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Voorwoord Colofon

Beste leden,

Na een oproep vanuit de vereniging om toch vooral wat meer reuen op de deklijst 
te plaatsen, kunnen we trots vertellen dat deze lijst inderdaad wat is uitgebreid! Een 
gezamenlijk bezoek aan een meewerkende dierenarts kon ervoor zorgen dat we met 
wat korting weer een aantal jonge reuen hebben kunnen röntgenen op HD en ED. Voor 
fokkers dus zeker de moeite waard om de lijst weer eens even opnieuw te bekijken.

De herfst is weer in het land en niks is zo fi jn als jezelf even terugtrekken tijdens een 
herfstbui. Lekker warm voor de kachel met het nieuwe clubblad bijvoorbeeld. Dit keer 
met een verslag van een zeer geslaagde clubdag en een interessant interview met Hille 
Fieten, Europees specialist interne geneeskunde over wetenschappelijk verantwoord 
fokken. Ook ontbreken de vaste artikelen niet, zoals een boekrecensie, ditmaal over ‘De 
wolf terug’ en ‘Hiddenlife’. Natuurlijk is er ook weer een nieuwe ‘stamboom van…’

Niet alleen in Nederland heeft de AVLS veel trouwe leden, ook in het buitenland zijn 
er een aantal fokkers die lid zijn van onze vereniging. In een vorige editie stond al een 
interview met Richard Jones uit Engeland. Dit keer komen we meer te weten over Karin 
Scheller uit Duitsland. 

Heeft u wel eens gehoord van LARPen? Regelmatig zie ik prachtige foto’s voorbijkomen 
op Facebook van mensen in schitterende Gothic jurken, dat heeft er iets mee te maken. 
Mooi verkleed, samen met je Saarloos naar een evenement als Castlefest gaan en je 
even in een sprookje wanen. U kunt er alles over lezen en vooral ook zien, want in dit 
nummer is niet alleen een artikel hierover te vinden maar ook schitterende foto’s.

Met betrekking tot de outcross kunnen we melden dat er verschillende aanmeldingen 
zijn voor de aankeuring. De outcrosscom-
missie zal deze zorgvuldig bekijken. Tot 
slot wil ik u er nog op wijzen dat er op 19 
november een gezellige winterwandeling 
gepland staat en dat we, zoals ieder jaar, 
ook dit jaar weer aanwezig zullen zijn op 
de Holland Cup & Winnershow in Amster-
dam van 8 tot 10 december. Graag tot 
ziens op een van de activiteiten!

Met vriendelijke groet,

Gerrie Pols-Snoek, 
voorzitter

Silvolde, 26 oktober 2017

Laat de 
herfst maar 
komen!
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Onze doelstelling

De AVLS behartigt als rasvereniging de belangen van alle Saar-
looswolfhonden, waarbij het niet uitmaakt bij welke fokker of 
welke vereniging de hond is gefokt. Een gezonde genenvariatie 
vinden we erg belangrijk, omdat het ras een smalle en daardoor 
kwetsbare genenpool heeft. 

De genenvariatie behouden en uitbreiden zal voor het behoud van 
ons ras van onschatbare waarde zijn. De AVLS verwelkomt ieder-
een, met of zonder hond, en kent geen ballotage. Het enige wat we 
vragen, is dat je als lid achter onze uitgangspunten staat.

De AVLS is erkend door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied. 
De fokkerij is in handen van toegewijde leden bij wie welzijn en gezondheid van de 
honden altijd centraal staan. We willen het ras voor de toekomst behouden en iedereen 
die de Saarlooswolfhond in zijn hart heeft gesloten, informeren over alle aspecten van 
deze bijzondere hond.

De Saarlooswolfhond is als Nederlands hondenras gefokt door Leendert Saarloos 
(1884-1969). Het is geen hond voor iedereen, maar voor een kleine groep liefhebbers, 
die zijn kwaliteiten op juiste waarde weet te schatten. Het zeldzame en bijzondere ras 
heeft nog veel natuurlijke instincten.

Voor alle vragen over lidmaatschap, gezondheids-
certifi caten, adreswijzigingen, dek- en nestmeldin-
gen en verdere informatie: 

Bezoek ook onze website www.avls.nl. 

Correspondentieadres:
Secretariaat AVLS 
Jean Sibeliusstraat 33 
3069 MJ  Rotterdam

Wil je het werk van de 
AVLS steunen? Word lid! 
Je kunt je aanmelden op:

http://avls.nl/
lid-worden-2/

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

Voor een buitenlandse bankrekening: 
BIC/Swift Code:  RABONL2U

Ten name van: 
Ver. Voor Liefhebbers van 
Saarloos. 

Onder vermelding van: 
contributie.

Een automatische incasso vraag 
je aan bij: 
secretaris.avls@gmail.com

Lid worden?

Deel je hondenleven met andere leden!
Hoe verschillend alle leden van de AVLS ook 
zijn, er is een grote gemene deler en dat is de 
prachtige hond ‘die aan een touwtje trekt dat je-
zelf niet in de gaten hebt’, zoals Johan Berends 
het een keer mooi verwoordde.    

Een bindmiddel, die geweldige hond, is belangrijk in een tijd waarin 
mensen steeds vaker recht tegenover elkaar komen te staan. 
En daarom doen we ook een oproep aan jullie leden! 

Met alle liefde maken we dit magazine, maar dat wordt vooral leuk 
als jullie stukjes schrijven en foto’s maken. Dat kan over alles gaan; 
over een vakantie in Noorwegen, een gedragstraining, over je 
oude Saarloos, over de drie maand oude pup. Alles mag en kan. 

De redactie

secretaris.avls@gmail.com

info@liesgeluk.com
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Agenda 2017

Agenda activiteiten AVLS 
juli - december 2017  

Aankeuring van 
honden voor de 
outcross 
Datum: zondag 12 november 2017
Locatie: Utrecht

Op deze dag worden honden van 
verschillende rassen gekeurd om te 
beoordelen of ze geschikt zijn voor het 
Saarloos outcross project ter verbetering 
van ons ras. De keurmeesters zijn Jan 
Ebels en Erica Bakker. 

Meer info volgt zodra deze bekend 
is.

Holland Cup en 
Winner 2018
Datum: vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag 
10 december 2018
Tijd: 8.00 – 18.00 u
Locatie: RAI, Europaplein, 1078 GZ 
Amsterdam

Op vrijdag 8 december zal de Holland 
Cup plaatsvinden in de RAI in Amster-
dam, gevolgd door de internationale 
hondententoonstelling De Winner op 
zaterdag 9 en zondag 10 december. De 
AVLS is op deze drie dagen aanwezig 
om iedereen die geïnteresseerd is in de 
Saarlooswolfhond van alle informatie te 
voorzien. Eigenaren van Saarlooswolf-
honden kunnen hun hond inschrijven 
voor de show om (inter)nationale kampi-
oenschapspunten te behalen.
Meer info websites www.avls.nl en 
www.landleven.nl

Herfstwandeling
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met dr. Hille Fieten, Europees 
specialist interne geneeskunde 
en verbonden aan het Exper-
tise Centrum Genetica Gezel-
schapsdieren. 

Genetische ziekten 
uitbannen
Het klinkt als een mooi, helaas onhaal-
baar droombeeld, maar dierenarts, 
Europees specialist interne genees-
kunde  en genetisch epidemiologe Hille 
Fieten is er vast van overtuigd: “Als we 
alle gegevens van alle honden goed 
in kaart brengen en met elkaar combi-
neren, kunnen we in enkele generaties 
genetische ziekten hebben uitgeban-
nen. Als we maar genoeg weten, de 
gegevens delen en naar de wetenschap 
willen luisteren.” De energieke genetica 
ontvangt ons compleet met PowerPoint 
presentatie op haar werk aan de univer-
siteit van Utrecht. We praten met Hille 
omdat de AVLS, in afwachting van een 
groot project aan het Expertise Centrum 
Genetica Gezelschapsdieren (ECGG) 
van de universiteit van Utrecht, alvast wil 
samenwerken met Genoscoper labora-
toria die MyDogDNA® uitgeven.  Ge-
ruchten over een op handen zijnde pilot 
om te komen tot zo’n uitgebreide en voor 
iedereen benaderbare database hebben 
ons hierheen gebracht. Voor velen van 
ons bekend terrein: we lopen langs de 
behandelkamers van de gezelschaps-
dieren, stoppen even op de plaats waar 
de specialisten hun patiënten bespreken 
met de studenten en krijgen uiteindelijk 
een klein college genetica voor dum-
mies. 

Koperstapeling 
Hille kwam een beetje terloops terecht 
in de genetica, en vooral in die van 
honden. Ze studeerde in 2006 af als 
dierenarts en wilde zich verder specia-
liseren toen haar begeleider haar voor 
haar promotie richting genetica stuurde. 
Hille: “We waren hier toen druk met het 
probleem van koperstapeling waar vooral 
Labrador retrievers last van hebben. Het 
is een metabole ziekte, waarbij koper 
zich opstapelt in de lever wat leidt tot 

Door: Hella Liefting
Foto’s: Johan Berends

“Onze ambitie is dat 
over twee jaar 
iedereen 
wetenschappelijk 
verantwoord kan 
fokken”

Sinds 2014 is de AVLS in 
gesprek met het Expertise 
Centrum Genetica Gezel-
schapsdieren van de faculteit 
Diergeneeskunde in Utrecht. 
De ontwikkelingen in de gene-
tica gaan snel. Razend snel. 
Wat jaren geleden financieel 
en technisch nog niet mogelijk 
was, komt nu binnen handbe-
reik. Met de nieuwste mogelijk-
heden kunnen we straks vragen 
beantwoorden als: hoe zit het 
nou precies met de verwant-
schap van onze honden? Hoe is 
ons ras genetisch opgebouwd 
zodat we weten welke honden 
foktechnisch het best bij elkaar 
passen? Wat kunnen de aller-
nieuwste ontwikkelingen in de 
genetica betekenen voor ons? 
Hoogste tijd voor een gesprek 

levercirrose en overlijden. Het vaker 
voorkomen  van een ziekte binnen een 
raspopulatie ten opzichte van kruisingen 
is een zeer sterke aanwijzing voor de 
aanwezigheid van een erfelijke ziekte. 
Dan begint de zoektocht naar het oorza-
kelijke gen of genen. Mijn promotor zei 
toen: ga jij maar op zoek naar dat gen.” 
Tijdens het promotieonderzoek werd de 
master genetische epidemiologie afge-
rond en het onderzoek werd een groot 
succes. Fieten vond twee genen die 
gevoeligheid voor koperstapeling bepa-
len en kon zich genetisch epidemiologe 
noemen. Ook voor mensen interessant: 
koperstapeling blijft niet beperkt tot La-
brador retrievers.

PETscan
Intussen was aan de universiteit van 
Utrecht het PETscan programma gestart, 
onder leiding van Hille’s hoogleraar Jan 
Rothuizen. Het idee was om met behulp 
van gegevens aangeleverd door dieren-
artsen, erfelijke ziektes en schadelijke 
raskenmerken bij gezelschapsdieren op 
te sporen en de getallen in kaart te bren-
gen. Hille: “Het expertisecentrum wordt 
nu gevoed door gegevens van honderd 
praktijken. Maar we hebben net versie 
2.0 klaar. Die werkt beter samen met de 
systemen die dierenartsen al gebruiken 
in hun praktijk. Deze versie geeft ook 
veel meer terug aan de dierenarts. Dat 
helpt bij het stellen van de diagnose.” 
Epidemiologen in Utrecht laten hun ana-
lyses los op de verzamelde gegevens 
van de dierenartsen en kunnen zo in 
kaart brengen waar de grootste proble-
men zitten. Dit vormt de basis voor het 
ontwikkelen voor een wetenschappelijk 
fokkerijprogramma. Het moleculaire lab 
van de faculteit Diergeneeskunde heeft 
de mogelijkheid om nieuwe DNA tests 
te ontwikkelen als bepaalde ziekten of 
afwijkingen vaak terugkomen. Hille: “  
Bijvoorbeeld het LHX-3 gen dat dwerg-
groei bij de Saarlooswolfhond veroor-
zaakt is in ons lab gevonden. Het is van 
belang dat alle dierenartsen in Nederland 
worden aangesloten op PETscan om zo 
betrouwbaar mogelijk data te verzamelen 
vanuit de Nederlandse populatie.”

Genetisch
epidemiologe
Hille Fieten
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Missie
Maar Hille is vooral bezig met de opvol-
ger van PETscan. Dat is zo nieuw dat 
het nog geen naam heeft. Het wordt een 
beetje geheimzinnig “het rekenprogram-
ma” genoemd en Hille leidt het megapro-
ject. “Het moet uiteindelijk opleveren dat 

een fokker alleen maar de naam van zijn 
teef hoeft in te voeren en er komt onmid-
dellijk een naam van de meest geschikte 
reu tevoorschijn. En dan bedoelen we 
meest geschikt volgens wel zes verschil-
lende bronnen van data: verwantschap, 
gezondheid, uiterlijk, uitslagen van DNA 
testen en genetische heterogeniteit 
gemeten door middel van SNP (mar-
kers).” In januari start een pilot van twee 
jaar met subsidie van het ministerie van 
Economische Zaken. Voor Hille is het 
veel meer dan een onderzoek, het is 
haar missie. “We weten al heel veel over 
erfelijkheid en we hebben nu een unieke 
kans om er echt wat aan te doen. We 
kunnen met dit programma echt het 
verschil maken en erfelijke ziektes en 
afwijkingen uitbannen.”  

MyDogDNA
De pilot start met de Labrador retriever en 
het Nederlandse Kooiker hondje. Die keuze 
is gemaakt om twee redenen. Er zijn sim-
pelweg heel veel Labrador retrievers en dus 
is er al heel veel informatie beschikbaar. De 
Kooiker was al eerder onderwerp van studie, 
dus was het gemakkelijk dat ras ook voor de 

pilot te kiezen. En hoewel de AVLS als voor-
hoedespeler op gebied van genetica in de 
hondenfokkerij ook graag mee wilde doen, 
moeten we nog even geduld hebben. Se-
cretaris Marianne Eggink van de AVLS denkt 
dat een dergelijk rekenprogramma zeker kan 
helpen bij het kiezen van de genetisch minst 

verwante partner en het monitoren van het 
outcrossproject.  “Maar zover is het dus nog 
niet. We zijn nu voorlopig blij met MyDogD-
NA van het bedrijf Genoscoper, ontstaan als 
bedrijf vanuit de universiteit van Helsinki.  Op 
de MyDogDNA chip zitten meer dan 300 
DNA testen (alleen de relevante voor het ras 
worden gerapporteerd), maar daarnaast ook 
nog eens 20.000 SNP markers die gebruikt 
kunnen worden om genetische heteroge-
niteitsberekeningen te kunnen doen. Met 
20.000 markers kun je in sommige gevallen 
ook een eerst stap doen voor het ontwikke-
len van een nieuwe DNA testen. ” Deze ont-
wikkeling biedt nieuwe mogelijkheden. Voor 
de AVLS en haar leden reden om opnieuw 
te kijken of het haalbaar is DNA onderzoek 
via MyDogDNA te laten doen. 

Massaal delen
Hille Fieten is het daar helemaal mee 
eens. Maar het gaat er niet alleen om 
dat alle gegevens worden verzameld, 
het gaat er natuurlijk vooral om wat er 
vervolgens met die gegevens wordt 
gedaan. In het nieuwe rekenprogramma 
wordt de data (zowel screeningsdata, 
uitslagen van DNA testen, afstammings-

gegevens en genetische SNP marker 
data) geïntegreerd. Hille: “Met MyDogD-
NA willen we afspraken maken dat een 
eigenaar er voor kan kiezen de SNP data 
verkregen met MyDogDNA beschikbaar 
te stellen voor ons rekenprogramma. 
Dat is van belang om goede adviezen 
te kunnen geven voor de Nederlandse 
populatie en als eerste aanzet voor het 
ontwikkelen van nieuwe DNA testen. Op 
de website van MyDogDNA kun je data 
zien van andere honden die zijn getest 
en op basis van uitslagen van DNA tes-
ten en genetische markers een “partner-
keuze” maken. Echter, hierbij is niet de 
mogelijkheid om op andere fenotypische 
kenmerken te selecteren of een combi-
natie te maken met fokwaardeschattin-
gen en dit is van groot belang voor veel 
aandoeningen waarvoor (nog) geen DNA 
test beschikbaar is (denk bijvoorbeeld 
aan HD). Dit is de toegevoegde waarde 
en het unieke punt van ons rekenpro-
gramma. Het is ook mogelijk om op een 
andere manier genetische marker data te 
verkrijgen die kunnen worden ingeladen 
in ons rekenprogramma. Bijvoorbeeld 
via DNA chips van Illumina (180.000 
markers) en er worden nu ook chips ver-
kocht met nog meer markers. Op deze 
chips zitten verder geen DNA testen, 
dus dan moet je de testen relevant voor 
je ras, nog apart erbij kopen.  Hierbij kan 
de kostenafweging een rol spelen.”

Emotionele motieven
Daarmee raakt Hille een gevoelig punt. 
Want fokken mag rekenen op steeds meer 
wetenschappelijke onderbouwing, de mens 
die teef en reu samenbrengt heeft daar vaak 
meer emotionele dan wetenschappelijke 
motieven bij. Hille wil met haar werk ook, wat 
zij noemt, goedwillende fokkers ondersteu-
nen, die gezondheid van hun pups als basis 
stellen en inzien dat bij goed gebruik van de 
wetenschap een hoop honden- en mensen-
leed kan worden voorkomen.. 
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Door Esther Siteur- van Rijnstra

Op woensdag 19 april 2017 hebben we 
IIn februari hebben we Caine moeten la-
ten gaan. Maandag de 28ste om precies 
te zijn. Hij was 14,5 jaar en op. Hij had 
ons dat weekend ervoor al laten zien dat 
hij niet meer wilde.

Maar waarom dan nu pas een stukje?
Dat is tweeledig. Nu kan ik het als per-
soon aan om er wat over te schrijven en 
ten tweede is er niets zo gepast als een 
stukje in een  spel en fantasy gerelateer-
de editie van ons clubblad.
Het begint al bij zijn naam. Evenals vele 
andere fantasy liefhebbers, heb ik mijn 
hond vernoemd naar een karakter uit een 

In Memoriam 
Chronos Caine Cerberus Yoza 
di Canelupi

boekenreeks. Caine Barimen, prins van 
Amber uit de Kronieken van Amber van 
de legendarische schrijver Roger Zelazny. 
Een sterk karakter met een eigen wil, een 
meesterdief en manipulator. Hij deed de 
naam eer aan.

Caine was  een legende in Nederland 
en daarbuiten, door zijn machtige ver-
schijning op de fantasy fairs en cons. 
Jarenlang sierde hij op foto’s met elven, 
goblins, engelen, vampieren en aanver-
wante fantasy figuren. 
Hij was ook een tijd lang het boegbeeld 
van de AVLS op Castlefest. Onze grote 
grijze knuffelwolf. Nu, mede dankzij hem, 
zijn wolfhonden een veel geziene ver-
schijning op dit soort evenementen. En 
daar ben ik trots op.
My wolfdog, my life.., his legacy. 

Caine

Nestmeldingen 
Megina’s nest

Op woensdagochtend 28 juni 
heeft Megina 7 pups geworpen. 

Het zijn 4 teefjes waarvan 3 wolfsgrauw 
en 1 bosbruin, en 3 reuen, allen wolfs-
grauw. Moeder en kroost maken het 
goed. Megina (Diamond) werd op 29 
april gedekt door Karolottes Kay Malik. 
Fokster is Willy Vloeimans. Zij kan u meer 
informatie geven over dit nest:
vloeimanswilly@gmail.com.

Willows nest

Op maandag 2 oktober zijn in 
kennel Accalia van Richard en 
Donna Jones nog 5 pups 
geboren. 

Het zijn twee teefjes en een drie reutjes, 
alle wolfsgrauw. Moeder Willow werd op 
29 juli gedekt door Navarre. Moeder en 
pups maken het goed. 
Meer info op:
www.saarloos-wolfdog.co.uk 
Of bij de dek- en nestmeldingen op onze 
site.. Willows nest
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NIEUW: Naast de geperst adult brok is er nu ook de 
tarwe- en glutenvrije geperst puppy & small breed (28/15) 
en de geperst lam – all life stages (24/14), met een hoog 
vleesaandeel.

BIOFOOD geperst is geschikt voor alle honden, van pup tot senior. www.biofooddiervoeding.nl

NATUURLIJK HET BESTE!NATUURLIJK HET BESTE!
• KOUD GEPERST
• VEEL VLEES
• TARWE- EN GLUTENVRIJ
• PUP TOT SENIOR

• KOUD GEPERST
• VEEL VLEES
• TARWE- EN GLUTENVRIJ
• PUP TOT SENIOR

GEPERST A5 liggend_Layout 1  28-5-2015  16:17  Page 1

Karma’s nest

Op 25 september zijn in kennel 
Accalia van Richard en Donna 
Jones 2 pups geboren.  

Het zijn een teefje en een reu, beide 
wolfsgrauw. Moeder Karma werd op 22 
juli gedekt door Navarre. Met moeder en 
pups gaat het prima. 
Meer info op: 
www.saarloos-wolfdog.co.uk 
Of bij de dek- en nestmeldingen op de 
avls site.

Eowyns nest

Op 14 oktober oktober zijn in 
kennel Chumani van Sylvia 
Weyrich 8 pups geboren.   

Het zijn vijf teefjes en een drie reutjes, 
alle pups zijn wolfsgrauw. Moeder Eowyn 
werd op 12 augustus gedekt door rana. 
Moeder en pups maken het goed. 
Meer info op: 
www.chumanis-saarlooswolfhunde.
de.

Eowyns nest

Hara’s nest

Op woensdag 5 juli zijn in 
kennel Harawyn Polderwolf 
van Etta van der Molen 3 pups 
geboren.

Twee teefjes en een reutje, allen wolfs-
grauw. Baka Inu Halleluja Heavenly Hara 
werd op 3 mei gedekt door Zohey Zeger 
Zenit Bastaja. Moeder en pups maken 
het goed. 
Meer info op: 
www.harawyn-polderwolf.nl

Hara’s nest
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Door: Karin Scheller
Foto: Karin Scheller 
Vertaling: Johan Berends

In de serie over onze buiten-
landse fokkers maken we 
deze keer kennis met Karin 
Scheller. De Duitse vertelt 
dat ze zich nooit had kunnen 
voorstellen ooit honden te 
gaan fokken. Toch is het ervan 
gekomen en de Saarlooswolf-
hond is nu een onlosmakelijk 
deel van haar leven geworden. 
Haar kennel draagt de fanta-
sierijke naam Indyo Rácaron. 
Lees verderop wat dat, en nog 
veel meer, voor Karin bete-
kent. 

“Für mich ist der Saarloos in 
Optik und Verhalten 
eine einmalige Hunderasse.”

Waarom fokken? 
Waarom een Saarloos-
wolfhond?
Voor mijn tijd met Saarlooswolfhonden 
had ik me nooit kunnen voorstellen dat 
ik ooit honden zou fokken. Er waren al 
zoveel leuke, fijne, liefdevolle kruisingen 
en zoveel honden die in het asiel op een 
nieuw tehuis zaten te wachten. Ja, ik had 
nooit kunnen dromen daadwerkelijk eige-
naar te worden van een rashond.

Hoe is het er dan toch 
van gekomen?
Al jarenlang ben ik een hondenliefheb-
ster en zo zag ik hem, bladerend in een 
boek over verschillende hondenrassen, 
voor het eerst: de Saarlooswolfhond. 
Onmiddellijk was ik gefascineerd door 
zijn uiterlijke verschijning. Maar ook was 
ik teleurgesteld, omdat dit ras in het boek 
werd beschreven als bijna onhandelbaar 
voor de doorsnee hondenbezitter. Aan-
schaf werd daarom afgeraden. Een paar 
jaar later, het internet was net in opkomst, 
kwam ik weer de Saarlooswolfhond 
tegen. De eerste exemplaren zag ik op 
een hondententoonstelling. Ik was verliefd 
en tegelijkertijd gefascineerd. Het bleek 
dat deze honden toch niet zo “onmogelijk” 
waren als ik altijd had gedacht. 

Kimani
Na een tijdje was ik er helemaal klaar voor 
en mocht ik Kimani bij fokster Alexandra 
Windl afhalen. Ik kende alle horrorverhalen 
en was voorbereid op het ergste. Maar 
ik kreeg een fantastische, fascinerende 

hond die me steeds meer in de ban 
van de Saarlooswolfhond bracht. Toen 
kwamen de eerste vragen van Kimani’s 
fokster of ik me zou kunnen voorstellen 
zelf eens een nest te fokken… hmmm, ja 
goed, waarom eigenlijk niet? Dus moest 
ik mij in de hondenfokkerij gaan verdiepen 
en moest ik mij afvragen of ik pups in de 
wereld wilde zetten of niet. Want er zijn 
toch al zoveel honden op de wereld…

Vriendschappen
Intussen ben ik ervan overtuigd dat een 
verstandige en doordachte fokkerij ook 
dierenbescherming betekent.  In de loop 
der jaren heb ik veel geleerd en ben op 
zo langzamerhand in de hondenfokkerij 
terecht gekomen. Ik heb daarbij veel 
vriendschappen gesloten en heb verschil-
lende, interessante mensen leren kennen.  
Helaas is er onder fokkers en verenigin-
gen wat verschil van inzicht, maar alles bij 
elkaar houden we toch allemaal van deze 
honden en moeten we samen optrekken, 
ook als we een bepaalde fokstrategie van 
anderen niet zien zitten. Zoals bekend 
leiden vele wegen naar Rome, en welke 
weg de juiste of de verkeerde is, is vaak 
niet meteen duidelijk.
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ven kunnen aanpassen, maar die ook 
goed kunnen functioneren in de huidige 
maatschappij, zonder de rastypische 
gereserveerdheid te verliezen. Bij de 
Saarlooswolfhond is dat misschien geen 
eenvoudige opgave die van vandaag op 
morgen bereikt kan worden. Ik wil honden 
waarmee je kunt sporten, maar waarmee 
je ook een rustige dag op de bank kunt 
doorbrengen. Voor mij is de Saarlooswolf-
hond meer als een gewone familiehond: 
het is een echte vriend en een maatje 
voor het leven.  Ik hoop dat de pups uit 
onze fok goed toegerust en gesociali-
seerd aan hun nieuwe leven beginnen en 
hun nieuwe eigenaren veel plezier zullen 
geven. Het contact met onze pupkopers 
te behouden is ook erg belangrijk voor 
me. Dat kan volgens mij alleen als je een 
goede, op vertrouwen gebaseerde ver-
houding met hen hebt. Tot nu toe is dat 
gelukt. Ik vind het fijn dat onze pupkopers 
altijd nog met vragen, zorgen, verhalen, 
foto’s en berichten bij me komen of me dit 
toesturen.  

Mijn nesten
Sinds 2012 heb ik in totaal 4 nesten 
gehad. Een volgend nest staat voor 2018 
in de planning. Maar… zoals ik altijd zeg, 
je moet kijken wat de toekomst je brengt 
en of het goed in je leven past. Want om 
het geld of om zoveel mogelijk nesten 
te fokken, past  niet bij mij en klopt niet 
met mijn opvattingen.  Tot nu toe werden 
alleen Airawen en Djeddha voor de fok in-
gezet. Voor Loki, een reu uit het B nest als 
ook Colwen en Rhaegar uit het C nest, 
zal een foktoelating worden aangevraagd. 
Ik hoop dat ik nog een paar nesten mag 
meemaken en begeleiden en ik kijk met 
spanning naar de toekomst van de Saar-
looswolfhond. 

Risico’s
Als fokker moet je altijd risico’s nemen. De 
afweging wat een goede kruising is en of 
een hond ingezet moet worden, is vaak 
geen makkelijke beslissing. Honden zijn 
nu eenmaal levende wezens en net zoals 
er geen perfecte mensen zijn, bestaan 
er ook geen perfecte honden. Met de 
fokkerij moet je voortgang boeken, en 
dus ben ik blij als honden uit mijn fok ook 
worden ingezet. Veranderingen in het ras 
behoren sinds jaar en dag tot de fokkerij 
en wijzigingen zullen er altijd onderdeel 
van uitmaken. 

Indyo Rácaron 
De tijd was gekomen om een kennel-
naam aan te vragen toen Kimani officieel 
werd goedgekeurd voor de fok. (JB: een 
rashond moet in Duitsland een zoge-
naamde Zuchtzulassung hebben om er 
in het ras mee te mogen fokken) Als fan 
van Fantasy en Science Fiction lag het 
voor de hand uit deze wereld een naam te 
kiezen voor mijn kennel. Ik was altijd al ge-
charmeerd van de ‘Lord of the Rings’ en 
de fantasiewereld die Tolkien geschapen 
heeft. Mijn kennelnaam Indyo Rácaron 
komt dan ook uit het ‘Quenya’, de taal van 
de elfen en betekent: ‘Kleinkind van de 
Wolven.’

Een uniek ras 
Maar wat fascineert me zo in dit ras 
om ermee te willen fokken? Voor mij is 
de Saarlooswolfhond in voorkomen en 
gedrag een uniek ras. Het enorm ver-
schillende en sterk expressieve gedrag 
nodigt steeds weer uit tot observeren. 
En ondanks de mooie variatie in uiter-
lijk is er toch sprake van een eenduidig 
rasbeeld. De ietwat andere intelligentie, 

de combinatie van een sterke eigen wil en 
een grote aanhankelijkheid aan de baas 
en de roedel, vind ik heel bijzonder. En 
precies dát maakt ze zoveel meer dan 
veel hondenrassen die voor een bepaald 
doek zijn gefokt. Ik zou liegen als ik zou 
zeggen dat het uiterlijk, de bewegingen, 
de lichtvoetigheid en het oergedrag niet 
ook indrukwekkend zijn. 

Mijn fokkerij
Als fokker heb ik mij voorgenomen ook 
in de toekomst aan mijn principes vast te 
houden. Ik wil naar beste eer en geweten 
rastypische, gezonde Saarlooswolfhon-
den fokken. Ik wil geen massafokpro-
duktie, maar een kleine fokster zijn als 
liefhebster van het ras. Mijn honden zijn in 
de eerste plaats leden van de familie en 
zo worden ze ook behandeld. Zo probeer 
ik mijn dieren de beste mogelijkheden te 
bieden om een gezond en gelukkig leven 
te leiden. Door het kleine aantal fokteven 
dat ik heb, is slechts 1 nest in 1 of 2 jaar 
mogelijk. Ik vind het persoonlijk van groot 
belang om deze nesten met aandacht 
en verstand van zaken te plannen en op 
te voeden. De pups wil ik een zo goed 
mogelijke start in het leven meegeven. De 
balans tussen karakter, gezondheid en 
uiterlijk zijn voor mij, ook bij de keus van 
fokpartners, erg belangrijk. De stambo-
men, de gezondheid, het karakter en  het 
uiterlijk van de ouderdieren moeten dan 
ook bij elkaar passen. Het vooruitplannen, 
ook voor de volgende generaties, staat bij 
mij bovenaan, omdat zowel de honden-
fokkerij als geheel als ook het gehele 
ras altijd aan variatie en veranderingen 
onderhevig is.   Ik sta met  volle overtui-
ging achter het ras zoals ik dat heb leren 
kennen en zoals het op dit moment is. 
Zodra dat niet meer het geval is, zou het 
voor mij alleen maar eerlijk en fair zijn, mij 
uit de fokkerij terug te trekken. Voor mij is 
de fokkerij een doel om de Saarlooswolf-
hond als ras te behouden, maar ook om 
het verder te helpen. 

Geen eenvoudige 
opgave
Ik wil gezonde, karaktervolle honden 
fokken, die zich goed aan het gezinsle-
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Eenmaal uitgewaaid en voor zover 
mogelijk tot rust gekomen, kon men ’s 
middags luisteren naar Maria Schipper, 
biologe en gedragstherapeute bij hon-
denschool Be Brave. In haar lezing ging 
Maria in op terughoudendheid versus 
angst bij honden. Gedragsmatig is er 
veel overeenkomst tussen terughou-
dendheid en angst: een hond verlaagt 
zijn houding, neemt afstand en laat 
stress signalen zien zoals tongelen, gap-
en en hijgen.  We zien deze gedragingen 
wanneer de persoonlijke ruimte die een 
hond nodig heeft wordt geschonden: 
een ander individu komt dichterbij de 
hond dan gewenst. Zolang een hond 
de kans heeft deze persoonlijke ruimte 
te herstellen, door afstand te nemen 
en gedragselementen te laten zien die 
communiceren dat afstand gewenst is, 
lost de hond de situatie snel op zonder 
hierbij de emotie angst te ervaren. 

Door: Nelleke Groesz

Ook dit jaar kon onze eigen 
clubdag, deze keer gehouden in 
Dogcenter te Kerkwijk, rekenen 
op veel enthousiaste bezoekers 
uit alle windstreken. 

Terwijl mensen en honden elkaar nog 
hartelijk begroetten en overal de leven-
dige gesprekken te horen waren, werd 
het eerste programmaonderdeel aange-
kondigd: de presentatie van de nesten 
van de afgelopen twee jaar (2015 – 
2017). Aan de oproep van het bestuur 
om de nesten te tonen was veel gehoor 
gegeven. Van maar liefst 10 nesten 
waren er prachtige pups, jonge honden 
en ouderdieren te bewonderen. Door 
ze een voor een nauwkeurig te bekijken 
en beschrijven zorgde keurmeester Jan 
Ebels ervoor dat alle honden de aan-
dacht kregen die ze verdienden.

Clubdag AVLS op 
10 september 2017

Na de presentatie van de nesten was 
er tijd voor een lunch en een wandeling 
met de hond. Op het grasveld achter 
het Dogcenter konden de honden in alle 
vrijheid met elkaar rennen en spelen. 
Vast onderdeel van de clubdag is de in-
formatiestand bemand door leden. Daar 
kon je zoals gebruikelijk terecht voor 
nuttige informatie, leuke gadgets en in-
teressante boeken. Ook waren er lootjes 
verkrijgbaar voor de tombola. Hierbij viel 
veel lekkers en moois te winnen. Hoofd-
prijs was een fotoshoot bij Robin van 
der Molen, die de dierbare band tussen 
mens en hond vastlegde in zijn speciaal 
voor de clubdag ingerichte fotostudio.  

12 NUMMER 3 2017 - AVLS



Door middel van deze signalen geeft de 
hond aan wat voor hem of haar ac-
ceptabel is bij aanraking van het lichaam. 
Wanneer goed gekeken en gereageerd 
wordt op de signalen is het mogelijk om 
de hond ontspannende massages te 
geven en daarmee ook direct te werken 
aan de versteviging van de vertrouwens-
band tussen eigenaar en hond. Tijdens 
deze massage is het advies om zoveel 
mogelijk te werken met trage en zachte 
strijkingen met de vlakke hand of duim. 
Wanneer de hond het toe laat kunnen 
ook cirkelstrijkingen met de vingers en 
harkengriff strijkingen afwisselend met 
de vingers en vlakke hand toegepast 
worden. 

Al met al kunnen we terugkijken op een 
geslaagde clubdag waarbij ontmoeten, 
kijken en luisteren elkaar afwisselden. 
Hartelijk dank aan de activiteitencommis-
sie voor het organiseren en aan allen die 
op hun eigen wijze bijgedragen heb-
ben. Op naar de volgende AVLS dag, 
in 2018, dan weer met een kampioen-
sclubmatch.  

Met dank aan Maria en Marco voor 
de samenvattingen van hun 
lezingen.

Anders wordt het wanneer een hond 
niet in staat is de persoonlijke ruimte te 
herstellen: in deze situaties lijkt de hond 
daadwerkelijk angst te beleven. De hond 
heeft na een dergelijke situatie ook tijd 
nodig om te herstellen: de emotionele 
gewaarwording is niet zomaar verd-
wenen. Bij terughoudende honden zoals 
de Saarlooswolfhond speelt de eigenaar 
een grote rol bij het voorkomen dan wel 
reguleren van in potentie angstige situ-
aties. Hierbij staat een goede hechting 
tussen eigenaar en hond voorop. 

Een manier om te werken aan een 
goede hechting tussen eigenaar en 
hond is het regelmatig geven van 
ontspanningsmassages aan de hond. 
Marco van Veller vertelt over de positieve 
effecten die massage heeft op o.a. de 
afvoer van afvalstoffen, stressregulatie, 
lichaamsbewustwording en het onder-
houd van verschillende orgaansyste-
men bij de hond. Omdat massage per 
definitie in de persoonlijke ruimte van de 
hond wordt uitgevoerd is het belangrijk 
om bij toepassing van massage goed te 
kijken naar de communicatiesignalen die 
de hond af geeft. 
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De stamboom van...
Yro van de Kilstroom

Door: Johan Berends
Foto: archief Marijke Saarloos.

De vluchtdrift van zijn honden 
was voor Leendert Saarloos 
altijd een groot obstakel. Maar 
koppig als hij was, heeft hij 
nooit zijn oorspronkelijk doel 
willen opgeven: het fokken 
van de ideale werk- en politie-
hond. Ik denk dat Yro van de 
Kilstroom daarom de meest 
favoriete hond van Leendert 
Saarloos was. Yro werd in 1955 
geboren in het nest van 
Odile. Zij vader was Damas-
cus. Yro was alles wat Saar-
loos zo graag wilde bereiken: 
politiehond, speurhond en 
blindengeleidehond.

In Saarloos’ archief las ik de eisen voor 
de honden op clubkampioenschap-
pen. Dat was nogal wat. Ze moesten 
overzwemmen om een groot voorwerp 
naar de oever te brengen. Goed volgen 
aan de lijn en onaangelijnd naast ‘het 
rijwiel’ lopen. Drie minuten blijven liggen. 
Voedsel weigeren en vlot over hagen, 
schuttingen en kuilen springen. Iemand 
tot staan brengen, commando’s van 
vreemden niet opvolgen en ‘stokvastheid’ 
tonen. En nog wat meer van die ‘typi-
sche Saarlooszaken.’  Leendert Saarloos 
heeft de kampioenschapsuitslagen van 
zijn favoriete reu altijd zorgvuldig in zijn 
privé-archief bewaard. 

Stokvastheid tonen, iemand tot staan 
brengen, een groot voorwerp overzwem-
men… welk Saarloosje doet dat nu nog? 
Maar Yro draaide er zijn poot niet voor 
om. Niet zo verwonderlijk als we naar 
zijn stamboom kijken. De Duitse herder 
Gerard von Transrhenum, stamvader van 
ons ras, komt van Damascus’ kant drie 
keer in Yro’s  afstamming voor. Dela, een 
Duitse herderteef, was zijn overgroot-
moeder die werd gekruist met Largo, 
de zoon van stamvader Gerard. 
Marijke Saarloos vertelde 
me dat rechercheur Schild 
van de Dordtse politie 
regelmatig Yro kwam 
halen, ook ’s nachts. 
Saarloos’ tophond 
werd ingezet bij 
relletjes in de 
stad of om drugs 
en gaslekken op te 
sporen. 

Yro was ook om een andere reden een 
bijzondere hond. Hij was de laatste 
Saarlooswolfhond die werd gekruist met 
een wolvin. Saarloos schreef in het blad 
van de Vereniging voor Wolfhondbezit-
ters: ‘Af en toe wordt een nieuwe bloedlijn 
opgebouwd uit een nieuwe wolvin die 
onveranderlijk Fleur wordt gedoopt, naar 
de stammoeder. Dit geschiedt om een al 
te sterke inteelt te voorkomen.’ In tegen-
stelling tot wat vroeger vaak werd be-
weerd, zag Saarloos dus wel degelijk het 
gevaar van inteelt en paste hij regelmatig 
outcross toe om inteeltdepressie in zijn 
populatie tegen te gaan. De laatste Fleur 
waar Saarloos mee fokte, wierp haar 
outcrossnest op 7 mei 1963. Eén reu uit 
dit nest, Valpar, hield Saarloos zelf aan; 
de rest werd ondergebracht bij liefheb-
bers. Maar al deze honden, in feite high 
content wolfhybriden, werden na verloop 
van tijd weer bij hem teruggebracht. De 
wolf x wolfhond kruisingen waren totaal 
ongeschikt om in huiselijke omstandighe-
den te leven.  

Met dank aan Marijke Saarloos, die 
een nog niet eerder gepubliceerde 
foto van Leendert Saarloos en Yro 
speciaal voor dit artikel beschikbaar 
stelde.

In ‘De stamboom van…’ gaan we op zoek naar de wortels van jouw 
(of een andere) Saarlooswolfhond. Geef je op voor deze nieuwe 
serie!
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The hidden life of 
wolves

Dat wolven sterke emoties in 
mensen oproepen ontdekten 
ook Jim en Jamie Dutcher. 

Zij leefden gedurende zes jaar te midden 
van een roedel wolven, geherintroduceerd 
in Idaho, het westen van de Verenigde 
Staten. Niet alleen ervoeren zij hoe de 
wolven hen persoonlijk diep raakten, ook 
zagen zij dat mens en wolf veel gemeen 
hebben als het gaat om identiteitsontwik-
keling, rolverdeling, genegenheid en zorg 
voor elkaar. Hoewel dit landelijk enerzijds 
veel begrip en sympathie voor de wolf 
oproept, leidt het anderzijds tot meer angst 
en weerstand. In enkele staten is de jacht 
op wolven terug van weggeweest, nu de 
wolf van de lijst met beschermde diersoor-
ten is gehaald. The hidden lives of wolves 
is geschreven in dit kader, met als doel 
een realistisch beeld te schetsen van de 
wolf, en ons bewust te maken van hoe wij 
met dit bijzondere roofdier willen omgaan. 
Van nabij wordt de Sawtooth Pack, een 
wolvenroedel in ontwikkeling, gevolgd, 
beschreven en in een breder perspectief 
geplaatst. 

De wolf terug, eng of 
enerverend?

Deze vraag lijkt tegenwoordig 
actueler dan ooit, nu de wolf 
zich weer geregeld binnen 
onze landsgrenzen begeeft en 
zijn terugkeer onvermijdelijk 
lijkt. 

Dick Klees, Erwin van Maanen, Leo Linn-
artz, Martin Drenthen en Michiel van der 
Weide zijn vanuit verschillende disciplines 
(fotografi e, ecologie, fi losofi e) verenigd 
in het samenwerkingsverband ‘Wolven 
in Nederland’ en schreven er een boek 
over. In heldere, treff ende bewoordingen, 
aangevuld met kleurrijke foto’s en kaarten, 
schetsen zij een beeld van de wolf door de 
jaren heen en toetsen zij dat aan de wer-
kelijkheid (de feiten). De beeldvorming over 
de wolf is door de eeuwen heen veran-
derd van leefruimte delen in de ongerepte 
natuur tot afkeer en uitroeiing van het dier 
in complexe samenlevingen met intensief 
landgebruik. Om antwoord te kunnen 
geven op de vraag of de terugkeer van de 
wolf eng of enerverend is, ontkomen we 
volgens de auteurs niet aan het herzien 
van onze visie op natuur en cultuur, en de 
interactie tussen beide. 

Boekbespreking Door: Nelleke Groesz

De terugkeer van de wolf in onze contreien 
kan niet zonder ruimte te maken voor een 
stukje wildernis. Daarvoor zullen we ons 
idee van een maakbare wereld (deels) los 
moeten laten en ons open moeten stellen 
voor het ongerepte, ook in onszelf.  

Zowel de verschillende karakters van de 
wolven als hun gedrag en onderlinge band 
worden nauwkeurig vastgelegd. Wie de 
uitgebreide Engelse tekst te lang vindt, kan 
zich beperken tot de prachtige, intieme 
foto’s  en de betekenisvolle quotes; ook 
die vertellen het hele verhaal. . 

Voor een ieder die de wolf en diens toe-
komst een warm hart toe draagt zijn De 
wolf terug, eng of enerverend? (2015) en 
The hidden live of wolves (2013) echte 
aanraders. De eerste omdat de heldere 
informatie en onderliggende boodschap 
toegespitst zijn op onze eigen omgeving. 
De tweede omdat het een unieke inkijk 
biedt in het (verborgen) leven van wol-
ven. Beide boeken brengen mens, wolf 
en natuur dichter bij elkaar. 

Wie meer wil lezen, kan 
www.wolveninnederland.nl 
en www.livingwithwolves.org 
bezoeken.
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Over feesten op kastelen 
met een Saarloos

Door: Lies Geluk
Foto’s: Jochem van Hoogstraten

Sonja van Hoogstraten uit 
Werkendam is een van de vele 
Saarlooswolfhond eigenaren 
die ook groot liefhebber zijn 
van Castlefest en  Elfi a; Twee 
grote  fantasy festivals waar ze 
met haar man Jochem en hun 
Saarloosjes ieder jaar, het liefst 
in stijl verkleed, naar toe gaan.  

In het huis van Sonja en Jochem Hoog-
straten ruikt het naar appeltaart, van 
de eigen appelboom, en naar wierook. 
Het is knus ingericht met kussens met 
allerlei wolvenafbeeldingen, beeldjes 
van wolven staan te pronken op een 

schrap. Ze vertelt: ‘Eerst waren we niet 
zo van de wolven, bij ons is andersom 
gegaan: we leerden mensen kennen die 
een Saarloos hadden, nou we waren alle 
twee op slag verliefd.’ Er komen twee 
leuke wolfsgrauwe honden, twee teefjes, 
mij begroeten; Wolf Fantasia di Cane-
lupi en Moro Accidently in Love She’s 
Madonna. Als je zulke adellijke namen 
hebt als hond moet je wel iets hebben 
met kostuums en pakken. Moro en Wolf 
gaan altijd mee en zolang Moro nog een 
gezicht ziet, maakt het haar niet uit dat 
mensen allerlei vreemde gewaden aan 
hebben. Wolf is altijd de rust zelve (ze ligt 
terwijl ik er ben languit op de bank met 
een klein stukje tong zichtbaar) en is een 
grand dame op leeftijd.

Sonja komt altijd veel andere Saarloos 
baasjes en Saarloosjes tegen op de 
fantasy festivals. “Het gaat heel goed 
samen, mensen met Saarlooswolfhon-
den hebben nu eenmaal ook vaak iets 
met mythologie, natuur en sprookjes. 
Het geeft mij in ieder geval een vlucht uit 
de dagelijkse realiteit, ik ben chronisch 
patiënt  en ben veel thuis, de fantasy 
geeft mij een kans om in een mooie an-
dere wereld te zijn. En veel vrienden en 
kennissen zien we dan ook weer op de 
festivals. Ik zit dan op een picknickkleed-
je heerlijk te genieten van al de kostuums 
van andere bezoekers.” Wat absoluut 
ook zal meewerken is dat het altijd op 
een prachtige locatie is, bijvoorbeeld op 
een landgoed zoals op  Kasteel Keuken-
hof in Lisse.
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Er komen ook altijd veel mensen op ons 
af vanwege de honden. Op een gege-
ven moment heeft Esther (van Rijnstra) 
ook een AVLS-stand gehad op het Cast-
lefest. “Er waren altijd zo veel mensen 
die informatie over onze honden wilden. 
Ik denk dat er wel mensen zijn die via het 
festival ook uiteindelijk als een blok zijn 
gevallen voor het ras.”

Jochem, haar man, is ze meestal al snel 
kwijt omdat hij fotograferend over het 
landgoed struint, op zoek naar mooie 
kostuums en Saarloosjes. Op een foto 
staat Sonja in een Harry Potter outfi t. 
“De eerste Harry Potterfi lm dat was onze 
eerste date, toen is het allemaal begon-
nen.” In een van de boeken van J.K. 
Rowling wordt verteld hoe weerwolven 
ook samen echte wolven puppy’s kon-
den krijgen. Sonja: “Haha, dat zeggen wij 
altijd.. dat we zo aan onze Saarlooswolf-
honden zijn gekomen!” 
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Door: Esther Siteur- van Rijnstra

In de oproep voor deze editie 
van het clubblad, had de re-
dactie van het magazine het al 
genoemd: We zijn op zoek naar 
mensen de RPGen en LARPen. 
Maar wat in hemelsnaam is dat 
nu precies en wat heeft dat nou 
te maken met de Saarlooswolf-
hond

Dit kleine artikeltje zal een korte uitleg 
geven over en hoe en wat.
Role Playing Game  is Engels voor rol-
lenspel en is in zijn huidige hoedanigheid 
ontstaan in de jaren 70. Het is een spel 
waarin de deelnemers een bepaalde rol 
aannemen binnen een verhaallijn. 

Role Playing Games en Live 
Action Role Playing 

De rol wordt beschreven in de vorm van 
een karakter wat is uitgeschreven op 
een papier en welke aan de regels van 
het spel voldoen. De beslissingen die 
de spelers nemen en de acties die hun 
karakters ondernemen, bepalen de loop 
van het verhaal. Dit verhaal kan bedacht 
zijn door een spelleider, maar er zijn ook 
verschillende verhaallijnen te koop. De 
setting van het verhaal varieert. Je hebt 
RPGs in de fantasy setting, met elven, 
dwergen, draken en kerkers,  maar ook 
science fiction of een boekenreeks kan 
ter oorsprong liggen aan de omgeving 
waar het verhaal zich in afspeelt. 

Wat trekt mensen nu om dit te gaan 
spelen? Een RPG kent veel elementen 
Allereerst is er een spelelement. Er zijn 
regels voor het maken van een karak-
ter (elf, mens, dwerg, Klingon etc.)  en 
zijn of haar beroep, er zijn regels voor 
de monsters en enigma’s die de groep 
tegen kunnen komen en de rol van een 
dobbelsteen kan het lot van je karakter 
bepalen of het verhaal een hele andere 
kant opsturen. Mensen die wat minder 
houden van het spelelement, kunnen 
hun hart ophalen in het verhaal. Met een 
goede spelleider en uitgebalanceerde 
karakters is elke sessie net als een 
hoofdstuk van een goed boek, alleen 
speel je daar nu zelf een rol in. 
RPG wordt gespeeld op papier, vaak 
aan tafel met een flinke bak koffie of 
thee. Daarom wordt het ook wel table 
top RPG genoemd.

Een stapje verder dan table top is Live 
Action Role Playing oftewel LARP.
Iedereen heeft wel eens geLARPt in zijn 
leven. Daar durf ik mijn hand wel voor in 
het vuur te steken.  We hebben namelijk 
allemaal wel eens cowboy en Indiaantje 
of politie en boefje gespeeld. Dan nam 
de ene groep de rol aan van de cowboy 
of politieagent en de anderen waren de 
Indianen en boeven. Een soort eigen 
toneelspel. Als  volwassene word je ook 
blootgesteld aan verschillende soorten 
rollenspellen, zeker tijdens oefeningen,  
teambuildingsessies of communica-
tiecursussen, waarbij situaties worden 
nagespeeld. 
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www.barfmenu.nl

GÉÉN CHEMISCHE SUPPLEMENTEN!GEEN RIJST OF GRANEN: DUS GLUTENVRIJ!

T OF GRANEN: DUS GDUS GLLUTENVRIJ!UTENVRIJ!

BARFmenu® diepvries versvoeding wordt gemaakt van 
uitsluitend vers rauw vlees, verse organen en verse vleesbotten. 

Bevat van nature een zeer hoog gehalte aan 
natuurlijke vitaminen en mineralen.

LARP is niet anders. Neem de table top 
variant, maar in plaats van een papiertje 
met je karakter, ben je nu zelf je karakter 
en is de tafel met de mok koffi  e vervan-
gen door een speciaal ingerichte omgev-
ing die het verhaal bekrachtigd. Een 
LARP evenement vergt veel organisatie, 
voorbereiding en creativiteit. Niet alleen 
de spelopzet en omgeving zijn tot detail 
uitgedacht maar ook de kostuums van 
de spelers. Denk hierbij aan kleding, vis-
agie, attributen en acteerwerk. Een LARP 
event is dan ook echt een hele beleving, 
vaak over meerdere dagen verspreidt. 
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Maar dan is alsnog de vraag niet beant-
woord waarom deze twee vormen van 
spel, of zelfs lifestyle voor sommigen, nu 
gelinkt is aan de Saarloos. Eigenlijk is dat 
heel makkelijk. Veel mensen met deze 
hobby hebben een Saarloos, of zelfs 
meerdere.  

Uiteraard heeft dat te maken met het 
wolfachtige uiterlijk van ons geliefde ras. 
Maar als dat het enige was, dan was de 
Saarloos niet zo’n succes geweest bin-
nen deze groep. Ik ben zelf van mening 
dat RPGers en LARPers net dat beetje 
extra fantasie en probleemoplossend 
vermogen hebben om met een wolfhond 
te kunnen samenleven. Vaak zijn dit ook 
tolerante mensen, ook niet een onbel-
angrijke eigenschap voor een Saarloos 
eigenaar. Tenslotte zijn RPGers en LARP-
ers vaak licht wars van autoriteit (tenmin-
ste, ik wel) en dus ook van slaafsheid. 
En laten de Saarloos en de RPGer dat 
nu ook eens gemeen hebben. 

Match made in heaven en dat is duidelijk 
terug te zien op de diverse evenementen 
als de Midwinterfair, Elfia en Castlefest, 
waar ons ras al tijden goed vertegen-
woordigd is.  

Wil je meer weten? In Utrecht zijn er een 
aantal leuke winkeltjes waar je terecht 
kunt voor informatie of een spelletje. En 
anders kun je altijd aanschuiven voor 
een bak koffie en een goed verhaal aan 
mijn tafel.
 
www.subcultures.nl/nl/home-nl
www.the-joker.nl

Herfst-
wandeling
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FOKKERS10% EXTRA KORTINGvia onze speciale Breedersportal

Fokbegeleiding 
Dierenkliniek Horst

• Advies en begeleiding 
 fokteven-  en reuen.
• Fulltime (24/7) reproservice, 
 ook in het weekend.
• Immulite progesterontest, 
 uitslag binnen 1 uur.
• Intra Uteriene Inseminatie.
• Fresh, chilled en frozen semen,
 transport en opslag.
• Reprovet drs. Jacques Jenniskens, 
 lid EVSSAR.

Dierenkliniek Horst • Americaanseweg 33 Horst • Tel. 077-3982169 
dierenarts@daphorst.com • www.dierapotheker.nl • www.fokbegeleiding.nl 
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Hoe onze Rakker aan 
zijn speciale krachten
kwam 

Door: Ineke Pompen

Column

Toen wij gehoord hadden dat 
er uit het nest van Riva X Ami-
go een reutje voor ons bij zat 
moest er natuurlijk een naam 
verzonnen worden. Ik maak 
geen grapje als ik zeg dat alle 
3 de namen van onze kinderen 
makkelijker te verzinnen waren 
dan die van de honden.  

Iedereen wilde namelijk meebeslissen. 
Het ging van klassiekers als Rakker, 
Boef en Binckie tot aan Butchy (mijn 
hond van thuis). Robbert had ervaring 
met diverse Wodans maar de associatie 
daarmee zag ik niet helemaal zitten. In 
zijn jonge jaren was Robbert echter een 
fanatiek stripverzamelaar en zo kwamen 
we uiteindelijk bij zijn favoriete stripserie: 

Hmmm Thorgal. Iedereen liet de naam 
eens over de tong gaan en dat viel niet 
tegen. Thorgal leeft in de tijd van de Vi-
kingen en gaat om met luitjes als Wodan 
en Loki. De serie maakt gebruik van de 
Noorse Mythologie maar heeft ook een 
link met buitenaards leven. Thorgal zelf 
is een zogenaamd ‘kind van de sterren’ 
en is net als Mozes gevonden in een drij-
vend mandje. 

Kortom, die pup van 7 kilo ging Thorgal 
heten en groeide uit tot een reu van 
77 cm.

Toen kreeg Thorgal een nest met Gaia. 
Nee. Wij namen geen pup. Serieus.

Pupje Zwart heeft zelfs de eerste dag 
bij ons nog pupje Zwart geheten omdat 
het echt onverwacht anders liep. Maar 
goed, iedereen weet ondertussen hoe 
dat is afgelopen dus ’s avonds hadden 
we opnieuw een discussie. Gingen we 
verder in het thema van Thorgal of werd 
het iets heel anders? Het lullige was 
namelijk dat Thorgal in de serie wel een 
zoon kreeg maar die heette Jolan en 
dat vonden de jongens geen naam voor 
een jongenshond. En Thorgal zijn hond 
heet Muff  maar hallo, wie noemt zijn lieve 
kleine pup nou muf?

Uiteindelijk hebben we voor Aeghir ge-
kozen. Offi  cieel klopt daar geen bal van 
want Thorgal’s achternaam is namelijk 
Aegirsson en bij ons was Aeghir dus 
Thorgalsson als u begrijpt wat ik bedoel, 
maar een kniesoor die daar op let. Wat 
wel typisch is; hij rolt te pas en te onpas 
door allerlei soorten viezigheid en ruikt 
best vaak ‘ietwat’ muf. Sommige dingen 
ontloop je kennelijk niet. 
best vaak ‘ietwat’ muf. Sommige dingen 
ontloop je kennelijk niet. 
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• Cavom is de volledige en hoog-
 waardige maaltijd voor uw hond.

• Cavom bevat alle essentiële
 voedingssto� en in de juiste
 verhouding.

• Cavom is voordelig in gebruik,
 door de hoge energiewaarde en   
 de lichte verteerbaarheid.

 Kijk op onze website of neem
 contact met ons op voor speci� eke   
 vragen over welk Cavom product 
 voor uw hond het beste is.  
 Wij adviseren u graag!

 cavom.nl

Diervoederfabriek B.V. | Tussendiepen 9-13 | 9206 AA Drachten

                     Tel. +31(0)512-515955 | Fax +31(0)512-516050 | vdm@cavom.nl

Cavom, daar draait een gezond hondenleven om!

de natuurlijke voeding
voor elke hond
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AVLS website

Indien onbestelbaar: Secretariaat AVLS  Jean Sibeliusstraat 33  3069 MJ  Rotterdam

Algemene vereniging voor liefhebbers van Saarlooswolfhonden


