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Voorwoord door de voorzitter
 
Beste leden,
Een “vakantie-editie”!
2019 is bezig een heel speciaal jaar te worden.
Het einde van 2018 deed ons al hoopvol uitkijken
naar sidecross geboortes bij het begin van het
nieuwe jaar.
 
Na een te lange periode van stilte kwamen onze
teven plots, zo goed als gelijktijdig, tot het besluit
dat het tijd was voor “actie”.  Eerst werd de
langverwachte outcross gerealiseerd. Mitawa 
van de Wolfsdreuvnik en Ivan werden de ouders
van ons eerste Outcrossnest. Vader en moeder
gaven het leven aan een flinke zoon en dochter.
Het is erg spannend om hen te zien opgroeien
en het is stil hopen dat de beoogde doelstellin
gen met deze combinatie worden gerealiseerd.
Bij de eerste evaluatie van dit nest door de out
crosscommissie, mochten we fier zijn op een
mooie bemoedigende beoordeling van deze
jonge honden. Het verslag hiervan kunnen jullie
verder in dit clubblad vinden.  
 
Daarna werden er dekpogingen ondernomen
met 5 teven. 4 werden effectief gedekt. Aange
zien de dames kozen voor een collectief en si
multaan hormonen-offensief, was het niet zo
evident om de - netjes op papier geplande –
combinaties ook zo uitgevoerd te krijgen. Uitein
delijk bleken 3 teven ook effectief pups op de
wereld te zetten. In totaal mogen we ons, naast
9 side en outcrosspups, verblijden met nog eens
9 prachtige pups. Via de website en facebook
konden jullie van dicht bij  al kennis maken met
het nieuwe leven. In dit clubblad stellen we ze
ook nog eens extra aan jullie voor. En ja, inder
daad, na meer dan 10 jaar is er terug een witte
Saarlooswolfhond binnen onze populatie  gebo
ren. Een  genetisch theoretische mogelijkheid
werd een schitterend klein meisje!
 
In de rand van deze geboortes ben ik ook erg blij
met het feit dat er, na meer dan 200 jaar, wol
venpups geboren werden in de vrije natuur in
onze lage landen. De populatie volwassen wol
ven wordt in Nederland en België momenteel op

10 geschat. Van het aantal pups dat er momen
teel rondlopen, lopen de schattingen nog uit
een. Maar ze zijn er! Ja, het wordt voor iedereen
wennen om te leven met de aanwezigheid van
de wolf in onze natuur. Vooral schapen- en
veehouders zullen preventieve acties moeten
ondernemen om hun dieren te beschermen. 
Gelukkig komt de overheid hier steeds meer
een – financiële - helpende hand bij toesteken. 
Jammer dat de ecoducten naar de Hoge Velu
we afgesloten werden met hoge hekken, zodat
deze toppredator zijn rol niet kan vervullen bin
nen dit nationale park. 
 
Terug naar onze honden…
 
We mochten dit voorjaar ook genieten tijdens
een fijne, prima georganiseerde clubmatch. Het
was een deugddoend weerzien met vele beken
den, zowel vier- als tweebenige!  Een fijne locatie,
ideaal weer, mooie honden, aangename men
sen. Kortom: de afwezigen hadden weer maar
eens ongelijk.
 
Korte tijd later waren we terug present op “De
Nationale”.  Dé show voor de Nederlandse
Hondenrassen. Een knappe show, in een nieuwe
accommodatie. Mooie inschrijvingsaantallen  -
het mocht natuurlijk altijd méér zijn - en een fijne
sfeer. Op het einde van de dag steeg de span
ning bij de Saarlooswolfhondliefhebbers ten top
toen Lyco van de Wolfsdreuvnik nét naast de
hoofdvogel greep. Hij werd reserve best in show.
Nadat zijn vader op de allereerste Nationale BIS
werd en Lyco op de tweede editie BOB werd, was
dit wederom een schitterend resultaat voor de
NVSWH.  Lyco selecteerde zich zo om voor de 3e
keer te mogen deelnemen aan de Hond Van Het
Jaar Show!  Een schitterende prestatie!
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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
 

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/

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!

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
 
 

Op de voorpagina
Op de voorpagina staan teefje "rood"en
teefje "blauw"
Moeder is Polly Pilar van de Wolfsdreuvnik
en vader is Omer
 
 

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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Tussen al deze bedrijven door was uw bestuur
ook druk bezig met andere zaken.  Zo maken we
momenteel werk van het updaten van onze
koopcontracten. Tijdens de ALV werd dit al
aangegeven en dit werk schiet goed op. We
hopen jullie weldra de nieuwe contracten te
kunnen voorstellen en hierover met jullie in dia
loog te gaan.
 
Ook maken we werk van de normenmatrix. Dit is
een document waarin we, samen met de AVLS,
de norm bepalen van de minimale fokcriteria
waaraan ieder nest moet voldoen wil het erkend
en ingeschreven kunnen worden bij de RVB. 
Deze criteria zullen dan gelden voor iedereen die
een SWH-nestje fokt in Nederland.  Ook voor
mensen die géén lid zijn van  NVSWH of AVLS. 
Een moeilijke oefening, die we toch snel hopen
te kunnen afronden.
 
Ik hoop dat jullie allen kunnen genieten van een
fijne zomer en een deugddoende welverdiende
vakantie. 
 
Met vriendelijke groet
Jan
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Het leven met een nieuwe saarloospup
Hoe was het ook al weer om een pup op te voeden? 
Het was voor mij immers al 7 jaar geleden en ik dacht dat wel genoeg ervaring
had op gedaan met Misun, die als pup erg vervelend en hardleers was. Maar
toch kan niks je voorbereiden op een nieuwe pup, hoeveel ervaring je ook hebt
of denkt te hebben, ze zijn allemaal anders qua karakter en behoefte.
Zo heeft Selene nogal een drang om al mijn spullen te verzamelen en te pakken
zoals Misun dat ook deed. Echter zit er een groot verschil tussen Misun en Sele
ne; Misun beet het niet kapot.
 
Als nieuwe eigenaar denk je toch dat je je huis Saarloos “proof” hebt gemaakt
voor de nieuwe aanwinst, om dan tot de conclusie te komen dat je toch het
een en ander over het hoofd hebt gezien. Zoals de internetkabels en de foto
boeken die in de tv kast staan op “veilige” hoogte, alleen vergeet je dat de pup
erg nieuwsgierig en leergierig is. En dat ze via de bank stil en dodelijk de foto
albums uit de kast trekt om ze vakkundig te bestuderen en te verscheuren.
 
Voor Misun was het wel wennen. Hij is gewend dat er regelmatig andere honden een tijdje bij mij
verblijven, alleen die vertrekken weer. Soms kreeg ik het idee dat Misun dat ook dacht over Selene.
Selene is nogal druk en heeft veel energie, terwijl Misun erg rustig is, vooral binnenhuis. Misun heeft
haar de eerste 2 weken zoveel mogelijk genegeerd en eigenlijk niet met haar gespeeld in huis.
 
Nu we een aantal weken verder zijn is dat gelukkig veranderd en speelt hij meer met haar. Buiten
huis met de wandelingen jagen ze elkaar lekker op door de velden in het bos en wisselen ze elkaar
af met jagen en opgejaagd worden. Selene houd erg van zwemmen wat eigenlijk niet rastypisch
is en trekt misun af en toe ook verder mee het water in zodat hij ook een paar zwemslagen maakt.
 
Ik het geluk dat ik de honden mee naar het werk kan nemen en dat scheelt voor Selene en natuur
lijk ook voor mijzelf een hoop.Zo kan ze regelmatig lopen en in contact komen met mijn collega’s
en de geluiden in de omgeving. Ze is alleen geen fan van autorijden, ze kwijlt nog wel, maar
overgeven doet ze gelukkig niet meer en op de weg terug naar huis kwijlt ze helemaal niet. Maar
mevrouw heeft het wel helemaal voor elkaar bij de collega’s, elke ochtend en pauze moet ze ie
dereen knuffelen voordat ze gelukkig is.
 
En ik moet eerlijk zijn, ook al haalt Selene veel gekke dingen uit en sloopt ze weleens wat, ze com
penseert het met haar vrolijke karakte,r zoals op de foto te zien kan je niet boos worden op zo’n blij
ei. Haar nieuwe bij naam is “Stofzuiger” aangezien ze alles van de grond probeert te pakken
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Kennis binnen het gecentraliseerde fokbeleid.
Om weloverwogen beslissingen in de fokkerij te maken, is kennis cruciaal!  Niet alleen op het vlak
van genetica, populatie opbouw ed., maar ook met betrekking tot de informatie over de individu
ele honden. Als bestuur is onze betrokkenheid bij de kynologie hoog; we dromen stambomen en
gezondheidsuitslagen, en geregeld duiken we nog in de boeken. Maar wat kunt u doen als trotse
eigenaar van een Saarlooswolfhond om te helpen ons ras gezond te behouden?
 
Meewerken aan de fokkerij!
Het kan niet vaak genoeg gezegd worden, door mee te werken aan de fokkerij, éénmalig een
nestje te fokken met uw teefje,  of uw reu beschikbaar te stellen, helpt ook u mee de Saarlooswolf
hond voor de toekomst te waarborgen! In dit clubblad leest u mooie berichten en ervaringen over
het wonder van de geboorte en nieuw leven en het plezier van een nestje fokken, laat het een in
spiratie voor ons allemaal zijn.   
 
De gegevens van uw hond:
We vragen u de gezondheidsgegevens en alle andere relevante gegevens van uw hond met ons
te delen (ook indien u niet wilt/kunt meewerken aan de fokkerij zijn deze gegevens belangrijk). U
kunt er op vertrouwen dat wij deze gegevens met zorg behandelen en niet zonder meer vrijgeven
aan derden. Voor het gecentraliseerde fokbeleid hebben deze gegevens echter veel waarde.
 
Denk daar bij aan :
* Uitslagen oogonderzoek
* Uitslag HD onderzoek
* Gezondheidsinformatie, zoals onverwachte ziekte bij uw hond
* Dm en Dwerggroei (gentest) :Tot op heden zijn alle honden uit onze fokkerij die we getest hebben
op deze afwijking vrij bevonden. Een representatieve steekproef om te kunnen claimen dat deze
afwijkingen niet voorkomen. Echter in het kader van verantwoorde fokkerij en fokkerij van de toe
komst is het testen van honden belangrijk.
* MyDogDNA: Wij hebben een grote korting bedongen voor honden die via de NVSWH getest
worden. Elk nieuw nest zal met medewerking van de fokker/eigenaar toegevoegd worden. De
Genetic Health Index, genetic relations en breeder tool ondersteunen ons in keuzes in de fokkerij.
 
Het inschatten van de waarde van sommige gegevens blijkt, zoals we in de sociale media wel zien,
in sommige gevallen toch lastig. Zo staat een hoge IC(inteelt coëfficiënt) niet automatisch gelijk
aan een ongezonde hond, zo zijn twee honden met een hoge GHI (Genetic Health Index)  niet
direct de beste combinatie en zo is selectie op een bepaalde kleureigenschap (denk aan wit), of
juist tegen een bepaalde eigenschap, zeker niet zonder meer de juiste weg. Uw bestuur combineert
dan ook alle middelen, en schakelt expertise in waar wenselijk of nodig.
 
Ondanks dat u uitslagen, zoals bv oogonderzoek, DM en Dwerggroei onderzoek niet breeduit uit
gemeten ziet in onze clubbladen en op onze website, kunt u erop vertrouwen dat deze onderzoeken
en andere wel degelijk de aandacht binnen de gecentraliseerde fokkerij krijgen die ze verdienen.
Ook de gegevens van MyDogDNA, deze worden door  MyDogDNA standaard ingesteld als “privé”,
behandelen we met dezelfde vertrouwelijkheid. Deze worden enkel besproken in het kader van
keuzes binnen de fokkerij en de toekomst van de gezonde basis binnen ons ras. Wilt u de individu
ele gegevens wel delen, neem dan contact op met immers@saarlooswolfhonden.nl
 
Zoo-Easy is de database waarin we de gegevens van alle Saarlooswolfhonden – die foktechnisch
voor ons interessant zijn -  zo nauwkeurig mogelijk bij houden. Het gaat hier om basisgegevens:
identiteitsgegevens van hond, fokker en eigenaar; stamboom; fokresultaten; tentoonstellingsuitsla
gen; gezondheidsbulletins en verslagen; belangrijke weetjes….. Het geeft ons ook de kans om
proefnesten te simuleren en te vergelijken op basis van de inteelts- en verwantschapsccoëfficiënt.
Als fokker en pupkoper kunt u erop vertrouwen dat wij alle relevante informatie eerlijk met uw be
spreken, in consensus zoeken naar een match en beslissingen maken, ongekleurd en met het oog
op een gezonde rastypsiche SWH, niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomst.
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HET WONDER LEVEN

Ona is een moeder van 3 jaar oud. Een supermoeder. Ona is onze saarlooswolfhond, vol levenslust
en een expert in het wonder leven. Donderdagavond heeft ze haar eerste jongen op de wereld
gezet. Alleen. Wij hadden ons huiswerk gedaan. Dachten we. Van alles gelezen en ons goed
geïnformeerd over  hoe een en ander in z’n werk gaat bij honden. 
Ona niet. Die had niet gegoogeld over hoe een bevalling in z’n werk gaat. Ze wist namelijk al exact
wat te doen.
 
SAFETY FIRST
Eerst een veilig hol maken. Ze was al een tijdje bezig diepe kuilen te graven. Onder de haag,
achter de bank onder de bomen en ook tussen die bosjes waar niemand haar kon zien. Naast al
deze voorbereidingen maakte ze ons nog iets duidelijk. Dat ze niet meer van die lange wandelingen
wilde maken. Niet te ver van huis graag, ze kreeg bijkans een kromme nek van het achterom kijken.
 
HONGER, HORMONEN EN AANDACHT
Ze kreeg meer honger, ook naar ander eten. En ze wilde graag heel veel knuffelen, nóg meer dan
anders. Én als het kon even lekker gemasseerd worden. Vooral op de plekken waar haar lichaam
zo veranderde. Nou, dan doen we dat. Mevrouw Hormoon. Ze kreeg van ons dan ook een nieuw
koosnaampje; ‘Hormona’.
 
HANDELEN
 ’s Morgens liet mevrouw duidelijk weten dat het zover was. Onze honden zijn nogal verbaal én heel
goed in gebarentaal. Zeker deze dame. In het begin van de avond kwamen de weeën. Ontsluiting
en persweeën. Die gingen allemaal veel sneller dan volgens het boekje. Iemand nam hier duidelijk
de regie en dat waren wij niet. We mochten alleen toekijken.
Tijdens de bevalling wist ze precies wat te doen. Op het moment dat het eerste jong geboren werd,
 pakte ze het resoluut vast en beet het vlies rond de pup stuk. Direct likte ze het kopje en bekje  schoon
en droog. De pup kon nu ademen en gaf z’n eerste schreeuw…
 
HET WONDER LEVEN
De eerste adem, de eerste schreeuw. Verbinding. In deze wereld. Dan die Stilte. Bij elke geboorte.
Bij mensen, bij dieren. Die bijzondere stilte, ook in die schreeuw.
Het is ook geen stilte omdat geluid afwezig is. Het is een ‘zachte heldere ….’ Waar even geen ander
 woord voor is dan .. stilte…
Het moment waarop het wezen in een lichaam komt. Wanneer het wonder leven zich manifesteert.
 
LEVEN IS
Meestal spreken we over ‘leven en dood’. Dat impliceert het één of het ander, als je je dat al kunt
voorstellen. Alleen klopt dat niet.
Er Is Leven. Altijd. Nu.
Via geboorte en sterven manifesteert leven zich in deze fysieke realiteit. Zonder fysieke realiteit is het
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wonder leven er ook. Leven Is Aldoor.
 
BLIND DE WEG WETEN
En pup is onderweg, op zoek naar de tepels. Blind en doof geboren gaat ie via geur en tast naar
de tepel. Hij ruikt zich er worstelend naartoe. Ondertussen wordt ie namelijk knap gehinderd door
het stevige gelik van Ona om darmwerking op gang te brengen. Dat kan zo’n klein lichaampje zelf
nog niet. Dat duurt zeker nog een week voordat de stofwisseling zelfstandig draait. Wist ik ook niet.
Maar Ona wel.
 
HOEZO WACHTEN?

Ondertussen wordt de navelstreng doorgebeten. Ona eet die op, plus
de nageboorte. Dat ziet er nogal vies uit. Niet voor Ona. Zit voeding in.
Dan meldt de tweede pup zich en voltrekt zich hetzelfde scenario, en
ondertussen blijft ze druk bezig met het eerste jong.
Daarna wachten op het derde en vierde jong. De dierenarts had name
lijk op de echo gezien dat er toch zeker 4 pups in zouden zitten. Niet dus.
Ona begint daarom alvast aan de naweeën. En verder houdt ze zich
enkel nog bezig met de beide pups. Ze ziet er voldaan uit.

 
MOEDERFEEKS
En zo lief en zo knuffelig als ze de hele draagtijd naar ons was, zo'n bitch werd ze nu. Ze had een
hele duidelijke boodschap. Die boodschap gaf ze met ontblote tanden toen we te dichtbij kwamen:
“Kom niet aan mijn jongen, of je houdt geen vinger over…” Ze was binnen een dag van jongste
flemerige troela in huis veranderd en een Feeks die haar beschermende moedertaak bloed – en
bloedserieus nam. Dat hadden we maar te accepteren. Oeps, nu dus nog maar even niet knuffe
len met de pups. In ieder geval niet waar ze bij is.  
 
MATCH IN DE KIST

Ondanks het feit dat de jongen doof en blind zijn, of misschien juist
daardoor, schreeuwen, piepen en fluiten ze deze dagen heel wat af.
Ze blaffen zelfs als ze dromen. Het is af en toe een heel luidruchtig
zootje. Blij dat het er geen vier zijn. Ona wil haar melk kwijt en maakt
dat de jongen stevig duidelijk. De pups willen zuipen en laten dat ook
weten. Ze hebben samen een goeie match in die werpkist. Zachtzin
nig zijn ze niet, wel direct. En de pups groeien als kool.
 
 
BOTH SIDES NOW
In de puppenkamer maakt Feeks Ona nog steeds geen grapjes met ons. Ze zorgt & waakt en neemt
die taak heel serieus. Maar daarbuiten is ze weer heel anders. Af en toe komt ze de puppenkamer
uit en wil dan weer gestreeld, geknuffeld en gemasseerd worden. En dan even Nouki, onze witte
herder, hallo zeggen. En eventjes lekker gek doen in de tuin. Dan weer héél gauw terug naar de
pups. Nu, na een paar dagen, mogen we de pups al aanraken als ze erbij is. Ze weet wat er nu
nodig is. Haar lichaam weet het. Zij weet het. In samen. Ze luistert en vertrouwt er op. En stapt zo
simpel van het ene Nu …. In het andere Nu.
Het wonder, leven.
 

Bij deze willen we het bestuur en onze back-up vroedvrouw annex kraamzuster Ans even bedan
ken. Fijn om een plek te hebben waar je met je vragen terecht kunt en ons met goede raad en
daad bijstaan. De pups zijn nog niet de deur uit, dus jullie zijn nog niet van ons af.
Rinze Heininga
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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!
 
 
Abel 19.11.2008 -  25.6.2019
Stephanie Lijnse Raeimakers stuurde ons het droevige bericht dat zij afscheid heeft moeten nemen
van Abel. Het is onvoorstelbaar verdrietig, het A-team , Abel en Angel,  is niet meer. Op de clubmatch
straalde hij nog, een kanjer van een hond met een goed gemoed en vriendelijke blik. Hij zal een
grote leegte achter laten. Zijn bijzondere verschijning en vriendschap zullen gemist worden, ook
op het strand, waar hij dagelijks lange wandelingen maakte. Rennen tussen de paalhoofden met
Angel, voor altijd in harten gesloten!
 
Abel was een zoon van Ivar Ivano Timberly en Barbara. Wij wensen Stephanie en familie veel
sterkte bij dit afscheid 
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Puppengeluk
Begin 2019, de pups van Daya en Kiron waren geboren. En wat een prachtige welpjes waren het!
Wij stonden bij de NVSWH al geruime tijd op de wachtlijst voor een teefje. Een metgezel voor onze
reu Malek. Een teefje die – als de natuur ons dat gunt – later ook ingezet kan gaan worden voor
de fokkerij. Toen mijn man en ik vernamen dat wij in aanmerking kwamen voor een teefje uit dit
nest, waren wij helemaal in de wolken. Vanzelfsprekend!
 
De 15 weken regeling is een domper als je een pup over de grens mag ophalen. Je ziet dat kleintje
groeien en groeien en je denkt: ‘zij had al lang al bij ons moeten wonen!’ Alle lof in dezen voor de
fokker. Lisa en Emile hebben de pups laten wennen aan wandelen aan de riem, te worden opge
tild en aangehaald en geleerd te luisteren naar correcties. Bovendien werd elk weekend wel een
optie gegeven om op visite te komen zodat de pups en de nieuwe baasjes toch goed aan elkaar
konden wennen. Kortom: de pups hebben een goede basis qua opvoeding en socialisatie mee
gekregen.
 
Eenmaal thuis deed onze pup Skylla (roepnaam Sif) alles wat een pup hoort te doen. Hoe is het
ook alweer om een pup te hebben? Nou zo: Eten, drinken, slapen, wandelen en knuffelen of spelen.
Onvermoeibaar, stoeiend met onze SWH reu Malek, happend in zijn oren, wangen, staart, hangend
in zijn nek. Malek, de tolerante baby sitter heeft het zwaar te verduren. Ze zeggen dat een volwas
sen hond helpt de pup op te voeden. Ja en nee. Onze Malek houdt haar zoet, is haar kameraad
en beschermer, hij geeft zijn grenzen aan maar hij corrigeert haar niet op huisregels. Ach, het is
ook niet aan Malek om haar de mensenregels te leren. Zo kan het voorkomen dat er ineens een
pup op de salontafel staat, gewoon omdat dat de kortste route is en onze Sif nog niet weet dat een
brave huishond niet op tafel hoort te staan. Eigenlijk is het ook een kwestie van trucjes bedenken:
op welke manier krijg je het gewenste resultaat en hoe houdt je het leuk om te leren en te luisteren.
 
Ze is zo lief en braaf en schattig! En slim! En eigenwijs! En een echte dame! Zijn al die uitroeptekens
nodig? Jazeker! Wij zijn helemaal gek op haar! Wij zijn zo trots op onze mooie meid. Ze doet het zo
goed. En als ze stout is, zien wij dat niet als stout, maar als leermoment. En is zij echt stout als ze
mijn handtas heeft gepakt en daar triomfantelijk op ligt te kauwen? Eigenlijk niet, want ik moet er
voor zorgen dat ze haar kauw driften kan botvieren op haar speeltjes of op een kluif en ik moet er
voor zorgen dat ze mijn tasje niet zal pakken. Ze heeft ons nu al om haar hondenpootje gewikkeld
en ons hart veroverd. Is alles dan zo geweldig met een pup? Nee, absoluut niet. Je mist je slaap,
draait extra wassen, er sneuvelt een glas, een handtas of een koptelefoon, je hebt wat blauwe
plekken omdat die gnieperige en testende tandjes kijken of het leuk is in de broekspijpen te hangen,
je bent wat vaker natgeregend omdat je toch vaker naar buiten moet. En dan schrijf je een stukje
voor het clubblad en kijk je links naast je hoe die lieve meid opgekruld op de bank ligt te soezelen
terwijl Malek er naast komt liggen. Een gevoel van liefde en tevredenheid overspoelt mij. Het is goed!
 
Dubbel puppengeluk: Als dit clubblad wordt gestuurd is het al oud nieuws. Zoals reeds aangekon
digd: Onze Malek en de mooie Iaret uit het hoge noorden worden papa en mama. Hoewel er
meerdere nest aankondigingen zijn in 2019 is dit voor ons zo bijzonder! Met trots en ontroering kijken
wij er naar uit om te vernemen dat er mooie en gezonde pups geboren mogen worden.
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Outcross, de eerste generatie is geboren
Donderdag 11 april gaat de NVSWH-geschiedenis in als de dag dat de eerste twee outcrosspups
geboren zijn. Het teefje werd als eerste geboren en woog 400 gram. Enige tijd later kwam een
reutje haar gezelschap houden, hij woog 472 gram.
Wij zijn fokkers Monique en Léon Mertens dankbaar dat zij bereid waren de sprong in het diepe te
nemen met dit outcross avontuur. Zij wisten zich gesteund door bestuur en outcrosscommissie. 
Beide pups zijn ondertussen bij de nieuwe eigenaren, voor hun ook net even anders dan de aankoop
van een pup, want we zullen de ontwikkeling van de hondjes nauwlettend volgen.
 
Er zullen met name drie verschillende beoordelingsmomenten zijn:
* In het nest, waarbij een algemeen verslag gegeven zal worden op het moment dat de pups het
nest verlaten
* Op een leeftijd van 22 maanden (ivm gezondheidsonderzoeken zoals HD en oogonderzoek)
* Op een leeftijd van 36 maanden, hierbij zal een selectie plaats vinden van dieren die voor de fok
ingezet zouden kunnen worden.
Hieronder het verslag van het eerste beoordelingsmoment.
 
1e Evaluatie Outcrosspups
25 mei 2019.
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De pups zijn 6 weken oud. Het nest bevat, jammer genoeg, slechts 2 pups die een zeer correcte
ontwikkeling en groei hebben doorgemaakt.

teef: Ohitekahkiyiya NHSB
G-0-3154910
Deze pup toont een heel mooi rastype met een
bijpassend geslachtstype.
hoofd: mooi vrouwelijke rastypische expressie.
Mooie wigvorm. Het oog is wat rond, wel goed
geplaatst en mogelijk iets donker van pigment. 
Zeer mooi gevormd en geplaatst en mooi afge
rond, stevig oor. Iets kortere stop, met mooie
uitgesproken groef.  Stevige voorsnuit. Voldoen
de lengte in voorsnuit, met net voldoende ver
houding tot schedel.  Mooi gevormde neus met
neusspiegel van goede grootte. Goed schaar
gebit.
lichaam en bouw: voldoende harmonisch ge
bouwde pup.  Mooi verloop van de bovenlijn. 
Rechte rug, iets afgerond kruis. Iets meer hoeking
achter dan voor. Iets meer geprononceerd
voorborst. Stevige compacte voeten (nt. type
hazevoet). Mooi stevig bot.
staart: staart van goede lengte, wat hoger
aangezet.
vacht: wat zachtere, langere vacht.
gangwerk: vandaag moeilijk te beoordelen.
pigment: mooi pigment
karakter: stabiel, vrij, wat brutaler karakter.
 

reu: Nikandowanhowee NHSB
G-0-3154910
Deze pup toont in zijn expressie en bouw ruim
voldoende rastype en een goed geslachtstype.
hoofd: deze pup heeft een goede wigvormig,
wat bollere schedel met een mooie stop. Mooi
gevormde, behoorlijk geplaatste ogen.  Het
pigment van het oog neigt iets donkerder te
evolueren. (op deze leeftijd nog niet zo goed in
te schatten) Het oor is iets te laag aangezet, wat
breed aan de basis, niet te groot en voldoende
afgerond. De voorsnuit is stevig met een ietwat
geprononceerde onderkaak.  De neus is iets af
gestompt en de  neusspiegel mocht iets groter
zijn. Goed schaargebit.
lichaam en bouw: harmonieus gebouwd.
Rechte bovenlijn. Wat korter ogende hals. Iets
steilere hoekingen.  Vrij vlakliggend bekken van
goede lengte.  Sterke compacte voeten (nt. type
hazevoet).  Stevig, krachtig bot.  Mooie ribwel
ving.
staart: van goede lengte en goed aangezet.
vacht: wat stuggere, goede vacht.
gangwerk: vandaag onvoldoende te beoorde
len.
pigment: mooi pigment.
karakter: stabiel, aangenaam pupje.
opmerking: momenteel slechts 1 testikel inge
daald.
 

 
 
Algemene conclusie: beide pups zien er stevig, gezond en goed ontwikkeld uit. Ze tonen allebei
een fijn, levendig en voor hun leeftijd zeer stabiel temperament en karakter. De commissie heeft
een sterke hoop dat zij zullen uitgroeien tot mooie en typische vertegenwoordigers van het ras.
Deze twee pups voldoen helemaal aan de, in deze combinatie, gestelde verwachtingen. Zij passen
mooi in het beoogde rasbeeld en doen hopen op een geslaagde verbreding van het genetische
potentieel van de populatie.  De commissie zal met grote  belangstelling de verdere opgroei van
deze pups blijven volgen.
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Zwolle, 6 April 2019
Keurmeester: J. Schellekens- van Vught
Reuen:
Kampioensklas: Omer, eigenaar: Mr en Mevr.
van der Geer- de Wit Cornelis. Bijna 4 jaar. Uit
muntend ras- en geslachtstype. Gestrekt hoofd
met mooie wigvorm. Mooi geplaatst en gedra
gen oor. Goed geplaatst licht oog. Mooi pig
ment. Schaargebit. Uitstekende hoekingen.
Prima hazevoeten. Mooi ontwikkeld lichaam.
Sterke lendenpartij. Goede staartlengte, goed
gedragen. Mooie vacht. Toont het gewenste
lichtvoetige rastypische gangwerk. Vriendelijk
gedrag, mag gereserveerder zijn.1 uitmuntend.
Veteranenklas: Biko, eigenaar W. Broek. 10 Jaar.
Uitmuntende conditie, uitmuntend ras- en ge
slachtstype. Zeer wolfachtig in verschijning en
gangwerk. Prachtig wolfachtig hoofd met mooie
wigvorm. Mooie oren, licht goed geplaatst oog.
Wat versleten gebit. Mooi pigment. Rastypische
uitmuntende hoekingen. Prima lichaam. Uitste
kende hazevoeten. Mooi gedragen staart. Hele
mooie expressie in het hoofd en mooie vacht
kleur. Goede vacht. Toont het gewenste lichtvoe
tige gangwerk. Toont zich vriendelijk en gereser
veerd, dit is het gewenste rastypische gedrag.1
uitmuntend, BOB.
Teven: 
Openklas: Whitefang’s Coco Chanel Jolie Of
Angou Loup’s Mountain*, eigenaar S. Sass. 2
jaar en 3 maanden, uitmuntend ras- en ge
slachtstype. Mooie wolfachtige verschijning.
Mooie lichaamsverhoudingen, prima topline.
Mooie wolfachtige expressie in het hoofd, prima
wigvorm. Mooi geplaats licht oog. Prima oor.
schaargebit. Rastypische hoekingen. Mooi
ovaal bot. Prima voeten, mooie lendepartij.
Prima gedragen staart, laat het gewenste rasty
pische lichtvoetige gangwerk zien. Correct ge
drag.  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:

Antwerpen, 13 en 14 april (BE)
Keurmeester: C. Hastings (IE) .
Teven:
Openklas: Khalibisnya Millesys Maginwulf *,
eigenaar D. Lévy. 1 uitmuntend, BOB
Keurmeester: V. Al Daghistani (RUS).
Teven:
Openklas: Khalibisnya Millesys Maginwulf *,
eigenaar D. Lévy. 1 uitmuntend, BOB

Flins sur Seine (FR) 8 Mei 2019
Keurmeester: M. Mocqué
Teven:
Openklas: Khalibisnya Maginwulf Millesys *, 
eigenaar D. Lévy. Très joli sujet, tête conforme,
expression typique, très bien construite, excellen
tes oreilles bien portées, ensemble très bien
construite, belle ligne de dos et fouet. Sujet de
met en valeur. Très beau statique. Très très belles
allures. 1 uitmuntend, BOB

Luxemburg 12 Mei 2019
keurmeester: M. Degeeter (BE)
Reuen:
kampioensklas: Omer, Mr en Mevr. van der Geer
de Wit-Cornelis. 1 uitmuntend CACL/CACIB BOB 
Teven:
openklas, Millesys Khalibisnya Maginwulf* ,
eigenaar D. Lévy.  1 uitmuntend. 

VDH-Europasieger Ausstellung,
Dortmund 19 Mei 2019 (DE)
Keurmeester: Dr. Ümit Özkanal (TR)
Reuen: 
Kampioenklas: Omer, eigenaar: mijnheer en
mevr. Van der Geer- de Wit Cornelis. Typical nice
head, good eyes, good muzzle, good bite and
full dentition, proportional body, good topline,
good angulations. Good coat and pigmentati
on. 2 uitmuntend.

* gefokt buiten de Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden
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VDH-Spezialrassehundeausstellung
für Saarlooswolfhunde, Beichlingen
(DE) 16 Juni 2019.
Keurmeester: J. Ebels.
 
Reuen:
Tussenklas: Wolfnity’s Drag Queen*,  eigenaar
L. van Hoof. 2 zeer goed.
Kampioensklas: Omer,  eigenaar Mr. en Mevr.
van der Geer-de Wit Cornelis. typvoller anspre
chender Rüde, mit sehr schön prop. Kopf, schö
ner Ausdruck, korrekt platz. Ohren, gelbe Augen,
schöne Nacken, gerader Rücken. Gute Winkl.
Schöner Körper, gute Beine.Sehr schöne Fellst
ruktur.Rüte etwas hoch angesetzt, aber akzept.
Für eine SWH sehr temperamentvoll. 1
uitmuntend
Openklas: Kerberos Miraja*, eigenaar L. van
Hoof. 3 uitmuntend
Teven:
Openklas: Daya Wakanda Tachunga*, eige
naar L. van Hoof. 1 uitmuntend

 2. Österreichische Wolfhunde-Spe
zialzuchtshow te Gablitz (AT)
Keurmeester. A. Schellekens- van Vught
Teven:
Openklas: Daya Wakanda Tachunga*, eige
naar L. van Hoof. 1 uitmuntend.

42e Hondenshow der Zuiderkem
pen te Lommel (BE)
Keurmeester: R. Kotlár  (HU)
Teven:
Openklas: Daya Wakanda Tachunga *, eige
naar L. van Hoof. 1 uitmuntend. BOB

Valléres (FR) 19 Mei 2019
Keurmeester: Mr M.Griol (FR)
Teven:
Openklas: Khalibisnya Maginwulf Millesys
*, eigenaar D. Lévy. 1 uitmuntend, BOB

 
Teven: 
Openklas: Whitefang’s Coco Chanel Jolie Of
Angou Loup’s Mountain*, eigenaar S. Sass.
Nice feminin head, with correct ears, eyes and
bite. Good body, but w i see the body and mo
vement, because she is too shy in the ring. zeer
goed 
 

De Nationale, 27 Juni 2019

Keurmeester: J. de Gids
Reuen:
Tussenklas: Quirannak van de Wolfsdreuvnik,
eigenaar Mr. en Mevr. Verbeeck-Tonnard. 25
maanden oude rastypische reu. mooi hoofd,
goed oog, en or. Gebit wat rommelig (medisch
attest). Rastypisch gebouwd. Ovaal bot, rechte
benen met hazenvoeten. Lichaam voldoende
ontwikkeld voor de leeftijd. Goede vacht qua
structuur en lengte. Mooie staart. Rastypisch
gangwerk.  1 uitmuntend Openklas: Mysmoke
van de Wolfsdreuvnik, eigenaar Mr. en Mevr.
Verbeeck-Tonnard. Vijfenhalf jaar oude reu van
uitmuntend type. Uitmuntend hoofd. Goed
hoofd, goed oor en gebit. Uitmuntende bouw,
mooi ovaal bot. Lange voeten. Mooie vacht,
presenteert staart vrolijk bij het gaan. Licht aan
gebrand gedrag in de ring. Mooie rastypische
gangen. 1 uitmuntend
Kampioensklas: Lyco van de Wolfsdreuvnik,
eigenaar fam. Hoving. 6 jaar oud wolfsgrauw.
Mooi hoofd en expressie. Goed gevormd oog,
goed gebit. Oogkleur mocht wat lichter. Goed
gebouwd mooi lichaam. Ovaal bot, hazevoeten.
Mooie vacht en staart. Soepele rastypische
gangen. 1 uitmuntend. BOB en Reserve BIS.
Joscha van de Wolfsdreuvnik, eigenaar Mr. en
Mevr. Verbeeck-Tonnard. 8 jaar oude reu. Is in
prima conditie. Moi hoofd en expressie. good
oog en oor. Correct gebit. Mooi gebouwd, Prima
lichaam. Recht rug. Staart van mooie lengte.
Mooie vacht van structuur en lengte.Soepele
gangen. Rustig maar wel terughoudend gedrag.
2 uitmuntend 
Veteranenklas: Biko, eigenaar W. Broek. 10 jaar
oude wolfsgrauwe reu met duidelijk reuenhoofd.
Goed oog en oor. Het gebit is correct, maar wel
wat afgesleten. Fors reuenhoofd, mooie vlakke
schedel. Goede stop. Mooie oogkleur. Fors li
chaam, goede beenlengte, Ovaal bone. Lange
voet, mooie vacht.  Staart correcte lengte. Ras
typisch gedrag. gangwerk is onregelmatig, de
hond reageert op de lijnen op de vloer. 1 zeer
goed Kane, eigenaar Mr en Mevr. Verbeeck-
Tonnard. Bijna 11 jaar. Bosbruin. Corect reuen
hoofd met iets teruglopende schedel. Slaat de
oren naar achteren. Oogkleur en vorm tonen de
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leeftijd, evenals de vachtstructuur, lichaam en
gangwerk. Rastypisch gedrag. Toont wat veel
keelhuid. 2 zeer goed
Teven:
Openklas: Charon*, eigenaar B. Mokveld. 2
jaar, wolfsgrauw. Goed rastype. presenteert het
oor wat wijd. goed oog, goed gebit. goed ge
bouwd. Front wat smal. Borstkas wat vlak. Rechte
benen, ovaal bot. Hazenvoet. Gaat met voldoen
de stuwkracht. Wat los in de front. 4 zeer
goed Khalibisnya Maginwulf Millesys* eige
naar D. Lévy. 2 1/2 jaar oud. Platte schedel.
Goede stop. Trekt oog wat rond. Goed oor, maar
draagt het wel vaak naar achteren. Harmonisch
gebouwd, ovaal bot. Gesloten hazenvoet. Gebit
sluit wat onregelmatig, is wel compleet. Goede
staart en vacht, soepel gangwerk. 3
uitmuntend Whitefang's Coco Chanel Jolie of
Angou Loup's Mountain*, eigenaar S.Sass. 2
1/2 jaar . Mooi type, goede ooraanzet, maar
draagt ze wel vaak naar achteren. mooi oog qua
kleur, & vorm. Goed gebit. Goed van bouw,
rastypisch bot. Goede staart. Rastypisch gedrag
1 uitmuntend BOS
Veteranenklas:
Whitefang's Ajia Ishani of Angou Loup's Moun
tain, eigenaar Mr. en Mevr. Verbeeck-Tonnard.
9 jaar oude teef, uitmuntend hoofd, oog en oor.
Goed gebit, wel wat afgesleten, goed gebouwd.
Mooi lichaam. Rechte benen, ovaal bot, hazen
voeten. Uitmuntende vacht en staart. Rastypi
sche gangen. 1 uitmuntend. Alfa, eigenaar C.
Zijderhand-Abelsma. 10 1/2 jaar, mooi type
hoofd met lichte stop. Oog toont leeftijd. Goed
gebouwd. Ovaal bot, lange voeten. Laat zich
onvoldoende beoordelen. Goede vacht, staart
correcte lengte. Gangwerk toont leeftijd. 4 zeer
goed. Arwen, eigenaar E. Koevoet. 10 1/2 jaar
oude teef in goede conditie. Mooi hoofd, oog en
oor. Correct gebit. Mooi gebouwd goed li
chaam. Correct bone. Mooie lange voeten.
Goede vacht en staart. Soepele gangen. 2 uit
muntend.

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

Echt, 6 Juli 2019
Keurmeester: R. Blessing (DE)
Teven:
Openklas: Daya Wakanda Tachunga*, Eige
naar: L. van Hoof. 1 uitmuntend BOB
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Indien onbestelbaar:  
Vespuccistraat 13, 5665 GM, GELDROP


