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Beste leden,
                                                       Den Haag, 24 september 2014

We zitten al weer op de drempel van de herfst. We hebben de
derde clubmatch achter ons gelaten en kunnen terugzien op een
geweldig mooie en gezellige dag waarop de weergoden ons
gunstig  gezind waren.
 
Een mooie doorsnede van Saarlooswolfhonden uit de AVLS stal
kwam voorbij, waarbij opviel dat ook de buitenlandse Saarloos-
wolfhondenliefhebbers onze clubmatch ontdekt hebben. Verder-
op in dit blad de uitslagen en een sfeerimpressie van de clubmatch.
 
En dan een kynologische primeur:  ons eerste outcrossnest  is er.
Saarlooswolfhond Hara is bevallen van drie prachtige pups. Een
historische gebeurtenis die zonder de medewerking van de Raad
van Beheer niet tot stand had kunnen komen.  Verder  in het
clubblad zal ik nog op de outcross terugkomen.
 
De blikken zijn nu gericht op de volgende outcross. Deze zal
plaatsvinden onder een iets gewijzigde selectiecommisie, maar
voordat het zover is, zullen er eerst weer veel meer SWH x SWH
pups geboren moeten worden.
 
Want jullie weten het hopelijk  nog: er wordt slechts druppelsgewijs
nieuw bloed ingebracht van diverse (verwante) rassen. Werk aan
de winkel voor de clubleden en hun honden
Dus….meer pups a.u.b. Je merkt, de AVLS is volop in beweging,
want stilstand is achteruitgang.

Met vriendelijke groet,
Reinier van Wattum, voorzitter
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Onze doelstelling
De Saarloos Wolfhond is als ras gefokt door Leendert Saarloos (1884-1969).
De AVLS behartigt als rasvereniging de belangen van alle Saarlooswolfhonden,
ongeacht waar de hond is gefokt. Het is geen hond voor iedereen, maar voor
een kleine groep liefhebbers, die zijn kwaliteiten en beperkingen op waarde weet
te schatten. Het zeldzame en bijzondere ras heeft nog veel natuurlijke instincten.

De AVLS is erkend door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied. De
vereniging wil het ras voor de toekomst behouden en iedereen die de Saarloos
Wolfhond in zijn hart heeft gesloten, informeren over alle aspecten van het ras.

De fokkerij is in handen van toegewijde leden bij wie welzijn en gezondheid van
de honden altijd centraal staan. Het ras heeft een smalle en kwetsbare genen-
pool. Daarom wil de AVLS de genenpool waar mogelijk verbreden. Dit aspect
van ons fokbeleid zal voor het behoud van ons ras van onschatbare waarde zijn.

De AVLS verwelkomt iedereen, met of zonder hond, en kent geen ballotage.
Het enige wat we vragen is dat je als lid achter onze doelstellingen staat.
 
De statuten en het huishoudelijk reglement  vind je op onze website. Voor alle
vragen over gezondheidscertificaten, adreswijzigingen, lidmaatschap en verde-
re informatie, mail je naar: secretaris.avls@gmail.com
Bezoek ook onze website: www.avls.nl

Correspondentieadres:
Secretariaat AVLS, De Ruyterweg 11, 2665 AL Bleiswijk.

Lid worden
Wil je het werk van de AVLS steunen?
Word lid! Je kunt je aanmelden op:
www.avls.nl> vereniging> lid worden.

De contributie bedraagt € 27,50 per
jaar, te betalen voor 1 april.  (nieuwe
leden na 1 juli half geld).  Eenmalig
inschrijfgeld € 10. Gezinsleden € 17,50
per jaar.  Raadpleeg de website voor
meer informatie. www.avls.nl

De contributie overmaken op IBAN
banknummer:
 
NL 77 RABO 0115 957 707
BIC/Swift Code  RABONL2U
 
Ten name van: Ver. Voor Liefhebbers
van Saarloos. Onder vermelding van:
contributie.
 
Maak het jezelf en ons gemakkelijk en
vraag een automatische incasso aan.
secretaris.avls@gmail.com
 

Stuur ook eens een stukje in
Heb jij ook die onbedwingbare drang een leuk stukje te schrijven over je Saarloosje? Stuur dit dan voor 15 november
2014 naar johan.berends@avls.nl (zonder opmaak!) en doe er een paar mooie foto's bij in groot formaat.

 

4



Nieuw Leven
Nesten
► Baka Inu Halleluja Heavenly Hara (roepnaam Hara) heeft in de nacht van 14 op 15 augustus twee reutjes en een
teefje ter wereld gebracht. Allen wolfsgrauw. Het was het eerste outcross nest van de AVLS. De vader is Beloved White
Adventure Zayas, een Zwitserse Witte herder reu. Hara onderging een keizersnede om de pups te halen. Alle pups
maken het prima en ook Hara doet het goed, laat fokster Etta van der Molen weten.

► Fantamagoria di Canelupi (Lumen) heeft op maandag 25 augustus 9 pups geworpen. Het waren drie bosbruine en
drie wolfsgrauwe reuen en twee wolfsgrauwe teven. De negende pup, een bosbruine teef, heeft het niet gehaald. Ze
kwam levenloos ter wereld. Ze is gedoneerd aan het huisddiercodicil. Later overleden nog twee reutjes. Alle info over
dit nest vind je op de puppagina van de website.
 
Dekmelding
► Op zaterdag 23 augustus 2014 is Kaya Kadin van de Kilstroom (roepnaam Gaia) gedekt door Byela van Riva Odin
Thorgal. Als Gaia drachtig is, worden de pups eind oktober verwacht. Alle informatie vind je op de dekmeldingenpagina
van de AVLS website.

Waarom ook 
 
 
 
 
Waarom zou je een ogenschijnlijk mooi
en gezond ras “verpesten” met vreemd
bloed? Laten we er niet omheen draai-
en, omdat het nodig is!
 
De Saarlooswolfhondenpopulatie  be-
staat langzamerhand alleen maar uit
honden die allemaal broers, zusters,
nichtjes, neefjes, ooms, tantes,  opa’s
en oma’s van elkaar zijn. Wat zou je
hiervan denken binnen je eigen fami-
lie?  Een ongezonde situatie! En dat is
het ook.
 
Het ras is nu nog redelijk gezond, maar
als wij nu niets doen aan de te hoge
verwantschap, leidt dit in de toekomst
tot grote problemen.
Wetenschappers van Wageningen zijn
het erover eens: niets doen brengt het
ras in gevaar. Zelfs indien de geruch-
ten van in het verleden gemixte SWH
waar zijn.
 
Vruchtbaarheidsproblemen en nieuwe
(of meer) erfelijke ziekten steken dan
de kop op.
De oplossing om de te grote verwant-
schap controleerbaar te houden is
outcross: het gedoseerd en  gecontro-
leerd inbrengen van nieuw genetisch
materiaal door een ander ras in te
kruisen.  Gedoseerd wil zeggen dat we
dit  maar met mondjesmaat doen (de
druppelmethode). 

 
Dit ras dient zo mogelijk qua uiterlijk de
SWH te benaderen , maar genetisch
niet verwant te zijn.  We zullen niet
altijd hetzelfde ras gebruiken, ook hier
streven  we naar diversiteit. We mogen
dit echter niet te vaak doen. Het SWH
uiterlijk en gedrag moet in stand blij-
ven.
 
Gecontroleerd wil zeggen dat we er-
naar streven  om uitsluitend honden te
gebruiken die aantoonbaar  vrij zijn
van erfelijke gebreken.  Dit proces
wordt gecontroleerd en begeleid door
de selectiecommissie en het bestuur.
“Streven”  zeg je?
 
Ja, garanties kun je namelijk niet geven
op levend materiaal. De gebruikte
honden  worden getest  op wat moge-
lijk en noodzakelijk is. We werken met
levend materiaal. Spontane mutaties
zijn nooit uit te sluiten, dit geldt overi-
gens ook voor niet-outcross nesten.
 
Niets doen, achterover leunen  en af-
wachten of het goed gaat komen bin-
nen ons ras, zou het eenvoudigst zijn.
Dat lijkt mij heerlijk.  Het zou de taak
van het AVLS bestuur enorm verlich-
ten! Maar wij kiezen ervoor onze ver-
antwoordelijkheid te nemen, dit pro-
bleem te onderkennen, daadkracht te
tonen en ernaar te streven een mooi
ras gezond te houden.

alweer die outcross?
 

het outcross reutje 4,5 week

 
Ondanks (soms) het onbegrip van
buiten, maar ook wel binnen de AVLS,
al zijn dit er niet veel!  Wij zijn er ons
van bewust dat we met z’n allen slechts
één doel voor ogen hebben: een
prachtig ras voor de toekomst behou-
den.  

Met vriendelijke groet,
Reinier van Wattum, voorzitter
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De keurverslagen 
Op zondag 14 september werd voor de
derde keer de AVLS clubmatch gehou-
den. Voorzitter Reinier van Wattum
zette eerst bestuurslid Marijke Saar-
loos in de bloemetjes omdat kennel Van
de Kilstroom op de dag na de club-
match precies 80 jaar bestond. Het weer
werkte goed mee, zodat we 's middags
van een heerlijk najaarszonnetje  kon-
den genieten. Mevrouw R. van Veen-
Keur was dit keer de keurmeester. Als
ringmeester trad op de heer van Drie,
mevrouw Putman-Schuurmans was
schrijfster en mevrouw Klaver stagiai-
re. Er werden maar liefst 68 honden
ingeschreven van babyklasse tot vete-
ranenklasse. De eerst geplaatste hon-
den kregen een fraaie prijsbeker, voor
de tweede en derde plaatsen was er een
medaille in zilver en brons. Mevrouw
van Veen-Keur was te spreken over de
kwaliteit van de voorgebrachte honden.
Beste teef van de clubmatch werd My
Adorable Gasha Milou Of Kenduka's
Love van Marijke Saarloos en Ingeborg
Peper. Beste reu werd Baka Inu Omo-
shiroi Okami van Jennifer Middelhuis,
die ook de wisselbeker voor de beste
hond in show in de wacht sleepte. Aan
het eind van  deze bijzonder geslaagde
dag ging iedereen tevreden met zijn
eigen kampioen weer naar huis! Zoals
de voorzitter al zei in zijn voorwoord:
meedoen is belangrijker dan winnen.
Hier zijn de keurverslagen:
 
 
BABYKLASSE REUEN

Hadi Hessel v.d. Scheldeschorre. Eigenaar P.J.M. Wiersma
Bijna 6 maanden, ver ontwikkeld, goed gevormd hoofd,
goede stop, krachtig schaargebit, goed oog, goede oor-
plaatsing, voor deze leeftijd goed ontwikkeld lichaam, borst
mag niet dieper worden, goede benen, voeten en staart,
gaat al regelmatig
1. Veelbelovend

 
Enzo Ekram Una Neshoba. Eigenaren Jan en Willy
Mutsaers.
20 weken, ver ontwikkeld, goed reuenhoofd, schaargebit
met nu al krachtige elementen, goede oogkleur, goed oor,
in lichaam voor deze leeftijd goed, goed bot, goed gedrag,
en met name van opzij gezien al goed ontwikkeld.
2. Veelbelovend
 
PUPPYKLASSE REUEN
 
Flynn. Eigenaar Eske Lombarts.
7 maanden, mannelijke verschijning, sterk mannelijk hoofd,
tanggebit, iets rond oog, stop mag niet meer zijn (en is ook
wat lang), goed oor, goed lichaam, goede hoekingen, goede
beenlengte, goede vacht, lange staart, gaat al regelmatig
door de ring.
1. Belovend
 
Accidentally In Love Third Kodak. Eigenaar Bram Broes-
hart.
7 maanden, ver ontwikkelde reu met al goede maat,
krachtig reuenhoofd met wat sterke stop, tanggebit, hij heeft
een beetje lip, goede oogkleur en oorplaatsing, goed li-
chaam en rugbelijning, wat steil gehoekt voor, goede staart
en vacht, bij het gaan nog wat los voor.
2. Belovend

 

 
JEUGDKLASSE REUEN
 
Kaelan Emrys v.d. Zevenhuizerplas. Eigenaar Meike van
Hoek.
14 maanden, bosbruine reu, goed geslachtstype, goede
verhoudingen, compleet krachtig schaargebit, mannelijk
hoofd dat wat zwaar is in schedel en bakken, voldoende
vloeiende stop, vlakke schedel, mooie oogkleur, goed oor,
goed lichaam, rechte rug met goede staartaanzet, voor
voldoende, achter goed gehoekt, goede beenlengte en
vacht, gaat al regelmatig, in front gezien nog wat smal.
1. Uitmuntend
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Koning Horzel v.d. Zevenhuizerplas. Eigenaar L.C. van
Vugt.
14 maanden, reu van goede maat en verhouding, mannelijk,
het hoofd is wat zwaar in schedel, neuslengte voldoende,
lang zwaar bakken, compleet krachtig schaargebit, vol-
doende gesloten lip, goed geplaatst oog en oor, hij trekt
rimpels in zijn voorhoofd, lange hals, goed lichaam en
hoekingen, goede beenlengte, bij het gaan nog wat los in
de voorhand.
2. Zeer Goed
 
Byela van Riva Eros Biloute. Eigenaar Willemina Ligter-
moet.
11 maanden, goed geslachtstype, goede hoofdlengte,
voldoende stop, krachtig gebit maar helaas niet helemaal
recht, goed oog en oor, ver ontwikkeld in lichaam, goede
staart en vacht, goed bot, gangwerk moeilijk te beoordelen.
3. Goed
 
Baka Inu Caines Adorable Artan. Eigenaar R. van VLiet.
14 maanden, ver ontwikkelde jonge reu, voldoende in
verhouding, ik zag in zijn hoofd en expressie graag iets
meer rastypische dingen zoals de opvulling onder de ogen,
goed lichaam, goede beenlengte, goede staartaanzet en
vacht, in de beweging toont hij al veel regelmaat.
Goed
 
TUSSENKLASSE REUEN
 
Dancing King Miraja. Eigenaar Linda van der Wal.
Bijna 2 jaar, bosbruine mannelijke verschijning, goede
verhoudingen en beenlengte, mannelijk hoofd, compleet
tanggebit, stop mag niet meer zijn, zag graag iets meer
opvulling onder de ogen, en iets minder zwaar in bakken,
vlakke schedel, goed oor, de hals mag iets langer zijn, goed
lichaam, regelmatig gehoekt, goede staart en goed bot.
Gangwerk van achteren gezien iets nauw.
1. Zeer Goed

 
OPENKLASSE REUEN
 
Baka Inu Omoshiroi Okami. Eigenaar J. Middelhuis.
 3,5 jaar, goed rastype, voldoende hoogte, goede verhou-
dingen, goed reuenhoofd, vlakke wangen, vlakke schedel,
compleet schaargebit, goed oog en oor, goed lichaam en
benen en voeten, vacht en staart, hij kan zijn gangwerk
laten zien.
1. Uitmuntend. Beste reu van de clubmatch, Best in
Show (BOB)
 
Avram Jantarowa Wataha. Eigenaar Audry Wennekers. 
3 jaar, goed rastypisch, goede verhoudingen, goed ge-
vormd hoofd, vlakke schedel, compleet schaargebit, goede
lippen, mooi oog, goed oor, goede hals- en rugbelijning,
ribben mogen niet ronder worden, goede borstdiepte en
beenlengte, goede vacht en staart, parallel in gangen.
2. Uitmuntend
 
Baka Inu Laufeyra Sonr Loki.  Eigenaar Esther van Rijnstra. 
3 jaar, goed rasbeeld, mooie maat en mooie beenlengte,

goed hoofd met rechte neusrug en vlakke schedel, com-
pleet schaargebit, voldoende lichte oogkleur, goed aange-
zet oor, oog mag ook iets ovaler, goed lichaam, goed bot,
te ovale voeten, goede vacht en staart, beweegt zich regel-
matig.
3. Uitmuntend
 
Karolottes Lord Logan Poikajaveli. Eigenaar Annely
Nagtegaal.
2 jaar, mannelijk, goedgevormd hoofd, compleet schaarge-
bit, goed verlopende stop en vlakke schedel, goed gesloten
lippen, goed oog en mooi behaard oor, goede ruglijn, vol-
doende ovale ribben, maximale borstdiepte, goede been-
lengte, goede vacht en staart, hij is nog erg onvast in de
rug bij het gaan.
Uitmuntend
 
Dafydd-Dai-Declan Cara Mo Anam. Eigenaar M.R. van
Nimwegen.
Ruim 5 jaar, goed geslachtstype, goede verhoudingen,
krachtig reuenhoofd met vlakke wangen, ietsje sterk gepro-
nonceerde wenkbrauwen, vlakke schedel, compleet
schaargebit, gesloten lippen, ietsje rond, lichtbruin oog,
goed oor, goede hals en rug, vacht en staart, en beweegt
zich goed als hij zin heeft.
Uitmuntend

 
 
Byela van Riva Odin Thorgal. Eigenaar I. Pompen.
Bijna 3 jaar,  mannelijke mooie maat en goede beenlengte,
ietsje zwaar mannelijk hoofd met iets welving boven de
ogen, compleet schaargebit, goede lippen, goed oog en
oor, lange hals, rechte rug, voldoende gehoekt, goede vacht
en staart, bij het gaan laat hij wat veel beweging zien in de
rug en een wat hoge staartdracht.
Zeer Goed
 
Igor. Eigenaar Peter van Leusden.
2 jaar, goed geslachtstype, fors mannelijk hoofd, compleet
schaargebit, de neusrug mag iets rechter zijn, de wenkbrau-
wen iets minder geprononceerd, lichtbruin oog, goed oor,
lange hals, rechte rug, iets fors/diep in lichaam, goede vacht
en staart, regelmatig in gangwerk.
Zeer Goed
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Byela van Riva Donar Indra. Eigenaar Remco van der
Doorn.
Bijna 3 jaar, goed geslachtstype, krachtig reuenhoofd,
compleet schaargebit, stop zit wat laag, iets te zware
bakken, toont een wat rond oog, goed oor, goede voorborst,
regelmatig gehoekt, goede beenlengte, goede vacht en
lange staart die bij het gaan wat hoog gedragen wordt.
Zeer Goed
 
Baka Inu The Amazing Grace of Bleys.  Eigenaar Esther
van Rijnstra.
3 jaar,  goed geslachtstype, goede verhoudingen, goed
reuenhoofd, krap schaargebit, goed oog en oor, in stand
mag de rug rechter, maximale borstdiepte, goede hoekin-
gen, goede vacht en staart, bij het gaan is er beweging in
de rug en voor neigt hij tot weven, en mogen zijn voeten
dan iets beter gesloten zijn.
Zeer Goed
 
Bersifat Anak Una Neshoba. Eigenaar Marie José Aben.
5 jaar, goed type, goed gevormd hoofd, compleet gebit met
2 tandjes tang, gesloten lippen, iets sterke stop, vlakke
schedel, goed oog en oor, lange hals, goede ribvorm met
maximale borstdiepte, voldoende beenlengte, goed bot,
vacht en staart, hij laat zijn gangwerk niet optimaal zien en
is voor wat los.
Zeer Goed
 
Dakota Yari Una Neshoba. Eigenaar Melanie Eichler.
2 jaar, goed rasbeeld, goede verhoudingen, mooie been-
lengte, goed gevormd hoofd, compleet schaargebit, goed
geplaatst oog en oor, lange hals, regelmatig gehoekt, goede
ribvorm en borstdiepte, mag wat meer voorborst hebben,
goede vacht en staartaanzet, bij het gaan toont hij wat
beweging in de rug en draagt zijn staart te hoog over de rug.
Zeer Goed

 
Baka Inu Charming Chakotay. Eigenaar J. G. Nebbeling.
5 jaar, forse reu, mooie maat, krachtig reuenhoofd, com-
pleet schaargebit waarvan 2 tandjes net iets schuin staan,
lippen mogen iets strakker zijn, goed gevormd oog en oor,
goede hals en ruglijn, maximale borstdiepte, regelmatige
hoekingen, goede vacht en staart, regelmatig bewegend
waarbij de staart hoog gedragen wordt.
Zeer Goed

 
Damon-Draak Sawoduwhi. Eigenaar E. Rindt
3,5 jaar, mannelijk, toont wat lang in totaalbeeld, goed hoofd
met vlakke wangen, compleet krap scharend gebit, goed
oog en oor, goede hals, goede voorborst en hoekingen,
maximale borstdiepte, goede vacht en staart, bij het gaan
is hij wat breed in front en draagt zijn staart wat hoog.
Zeer Goed

 
Canis Mika v.d. Göttinger Breede. Eigenaar Kim Clarke.
5,5 jaar, goed geslachtstype, goed reuenhoofd met net
voldoende opvulling onder de ogen, compleet gebit waar-
van de onderste tandjes niet geheel regelmatig staan, iets
rond oog, goed oor, goede hals en lichaam, goede hoekin-
gen, voeten mogen wat sterker zijn, goede vacht en staart,
bij het gaan is hij voor wat wijd en heeft iets hoge staart-
dracht.
Zeer Goed
 
Django Figaro Di Canelupi. Eigenaar Eske Lombarts.
6 jaar, mannelijke verschijning die helaas weigert zijn gebit
te laten beoordelen. een goed hoofd, vlakke schedel,
lichtbruin oog, goed oor, goede rugbelijning, goede borst-
diepte, goede vacht en staart, goede beenlengte, gangwerk
is van voren gezien iets nauw en daarbij mogen zijn voeten
wat beter gesloten zijn bij het gaan, om het type een
Zeer Goed
 
Lu Kai Kadin v.d. Kilstroom. Eigenaar M.M. de Graaf - Sebel
5 jaar, mannelijke verschijning, goede maat, mannelijk
hoofd en voldoende rechte neusrug, iets geprononceerde
neusrug, compleet schaargebit, bruin oog, hoog gedragen
oor, goed lichaam en borstdiepte, goede hoekingen voor,
achter wat sterker gehoekt, goede vacht en staart, bij het
gaan mag hij meer stuwen en zijn staart iets lager dragen.
Zeer Goed
 
Lucan Kadin v.d. Kilstroom. Eigenaar Mirko Blank.
Bijna 5 jaar, mannelijke verschijning, goede verhoudingen,
goede beenlengte, sterk reuenhoofd dat wat veel lip heeft,
compleet schaargebit, vlakke wangen, wat geprononceer-
de wenkbrauwen, vlakke schedel, goed gevormd oor en
oog, goede ribvorm met maximale borstdiepte, goede
hoekingen, vacht en staart, bij het gaan maakt hij ruime pas,
van achter gezien wat nauw en met een hoge staartdracht.
Zeer Goed
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Dasan Mato Una Neshoba. Eigenaar Frank Fladung.
ruim 2 jaar jonge reu die nog wat tijd nodig heeft om tot volle
wasdom te komen, goed type, mannelijk, goed hoofd,
compleet schaargebit, vlakke schedel, goed oog en oor,
goede ribvorm, maar nogmaals moet nog iets uitzwaren,
goede hoekingen, vacht en staart, en gaat al met veel re-
gelmaat door de ring, maar nog iets los, voor en achter nog
wat smal met een wat hoge staartdracht.
Zeer Goed

  
Blaidd Boston Mystic of the Wolf. Eigenaar Anke Lohausen.
4 jaar, mag wat meer geslachtstype tonen, passend hoofd,
compleet schaargebit, de snuitpartij mag wat gestrekt, goed
oog en oor, goede ribvorm, in totaal  een wat smal gebouw-
de reu, goede vacht en staart, bij het gaan toont hij van
achter gezien wat smal.
Goed
 
Cana v.d. Scheldeschorre. Eigenaar C. de Graaff.
3 jaar, mannelijke verschijning, goed in verhoudingen, goed
gevormd reuenhoofd, goede stop en vlakke schedel,
compleet onder/voor schaargebit, gesloten lippen, goed
oog en oor, goed lichaam en hoekingen, goede vacht en
staart, bij het gaan is hij wat wijd in de ellebogen, om zijn
gebit een g (goed).
Goed
 
VETERANENKLASSE REUEN
 
Haskoharvey Timberley. Eigenaar Ellen van Dorst-Brakel,
Helaas is hij monorchide, dus geen beoordeling.
Diskwalificatie
 
 BABYKLASSE TEVEN
 
Joy. Eigenaar Marga van de Wetering.
5 maanden, bosbruin goed type teefje, goed hoofd, scha-
rend gebit met krachtige elementen, goed geplaatst oog en
oor, al ver ontwikkeld in lichaam en ribvorm, goede benen
en voeten, goede staart, beweegt zich van achter gezien
al mooi parallel.
1. Veelbelovend, Beste Baby

 
Enisha Ev Una Neshoba. Eigenaar Joachim Runge.
bijna 5 maanden, vrouwelijk, goed hoofd, krachtig schaar-
gebit, goed oog en oor, goed lichaam en hoekingen, lange
staart, goede voeten, gangwerk al regelmatig, nog wat los
in de ellebogen, goed gedrag.
2. Veelbelovend
 
Enya Eylish Una Neshoba. Eigenaar Carmen Tyborski.
5,5 maand, goed vrouwelijk type, goed hoofd, krachtig
schaargebit, goede oog- en ooraanzet, al ver ontwikkeld
inlichaam, voldoende beenlengte, goede staart, gangwerk
van achter gezien wat nauw, voor goed.
3. Veelbelovend
 
Epke Flow Una Neshoba. Moonen Paul.
4,5 maand, vrouwelijk, goed tevenhoofd, met iets ruim
scharend gebit, de stop mag niet meer worden, goed oog
en oor, ver ontwikkeld in lichaam, ik zag graag iets meer
beenruimte, goede staart, gangwerk mag nog ringtraining
hebben.
Belovend

  
JEUGDKLASSE TEVEN
 
My Adorable Gasha Milou Of Kenduka's Love. Eigenaren
M. Saarloos en I. Peper.
12 maanden, mooie rastypische teef, goede verhoudingen,
goed gevormd tevenhoofd, compleet schaargebit, gesloten
lippen, mooi geplaatst oog, goede vorm, goed oor, lange
hals, goede rugbelijning, goed lichaam, goed gehoekt,
mooie ovale voeten, goede vacht en staart, gaat goed door
de ring, achter mooi parallel, ze moet nog wel werken aan
haar ringgedrag, maar om het type een U.
1 Uitmuntend, Beste Teef van de Clubmatch
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Bibianna Jantarowa Wataha. Eigenaar Sascha de Vries.
14 maanden, goed getypeerde teef, goed geslachtstype,
goed hoofd met vlakke wangen, compleet en krachtig
schaargebit, goed oog en oor (het oor is ietsje groot) goede
hals- en rugbelijning, goed lichaam en hoekingen, vacht en
staart, ze toont al veel regelmaat in het gangwerk.
2. Uitmuntend

  
Karolottes Phila Phaedra Lupa. Eigenaren Mardine Leijen
en Ina van Wijngaarden.
14 maanden, goed rasbeeld, goed tevenhoofd, compleet
krachtig schaarbegit, goed geplaatst mooi gekleurd oog met
goede expressie, mooi geplaatst oor, goede hals- en ruglijn,
maximale borstdiepte, ze mag iets meer gehoekt zijn en
wat sterker in de polsen, goede vacht en staart, goed re-
gelmatig gangwerk.
3. Uitmuntend
 
Katara Naga v.d. Zevenhuizerplas. Eigenaren Peter en
Sam van Dommelen.
14 maanden, ze heeft een wat mannelijk hoofd, compleet
krachtig schaargebit, goed oog en oor, goede hals-ruglijn,
goede ribvorm en voorborst, regelmatig gehoekt, goede
vacht en staart, bij het gaan is ze achter koehakkig, voor
niet helemaal vast.
Zeer Goed
 
Karolottes Pleun Promesed Indy. Eigenaar Ellen Demand.
15 maanden, vrouwelijk, rechte neusrug en vlakke schedel,
wat sterk ontwikkeld bakken, compleet schaargebit, goede
oogkleur, goed oor, goede hals-ruglijn, goede borstdiepte,
maar ze moet in haar lichaam in totaal nog uitzwaren en is
ook nog wat smal in front, voor wat stijl, achter beter ge-
hoekt, goede vacht en staart, ze toont al regelmaat in de
beweging, wat los in de elleboog.
Zeer Goed

 
My Precious Madhu Mindra Of Kenduka's Love. Eigenaar
Van DIngenen Astrid.
1 jaar, voor een teef wat mannelijk hoofd, iets te veel welving
bij de stop, compleet gebit waarvan de 2 middelste, boven-
ste snijtandjes iets naar binnen staan, goed oog en oor,
lange hals, goede ribvorm, maximale borstdiepte, achter
wat sterk gehoekt, goede vacht en staart, in gangwerk moet
ze nog vaster worden.
Zeer Goed
 
Karolottes Phoebe Penelope Pax. Eigenaar R.P. Zaadnoor-
dijk.
14 maanden, vrouwelijke verschijning die momenteel
ietsje kort toont, gestrekt hoofd, de stop begint wat ver voor,
goed oog en oor, het gebit laat ze moeilijk zien, goede
borstdiepte, goede vacht en staartlengte, goede beenleng-
te, haar gangwerk is wat moeilijk te beoordelen omdat ze
zich niet voldoende presenteert.
Goed
 
TUSSENKLASSE TEVEN
 
Chumani's Fenja Leyla Chiara. Eigenaar E. Rindt.
1,5 jaar, forse teef met een passend hoofd, compleet
schaargebit, middenbruin oog, wel veel welving boven de
wenkbrauwen, beetje groot oor, rechte rug en voorborst, ze
heeft te veel lichaamsgewicht wat haar belijning schaadt,
achter wat te sterk gehoekt, gangwerk is wat moeilijk te
beoordelen.
1. Zeer goed
 
Makuya River Della Lupa. Eigenaar S.J.J. van Oosterhout.
Absent

 
 
OPENKLASSE TEVEN
 
Dheyani Yasha Una Neshoba. Eigenaar Carmen Tyborski.
2 jaar, nog jonge verschijning maar in goede verhouding,
goede hoofdlengte, compleet schaargebit, middenbruin
oog, ietsje groot oor, goede bovenbelijning, goede borst-
diepte, goede beenlengte, goed gehoekt, regelmatig in
gangwerk.
1. Uitmuntend
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Karolottes Helena Pleun. Eigenaar Karen Dammer-van der
Meijs.
5 jaar. goed type, vrouwelijk, mooie maat, compleet
schaargebit, stop begint een beetje laag, goed gevormd
oog en oor, goede hoekingen, maximale borstdiepte, goede
vacht en staart, polsen mogen iets strakker, goed in de
beweging.
2. Uitmuntend
 
Aurora Djeddha Indyo Rácaron. Eigenaar M. Saarloos.
2 jaar en 4 maanden, flinke teef, goed in verhoudingen,
goed passend hoofd, van goede lengte, vlakke schedel,
compleet schaargebit, goede hals-rugbelijning, goede
rugvorm en voorborst, goede ribwelving, goede hoekingen,
goede vacht en staart, regelmaat in gangwerk.
3. Uitmuntend
 
Lica Kadin v.d. Kilstroom. Eigenaar Marianne Eggink.
4,5 jaar, flinke teef in goede verhoudingen, goed hoofd,
compleet schaargebit, iets rond oog, vlakke schedel, goed
aangezet oor wat iets meer behaard mag zijn, goede bo-
venbelijning, goede borstdiepte en beenlengte, goed ge-
hoekt, regelmaat in gangwerk.
Uitmuntend
 
Byorka Una Neshoba. Eigenaar Lambaerts Annelies.
5 jaar, vrouwelijk, vrouwelijk hoofd met voldoende lengte in
de snuit, compleet schaargebit, middenbruin oog, goed
aangezet oor, rechte rug, goede hoekingen, maximale
borstdiepte en wat weinig voorborst, voldoende beenleng-
te, regelmatig gangwerk.
Zeer Goed

 
 
Anevay Timish Una Neshoba. Eigenaar Carmen Tyborski.
7 jaar, vrouwelijk totaal, met een vrouwelijk hoofd, compleet
schaargebit, wat rond middenbruin oog, de belijning onder
de ogen mag iets gevulder zijn, iets hooggeplaatst oor,
goede ruglijn en hoekingen, maximale borstdiepte, goed
gangwerk.
Zeer Goed
 
Zohey Zanzi Zenit Bastaja. Eigenaren L.J. Purmer en M.H.
J. Spoorenberg.
bijna 3 jaar, goed type, voldoende lang hoofd, krap scha-
rend gebit, wat rond oog, goed oor, goede hals-ruglijn,
maximale borstdiepte, goed gehoekt, polsen mogen wat
sterker, goede vacht en staart, gaat vlot, van achteren wat
nauw.
Zeer Goed

 
Azrah Lingua Di Terra Del Lupo. Eigenaar N. de Boer-Stra-
ver.
3 jaar, vrouwelijk, voldoende gestrekt tevenhoofd, compleet
schaargebit, gesloten lippen, wat rond oog, goed aangezet
oor, goede hals-ruglijn, maximale borstdiepte, goede hoe-
kingen, ruim aan gewicht, gaat met regelmaat door de ring.
Zeer Goed

Baka Inu Lovely Lola Palooza. Eigenaar N. Mol.
3 jaar, goede maat, tevenhoofd waarvan de voorsnuit net
lang genoeg is, compleet schaargebit, goed gesloten lip-
pen, goed oog en oor, goede beenlengte, goede hoekingen,
vacht en staart, gangwerk van achter gezien wat koehakkig.
Zeer Goed
 
Kimani Wakanda Tachunga. Eigenaar Karin U. Henning
Scheller.
5 jaar, heel vrouwelijk, voldoende lengte in hoofd, compleet
schaargebit, iets rond middenbruin oog, goed oor, goede
hals-rugbelijning, regelmatig gehoekt maar spaarzaam,
maximale borstdiepte, goede vacht en staart, mooi gang-
werk.
Zeer Goed
 
Mikah Bantu Lohbo Villa Della Lupa. Eigenaar Ellen Ver-
snel.
6 jarige teef, goede verhoudingen, compleet schaargebit,
goede neusrug, vlakke schedel, goede stop, mooi bruin
oog, goed oor, rechte rugbelijning, goede voorborst, goed
gehoekt, maximale borstdiepte, ze mag niet zwaarder
worden in gewicht, goede vacht en staart, ze gaat met re-
gelmaat door de ring, van voren gezien iets breed in front.
Zeer Goed
 
Bellatrix Di Terra Del Lupo. Eigenaar J. van Mourik.
2,5 jaar, vrouwelijk, het hoofd is net voldoende gestrekt, de
snuitpartij is net voldoende lang, goede stop, boven de
wenkbrauwen mag het iets vlakker worden, beetje rond,
middenbruin oog, goed geplaatst oor, goede rugbelijning,
ze heeft te veel gewicht wat haar belijning schaadt, regel-
matig gehoekt, goede vacht en staart, gaat achter iets nauw
en mag iets meer stuwen.
Goed
 
Dusty Diamond Sawoduwhi. Eigenaar J.C. Hoff.
3,5 jaar, grote mannelijk teef, in goede verhoudingen,
passende hoofdlengte, compleet scharend gebit, lichtbruin
oog, vlakke schedel, wat groot oor, goede hals-ruglijn,
goede hoekingen, goede beenlengte, maximale borstdiep-
te, haar overgewicht schaadt haar belijning, gangwerk is
wat moeilijk te beoordelen.
Goed
 
Canis Krummel Dana v.d. Göttinger Breede. Eigenaar Gert-
Jan Vlieland.
ruim 5 jaar, vrouwelijk, goed tevenhoofd, compleet schaar-
gebit, rond oog, goed oor, goede hals-rugbelijning, voor
goed gehoekt, achter wat sterker gehoekt, nog voldoende
beenlengte, maximale borstdiepte, ze heeft overgewicht
wat haar totale belijning schaadt, gangwerk laat zich wat
moeilijk beoordelen.
Goed
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Bantu's Rayén Villa Della Lupa. Eigenaar Ellen Versnel.
2 jaar, goede maat en verhouding, het hoofd is nog niet
helemaal in balans, haar voorsnuit is te smal en te weinig
opvullend verlopen naar de ogen toe, middenbruin oog,
goed geplaatst oor, goede hoekingen, nog wat smal in
voorborst, goede benen, voeten, vacht en staart, als ze op
gang is kan ze goed gangwerk laten zien.
Goed
 
Baka Inu Naughty Namtar. Eigenaar N. Mol.
5 jaar, goede maat, wat zwaargebouwde teef, haar gewicht
schaadt haar totale belijning, voldoende gestrekt hoofd
maar de snuitpartij mag onder de ogen wat meer vloeiend
en opgevuld verlopen, goede stop, compleet schaargebit,
bruin oog, goed geplaatst oor, goede hals-ruglijn, voor
goed, achter wat sterk gehoekt, bij het gaan schuift ze
achter onder en heeft weinig afzet.
Goed
 
Bahija Shaya Una Neshoba. Eigenaar Carmen Tyborski.
5 jaar, vrouwelijke teef, goed hoofd, compleet schaargebit,
goede oogkleur, goed geplaatst oor, evenredig gehoekt,
rechte rug, voldoende gehoekt, polsen mogen sterker,
goede vacht en staart, te veel borstdiepte.
Goed
 
Airawen Indyo Rácaron. Eigenaar Karin U. Henning
Scheller.
door onzekerheid niet te beoordelen.
Niet te beoordelen
 
Malika River Della Lupa. Eigenaar Jean Alewaters.
Absent
 
Britt di Terra del Lupa. Eigenaar C. de Ruijter.
Absent

Graag zien we jullie weer op
de volgende clubmatch van
de AVLS 
 

 
 
VETERANENKLASSE TEVEN
 
Duet Dolce de Louba-Tar. Eigenaar M. Saarloos.
11 jaar, nog in superconditie, compleet schaargebit, goede
oogvorm, goed aangezet oor, goed lichaam, goede been-
lengte en hoekingen, goede vacht en staart, gaat met veel
elan door de ring.
1. Uitmuntend

 
Bella Lotte Terra Loupa. Eigenaar Karen Dammer-van der
Meijs.
9 jaar, een goed totaalbeeld, goed hoofd waarvan de
schedel iets vlakker mag, compleet en nog krachtig
schaargebit, ietsje rond oog, goed oor, rechte rug, voor
voldoende, achter wat beter gehoekt, goede beenlengte,
maximale borstdiepte, goede vacht en staart, gaat gemak-
kelijk ern parallel met voldoende staartdracht.
2. Uitmuntend

  
Carmen Mika Yoza Di Canelupi. Eigenaar Audry Wenne-
kers.
11 jaar (bijna 12 jaar), goed getypeerde teef, goede
hoofdlengte, maar wat te veel stop en welving boven de
ogen, schaargebit mist rechtsonder P1, ietsje rond oog,
goed geplaatst maar iets puntig oor, goede rugbelijning,
goed gehoekt, nog goede borstdiepte, goede staart en
vacht, gangwerk van achter gezien nauw.
3. Uitmuntend
 
Hushala Helatna v. 't Schoman. Eigenaar Johan Berends.
13 jaar, vrouwelijke teef die nog in zeer goede conditie is,
haar scharend gebit vertoont haar leeftijd, de voorsnuit mag
onder de ogen wat vloeiender belijnd zijn, nog mooie
oogkleur voor deze leeftijd, goed geplaatst oor, maximale
borstdiepte, achter wat sterk gehoekt, goede vacht en
staart, ze gaat nog supermakkelijk door de ring.
Zeer Goed
 
Comanchy Yakima-Meyatuch.  Eigenaar C. de Graaff.
8,5 jaar, goed hoofd, en compleet schaargebit, gesloten
lippen, rond oog, goed oor, goede rugbelijning maar ze heeft
te veel lichaamsgewicht en toont daardoor zwaar met
maximale borstdiepte, goede hoekingen, vacht en staart,
ze loopt heel gemakkelijk en gaat vlot door de ring.
Zeer Goed
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