren motiveren om te fokken
Nauwere samenwerking met alle Saarlooswolfhonden verengingen in binnen- en buitenland
Meer sidecrosses toestaan
Duidelijkheid over wanneer een sidecross is toegestaan
Waaraan moet de niet-NVSWH hond voldoen
Uit ieder sidecross nest enkele pups selecteren voor verdere fokkerij met NVSWH honden
Op voorwaarde dat er binnen de NVSWH nieuwe eigenaren voor zijn
Meer outcrosses met look-alikes
 
Voor mij is het duidelijk dat er nu wat moet gebeuren. Ik ben de gelukkige eigenaar van een NVSWH
teefje. Ik ga mijn uiterste best doen om met haar bij te dragen aan de fokkerij. De medewerking
van de vereniging is hartverwarmend. Er kan alleen wat bereikt worden met de medewerking van
alle leden. We moeten het met zijn allen gaan doen. Alleen dan is het mogelijk om ook in de toekomst
een nieuwe generatie gezonde jonge Saarlooswolfhonden te kunnen omarmen.
 
Ans Schellekens
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Uw bestuur!
Ik ben geen schrijver maar neem toch even een pen en kladblok ter hand, om u als leden van de
NVSWH, mee te laten kijken in de wereld van een bestuur met veel passie. Hoewel ik zelf alleen loop
te zeuren over geld, om de kosten voor onze vereniging zo laag mogelijk te houden, werkt de rest
van het team keihard om uw vereniging op alle mogelijke manieren een trotse club te laten zijn.
Buiten overleg met andere zuster-verenigingen, Raad van Beheer, verenigingen van Nederlandse
rassen en commissies, zijn er ook nog onze eigen vergaderingen van uw bestuursleden.
 
Neem Monique onze secretaris. Zij verzorgt alle correspondentie, contracten, afspraken en onze
vergaderingen. Deze vinden dan ook nog allemaal bij haar thuis plaats. Naast haar baan heeft ze
er ook voor gezorgd met haar teefje Kayitah voor de eerste out-cross van onze vereniging. Zij reisde
af naar Frankrijk waar Ivan en Kayitah samen hebben gezorgd dat er nu, tot onze grote vreugde,
2 puppy’s zijn.
 
Onze Nanouk, bestuurslid. Zij verzorgt het clubblad en de nieuwsbrief voor u. Daarnaast is de soci
al media haar ding. Haar kennis over de Saarlooswofhonden in het binnen- en buitenland is zeer
waardevol. Ook heeft zij het MDD-project opgezet en regelt alles aangaande deze materie en
maakt inzichtelijk hoe dit werkt.
Ook in de wandelingen en andere sportieve doe-programma’s bemiddelt zij.
Zij heeft samen met Jan de eerste side-cross mogelijk gemaakt en verder helemaal begeleid. Dat
resulteerde in vele reisuren, gesprekken, overleg en 6 puppy’s waarvan er 3 naar leden zijn gegaan.
Ik wil nog wel even duidelijk maken dat zonder de geweldige medewerking van reuen -en teven-
eigenaren dit niet kon en kan plaatsvinden.
 
En dan hebben we onze Kees. Naast de ledenadministratie heeft hij ook Zoo-Easy onder zijn hoede.
Hierin staan alle honden vermeld met hun gegevens, onderzoeken en bijzonderheden. Zodra u iets
doorgeeft aangaande uw hond qua onderzoeken e.d. wordt dit in Zoo-Easy verwerkt. Zo kunnen
wij allerlei zaken over de populatie opzoeken.
Kees verzorgt ook de clubmatches van de indeling t/m de prijzen regelt hij allemaal perfect.
Ook hij heeft veel reistijd en uren in de benen zitten die er niet om liegen. Begeleiding bij dekkingen,
vergaderingen en ook nog De Nationale het kan niet op.
 
En Willem niet te vergeten. Al heel lang bestuurslid. Met zijn kennis en adviezen zijn we heel blij.
Willem is vaak te vinden in de promotietenten op diverse evenementen
 
En last but not least onze voorzitter Jan. Hij heeft een onuitputtelijke kennis van de Saarlooswolfhon
den. Een geweldige voorzitter. Hij heeft voor onze vereniging alles over. Hij is altijd bereikbaar en
begeleidt alle dekkingen. Is het niet in persoon dan wel telefonisch, via de mail of app. Bemiddelaar
bij verschillende opvattingen. Ook hij draait vele uren en reistijd voor de vereniging. Iemand waar
we altijd op terug kunnen vallen.
 
Eenieder steekt veel tijd en geld in dit alles. Ook de partners van deze harde werkers zijn te bewon
deren. Zij ondersteunen hun partner en de vereniging met verve.
Ik zou nog wel even doorkunnen gaan.
Ik voel me zeer vereerd dat ik met deze groep bijzondere mensen mag meedoen.
Ik lees wel eens commentaar van leden en niet leden. Dat raakt mij dan. De inzet van het bestuur
wekt bij mij alleen maar bewondering, verbazing en trots.
Dat wilde ik even kwijt.
 
Julia
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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!
 
 
Iyootek, 9 november 2005 – 4 januari 2019
De familie Seegers heeft ons van het droevige bericht in kennis gesteld, dat ze afscheid hebben
genomen van Ootek (Iyootek). Ootek was een zoon van Eyatri Elupo Timberley en Estiga Ewina
Timberley.
Met veel pijn en verdriet hebben we Ootek op een leeftijd van 13 jaar en bijna 2 maanden moeten
laten inslapen. Het ging niet meer. Hij was op. Een verder en lang lijden wilden we hem besparen.
Wat ons rest is stilte en leegte in huis. Onze ‘schaduw’, onze trots is er niet meer.
 
Ootek was voor ons een echt gezinslid en een geweldige lieve hond met een heel sterke eigen wil.
We hebben Ootek op een mooi plekje midden in de tuin begraven.
We missen ons boefje heel erg en zullen hem nooit vergeten. De vele mooie herinneringen blijven.
 
Marc en Nicole

Tipper Tiguwag Timberley 29 maart 2003 -26 januari 2019
Dineke en Siem Noordam melden ons dat ze afscheid hebben genomen van "hun laatste Saar
looswolfhond" Tipper. Zij is 15 jaar en 9 maanden oud geworden, een prachtige leeftijd. Wanneer
een Saarlooswolfhond bijna 16 jaar je leven deelt, dan laat ze nu, ongetwijfeld, een grote leegte
na.  Maar ze zal ook veel heel fijne herinneringen nalaten.

We wensen jullie veel sterkte toe.
 
Tipper was een dochter van Trigger Tatarin Timberley en Empresa Egytha Timberley.
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Blaithin 23 juni 2003 - 21 januari 2019
De familie Bloem-Spanjer stuurde ons het droevige bericht dat ze afscheid hebben moeten nemen
van Baica (Blaithin). Blaithin was een dochter van Egor Elihu Timberley en Yevka Yvana Timberley.
Zij heeft de mooie leeftijd van 15 jaar en 6 maanden bereikt. 
 
We willen jullie even laten weten dat we maandag Baica hebben laten inslapen. Na een prachtig
mooi en heerlijk hondenleven hebben we de keus moeten maken dat het zo goed is. 
 

Tzigane Taranis Timberley 10 maart 2008 - 30 december 2018
Ook Anita Huijskens had droevig nieuws te delen. 30 december is hun
lieve reu Tzigano ingeslapen. Hij zou in maart 11 jaar zijn geworden.
Zo jong nog voor een Saarlooswolfhond, zal het verlies tastbaar zijn.
We wensen jullie veel sterkte met dit verlies.
 
Tzigano was een zoon van Brego van de Wolfsdreuvnik en Laurinde
Lyranak Timberley. 
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Jaarverslag 2018
Zoals elk jaar op de jaarvergadering ook nu een weergave van de NVSWH gebeurtenissen in het
jaar 2018.
 
Het is enerzijds een heel rustig jaar geweest voor de vereniging, maar net op de valreep zeker een
heel belangrijk jaar! Rustig in de daadwerkelijke fokkerij, maar bestuurlijk zijn we druk bezig geweest
en is dit jaar gebruikt om tijd en energie te steken in acties en connecties die de toekomst van het
ras verder zullen waarborgen.
 
Het bestuur heeft dit jaar 8 bestuursvergaderingen gehad en een behoorlijk aantal bijeenkomsten
met en van organisaties buiten de NVSWH. Denk hierbij aan overleg met Pieter Oliehoek, bijeen
komsten van de Samenwerkende Nederlandse Rassen, rasgroep 1, de vergaderingen van de Raad
van Beheer, overleg met bv de VEO. We waren aanwezig op de nieuwjaarsreceptie van de Raad
van Beheer, een ons kent ons verhaal met dit jaar een hele leuke gebeurtenis: de presentatie van
het schitterende boek over de Nederlandse hondenrassen van de auteurs Diana Striegel en Jenny
Offereins.
 
Maar een grote stap was toch wel het 1e SWD-I overleg in Vilvoorde op 27 oktober. Hier kwamen,
op initiatief van de NVSWH, rasverenigingen die de belangen van de Saarlooswolfhond behartigen,
vanuit heel Europa bijeen, om gezamenlijk een internationaal beleid uit te stippelen dat hopelijk in
de toekomst een grote meerwaarde zal gaan hebben voor de Saarlooswolfhond.
 
Maar liefst 8 nieuwsbrieven werden verstuurd, waarmee het bestuur u op de hoogte heeft gehouden
van een aantal zaken en zoals u gewend bent, heeft u drie clubbladen door het jaar heen in de
bus gekregen.
 
Een aantal activiteiten georganiseerd door, voor en met de leden. Natuurlijk de ALV van 25 febru
ari en op 24 november jl een lezing over fokkerij door Ans en Marc Schellekens.  Maar ook wat
sportiever van aard: diverse wandelingen via de fb pagina en vanuit de vereniging een wandeling
in de Ardennen, een wandeling met een fotosessie en aansluitend een lezing over gedrag in
Zoetermeer en een actieve dag in Nijkerkerveen met een wandeling, een workshop agility en
ringtraining.
 
Geen clubmatch dit jaar, maar in plaats daarvan zijn we met een mooi aantal Saarlooswolfhonden
(altijd te weinig, natuurlijk) present geweest op de WDS’18, waar we een mooi, representatief beeld
van onze populatie hebben laten zien en samen met de andere Nederlandse hondenrassen de
raspromotie hebben verzorgd.  In het voorjaar waren we op Animal Event, eveneens voor raspro
motie.
 
Qua fokkerij was het een droevig jaar. Er zijn, ondanks diverse dekpogingen, helaas geen NVSWH
puppen geboren in 2018. Reden voor hoofdbrekens voor uw bestuur, maar een éénduidige verkla
ring werd niet gevonden. Aan de andere kant zijn er wel grote stappen gemaakt. In 2018 zijn er tot
twee maal toe dekkingen geweest tussen sidecross combinaties, waarvan 1 in 2019 de resultaten
zal laten zien. Maar 2018 gaat ook de boeken in als het jaar waarin, op de valreep,  het ‘plan van
aanpak’ inzake outcross goedgekeurd is door de Raad van Beheer. Eindelijk hebben we groen licht
gekregen en ook hiervan hopen we in 2019 de eerste resultaten te zien. Deze grote stappen bieden
vele kansen, die we zo goed als mogelijk gaan beheren. Voor ons liggen nieuwe paden die we als
bestuur en leden, als vereniging, samen gaan ontdekken.
 
Niets geboren, maar helaas wel gestorven. In het jaar 2018 hebben we van 8 Saarlooswolfhonden
overlijdensberichten gekregen. Gelukkig zijn er in 2018 geen herplaatsingen geweest. 
Nieuwe leden hebben we van harte verwelkomd, leden die na ontvangst van het 2e clubblad nog
steeds hun contributie niet voldaan hadden, zijn geschrapt uit het ledenbestand. Het ledenbestand
telt op 31-12   172 leden.
 
Monique Mertens, secretaris NVSWH
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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:

Mouscron, (BE), 27 Januari 2019
Keurmeester: P. Harsanyi (HU)
Teven:
Kampioensklas: Just The Khaleesi De Luna
Canis Lupus*, eigenaar D. Lévy. 1 uitmuntend.
BOB

Eindhoven, 2 februari 2019
Keurmeester M. Melchior (LU)
Reuen:
Kampioensklas: Omer. Eigenaar: Mr. en Mevr.
van der Geer- de Wit Cornelis.  Nearly 4 years old.
Correct scissor bite, good colour and coat, good
head proportions, good ears and eye set. Cor
rect bones. Good neck and nearly straight top
line. Well muscled. Friendly temperament. Well
presented. Moves well. 1 uitmuntend BOB CAC
CAC-ib
Teven
Openklas: Whitefang’s Coco Chanel Jolie Of
Angou Loup’s Mountain*, eigenaar S. Sass. 
Correct scissor bite, good colour and coat, good
head type, correct ears. Correct eyes. Good
bones, well muscled. She is a little bit too shy. She
cannot show her qualities. Moves well, but a bit
too scared. 1 zeer goed.

Douai (FR) 9 Februari 2019
Keurmeester: M. Kerfriden (Fr)
Teven:
Open klas: Khalibisnya Maginwulf Millesys *
eigenaar D. Levy, DCC Belles proportions de tête
Ossature excellente Avant-main, arrière-main
excellent Dos, reins et croupe excellent Port de
queue excellent Excellent mouvement 1 uitmun
tend. CAC/CACIB BOB
 

Genk (BE) 12 Januari 2019
Keurmeester: S. Kelveri Philippou (CY)
Reuen:
Kampioensklas: Omer,  eigenaar: mijnheer en
mevrouw Van Der Geer-De Wit Cornelis. 1 uitmun
tend.

Martini Dog Show Groningen, 3
Maart 2019
Keurmeester: E. Deutscher (AT)
Reuen:                    
Kampioensklas: Lyco van de Wolfsdreuvnik,
eigenaar fam. Hoving. Elegant in Type, Sehr
schöner Kopf, Rute/Ohren Korrekt, Hals Rücken
linie harmonisch, kräftige Vorbrust, Front, Winke
lung, Bewegung und Wesen vorzuglich. 1 uit
muntend,  BOB 
Tweede in de eindkeuring bij de Nederlandse
Honderassen.

Amiens (FR) 3 Maart 2019
Keurmeester: Leneuf (FR)
Teven:
Openklas:
Khalibisnya Maginwulf Millesys* eigenaar D.
Lévy. DCC Très jolie tête féminine. Belle sortie,
encolure et épaule. Belle construction et propor
tion Belle ossature. Jolis mouvements, belle
poussée et prise de terrain.1 uitmuntend BOB

Venray, 22 December 2018
Keurmeester: mevr. F. Lochs-Romans
Teven: 
Openklas: Whitefang’s Coco Chanel Jolie Of
Angou Loup’s Mountain*, eigenaar S. Sass. Een
vrouw. uitstraling maar helaas te gedrukt in de
ring. Betasten is niet toegestaan. Een Saarloos
wolfhond mag teruggetrokken zijn, maar dit is te.
Voor de socialisatie graag trainen. Niet te beoor
delen.
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Offenburg (DE) 10 Maart 2019
Keurmeester: H. Kliebenstein
Reuen:
Kampioensklas: Osharik, eigenaar: S. Götsch.
Beisst mit 2 Schneidezahnen auf, grosser Rüde
mit guter Frabe und sehr gutem Kopftyp. langer,
trockener Hals, langer fester Rücken, gute Krup
pe. Es Stört die zwischen die Laufe geklemmte
Hinterhand und ein leichtes tremolieren. Die
Hinterhand ist etwas überwinckelt und wird des
halb unter den Körper gestellt. Sehr gute Vor
hand. Hasenpfoten. 1 Uitmuntend. 

International Dogshow KV Rijnland
te Hazerswoude-Dorp 24 Maart
2019
Keurmeester: dhr. J. Wauben
Teven: 
Tussenklas: Quellejaggu van de Wolfsdreuvnik,
eigenaarr A. Schellekens. 22 maanden, voor
leeftijd goed geslachtstype, maar mag in bone
en lichaam nog wat krachtiger worden. Gestrekt
hoofd, nog niet helemaal parallel, goede snuit
en pigment, prima rugbelijning, mag achter niet
niet sterker gehoekt. Prima vacht, correct ge
drag, goede voeten. Bij het gaan voldoende vlot,
correcte staart. 1 Uitmuntend. CAC/CACIB

Gebruik beeldmateriaal
De NVSWH gebruikt, ten behoeve van verschil
lende doeleinden, beeldmaterialen. Opnames
gemaakt op verzoek van de vereniging of spon
taan aangeleverd door derden tijdens evene
menten, wandelingen, clubmatches en andere
activiteiten georganiseerd door de NVSWH of
georganiseerd door derden en waar de NVSWH
als vereniging aan deelneemt. Deze opnames
komen in archief bij het bestuur en kunnen ge
plaatst worden op onze website, in de nieuws
brieven, op de facebook pagina en in het club
blad. Wij gaan zeer zorgvuldig om met dit beeld
materiaal en het gebruik van dit beeldmateriaal
dient ter promotie van de (NV)SWH. Het delen en
publiceren van dit beeldmateriaal geeft een
impressie van de NVSWH en de Saarlooswolf
hond. Wij proberen ten alle tijden te voorkomen
dat door plaatsing objectiveerbaar onnodig
schade ondervonden kan worden door de ver
eniging of door haar leden. Er worden geen
namen geplaatst bij het gebruikte beeldmateri
aal van personen, mogelijk wel van honden.
 
Heeft u onoverkomelijke bezwaren tegen het
gebruik van beeldmateriaal waar (mogelijk) u of
uw gezinsleden en/of uw hond(en) opstaan,
kunt u dit schriftelijk kenbaar maken aan het
bestuur door een e-mail te zenden aan secreta
riaat@saarlooswolfhonden.nl

Herinnering betaling contributie
2019
In het laatste clubblad van 2018 riepen wij
u op tot de betaling van de contributie. Helaas
hebben nog niet alle leden hun contributie
voldaan.
Wellicht is het u ontgaan, maar middels deze
oproep willen wij die leden die nog niet be
taald hebben vragen dit spoedig wel te doen. 
 
Alle gegevens nogmaals op een rijtje:
(tevens te vinden op pagina 4 van elk
clubblad)
Lidmaatschap Nederland:€ 27.50
Lidmaatschap buitenland: € 32.50
Gezinslid, ongeacht woonplaats: € 15.--
Bankrekening nummer NVSWH : NL47 RABO
0348058780
Vermeld aub bij uw betaling het lidnummer
zoals vermeld op het adreslabel van dit
clubblad

Montlucon (FR), 17 Maart 2019
keurmeester: Dhr. B Pouvesle (FR)
Teven: 
Openklas : Khalibisnya Maginwulf Millesys*,
eigenaar D. Lévy. 28 mois
Femelle bien typée, Expression typique. Réser
vée sans excès. La ligne en tête pourrait être plus
parallèle. DCC. Excellent œil. Excellentes oreil
les, bien implantées, bien dressées, expressi
ves. Excellent dessus. Excellente poitrine et poi
trail. Excellents aplombs et angulations. Mouve
ments excellents.  1 uitmuntend CAC/CACIB
BOB

* gefokt buiten de Nederlandse
Vereniging van
Saarlooswolfhonden
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Indien onbestelbaar:  
Vespuccistraat 13, 5665 GM, GELDROP


