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Voorwoord door de voorzitter
Hallo iedereen,

Ik geef het toe. Ik zit een beetje met een “writers-
block”…… Dit overkomt mij niet veel. Meestal
weet ik heel goed wat ik in het voorwoord aan
jullie wil vertellen. Nu is dat wat minder…. Ver
wacht in dit voorwoord dan ook geen bevlogen
proza. Ik kies hier voor een wat zakelijker verhaal.
Mag het?

Dit “writers block” wil niet zeggen dat we nergens
mee bezig zijn. Integendeel. Persoonlijk ervaar ik
de laatste weken niet als “rustig”. We waren hier
thuis, maar ook als bestuur behoorlijk actief.
Zoactief zelfs dat ik het gevoel heb dat het voor
sommige bestuursleden momenteel echt wel
wat minder mag, zodat het een beetje leuk blijft.

Waarmee is uw bestuur dan zo druk bezig? Wel,
daar kan ik misschien wat meer klaarheid in
brengen.

Dat we bezig zijn met het aansturen van de fok
kerij vanuit de gedachte van het centrale fokbe
leid, dat zal u allen wel helder zijn. Daarbij gaat
het om: het opvolgen van mogelijke combina
ties, opgroeiende pups, evoluties op de leden
lijst, ontwikkelingen op vlak van gezondheidson
derzoeken….

Ook de concrete begeleiding van loopse teven,
dekkingen, nesten, pups en de plaatsing ervan
waren deze zomer en herfst een behoorlijk inten
sieve bron van inzet.

Zoals aangegeven op de ALV beloofde uw be
stuur werk te maken van nieuwe verkoopover
eenkomsten. De huidige, oude, verkoopover
eenkomsten bevatten steeds meer formulerin
gen en invalshoeken die in de huidige kynologi
sche context niet meer te handhaven zijn. Onze
huidige overeenkomsten komen bepaald ar
chaïsch en misschien wat wereldvreemd over in
de huidige kynologische wereld waarin de juridi
sering een steeds grotere rol gaat spelen. Pup

kopers blijken steeds minder te kunnen leven met
het feit dat hun pup géén wasmachine, maar
een levend wezen is. Ondanks de vele inspan
ningen die fokkers doen om een verantwoord
nest te fokken, hangt de vrees van de juridische
klacht en de vraag tot schadevergoeding, om
wille van het “onzorgvuldige”, steeds meer als
een verlammend zwaard van Damocles boven
hun hoofden. Binnen onze eigen rasvereniging
is dit soort toestanden gelukkig nog niet aan de
orde geweest. Toch mogen we niet blind zijn voor
deze problematiek. Daarom gingen we op zoek
naar nieuwe vormen van verkoopovereenkom
sten. Hierbij stelden we ons wel verschillende
prioriteiten: de rechten en plichten van alle be
trokkenen moeten helder omschreven worden;
het centrale fokbeleid moet zijn rol kunnen blijven
spelen; de nodige bescherming en begeleiding
moeten aan de individuele hond én de popula
tie worden gegarandeerd; juridisch moet het
een correct verhaal zijn….
 
Zo gingen we aan de slag met een juriste (on
dertussen advocaat). Langzaam maar zeker
groeide er een nieuw concept, waarbij het hui
dige contract zou worden ontkoppeld in verschil
lende overeenkomsten. Koop- en samenwer
kingsovereenkomsten die vanuit de specifieke
invalshoek van de betrokkenen worden opge
steld. Dit gaat dus om koopovereenkomsten voor
de pupkoper, samenwerkingsovereenkomsten
met de NVSWH voor de eigenaars van de vader-
en moederdieren en samenwerkingsovereen
komsten tussen de NVSWH en de pupkopers. Het
lijkt méér dan vroeger, maar het is persoonlijker
en veel gerichter op de concrete situatie.
We hopen hier nu zeer snel klaar mee te zijn.
Mogelijks komt er een Bijzondere Algemene Le
denvergadering waarin we dit dan, samen met
jullie, proberen af te ronden. 
Lees verder op pagina 5
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Artikelen en foto's voor het
clubblad
Wilt u een tekstuele bijdrage leveren aan het
clubblad? Mail naar
clubblad@saarlooswolfhonden.nl
Ook zijn wij altijd op zoek naar mooie foto's. Wij
zien ze graag tegemoet!

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

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

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

Lidmaatschap
De NVSWH zet zich in voor het behoud van de
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 Ananda en Amyr
Moeder is Iaret en vader is Malek van de
Wolfsdreuvnik
Eigenaar Ananda: R. Heininga 
Eigenaar Amyr: A. Servaas
 
 

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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Een ander “hot item” is de pupprijs.
 
Dit werd ook al besproken op de ALV.  Op basis
van de reële cijfers van de laatste nesten gingen
we als bestuur verder aan de slag met deze
problematiek. Op basis van de cijfers werd im
mers nog maar eens duidelijk, dat de huidige
prijsopzet, slechts in enkele situaties kostendek
kend kan zijn. Dat onze leden een nest-avontuur
met een negatief saldo afsluiten, kunnen we toch
als weinig bemoedigend beschouwen. Het is dus
ook de opdracht om een rechtvaardig en billijk
evenwicht te vinden tussen de vele factoren die
meespelen in de eindafrekening van alle betrok
kenen. Dit zijn dan de fokker, de reueigenaar, de
pupkoper en de NVSWH. Er spelen vele factoren
een rol in dit verhaal. Zo moeten we rekening
houden met de kosten die men moet maken om
de hond klaar te maken voor de fok, de begelei
ding van de teef tijdens de loopsheid, de kosten
van de bevalling, voeding van pups, vaccinaties
en ontworming, gezondheidsonderzoeken van
de pups, administratieve kosten voor het verkrij
gen van stambomen, afdracht aan de vereni
ging, 15 weken regeling…
 
Binnen uw bestuur wordt hier momenteel druk
over overlegd. De voorstellen gaan ter overwe
ging heen en weer. Langzaam aan groeien de
voorstellen naar mekaar toe en komt er meer
klaarheid in dit verhaal. Het verhaal is bijna klaar
voor toetsing op een ALV of een BALV, zodat dit,
liefst samen met de nieuwe overeenkomsten, in
gebruik kan worden genomen.
 
Dat we momenteel actief zijn in een geglobali
seerde samenleving, waarin door de social
media, de wereld in onze achtertuin is komen te
liggen, dringt de noodzaak tot samenwerking op
velerlei vlak zich steeds meer en meer op. Zo
stond uw bestuur vorig jaar als simulerende
kracht achter de opstart van Saarloos Wolfdog
International. Ondertussen werd de 2 e samen
komst georganiseerd door de AVLS. Verderop in
dit clubblad kan je hierover meer lezen.
 
Persoonlijk vind ik dit een erg belangrijk deel van
een goede coaching van de Saarlooswolfhond
naar een positieve toekomst toe. Naar mijn ge
voel loopt alles nog een beetje stroef en is het
zoeken naar een juiste dynamiek in deze orga
nisatie. Maar al doende zal de SWD-i zich wel
ontwikkelen tot een belangrijke speler in de we
reld van de Saarlooswolfhond. Er zijn vele ver
schillen tussen alle betrokken rasverenigingen,
maar toch is er voldoende dialoog, zodat stap

pen naar een groeiende verbondenheid in de
toekomst kunnen worden gezet.

Tijdens dit overleg van SWD-i ging er veel aan
dacht naar het outcrossgebeuren. Dit was te
recht.
Daarom dat we in dit clubblad ook nog even wat
basisinfo over ons outcrossproject meegeven.
Toch moeten we er over waken dat de outcross
niet hét dominante thema wordt binnen de
werking van de rasverenigingen. Er zijn nog zo
vele andere thema’s die moeten behartigd
worden en waar we voldoende aandacht voor
moeten behouden.

Als bestuur zijn we erg blij dat het samenwerkings
verband van de Nederlandse Hondenrassen
zich op een nieuwe wijze kan inbedden in de
structuren van de Nederlandse Kynologie. Er is
een directe betrokkenheid gekomen van uit de
Raad Van Beheer en de communicatielijnen zijn
kort en directgeworden. In de persoon van mevr.
Gabri Kolster hebben we ook een echte pleitbe
zorger als portefeuillehouder voor de Nederland
se Rassen. De samenwerking lijkt erg prettig te
worden. Dit is een evolutie die ik persoonlijk zeer
toejuich. Binnen dit samenwerkingsverband zijn
we op zoek naar concrete acties en projecten
waar alle deelnemende rasverenigingen een
meerwaarde kunnen genereren. Momenteel
lopen er al enkele ideeën, maar de concrete
uitwerking is er nog niet. Ik ben er echter van
overtuigd dat die er zeker zal komen. Het enga
gement van de NVSWH naar de organisatie van
De Nationale, blijft in ieder geval bestaan. We
kunnen immers terug kijken op een zeer geslaag
de show die uiteindelijk ook een fraai financieel
resultaat kon tonen.

Wanneer ik terugkijk naar al de hier boven ge
noemde activiteiten, dan besef ik weer eens
hoeveel tijd er in gekropen is. Niet alleen voorbe
reidingstijd, maar ook vergader- en verplaat
singstijd. Uit nieuwsgierigheid, al schrijvende,
opende ik even mijn Exel document met mijn
NVSWH verplaatsingen en zag dat ik na de KCM
op 30/05 tot op heden 6137km gereden heb voor
de NVSWH. Hierin sta ik niet alleen. De werking
van uw bestuur is niet zo milieuvriendelijk……
Toch iets om even over na te denken…

Dit clubblad is, normaal gezien, het laatste dat
jullie in deze vorm zullen ontvangen. Als bestuur
waren we op zoek naar een alternatief, dat even
betaalbaar is en met een veel gebruiksvriende
lijker programma voor de redactie. Dit werd on
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dertussen gevonden. Het formaat zal even wen
nen zijn voor ons allen.

De winter staat nu toch echt voor de deur.
Daarmee stijgt ook de hoop op loopse teven en
pups. Maar die zijn er nog niet.
Om die volgende generaties goed te kunnen
begeleiden is het erg belangrijk dat we een goed
zich te hebben op de jonge honden gefokt
binnen het gecentraliseerde fokbeleid. De jon
gehondendag op 24/11 is hiervoor een uitgele
zen moment. Graag zie ik jullie daar allen terug.
Ook de Winner is een vaste datum en plaats van
afspraak!

Geniet in ieder geval van de winter. Hopelijk
wordt het nog eens een échte! Zodat de komen
de
feestdagen sfeervol kunnen verlopen. De eerst
volgende feestdag is Sinterklaas. Een fantastisch
kinderfeest. Ik kijk er naar uit. Zolang hij iets in mijn
schoentje legt, blijf ik het zetten en geloven in de
brave goede man en supporteren voor zijn
knecht, welke kleur hij ook mag hebben. Uw
voorzitter is ook maar een man en de vrouwen
onder jullie weten dat mannen altijd een beetje
kind blijven. Dat is ons “jongenshart”…..
Met dat “jongenshart” groet ik jullie allen!
 
Jan Verbeeck
Voorzitter.
 
PS, Na het voorwoord te beginnen met de mel
ding van een “writers block” en daarna al deze
letters te tikken, hoop ik van harte jullie allen niet
te veel geïrriteerd te hebben. Zo ja, mijn excuses.
Hier moeten dan wat emoticons bij denk ik…..
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Titeren!
Voorheen heeft u al eens een artikel van mijn hand kunnen lezen over vaccineren van honden.
Daarin werd besproken waartegen gevaccineerd kan worden en wanneer welke vaccinatie gege
ven wordt.
In het kort: Er kan gevaccineerd worden tegen Hepatitis, Parvo en Distemper, de zgn ‘core’-vacci
naties en tegen Rabiës, Ziekte van Weil, Kennelhoest en de ziekte van Lyme.
Een bedrijfsmatige fokker is wettelijk verplicht een pup de core vaccinaties te laten geven voor de
leeftijd van 7 weken en 7 dagen voor de pup verkocht wordt. 7 weken is de leeftijd waarop een
pup wettelijk gezien bij de moeder weg mag. Een fokker aangesloten bij een rasvereniging met
een VerenigingsFokReglement (VFR) dient volgens dat VFR te vaccineren. Bij grensoverschrijding
is het bij de meeste landen wettelijk verplicht een zoogdier tegen Rabiës te vaccineren 21 dagen
voor de daadwerkelijke grensoverschrijding.  
Verder kan er nog gevaccineerd worden tegen de ziekte van Weil, Kennelhoest, en de ziekte van
Lyme. 
 
De genoemde vaccinaties, behalve de nest vaccinatie bij de bedrijsmatige fokker en de rabiës bij
binnenkomst in een land, zijn niet wettelijk verplicht. Echter, de meeste pups worden volgens een
vaccinatie schema op 6, 9 en 12 weken gevaccineerd met de core vaccinaties en tegen de ziekte
van Weil.
 
Soms wordt de laatste vaccinatie van het schema niet op 12 weken gegeven maar uitgesteld tot
enkele weken later. Het schema is zo opgesteld en wordt zo toegepast, vanwege de maternale
afweer van een pup. Dit is de afweer, tegen Hepatitis, Parvo en Distemper, die een pup meekrijgt
van zijn moeder er vanuit gaande dat de moeder afdoende tegen deze ziektes gevaccineerd is.
Zolang die maternale afweer aanwezig is, zal een vaccinatie niet aanslaan. Bij de ene pup is die
maternale afweer al snel gedaald, bij de andere op een wat latere leeftijd. Met het gehanteerde
schema wordt een groot deel van de pups beschermd.
 
Al met al wordt er nogal wat in zo’n pup ingespoten. Als je alles vaccineert, kom je in totaal op 9
vaccinaties in de eerste maanden, omdat sommige vaccinaties ook nog geboosterd moeten
worden. Natuurlijk wordt niet elke pup met elke mogelijke vaccinatie ingespoten. In de keuze voor
welke vaccinatie wanneer, zul je een afweging moeten maken van risicofactoren en noodzaak.
Bescherming is belangrijk, maar overal tegen vaccineren is misschien niet noodzakelijk.
 
 
……”Met het gehanteerde schema wordt een groot deel van de pups beschermd…..”
 
Hoe weet je nu of je pup daadwerkelijk beschermd is na een vaccinatie? 
Het schema is dan wel zo opgesteld dat de meeste pups beschermd zijn, maar zeker weten doe
je het niet. De pups waarbij de maternale afweer snel daalde, die zijn wel beschermd, maar er zijn
pups die veel langer dan drie of vier maanden een maternale afweer houden die te hoog is om
een vaccinatie zijn werk te laten doen.
Al met al levert het vaccineren volgens het schema een schijnveiligheid op. Je bereikt de meeste
pups, maar niet allemaal. Omdat je toch wel graag zeker wilt weten of je dierbare pup beschermd
is en om een heleboel vaccinaties te voorkomen op een moment dat de maternale afweer nog te
hoog is en die onnodig belastend zijn voor zo’n kleine pup, is er een test ontwikkeld om te bepalen
of er antistoffen in het bloed van de pup aanwezig zijn tegen Hepatitis, Parvo en Distemper. Je kunt
dan meten of het dier al toe is aan een vaccinatie, maar ook krijg je zekerheid of de op het juiste
moment gegeven vaccinatie daadwerkelijk aangeslagen is of dat er mogelijk nog een herhaling
plaats moet vinden. Deze test is een zogeheten titer bepaling.
 
Hoe werkt dat nu, dat titeren?
In plaats van op de leeftijd van 6 weken een vaccinatie te geven, wordt een kleine hoeveelheid
bloed afgenomen en hier wordt een titer test op gedaan. Uit deze test zal blijken of de pup in
kwestie antistoffen tegen de 3 genoemde ziektes in het bloed heeft. Het gaat hier dan om mater
nale afweer, dus de antistoffen die de moederhond met de eerste melk, het colostrum aan de pup
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heeft meegegeven, de pup is per slot van rekening nog niet gevaccineerd. Als er geen of te weinig
antistoffen zijn, kun je de pup vaccineren. Het immuunsysteem van de pup zal de indringers uit het
vaccin bevechten door de aanmaak van antistoffen en leren om in de toekomst deze ziektes te
weren, mocht de pup daarmee in aanraking komen.
 
Zijn er wel voldoende antistoffen, dan heeft vaccineren geen zin. De antistoffen, meegekregen van
mama, vechten de verzwakte of dode ziekteverwekkers uit het vaccin af en het immuunsysteem
van de pup wordt niet getriggerd om zelf antistoffen aan te maken.
 
Om één en ander te verduidelijken zal ik het verloop van deze testen, zoals ze uitgevoerd zijn op
Nikandowanhowee, bespreken.
 
Foto 1:
Nikan is op 11 april geboren en op 22 mei (6 weken leeftijd) is in het nest een beetje bloed afge
nomen en op de dierenkliniek getest.  De waardes in het bloed worden door middel van een ver
kleuring op een strip aangegeven en vergeleken met een controle lijst. Uit deze vergelijking komen
dan waardes tussen de 0 en 6. Als de waarde 1 of 0 is, kan er gevaccineerd worden. Zijn de
waardes hoger, heeft vaccinatie geen zin.
Er zitten 4 stippen op een teststrip. De bovenste is een controle stip en deze bepaalt het ijkpunt op
de controlelijst. Vervolgens respectievelijk Hepatitis, Parvo en Distemper. De waardes van de anti
stoffen die Kayitah meegegeven heeft aan Nikan waren op 6 weken leeftijd;

H(epatitis)  S1
P(arvo)        S3
D(istemper)S4
 
In principe zou je aan de hand van deze waardes dus
vaccineren tegen Hepatitis en nog niet tegen Parvo en
Distemper. Hier loop je echter tegen het probleem aan dat
niet alle vaccinaties los te verkrijgen zijn, maar altijd in

combinaties. De zogeheten cocktails. De kleine cocktail is DP en de grote is HPD. Parvo is wel een
los verkrijgbare vaccinatie. Als je nu zou vaccineren, krijg je waarschijnlijk wel een bescherming
tegen Hepatitis, maar niet tegen Parvo en Distemper. Om die reden wordt op dit moment nog niet
gevaccineerd. Van de drie genoemde ziektes is de Parvo eigenlijk leidend en wordt een cocktail
gegeven als de titerwaarde voor Parvo laag is.
 
Foto 2:

Voor het titeren worden de leeftijden aangehouden van het
vaccinatieschema, dus de volgende titerbepaling was op
9 weken.
H:           S1
P:            S3
D:           S4
Zoals je hier aan af kunt lezen, zijn de waardes van de
maternale afweer niet gedaald in de tussenliggende drie

weken.  Omdat ik het belangrijk vindt dat mijn honden in ons waterrijke Nederland beschermt zijn
tegen de Ziekte van Weil en omdat Nikan naar de puppycursus gaat, is besloten om op dit meet
moment wel te vaccineren tegen Weil en Kennelhoest.  Nikan heeft dus 2 vaccinaties gekregen op
de leeftijd van 9 weken. Dit waren zijn eerste vaccinaties.

 
Foto 3:
Op de leeftijd van 12 weken is een nieuwe titerbepaling
gedaan.
H:           S1
P:            S1
D:           S2
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Omdat op 12 weken blijkt, uit de titertest, dat de afweer tegen alle ziektes is afgenomen en zo laag
is dat deze in de komende weken zeker te laag gaat worden is Nikan op deze leeftijd voor de 1e
keer gevaccineerd met de zogeheten grote cocktail. De oplosstof voor deze cocktail kan water
voor injectie zijn, maar ook de vaccinatie tegen de Ziekte van Weil. Omdat de Ziekte van Weil een
vaccinatie is die de 1e keer geboosterd dient te worden, dat wil zeggen herhaald na een aantal
weken, om een optimale bescherming te bieden, is hier een zogeheten L4 oplossing gebruikt. Nikan
heeft dus naast de grote cocktail ook een booster voor de Ziekte van Weil gekregen in 1 injectie.
Hij heeft nu drie vaccinaties gehad.
 
Foto 4:
Om er zeker van te zijn dat de cocktail zijn werk gedaan heeft, wordt er een controle titer gedaan
na een aantal weken. Na 5 weken (dit was eigenlijk iets te lang, liever na 3 of 4 weken) is er opnieuw
een heel klein beetje bloed afgenomen bij Nikan. Hij was toen 17 weken oud en uit de titertest bleek
het volgende:

H:           S6
P:            S0
D:           S4
De vaccinatie heeft voor het juiste effect gezorgd in het geval van
Hepatitis en Distemper. Deze waardes zijn mooi gestegen, wat bete
kent dat Nikan’s eigen afweersysteem antistoffen heeft gemaakt

tegen deze ziektes. Echter was er waarschijnlijk nog net iets teveel afweer tegen Parvo vanuit
Kayitah aanwezig. Dit onderdeel van de vaccinatie heeft geen effect gehad en de maternale afweer
is nog verder gedaald. Nikan had op dit moment dus geen afweer tegen Parvo. Zoals eerder ge
schreven, is deze vaccinatie los verkrijgbaar en die is aan Nikan gegeven. We zitten nu op 4 vac
cinaties.
 
Foto 5:

Vier weken later is er een controletiter uitgevoerd met de volgende
uitslag:
H:           S4
P:           S5
D:           S5
 

Nikan is nu 5 maanden oud en uit de uitslag blijkt dat hij optimaal beschermd is door zijn eigen
immuunsysteem tegen de drie ziektes. Omdat hij nu helemaal klaar is, is op deze leeftijd een rabiës
vaccinatie gegeven zodat we na 21 dagen ook de grens over mogen met Nikan, bv naar de
wolvenwandeling op 27 oktober. Totaal 5 vaccinaties.
Uit de verandering in de waardes van H en D, blijkt dat het een actief proces is in een jong, zich
nog ontwikkelend, lichaam. Om die reden wordt over 1 jaar, als Nikan ruim anderhalf is, een
nieuwe titerbepaling gedaan. Mogelijk blijkt daaruit dat de waardes gedaald zijn en moet er mis
schien opnieuw gevaccineerd worden. Echter, doordat we op deze manier gewerkt hebben en er
op de juiste momenten is gevaccineerd, is de kans zeer groot dat Nikan’s eigen lichaam de zaak
op peil kan houden en zelfs zogeheten ‘memory cells’ aangemaakt heeft. Als zijn lichaam inderdaad
een geheugen aangelegd heeft voor de afweercellen en bij een mogelijke infectie op de juiste
manier kan reageren en de ziekteverwekkers afweren, is de kans heel groot dat Nikan de rest van
zijn leven niet meer gevaccineerd hoeft te worden met de cocktail van drie Core vaccinaties. Wel
zal hij om de drie jaar getiterd worden om de waardes te controleren, ook omdat er afgesproken
is in de beroepsgroep om niet af te tekenen in een paspoort voor langer dan drie jaar, omdat de
fabrikanten van de vaccins in hun bijsluiters geen langere garantie geven.
De ziekte van Weil kan niet getiterd worden en dat heeft ook niet veel zin omdat de vaccinatie tegen
deze bacteriële infectie waarschijnlijk niet zolang werkt. Deze vaccinatie zal dus jaarlijks herhaald
worden. Rabiës kan wel getiterd worden, maar bij grensoverschrijding is het wettelijk verplicht de
vaccinatie volgens een bepaald schema te geven en wordt een titerbepaling niet geaccepteerd.
De infectiedruk van Rabiës is in Nederland vrijwel nihil en over 1 jaar moet de vaccinatie herhaald
worden om geldig te blijven. Daarna om de drie jaar. Mocht zich de situatie voordoen dat we naar
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een gebied reizen waar Rabiës een reëel risico vormt, is een titerbepaling te overwegen om zeker
te weten dat hij beschermd is.
 
Kennelhoest en ziekte van Lyme zijn optionele vaccinaties die je geeft als de besmettingsgraad erg
hoog is (pension, shows of erg veel besmettelijk teken in een gebied) of gewoon omdat je het zelf
belangrijk vindt om een bescherming tegen die ziektes te hebben bij je hond.
 
Door op deze manier te werken heeft Nikan over een periode van 5 maanden verdeeld 5 vaccina
ties gekregen. Hiermee heb ik de belasting voor zijn jonge lijf tot het mogelijke minimum beperkt
en is hij met zekerheid beschermd tegen de ziektes waarvan ik het belangrijk vind dat hij ertegen
beschermd is en voldoet hij aan de wettelijk eis voor grensoverschrijding. Ook voldoet hij aan de
eisen die gesteld worden voor een cursus, show of pension. Een zorgvuldige afweging van risico
factoren en noodzaak met de minst mogelijke belasting en geen onnodige vaccinaties.
 
 
Mocht je meer informatie willen of nog vragen over het titeren, kun je me altijd bereiken via het
secretariaats mailadres: secretariaat@saarlooswolfhonden.nl
 
 
 
 

Zien we u ook op de Winner?
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Uitnodiging Jonge Honden Dag
Zondag 24 November organiseren we een (actieve) jonge honden dag in Zoetermeer, op het
terrein van en met ondersteuning van het team van de Hondenschool Zoetermeer.
We zijn erg benieuwd naar de ontwikkeling van de jongste generaties Saarlooswolfhonden en
willen hen graag eens samen met u bekijken en bespreken. Zitten we nog op de goede weg? Welke
stappen moeten we zetten voor de toekomst? De aandacht zal specifiek naar de 3 laatste gene
raties uitgaan. Dit zijn natuurlijk niet allemaal jonge honden meer, maar het is belangrijk om ook
de (groot)ouders te zien. Wat is er doorgegeven van de eigenschappen waarop we de (groot)
ouderdieren geselecteerd hebben? 
Deze besprekingen zijn leerzaam en geven meer inzicht in de fokkerij en de keuzes die we kunnen
maken en gemaakt hebben.
 
 
Programma:
Opdat de honden de benen kunnen strekken na de autorit zullen we de spits afbijten met een
aangelijnde wandeling door het mooie Buytenpark. De wandeling begint en eindigt bij de parkeer
plaats bij het terrein van de Hondenschool Zoetermeer.   
11:00 Wandeling Buytenpark, verzamelen op de parkeerplaats 
          (achter AyersRock, Buytenparklaan 2a)
          Voor de jongen honden zal er een kortere wandeling zijn.
12:45 Verzamelen bij de Hondenschool Zoetermeer
13:00 Agilty en bespreking van de aanwezige nestgenootjes
 
Alles op een rijtje:
Voor wie: alle leden van de NVSWH en hun honden & geïnteresseerden in de Saarlooswolfhond
Wanneer:    zondag 24 November
Hoe laat:     Wandeling Buytenpark 11:00
                   Middagprogramma: 12:45 (einde 16:00)
                   Adres: Buytenparklaan 8, 2717 AX Zoetermeer
 
Goed om te weten:
Het clubhuis van de hondenschool heeft geen pinmogelijkheden, neem dus wat contant geld mee
voor een drankje en/of snack.
Het is een buitenlocatie, bij onverhoopte regen kan er in het clubhuis geschuilt worden.
Hester Goeman (hestergoemanphotography.com) zal deze dag aanwezig zijn om onze honden
te fotograferen.
 
Aanmelden:
In verband met de voorbereidingen en opdat we op het verzamelpunt kunnen wachten tot ieder
een aanwezig is, is het prettig om te weten wie er allemaal komt. Je kunt je aanmelden via Nanouk
Immers (Immers@saarlooswolfhonden.nl)
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Kalender 2020
 
Kijkt u er ook al naar uit? De nieuwe jaarkalender van de NVSWH.
 
Ook dit jaar zullen we weer een NVSWH-Kalender uitgeven. Op verzoek van vele weer in het ver
trouwde a3 formaat, op 200 grams papier in HD kwaliteit met een zijde mat finish.
 
Kalender nu al bestellen: Stuur dan alvast een mail naar immers@saarlooswolfhonden.nl, en vermeld
daarbij het aantal kalenders en naar welk adres deze verzonden dienen te worden.

De kosten voor deze kalender bedragen slechts 10,- excl verzendkosten.
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Film opnames in Amsterdam voor afstudeerproject
 Afgelopen juni kwam er voor Misun een mooie last minute kans om te figureren in een afstudeer
project van de Amsterdamse Filmacademy.Voor een afstudeerproject werd er een Fictieve Com
mercial gemaakt. In deze commercial zou de actrice veranderen in een wolf.
 
Nu was het voor Misun ook wel prettig om na het werk alleen met mij naar Amsterdam te gaan en
zo even rust te hebben van de pup. Eenmaal aangekomen in Amsterdam was het toch wel even
wennen, allemaal nieuwe geluiden , mensen en geuren. De bedoeling was dat ze zoveel mogelijk
beeld materiaal van Misun zouden opnemen en dit verwerken in de “Commercial” .
 
Zoals mensen met Saarlooswolfhonden wel weten is dit voor de meeste honden niet echt makkelijk
om in een vreemde omgeving met vreemde mensen en apparaten die rare geluiden maken te
moeten presteren. Desondanks alles deed Misun het erg goed, zelfs toen er mensen met een
schemerlamp vlakbij zijn neus aan het rond draaien waren om zo de juiste licht effecten te verkrij
gen.
 
Alles werd gefilmd in de kamer van een van de studenten. Ondanks dat Misun al een dag op het
werk mee had gemaakt, en we met een aantal mensen, apparaten en een Saarlooswolfhond in
een kleine ruimte bent, het bijzonder goed ging. Ik was erg verrast door de professionaliteit van de
studenten en hoe alles georganiseerd was. Dit was wel een verrassing voor mij aangezien ik het
wel anders mee heb gemaakt met andere projecten. Er was veel respect naar Misun toe en ieder
een leek gecharmeerd te zijn van hem. De actrice vond Misun geweldig desondanks ze toch wel
een beetje moeite had met grote honden.
 
De studenten hebben aardig wat beeldmateriaal kunnen filmen, voordat Misun er klaar mee was.
Het eind resultaat is zeker mooi, natuurlijk hoop je nog meer beeld materiaal te zien van je eigen
hond, maar gezien de opdracht van de studenten, ben ik gelukkig met het resultaat.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bekijk de hle clip op: vimeo.com/344308150/cd9010c984
 
Ik wil Remy Mulder bedanken voor de leuke avond en de goede zorgen en natuurlijk een inside
view in de film wereld wat erg leuk en interessant was.
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Een fotoshoot
Begin augustus had een hobby-fotografe, Sandra, een bericht naar de NVSWH facebook gestuurd.
Ze melde dat ze hondenfotografe is, en dat ze bezig was met een projectje om alle 9 Ned. honden
rassen te fotograferen. Ze had ze ondertussen allemaal behalve de Saarloos, vandaar een verzoek
bij ons op facebook. Daar ik geen facebook gebruiker ben, stuurde Nanouk mij het berichtje door;
de fotografe woont namelijk in Beek (Neerbeek) en dat is min of meer bij mij om de hoek.
 
Ik had geen idee wat ze precies wilde, maar ik heb me bij haar gemeld en gevraagd of het niet
slimmer is om de honden ergens buiten te fotograferen. Saarlooswolfhonden in een kleine ruime is
meestal geen groot succes. Daar ze de andere rassen al bij haar in de studio had gehad wilde ze
ons, vanwege de uniformiteit, ook in de studio.
 
We hebben een afspraak gemaakt en Gonny en ik zijn met Ayka en Ohze naar haar toe gegaan.
Haar fotostudio was een klein zolderkamertje. Ons optimisme daalde behoorlijk, maar we waren er
nu toch en gingen aan de slag. Natuurlijk wilde ze puur de honden en niet ons erbij. Probeer onze
honden maar eens van afstand ergens stil te laten zitten, liggen of wat dan ook en het liefst ieder
apart.
 
De temperatuur steeg snel en het werd behoorlijk benauwd op dat zolderkamertje.Één ding kon
ze vergeten; honden zonder tong uit de bek, zou niet gaan lukken. Ze heeft er een uur lang driftig
oplos gefotografeerd, apart, samen en in alle standen. Ze was zelf zeer benieuwd naar het resultaat
en zou het natuurlijk met ons delen.

 
 
Een paar dagen later kregen we een mail met de volgende tekst:
 
Hallo Willem,
De foto’s zijn klaar. Het was denk ik wel de meest uitdagende studio
shoot tot nog toe voor mij en ondanks dat ben ik toch erg tevreden.
 
Voor ons was het ook een ervaring, maar we hadden niet anders
verwacht. We hebben wel iemand blij gemaakt.
 
Willem Cloosterman.
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Info wandeling over wolven
 
Zaterdag 19 oktober 2019, Bossen van Pijnven, Belgisch Limburg, leefgebied van de wolf.
Gids: Jan Loos van Welkom Wolf

 
De wandeling was georganiseerd door de Nederlandse en Belgische
vereniging van Saarloos Wolfhonden en stond onder leiding van Jan

Loos, een natuurliefhebber en wolvenkenner die al sinds jaren bezig is met het plegen van onderzoek
naar de wolf en zijn leefgebied. 
 
Na een afwezigheid van anderhalve eeuw is de wolf sinds 2011 weer gesignaleerd in België en sinds
2015 in Nederland. Jan en zijn collega’s waren al jaren voorbereid op de komst van de wolf. De
komst van de wolf was goed te voorspellen daar hij in Duitsland en Frankrijk al eerder was gesig
naleerd op nog geen 100 KM van de Nederlandse en Belgische grenzen.
 
Jan’s leven is niet meer hetzelfde na de melding van de wolf in Nederland en België. Jan wordt
vaak uitgenodigd door de media om verslag te doen of zijn visie te geven over de wolf in België en
Nederland. Het is een full time job om alle meldingen te checken en de media te woord te staan.
 
Grappig dat Jan juist met een groep van Saarloos Wolfhonden deze wandeling ging maken.
 
Jan gaf direct toe: Saarloos Wolfhonden geven hem ook hoofdpijn: veel valse meldingen van
mensen die een Saarloos aanzien voor een wolf, zelfs specialisten zien het vaak niet! Ook krijgt Jan
vaak de gekste meldingen, mensen zien tal van dieren aan voor een wolf, niet alleen Saarloos
Wolfhonden en Husky’s en andere honden, maar zelfs een doodgereden eekhoorn is gemeld als
wolf!  
 
De wolf die nu rond de bossen in Pijnven zit is overgekomen vanuit Nederland en is bij Budel Dorplein
richting de bossen bij Pijnven overgestoken. Het leefgebied van de wolf bij de Pijnvense bossen is
meer dan 200 vierkante kilometer.
 
Op dit moment loopt er in het gebied nog een mannetjes wolf (August) rond. Deze leefde samen
met een vrouwtjes wolf (Naya) in dit gebied maar sinds enige tijd wordt het vrouwtje vermist. Er
wordt ernstig rekening gehouden met het opzettelijk doden van het dier. 
 
Jan legt uit dat de wolf enorme afstanden aflegt en altijd op de paden loopt die door mensen zijn
gemaakt. De wolf verbruikt alleen energie die strikt noodzakelijk is. Vandaar dat hij niet zomaar
rondstruint in de bossen maar in een perfecte rechte lijn op zijn doel af loopt. Wolven die vermoeden
dat er andere wolven in hun gebied zijn leggen hun keutels op een kruispunt ter markering dat het
gebied van hen is. Jan verteld verder heel informatief en leuk over alles wat met wolven te maken
heeft en duit ook enkele verschillen met de hond (o.a. pootafdruk).
 
Het weer zit echt mee en de bossen zijn uitgestrekt en prachtig. We vermaken ons goed en na ca
2 uur zijn we weer bij onze vertrekplaats aangekomen. Sommige gaan nog “op café” in de bijlig
gende eetgelegenheid, de rest gaat weer terug naar huis. Al met al een geslaagde wandeling
voor de gene die zich niet op voorhand liet afschrikken door het weer!
 
Via de website welkomwolf.be, een initiatief waar Jan ook
deel van uitmaakt kun je meer leren over deze mooie dieren
en hun leefgebied. 
 
Robin
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Tweede Meeting Saarlooswolfdog International
 
Internationale Samenwerking 
26 oktober 2019, Eindhoven
 
Een jaar geleden vond de eerste meeting plaats waar rasverenigingen, die de belangen van de
Saarlooswolfhond vertegenwoordigen, samen rond de tafel gingen. Een intitiatief van de NVSWH,
om met als doel een gezonde, betrouwbare en vooral ook rastypische Saarlooswolfhond te
waarbogen, niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomst. Om onafhankelijk van fokbeleid en
keuzes tot een samenwerking te komen, gestoeld op onze gemeenschappelijke passie: De Saar
looswolfhond.
 
26 oktober 2019 vond de tweede bijeekomst plaats, waarbij de organisatie van de dag in de
handen lag van onze zustervereniging AVLS en de bezielde moderatie werderom in handen van
Carel Canta.

Op de agenda stonden onder andere een drietal lezingen, te weten
- Genetische Diversiteit: Dr.Ir M. Stoop
- NVSWH outcros beleid: J. Verbeeck
- AVLS outcrossbeleid: I. Pompen 

Het middagprogramma was gekenmerkt door discussie en de vervolgstappen stappen naar sa
menwerking op international niveau werden verder geconcetretiseerd en betrokkenheid van be
trokken verengingen verder bevestigd.
 
2020 zal de organisatie in handen zijn van onze Duitse zustervereniging de Saarlooswolfhund
Züchterbund. Er waren rasverenigingen en clubs uit Duitsland, Italie, Belgie, Frankrijk en Nederland
aanwezig. Niet aanwezige clubs en verenigingen zullen ook in het verdere verloop betrokken blijven/
worden. Namens de Raad van Beheer was Gabri Kolster aanwezig. 

 
 
 

16



NVSWH outcross, een korte samenvatting
 
Waarom Outcross
Over waarom een outcross noodzakelijk is, is al heel vaak gesproken. Al bij de erkenning van het
ras was de genenpoel klein en de inteelt hoog. In een gesloten stamboek met een soms te beperk
te fokkerij is de inteelt nu dusdanig opgelopen dat we aan de populatie kunnen refereren als een
tikkende tijdbom en zijn het aantal toekomstige mogelijke combinaties te beperkt. Sinds de jaren
80 is er een splitsing ontstaan in twee populaties, maar het weer samenvoegen van deze populaties
geeft echter slechts een te geringe, korte termijn, winst. Daarnaast is de gezondheidsproblematiek
van de populatie gefokt buiten het gecentraliseerd fokbeleid dusdanig dat, mede op basis van de
gezondheid, toestemming gevraagd en verleend is voor outcross. 
 
Kaders
U kunt zich voorstellen dat outcross binnen de Saarlooswolfhond populatie uit het centrale fokbeleid
van de NVSWH, enkel binnen duidelijke kaders en met strikte en goede afspraken kan plaatsvinden.
Afspraken over de werkwijze, de inzet van welke dieren, niet landgebonden, en welke nakomelingen
gebruikt gaan worden.  Deze beslissingen liggen, middels een mandaat van haar leden,  bij het
bestuur van de NVSWH in samenwerking met een fokcommissie.

Selectie criteria
We gaan ons niet vastleggen op een bepaald ras. Het gaat om het type, de gezondheid en de
allure van een mogelijk in te zetten hond. Zowel Saarlooswolfhond reuen als teven kunnen ingezet
worden in combinaties met andere rassen. Andere rassen uit rasgroep 1 of mogelijk zelfs uit heel
andere clusters. Wolfachtige verschijningen of juist honden met een lichaamsbouw en/of karak
tereigenschappen die aansluiten bij de Saarlooswolfhond, waarbij goede karakters, gewenste fy
sieke voorkomens en zeer goede staat van gezondheid zwaar meewegen. Zelfs niet FCI of nationaal
erkende rassen zouden middels aankeuring inzetbaar zijn.
 
Het spreekt vanzelf dat gezondheid een voornaam criterium is. Honden die ingezet gaan worden,
dienen aan de eisen gesteld binnen ons VFR te voldoen, maar indien nodig zal er zeker ook beslo
ten worden tot het doen van aanvullende onderzoeken. Welke onderzoeken wanneer, ligt niet vast.
Dit is niet zinvol omdat erfelijke ziektes zo gebonden zijn aan rassen. Het VFR behorende bij het in
te zetten ras zal leidend zijn in het doen van extra gezondheidsonderzoeken.
Enige twijfel op het gebied van gezondheid of karakter zal reden zijn om verder te zoeken naar een
meer geschikte partner.
Sommige aandoeningen, zoals bv DM, die met behulp van testen zeer beheersbaar zijn, zullen met
grote voorzichtigheid toegestaan zijn.
 
De genetische kenmerken zullen getoetst en de winst zal vastgelegd en in kaart gebracht worden
via DNA profielen, bij voorkeur via MyDogDNA.

Looptijd van het plan
Met één enkele outcross wordt geen oplossing gevonden. Dit is een project wat over meerdere
generaties dient te lopen, waarbij een genetische veelzijdigheid het doel is zonder de uiterlijke
verschijningsvorm en gedrag zoals beschreven in de rasstandaard uit het oog te verliezen.
 
Een looptijdevaluatie zal in eerst instantie na 15 jaar plaatsvinden. Het bestuur handelt met een
mandaat van de leden en heeft het vertrouwen van de leden gekregen. Op de ALV zal een direct
overleg met de leden plaatsvinden na het delen van een voortgangsevaluatie, om continuering
van het mandaat tot handelen van de leden te verkrijgen.
 
Evaluatie momenten
De nakomelingen, tot in de F5 generatie, zullen “ongoing” beoordeeld worden. Steeds zullen we
op de hoogte blijven van gezondheid en ontwikkeling op bv evenementen en bijeenkomsten, maar
er zijn ook vaste beoordelingsmomenten vastgesteld in het plan van aanpak, zoals dat goedge
keurd is door de Raad van Beheer, waarvan een uitvoerig verslag opgesteld zal worden. 
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Kort voordat pups naar hun nieuwe eigenaren gaan, dus nog in het nest, zal een eerste beoorde
ling plaatsvinden. Op de leeftijd van 22 maanden, als ook de VFR vereiste gezondheidsonderzoeken
zoals HD en oogonderzoek gedaan kunnen worden en als de nakomelingen 36 maanden zijn. Op
deze leeftijd zal een selectie plaatsvinden van dieren die verder gebruikt gaan worden in de fokke
rij. Dieren die op dat moment niet geselecteerd worden, worden echter niet direct afgeschreven.
Mogelijk worden zij op een later moment alsnog ingezet.
 
Tenminste twee jaarlijks zal er een outcross evaluatie plaatsvinden met terugkoppeling  naar de
Raad van Beheer. Jaarlijks zal op de ALV een voortgangsevaluatie gepresenteerd worden.

 
De eerste combinatie

De eerste combinatie volgde kort nadat het Plan van Aanpak was
goedgekeurd, maar was zeker geen korte termijn beslissing. 
 
Hoe zijn we tot deze combinatie gekomen? Wij hebben nooit gekozen
voor een ras, maar altijd gezegd: “we gaan voor een “individu”. We
zoeken een hond met een bepaald allure. 
 
We lopen tegen een kandidaat aan en gaan dan verder met onder
zoeken. Zo zijn we vier jaar geleden tegen Ivan aangelopen. Ivan (een
TWH)  was zo een hond die ons direct opviel door zijn allure. Een
stabiele, krachtige reu, met een wolfachtige uitstraling. Een ietwat
terughoudende, maar vriendelijke reu, die zich ook evenwichtig
toonde naar andere honden. Contact met de eigenaar werd gelegd,
gesprekken en ontmoetingen volgden en werden gevolgd door nog
meer gesprekken. Rasspecialisten werden informeel bevraagd, nako
melingen en nestgenoten werden beoordeeld en een DNA profiel bij
MyDogDNA aangemaakt. Gezondheidsinventarisaties werden ge
maakt, stamboom analyses gedaan en grote medewerking bij de
eigenaar gevonden.
 
De eerste twee pups zijn een feit, we zien ze graag beide weer terug
op de komende Jonge Hondendag.
 
 

En nu? 
Met een enkele outcross zijn we er niet, de noodzaak tot genetische diversiteit is hoog, maar met
outcross komt ook een zwaar gevoelde verantwoordelijkheid, naar u als onze leden, maar nog
meer naar ons mooie unieke ras. Er is momenteel nog geen tweede outcross gepland, we zijn druk
bezig met het onderzoeken van de verschillende mogelijkheden.
We horen ook graag uw ideeën en feedback!
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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!
 
 Emekah Eowyn Timberley 11.05.2005 - 22.08.2019
Anneke Resink stuurde ons het verdrietige bericht dat ze afscheid hebben genomen van Mekah.
Op 22 augustus 2019 hebben wij de moeilijke beslissing genomen om onze saarlooswolfhond in te
laten slapen. Mekah is 14 jaar, 3 maanden en 11 dagen geworden.
 
Volledige naam:
Emekah Eowyn Timberley
geboren: 11-05-2005
 
Emekah was een docher van Hagarov en Tundra Tangara Timberley. Wij wensen de familie Resink
sterkte in deze tijd van afscheid.
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Rotterdam, 24 Augustus 2019
Keurmeester: R. Doedijns
Teven:
Openklas: Daya Wakanda Tachunga*, 
Teefje van een mooi type, zou iets meer stabiliteit
in bovenbelijning kunnen hebben, voldoende
beenlengte, voor- en achter goed gehoekt,
goed gevormde krachtige voeten. Aantrekkelijk
gevormd hoofd met volle voorsnuit, scharend
gebit met goed ontwikkelde elementen. Goede
vacht, kwaliteit en kleur, tikkeltje te sterk hellend
bekken, lekker vrij ringgedrag, prima presentatie.
1 uitmuntend

Golden Dog Trophy, Luik (BE), 27
Juli 2019
Keurmeester: M. Vermeire (BE)
Teven:
Openklas: Daya Wakanda Tachunga*, eige
naar L. van Hoof. 2 uitmuntend

Echt, 6 Juli 2019
Keurmeester: R. Blessing (DE)
Teven:
Openklas: Daya Wakanda Tachunga* , eige
naar L van Hoof. 1 uitmuntend BOB

Luxemburg, 31 Augustus 2019
Keurmeester: D. Spruyt (BE)
Teven:
Openklas: Daya Wakanda Tachunga*, eige
naar L. van Hoof. 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:

Langdorp, 1 September 2019
Kampioensclubmatch BSWV 
Keurmeester: J. Wulteputte (BE)
Teven:
Openklas: Daya Wakanda Tachunga* , eige
naar L. van Hoof. 3 jaar oude teef. Mooi totaal
beeld. Parallel neus schedel met matige stop en
goede wigvorm. Volledig scharend gebit, met
heel goed aansluitende lippen. Donker pigment.
Goed geplaatste ogen naar vorm en kleur. Goed
aangezette en gedragen oren. Goede halsrug
belijning, maar rug mocht iets strakker. Goede
vorm en diepte van borstkas, licht opgetrokken
buik. Mooie voor- en achterhandshoeking met
veerkrachtige polsen. Kroep licht aflopend.
Correct aangezette en gedragen staart. Typisch
en vlot gangwerk. Goede vachtstructuur. Open
en stabiel karkater. 2 uitmuntend

Chalette sur Long (FR) 22 Septem
ber 2019
Keurmeester: A. Pouvesle (FR)
Teven:
Openklas: Daya Wakanda Tachunga*, eige
naar L. van Hoof. Sujet femelle. Dentition complè
te en ciseaux. Tête pouvait plus lupoïde. Excel
lent oeuil et couleur, oreilles placées un peu
basse. Très bien ossature, angulations avantes
et arrières. Mouvement regulier de bonne ampli
tude. Ligne de dos tendance à manquer de
fermeté. Excellent condition, caractère et pre
sentation. uitmuntend
Kampioensklas: Khalibisnya Maginwulf Millesys*,
eigenaar D. Levy. Sujet élégant. Excellente tête :
excellent rapport crâne - chanfrein, excellent
œil, forme et couleur, oreilles excellentes. Excel
lente encolure Excellent ossature. Ligne de dos
excellente. Excellent mouvement typique, régu
lier et avec classe. 1 uitmuntend, BOS
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Bleiswijk, 2 November 2019
Keurmeester: R. Douma
Reuen:
Kampioensklas: Mysmoke van de Wolfsdreuvnik,
eigenaar J & K Verbeeck Tonnard. 5 jaar, impos
sante reu. Toont heel veel type. mooi rijzig lang
gestr. wigvormig hoofd + parallelle lijnen. Pr.
geplaats geel oog. Prima scharend gebit. Prima
oor. Goede hals. Tiptop lichaam + juiste hoekin
gen rondom. Staat goed op de benen + voeten.
Mooie wolfsgrijze kleur. Hij gaat gemakkelijk en
statig door de ring. Zeer fraaie rasvertegenwoor
diger. 1 uitmuntend. BOB 

Bundessieger, Dortmund (DE), 13
Oktober 2019

Keurmeester: A.Kazmierski (PL)
Reuen:
Kampioensklas: Omer, eigenaar Dhr en Mevr
van der Geer- De Wit Cornelis. Ex. in type, size and
general expression, moves freely, ex. behaviour.
1 uitmuntend.  

Leuven (BE), 26 Oktober 2019
Keurmeester: R. Vanhoenacker (BE)
Teven:
Kampioensklas: Daya Wakanda Tachunga*,
eigenaar L. van Hoof. 1 uitmuntend. BOB

Karlsruhe (DE), 10 November 2019
Keurmeester: C. Rossier (CH)
Reuen:
Kampioensklas: Osharik, eigenaar: S. Gotsch.
Grosser sehr typ. Wesen, mit Korr. Wesen, Super
Haarkleid, in allen Teilen zum standard einzig
Kruppe kontte besser sein. In der Bewegung eher
etwas verhalten aber guter Balance.1 uitmun
tend. BOB
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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
 

Gemiste showuitslag Clubmatch
Helaas is er in het overzicht van de Club
match een fout gemaakt en een showuitslag
niet geplaatst. Deze plaatsen we graag als
nog:
Teven:
Fokkersklas: Harawyn Polderwolf Baby
Willow* eigenaar E. van der Molen. 3 jaar
oude wolfsgrauwe teef, goede maat. Wat
compact gebouwd. Zeer vrouwlijk, wolfachtig
tevenhoofd, voldoende wigvorm. Van voren
mocht de overgang van voorsnuit naar
schedel over de wenkbrouwenboog vloeien
der verlopen en zag graag meer opvulling
onder het oog. Goede oogkleur, mooi pigment,
schaargebit. Prima hoekingen voor. Goede
voeten, passend bot. In de acherhand meer
hoeking dan voor. Goed ontwikkeld lichaam,
iets aflopende ruglijn. Correcte staartlengte,
goed gedragen. Mooie vacht en vachtkleur.
Gangwerk is vlot, maar ze overstapt. Toont
zich vriendelijk maar heel terughoudend. 1
uitmuntend.
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Indien onbestelbaar:  

Vespuccistraat 13, 5665 GM, GELDROP


