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Beste leden,
 
                                                          Den Haag, 15 februari 2014
 
Zonder dat de schaatsen uit het vet zijn geweest, valt bij jullie het
februarinummer alweer op de deurmat. In dit nummer een terug-
blik op het afgelopen jaar. Onder andere hét jaar dat de AVLS
gekozen heeft voor de outcross, om ons ras te behouden. De
Raad van Beheer heeft ook ‘ja’ gezegd. Intussen is bekend dat
we hierbij op de steun mogen rekenen van de Stichting Zeldzame
Huisdierrassen in het kader van promotie en sponsoring.
 
Ruim twee weken geleden was de Nieuwjaarswandeling op de
Rozendaalse heide. Het was weer een mooie en gezellige tocht.
Na de wandeling gastvrij ontvangen in de KC Dieren waar wij
werden verwelkomd met soep, salade en andere heerlijkheden
om de verbruikte calorieën weer aan te vullen. KC Dieren en
activiteitencommissie nogmaals dank hiervoor! Begin van het jaar
is óók weer de tijd van de jaarlijkse AVLS contributie. Voor leden
die nog niet hebben betaald, let op: door de wisseling van bank
hebben we een ander rekeningnummer (zie pagina 4)!
 
Rest mij nu nog jullie twee data door te geven voor je agenda: op
zondag 25 mei is er de Algemene Ledenvergadering in Dogcen-
ter Zaltbommel, in combinatie met een interessante lezing. En
zondag 14 september houden we de CLUBMATCH 2014 in Soest.
Keurmeester is mevrouw van Veen-Keur. Het bestuur en jullie
mede AVLS leden zouden het fijn vinden om elkaar op deze data
weer massaal te ontmoeten!

Met vriendelijke groet,
Reinier van Wattum, voorzitter.
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Onze doelstelling
De AVLS wil er voor alle Saarlooswolfhonden zijn, ongeacht waar of door wie
de hond is gefokt. De Saarloos Wolfhond is als ras gefokt door Leendert
Saarloos. Het is een zeldzaam en bijzonder hondenras met nog veel natuurlijke
instincten. Het is geen hond voor iedereen, maar voor een kleine groep liefheb-
bers, die zijn kwaliteiten en beperkingen op waarde weet te schatten.

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) die onze uitgangspunten
ondersteunt. We kennen geen ballotage bij de aanname van leden.
 
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.nl Bezoek ook onze website
www.avls.nl

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

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

De contributie bedraagt € 27,50 per
jaar  (na 1 juli half geld).  Eenmalig
inschrijfgeld € 10. Gezinsleden betalen
€ 17,50 per jaar.  Raadpleeg de web-
site voor meer informatie.

De contributie overmaken op dit bank-
rekeningnummer van de Rabobank:
 
NL 77 RABO 0115957707

Ten name van: Ver. Voor Liefhebbers
van Saarloos. Onder vermelding van:
contributie.
 
Ook onze buitenlandse leden kunnen
van dit banknummer gebruik maken.
Er is sinds 1 januari geen verschil meer
tussen een binnenlandse betaling en
een betaling vanuit een Europees land.
 

 
Deel het met ons!
Iets meegemaakt? Schrijf eens een stukje en stuur het met mooie, scherpe foto's (in groot formaat) vóór 15 mei naar
de redactie: johan.berends@avls.nl
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deel 2
 
 
 
 
 
 
door Reinier van Wattum
Natuurlijk had Djeddha haar puppen-
streken. Het slepen met sokken en wc
papier, een wasmand omgooien, ik de
vuile was in de machine doen, zij er
alles weer uithalen, de vuilnisemmer
omgooien. Het hoort er allemaal bij,
maar twee streken springen er echt uit.
 
'Meehelpen'
We hebben een vrij groot dakterras in
Amsterdam, waar je niet goed zicht
hebt op de kamer. De toegang wordt
gevormd door openslaande deuren.
Stel je eens voor: medio december,
koud, temperatuur zo’n 2 graden onder
nul. Je wilt alleen ‘even” wat planten
inpakken tegen de vorst. Wat doen we
met Djeddha? “Ach, laat maar even
binnen” Die gaat op het terras meteen
‘meehelpen.’ Takken snoeien en plan-
ten uit potten trekken. Lekker binnen
blijven dus, en gewoon de deur dicht-
doen. Maar Djeddha bleek over een
groot talent te beschikken… Terwijl wij
op het terras druk bezig waren, heeft
onze lieve Saarloos de deurgrendel
een kwart slag omgedraaid! De deur
zat muurvast op slot en wij zaten an-
derhalf uur in de vrieskou alleen in een
T-shirtje met lange mouwen! Ten einde
raad hebben we geprobeerd een ruit
in te slaan met een marmeren planten-
zuil. Ik kan jullie verzekeren: geen
krasje! Na héél veel geduld heb ik met
een stukje ijzerdraad de grendel weer
omhoog weten te trekken. Eindelijk
waren we bevrijd uit onze onderkoelde
positie. Uiteraard heb ik Djeddha boos
aangekeken, maar daar is het bij ge-
bleven.
 
Rust
Never a dull moment bij Van Wattum
hoor. Twee weken later stunt nummer
twee! Tweede kerstdag, diner met de
hele familie. Om een beetje rust te
krijgen tijdens het kerstdiner (met twee
honden en drie kleine kinderen) be-
sloot ik Djeddha achter in de station-

wagen te doen. Ze gedraagt zich daar
altijd voorbeeldig. Zo gezegd, zo ge-
daan. Het was koud. Voor de kale Bora
was dat niet zo’n goed idee, die bleef
dus lekker bij ons. Djeddha rolt zich bij
kou gewoon op met haar neus in haar
staart, en geniet van de kou.
Na een uurtje vond ik het tijd om de
kleine meid er weer eens bij te halen.
Klep open, hond kwispelend er uit,
niets aan de hand. Na enkele uren
waren we klaar om huiswaarts te gaan.
Dus klep weer open, honden er in, en
gaan met die banaan, naar huis. Gôh,
een losse draad aan de achterklep. En
nog één, en nog éen.
 
Kabelboom
Verrek, er ligt een hele kabelboom in
de achterbak! Djeddha had uit frustra-
tie de afdekklepjes van de verlichting
losgetrokken en alle kabels van de
verlichting, het parkeersysteem en de
achteruitrijdcamera eruit getrokken!
Met de Randstadrail terug naar Den
Haag. Djeddha was OV gewend geluk-
kig. Ik had er om elf uur ‘s  avonds meer
moeite mee. Schade 718 Euro, fijn in
de dure decembermaand. Tja, eigen
schuld dikke bult natuurlijk! Moraal van
dit verhaal: sluit je Saarlooswolfhond
nooit buiten! Wij zien ze als deel van
het gezin, en zij voelen dit ook zo.
Buiten sluiten leidt tot frustratie. Als je
in zo’n situatie MOET kiezen, sluit dan
de kinderen maar buiten, dat kost
minder.
 
Gouden oogjes
Djeddha heeft zich in dit jaar ontwik-
keld tot een schat van een Saarloos-
wolfhond, maar ze is ook een beetje
atypisch. Ik heb met haar verschrikke-
lijk geboft. Ze is helemaal op haar
gemak in het stadsleven. Ik woon
achter het Leidseplein in Amsterdam.
Tingelende trams in de Leidsestraat op
twee meter afstand… het maakt haar
niets uit. Zelfs tijdens het leggen van

haar bolus (bij voorkeur op een kruis-
punt), maakt ze éérst rustig af waar ze
aan begonnen is. In die gouden oogjes
zie ik haar dan denken: “Ze wachten
maar even, dit is belangrijker!” Baasje
zelf is dan minder relaxt natuurlijk. Leer
mij de ongeduldige Amsterdammer
kennen! Maar ook sirenes en drom-
men toeristen doen haar niets. Ze la-
veert overal rustig en onverstoorbaar
doorheen. En tja, als iemand dan eens
aandacht voor haar heeft op straat (wat
bij iedere Saarlooswolfhond natuurlijk
dagelijkse kost is) dan is ze zeker niet
te beroerd om die persoon uitgebreid
de gelegenheid te geven kennis te
maken. Mevrouw gaat er gewoon voor
zitten, liggen of tegen die persoon
aanhangen. Héérlijk, al die aandacht.
En het baasje maar weer uitleggen:
Nee, ze lijkt wel beetje op een wolf,
maar het is een hond! Nederlands ras,
ja, wel wat wolvenbloed ooit, nee hoor,
is ’s nachts niet gevaarlijk, ze bijt niet
mijn keel door in mijn slaap, nee, echt
niet! (alleen de kabels van mijn auto,
denk ik dan…)
 

 

Ruim een jaar een Saarlooswolfhond
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JAARVERSLAG 2013 
 
 
Weer een jaar voorbij en dat betekent
een terugblik op de belangrijkste zaken
van het afgelopen jaar.
 
 
Clubblad en Social Media
Het clubblad is dit jaar vernieuwd en is nu full colour. Edities
met mooie kleurenfoto’s, interessante artikelen en wetens-
waardigheden over ons ras, de gezondheid van honden in
het algemeen en artikelen over en door onze leden, vielen
weer op de mat. Het forum op de website is het afgelopen
jaar in betekenis afgenomen. De AVLS Facebook pagina,
opgestart in 2012, is een belangrijker spreekbuis en virtu-
ele ontmoetingsplaats voor onze leden geworden. Overi-
gens zal de website dit jaar een opfrisbeurt krijgen om weer
helemaal bij de tijd zijn.
 
Herplaatsers 
Altijd weer een bron van zorg voor de vereniging: herplaat-
sers. Gelukkig waren er weinig herplaatsers in 2013. Eén
volwassen Saarlooswolfhond en een pup moesten op zoek
naar een andere baas. Voor beide honden is gelukkig een
liefdevol onderkomen gevonden.
 
Evenementen
2013 telde weer vele mogelijkheden voor Saarlooswolfhon-
denliefhebbers om kennis te maken met de hondenwereld.
Op 17 februari was de Nieuwjaarswandeling en borrel in
Groesbeek, waarbij het altijd een feest is om al onze honden
in goede harmonie samen te zien in de vrije natuur. Mede
door onze activiteitencommissie, die het inwendige van de
mens weer uitstekend verzorgde met een prima lunch en
een drankje, was dit weer een geslaagde en gezellige dag.
AC nog dank hiervoor! Op 5 mei waren we present op
Animal Event in Hilvarenbeek met een informatiestand. Een
historisch hoogtepunt was de CAC show van Nederlandse
hondenrassen op 29 juni in Zwolle. Het was de eerste keer
in de geschiedenis van de kynologie dat een dergelijke show
met uitsluitend Nederlandse rassen plaatsvond. Wegens
de grote belangstelling zal dit in 2015 herhaald worden. Op
29 september hadden wij onze jaarlijkse clubdag, eveneens
in Zwolle. Het was een genoeglijk samenzijn, doorspekt met
een lezing van de heer J. Piederiet over de verschillen
tussen wolven en honden. De activiteitencommissie bood
de mogelijkheid agility met onze honden te doen. Sommige
honden bleken zeer talentvol te zijn. Tevens bestond de
mogelijkheid de ogen van de honden te laten onderzoeken
door een ECVO oogarts. Er werd door 20 eigenaren gebruik
van gemaakt. Na afloop was er enige consternatie omdat
de arts bij een aantal honden RD vermoedde. Dit bleek na
een panelavond in Utrecht gelukkig mee te vallen. Dit jaar
hebben wij uit kostenoverwegingen niet deelgenomen aan
de Winnertentoonstelling in Amsterdam. Wel heeft een deel
van de activiteitencommissie ter plekke flyers en clubbladen
uitgedeeld aan belangstellenden van ons ras.
 

Leden
Het gaat goed met het ledental van de AVLS. Voor het eerst
sinds de oprichting zijn wij de 200 leden gepasseerd. De
teller bleef eind 2013 steken op 210 leden. In het verslagjaar
hebben negen mensen hun lidmaatschap opgezegd. Elf
leden zijn van de ledenlijst verwijderd wegens het niet be-
talen van de contributie. Ook op herhaalde aanmaningen
werd niet gereageerd.
 

 
Nieuw leven.
In totaal werden in 2013 uit 9 nesten 37 Saarlooswolfhon-
denpups geboren. Hierbij een keurige verdeling: 18 teven
en 19 reuen. Van de 9 nesten voldeden 6 nesten aan het
AVLS fokreglement, drie niet. Een rekensom leert ons dat
het gemiddeld aantal pups per worp 4,1 bedraagt.
Deze cijfers, in combinatie met het gegeven dat een aantal
teven leeg is gebleven, baart het bestuur en de gezond-
heidscommissie zorgen. Het leeg blijven van teven en het
afnemen van het gemiddelde aantal pups per nest duidt op
een fertiliteitprobleem, waar iedere Saarlooswolfhond- ei-
genaar en liefhebber zich zorgen om moet maken.
 
AVLS en externe kynologische zaken
Binnen de AVLS hebben we dit jaar een aantal ingrijpende
beslissingen genomen. Op database gebied hebben wij
officieel afscheid genomen van ons oude systeem en zijn
wij overgestapt op de database van ZooEasy. Alleen dit
systeem zal nog door de fokkers en de beheerder worden
gevoed met data en foto’s. ZooEasy biedt veel meer mo-
gelijkheden voor het invoeren van allerlei relevante data
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over afkomst en gezondheid dan het oude systeem.
In het verslagjaar kreeg de AVLS toestemming van de Raad
van Beheer te starten met de outcross. De Raad stelde een
kleine wijziging voor (uitbreiding van de selectiecommissie
met 2 door de Raad aangewezen leden). Er wordt nu ge-
werkt aan de uitvoering van het ‘Plan van Aanpak.’ Dit
behelst het druppelsgewijs inkruisen van niet-raseigen
honden over een lange reeks van jaren. Hiertoe is een
wetenschappelijk onderbouwd plan geschreven waarin een
uitgebreide werkwijze is opgenomen hoe dit te bewerkstel-
ligen. Behoud van uiterlijk, karakter en rastypische eigen-
schappen van de Saarlooswolfhond staan bovenaan de
prioriteitenlijst. De fertiliteitproblemen, zoals eerder aange-
geven, maken de keuze voor deze outcross noodzakelijk.
Het plan is begin augustus besproken door het bestuur en
de gezondheidscommissie van de AVLS enerzijds en het
bestuur van de Raad van Beheer anderzijds.

gemiddeld aantal pups per nest/vader
 
Bestuurswisseling 
Binnen het bestuur van de AVLS heeft een wisseling
plaatsgevonden. Voorzitter Jan Dirkzwager is na de maxi-
male termijn van 6 jaar opgevolgd door Reinier van Wattum.
Penningmeester Ruud de Bruin heeft zijn functie helaas om
gezondheidsredenen moeten neerleggen. Naar een opvol-
ger met goed cijfermatig inzicht wordt nog gezocht. Het
huidige bestuur dankt Jan en Ruud voor hun jarenlange
inzet en inzicht, en voor het goed laten functioneren van
onze vereniging. Ook binnen de activiteitencommissie
hebben wat wijzigingen plaatsgevonden. Jochem de Boer
heeft wegens zijn kersverse vaderschap de activiteitencom-
missie verlaten, zijn plaats is ingenomen door Lucas van
Vugt. Verder is de commissie uitgebreid met Ellen Versnel.
Jochem, bedankt! Lucas en Ellen welkom.

 
Ook extern waren er belangrijke kynologische zaken. Om
er enkele te noemen: op 11 juni traden nieuwe wettelijke
regels voor de hobbyfokker in werking. Er mag niet meer
gefokt worden op uiterlijke kenmerken die een negatieve
invloed hebben op de gezondheid en het welzijn van de
hond. De fokker kan aansprakelijk gesteld worden. Op 23
november is op de ledenvergadering van de Raad van
Beheer aangenomen dat DNA afname ten behoeve van
een DNA profiel van ouders en pups verplicht wordt. Komen
de profielen niet overeen dan krijgen de pups geen stam-
boom. Frauderen met afstamming van pups behoort hier-
mee tot het verleden. Tevens is het mogelijk om met dit
erfelijk materiaal onderzoek te doen naar erfelijke ziekten
bij de diverse hondenrassen. Nadere regels hieromtrent
zullen nog worden uitgewerkt.
 
Verenigings Fokreglement
Het al eerder door de Algemene Ledenvergadering goed-
gekeurde Verenigings Fokreglement (VFR) is op 1 decem-
ber ook door de Raad van Beheer goedgekeurd. Het VFR
zal de basis vormen van de nog door de Raad van Beheer
op te stellen normenmatrix.
 
Samenwerking
Ook dit jaar heeft het bestuur en sommige commissieleden
weer veel vergaderingen bijgewoond van verenigingen en
instellingen waarmee de AVLS raakvlakken heeft. Bijvoor-
beeld het Samenwerkingsverband voor Nederlandse
Hondenrassen, de vereniging van rasgroep 1 en diverse
vergaderingen van de Raad van Beheer. Op deze verga-
deringen vertegenwoordigt en verwoordt het bestuur de
belangen van de Saarloos Wolfhond en van de vereniging
AVLS. Uiteraard zal het bestuur dit in het komende jaar ook
blijven doen. Tot onze vreugde kunnen we op deze bijeen-
komsten constateren dat ook het bestuur van de NVWSH
de bereidheid heeft samen met ons na te denken over de
toekomst van ons geliefde ras.
 
Het bestuur.
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outcross van de Saarloos Wolfhond
 

Vragen over de 
 
 
Het was maar een kort
zinnetje in de nieuwjaars-
toespraak van bestuurs-
voorzitter Jipping van de
Raad van Beheer, maar
eindelijk was het dan
zover. Begin januari werd
bekend gemaakt dat de
AVLS toestemming heeft
gekregen andere rassen
druppelsgewijs in te krui-
sen. Maar wat zijn nou
precies de gevolgen? Is
het wel nodig? Er lopen
toch ook Saarlooswolf-
honden rond waar aan de
afstamming wordt getwij-
feld? Is die outcross dus
eigenlijk al geweest? En
krijgen we er geen ziektes
bij als we andere rassen
inkruisen? De selectie-
commissie zal proberen
al deze veel gehoorde
vragen te beantwoorden.
  
Waarom is een outcross bij de Saar-
loos Wolfhond nodig?
Inteelt is onvermijdelijk in het huidige
stamboeksysteem van rashonden. Het
stamboek is gesloten waardoor bij een
aantal rassen en kleine populaties te
veel inteelt is ontstaan. Ook bij de
Saarloos Wolfhond. Hierdoor zullen
steeds meer problemen opduiken als
we geen maatregelen treffen.
 
Hoeveel inteelt is er dan?
Het inteeltpercentage wordt berekend
over een aantal generaties. Het maakt
daarbij uit hoeveel generaties je
neemt: vier, zes, tien of zelfs meer. Hoe
meer generaties, hoe beter het beeld.
Het probleem is niet alleen de hoogte
van de inteelt, maar vooral de toename
van het inteeltpercentage per genera-
tie. Om te bepalen of een populatie
gezond (vitaal) is, moet je dus vooral
naar de toename van inteelt per gene-

ratie kijken. Bij de Saarloos Wolfhond
is dat al jarenlang onaanvaardbaar
hoog (zie plan van aanpak). Vanaf
2001 zien we een geringe afname. De
analyse van de populatie gaf aan dat
zonder de inbreng van nieuw bloed de
stijging van de inteelt per generatie
veel te hoog wordt en in de toekomst
verder door zal blijven stijgen. Als we
niets doen, was het oordeel van gene-
tici, zullen de problemen ons uiteinde-
lijk boven het hoofd groeien.

aantal pups geboren in Nederland 
2007-2012
 
Hoe merken we dat?
Fokkers onder ons weten het al lang.
Rekening houdend met de in het ras
voorkomende gebreken is het moeilijk
een geschikte combinatie te vinden.
En dat zal in de toekomst steeds moei-
lijker worden. Steeds vaker ook blijven
onze teven leeg. Daarnaast daalt het
aantal geboren pups gestaag, maar
ook het aantal pups per nest toont een
dalende trend! Waar gemiddeld 7 pups
per nest de norm zou moeten zijn,
komen we nu gemiddeld niet verder
dan 4 pups per nest. Al deze signalen
zijn verontrustend. Er moet echt iets
gebeuren!
 
Hoe zit het dan met die rassen,
waarvan men zegt dat die al zijn
ingekruist?
Inderdaad, stel dat die geruchten waar
zijn? Hoe staan we er dan voor? Dat
heeft de gezondheidscommissie van
de AVLS zich natuurlijk ook afge-
vraagd. Daarom er is een alternatieve
database opgesteld waarin ‘de geruch-
ten’ zijn verwerkt. De uitkomst is iets
beter, maar ook dan komen we nog
steeds in de gevarenzone.

 
Moeten fokkers dan alleen naar het
inteeltpercentage kijken?
Nee, natuurlijk niet. Bij de AVLS kan
iedereen die gaat fokken een lijst aan-
vragen met de voor de teef genetisch
meest geschikte reuen. Uit deze lijst
kan de fokker zelf die reuen kiezen die
naar zijn/haar oordeel qua gezond-
heid, karakter en uiterlijk het best bij de
teef passen. Dus niet alleen het inteelt-
percentage is belangrijk, maar ook de
gezondheid, het karakter en de foklijn
van het dier. De fokker is vrij zijn/haar
combinatie te kiezen.
 
Welke honden zijn meegenomen in
het plan van aanpak?
De commissie heeft zich bij de analyse
beperkt tot de Nederlandse populatie,
omdat hier de meeste en meest be-
trouwbare gegevens over bekend zijn.
 
Waarom worden alleen FCI erkende
rassen en look-a-likes gebruikt?
De Raad van Beheer heeft de inzet van
FCI erkende rassen als voorwaarde
gesteld voor een outcross. Van FCI
erkende rassen is meer informatie
bekend over foklijnen, karakter en
gezondheid dan van niet erkende ras-
sen.
Maar de selectiecommissie mag ook
look-a-likes aankeuren: honden die
qua uiterlijk en karakter lijken op de
Saarloos Wolfhond.
We zullen hier echter met uiterste
voorzichtigheid mee omgaan, omdat
van look-a-likes vaak weinig bekend is
over de afkomst. Natuurlijk moeten ook
aangekeurde look-a-likes worden ge-
controleerd op de in ons ras voorko-
mende afwijkingen en op ernstige er-
felijke afwijkingen waarvoor een gene-
tische test voorhanden is.
 
Bij andere rassen komen toch ook
veel ziektes voor? Krijgen wij die
dan ook?
We kruisen niet het hele ras in, maar
slechts één reu die bewezen heeft
goed te vererven.
Die reu moet getest zijn op alle in zijn
ras voorkomende afwijkingen en op de
afwijkingen die bij de Saarloos Wolf-
hond voorkomen. We willen zo     
'schoon' mogelijk beginnen.
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Waarom alleen reuen? Waarom
geen teven van een anders ras?
De regels zijn zodanig dat als we een
teef van een ander ras gebruiken, we
een outcross doen in dat andere ras.
Die nakomelingen kunnen dus niet als
pups van het ras Saarloos Wolfhond
worden ingeschreven in het stamboek.
Dat is natuurlijk niet de bedoeling.
Pups van aangekeurde look-a-like
teven kunnen wel in het stamboek
worden ingeschreven, omdat een look-
a-like teef niet in het NHSB stamboek
staat ingeschreven.
 
Kan het niet misgaan?
Er kan altijd iets misgaan en daarom
zijn er veiligheidsmechanismen inge-
bouwd. We kruisen een reu van een
ander ras of een look-a-like slechts
eenmaal in. De nakomelingen worden
door de commissie twee maal ge-
keurd. Eenmaal in het nest en eenmaal
op de leeftijd van 18 maanden. Dan
kijken we naar gezondheidsgegevens,
exterieur en karakter. Dit is een open-
bare keuring die toegankelijk is voor
alle leden. Met ten hoogste twee pups
uit het nest  wordt verder gefokt. Als
blijkt dat er toch problemen zijn, zullen
we besluiten niet met deze outcross
verder te gaan. Mocht de eigenaar toch
willen fokken, dan krijgen de pups geen
stamboom.
 
We horen dat al voor de Witte Herder
is besloten? Hoe zit dat?
Nee, er is nog niets besloten. De pro-
cedure is als volgt:
1.De leden en fokkers doen suggesties
voor de rassen.
2.Overleg met leden en fokkers waarin
de voor- en nadelen worden bespro-
ken.
3.De selectiecommissie onderzoekt
de mogelijkheden en geeft advies aan
het AVLS bestuur.
4.Het bestuur van de AVLS beslist,
meldt de beslissing aan de Raad van
Beheer en legt verantwoording af aan
de leden.
Op dit moment zitten we in fase 3 voor
de eerste outcross met een FCI erkend
ras.
 
Worden er verschillende rassen
ingekruist?
Ja. We willen over een periode van 20
à 25 jaar druppelsgewijs steeds nieuw

Saarloos Wolfhond

bloed inbrengen. Druppelsgewijs om
het karakter en uiterlijk van de Saar-
looswolfhond te behouden.
 
Er lopen al zoveel kruisingen rond.
Waarom gebruiken we die niet?
Kruisingen waarvan de achtergrond
bekend is, komen ook in aanmerking
voor het aankeuren als look-a-like. Van
veel kruisingen is echter geen of weinig
achtergrond bekend. Door zelf te se-
lecteren, weten we meer over de ach-
tergrond.

 
Verpesten we het unieke karakter en
mooie uiterlijk van de Saarlooswolf-
hond niet?
Nee, maar we moeten wel geduld
hebben en zorgvuldig selecteren.
Fokken ís per definitie selecteren. Ook
nu komt het voor dat fokkers met be-
paalde pups niet verder fokken om
gezondheidsredenen of karakter. In
wetenschappelijke publicaties is aan-
getoond dat met een aantal generaties
het oorspronkelijke uiterlijk en karakter
van een ras weer teruggefokt kan
worden.
Dr. Helmuth Wachtel, een grote inter-
nationale autoriteit op het gebied van
hondenfokken stelt in zijn essay 'Bree-
ding Dogs for the Next Milennium':
"Na vier generaties terugfokken is er
nauwelijks nog verschil te constateren
tussen de nakomelingen daaruit en
'raszuivere' honden. Een heel klein
deel 'vers bloed' is voldoende om ge-
netisch verlies in een populatie te
compenseren."
 
Hoe staat de NVSWH tegenover
onze outcross?
De NVSWH staat positief tegenover
het plan van aanpak van de AVLS. Er
zijn hierover verschillende gesprekken
geweest tussen de AVLS en de
NVSWH onderling en samen met de

Raad van Beheer. De ontmoetingen
verliepen in een goede en positieve
sfeer. De NVSWH bood ook hun ex-
pertise aan voor dit project. Het was
een belangrijk feit voor de RvB om te
constateren dat een dialoog tussen
beide vereniging op gang is gekomen.
Er zijn wel verschillen. De NVSWH
denkt met de eigen populatie nog vol-
doende genetische variatie in huis te
hebben. De AVLS denkt daar anders
over. Beide verenigingen respecteren
elkaars standpunt. De toekomst zal het
leren.
 
Mogen er meerdere reuen per dek-
king gebruikt worden (bv. Saarloos-
wolfhond en Outcross)?
De selectiecommissie heeft deze
vraag aan de Raad van Beheer voor-
gelegd. Omdat dit jaar het maken van
een DNA profiel verplicht wordt voor
ouders en pups is het in principe mo-
gelijk om meerdere reuen voor een
dekking te gebruiken. Je weet immers
precies welke pup van welke ouders
afstamt. Hierover zullen we nog nader
overleggen met de Raad van Beheer.
In geval van outcross biedt de inzet van
twee reuen aantoonbare voordelen: er
worden gelijktijdig Saarlooswolfhon-
denpups geboren en de pups groeien
onder gelijke omstandigheden op. Ook
is het financieel aantrekkelijker voor de
fokker.
 
We hopen als selectiecommissie met
het beantwoorden van deze vragen
wat meer duidelijkheid te hebben ge-
geven. We staan natuurlijk altijd open
voor meer vragen, dus stel ze gerust.
Het houdt ons scherp. Outcross lost
inderdaad niet alle problemen op,
maar we weten dat een druppelsgewij-
ze outcross onder de condities zoals
we die hebben beschreven de toena-
me van inteelt in de toekomst beheers-
baar zal maken. En daar gaat het om.
We hopen dat veel eigenaren van een
teefje zullen besluiten te gaan fokken
voor de outcross. Het prachtige ras is
het meer dan waard. De vereniging zal
iedereen daarbij op alle mogelijke
manieren steunen.
 
De selectiecommissie van de AVLS.
Jan Ebels, Diana Striegel, Francis
Timmerman, Janny Offereins  en
Marianne Eggink.
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Goed nieuws voor pupkopers en rashondenfokkers
 
Verplichte DNA-afname en –afstammingscontrole rashondenpups vanaf 1 juni 2014
  
Op de algemene vergadering van de Raad van Beheer in november 2013 is het voorstel voor verplichte DNA-afname
en -afstammingscontrole voor alle rashondenpups aangenomen.
 
Dit betekent dat vanaf 1 juni 2014 bij alle rashondenpups DNA-afstammingscontrole verplicht is bij het aanvragen van
stambomen. Aan de verplichting is tevens de opslag van het DNA in een DNA-bank voor mogelijke toekomstige gezond-
heidsonderzoeken gekoppeld.
 
De Raad van Beheer ziet in dit besluit de bevestiging dat de kynologie de verantwoordelijkheid neemt voor de verbete-
ring van de gezondheid en het welzijn van rashonden in Nederland.
 
De ingangsdatum van de verplichte DNA-afname en - afstammingscontrole is 1 juni 2014. Dit betekent dat bij alle dek-
aangiften op of na 1 juni 2014 de verplichting geldt.
 
Een groot deel van de procedure is al in grote lijnen bekend. De details van de procedure voor afname en opslag van
het materiaal wordt de komende periode verder uitgewerkt. Dit gebeurt in overleg met de werkgroep ‘Fokkerij en Ge-
zondheid’ waarin vertegenwoordigers van de rasgroepen zitten. 
 
Bij veel fokkers en ook pupkopers roept de verplichting vragen op. De meest voorkomende vragen en antwoorden staan
vermeld op de website van de Raad van Beheer. Voor meer informatie ga naar www.raadvanbeheer.nl/dnacontrole

Voor meer informatie  
www.raadvanbeheer.nl/dnacontrole

Jippie!
Ik heb mijn 
DNA-certificaat gehaald!
Vanaf 1 juni 2014 krijgen alle rashondenpups 
een verplicht DNA-afstammingsbewijs. Van alle 
rashondenpups en hun ouders wordt daarvoor 
DNA afgenomen. Het DNA wordt ook bewaard 
voor gezondheidsonderzoeken. Goed nieuws 
voor pupkopers en rashondenfokkers!
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Hans van Campenhout werpt nieuw licht op geschiedenis
 

 

Een schuwe hond
is een gevangene
 
Even was hij in Nederland. Hans van
Campenhout, voormalig voorzitter
van de Leendert Saarloos Stichting.
Een goede gelegenheid voor de re-
dactie om met hem te spreken. Van
Campenhout houdt niet van ondui-
delijke teksten, dat blijkt zonneklaar
uit dit openhartige interview.
 
door Hella Liefting
“Het is geen toeval dat de terughou-
dendheid van de Saarloos Wolfhond
tot de raskenmerken is gaan beho-
ren. En eigenlijk is het ook best zielig,
als je probeert je in te leven hoe erg
het moet zijn voor een schuwe hond.
Hij moet met mensen leven! Schuw-
heid ook nog tot gewenst en zelfs de
standaard maken, is eigenlijk dieren-
mishandeling. Wie wil dat nou voor een
hond? Het maakt een hond tot een
gevangene.” Hans van Campenhout
houdt niet van onduidelijke teksten. “Ik
ben een strijder,” zegt de voormalige
voorzitter van de Leendert Saarloos
Stichting. “ En ik fluister niet.”
 
Zangcarrière
Even is hij in Nederland. Van Campen-
hout bouwde als zanger een succesvol
leven op in de Filipijnen, waar hij de
liefde vond. Een gelaatsaandoening
bracht zijn zangcarrière tot een voortij-
dig einde, maar hij zong in alle clubs
ter wereld, voor niet de minste gasten.
Imelda Marcos was een fan. Nu impor-
teert hij kois uit Japan en ontwerpt hij
koivijvers en -filters. Wij praten met
Hans omdat hij een tijd voorzitter is
geweest van de Leendert Saarloos
Stichting, de club die in 1982 werd
opgericht door mensen die uit de
NVSWH waren gegooid of zich niet
langer konden vinden in de gang van
zaken daar. De redactie van de AVLS
is al een tijd bezig om via mensen die
er direct bij betrokken waren, zicht te
krijgen op de onderbelicht gebleven
periode tussen de dood van Leendert
Saarloos en de overname van de
NVSWH door het echtpaar Pielanen.
Hans kwam al als jongen op de kennel

bij Leendert Saarloos, samen met een
buurjongen. Ze woonden in Dordrecht
en Saarloos was daar een kleurrijke en
bekende figuur. In zijn herinnering
zagen de honden er toen heel anders
uit. “Ze waren onderling heel verschil-
lend. Sommige waren meer herder,
andere waren heel wolfachtig. Het zou
goed kunnen dat de eerste wolvin,
Fleur, een Europese wolf was, maar
het is vrijwel zeker dat de laatste mix
met een Noord-Amerikaanse wolf was.
De toenmalige hoofdoppasser van
Blijdorp, Janus van de Berg, heeft mij
dat jaren geleden verteld. Na mijn
schooltijd heb ik onder hem gewerkt.
Dat verklaart misschien ook de gelijke-
nis met de Amerikaanse wolf. Er waren
in het begin ook veel witte Saarlozen.
Dat wit heeft Pielanen er later zo goed
als helemaal uitgefokt. Hij wilde dat ook
met bosbruin doen, maar zag gelukkig
op tijd in dat hij dan te weinig honden
overhield. Alleen daarom zijn er nu nog
bosbruine honden, anders waren die
ook verdwenen.”
 
Training
Hans herinnert zich nog ‘De Tamme
Wolfjes,’ het huis waar de blinden oe-
fenden met hun geleidehonden. “Als

jonge vent mocht ik meedoen met de
training. Het terrein was ideaal; het zou
toch allemaal worden platgegooid. We
trainden alle soorten honden, red-
dingshonden maar ook pakhonden. En
dan later met tien, twintig man soep
maken bij de Tamme Wolfjes.”
Zijn eerste Saarlooswolfhond was
Natasja, beter bekend als Sinta van de
Kilstroom. En natuurlijk werd hij lid van
de club. Saarloos zelf was intussen
overleden en zijn zieke weduwe en nog
heel jonge dochter hadden moeite om
de zaak draaiend te houden.
 
Zwarte bladzijde
De kennel moest verhuizen en de grote
vraag was waar de honden van Leen-
dert Saarloos heen moesten. In de
vereniging was inmiddels iemand be-
last met de boekhouding. Hij had net
een boerderij gekocht en de oplossing
lag voor de hand: daar gingen de hon-
den heen. Het zou een zwarte bladzij-
de worden in de geschiedenis van het
ras: “Er bleek later heel veel geld te zijn
verduisterd. Toen dat uitkwam hebben
we met een paar mensen een verga-
dering belegd om te kijken hoe we orde
op zaken konden stellen.” In die verga-
dering, herinnert Hans zich, werd Frits
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Hans (links) met Sinta

Greywolf Zwart van Helmond

Pielanen voorgedragen als redder in
de nood. Hans was het aanvankelijk
wel eens met de voordracht. “Hij wist
van zakendoen, had een modezaak. Ik
geloofde net als de rest van de vereni-
ging dat hij de man op de juiste plek
was om de boel financieel weer aan de
praat te krijgen. Ik was er dus voor om
hem voorzitter te maken. En aanvan-
kelijk ging dat goed. Het ras werd er-
kend en kreeg een nieuwe naam. Maar
het ging al snel een kant op die vraag-
tekens opriep. De Joselin de Jong, een
bekend kynoloog uit die tijd, kreeg tot
taak te bepalen welke honden wel en
welke niet tot het ras moesten worden
gerekend. Diny Pielanen, de vrouw
van de voorzitter, die zelf twee uitge-
sproken schuwe honden had, ging de
keuringen organiseren en trok het
fokbeleid naar zich toe.”
 
Angstbijter
Hans herinnert zich Baika, een van
Diny Pielanens eerste honden. “Dat
was een uitgesproken schuwe hond,
een angstbijter. Je moest je rug niet
naar hem toekeren, want geheid dat hij
in je billen beet. Hij liep ook heel eigen-
aardig. Mooi was hij wel, maar dat is
toch niet het enige dat bij de fokkerij
zou moeten tellen.” Maar al die prijzen
dan? “Tja, andere honden gingen niet
naar tentoonstellingen. Dat werd te-
gengehouden. Men zag ook niet op
tegen een beetje intimidatie. Ik heb
mensen gesproken die echt niet op
eigen houtje naar zo´n tentoonstelling
durfden te gaan.” Hans is ervan over-
tuigd dat er is gefokt met te angstige
honden. “En dat komt alleen omdat
Diny´s eigen honden schuw waren.
Dat moest dus de standaard worden.”
 
Geen allemansvriend
Na zijn royement en de breuk met de
Pielanens werd zijn Saarlooswolfhond
Greywolf Zwart van Helmond in Ahoy
als eerste geplaatst. Hans denkt met
veel trots terug aan die hond. “Groot,
mooi, en een fijn karakter. Zeker geen
allemansvriend, maar wel vrij. Toen
Greywolf als eerste werd geplaatst,
ging Diny Pielanen verhaal halen bij de
organisatie van de tentoonstelling. Ze
was het er niet mee eens. Reden:
Greywolf was te vrij naar haar smaak.
Omdat ze zich opwierp als autoriteit
namens de rasvereniging en de keur-

meesters er niet te veel van wisten,
kreeg ze nog bijna haar zin ook. Ik heb
er een stokje voor gestoken. Volgens
mij moet de beste reu winnen… en
toen heb ik ook echt met dat lintje ge-
lopen.” Volgens Hans ging het mis toen
het echtpaar te veel macht naar zich
toe begon te trekken: het voorzitter-
schap, het penningmeesterschap, de
rasstandaard, het centrale fokbeleid,
de centrale pupbemiddeling, het in ei-
gendom houden van de honden waar-
mee werd gefokt en het samenstellen
van clubblad. Het kwam allemaal in
hun handen. “Ze hebben in het begin
goed werk gedaan, maar daar hadden
ze het bij moeten laten. Uiteindelijk
probeerden ze iedereen de mond te
snoeren die het niet met hun eens
was,” zegt Hans nu.
 
Verandering
Met een paar geestverwanten pro-
beerde hij het tij te keren. Ido Vunde-
rink, Arda Zwart en Corry Keizer wilden
allemaal verandering van beleid. “We
waren gewend om als fokkers met el-
kaar te overleggen om zo tot een ver-
gelijk te komen. Dat werd verboden

door Pielanen en daar was beslist geen
gesprek over mogelijk. We hebben nog
geprobeerd een vergadering te beleg-
gen, maar we hebben uiteindelijk
massaal opgezegd, per aangetekende
brief. Alleen is dat nooit gelukt, want
we werden eerst geroyeerd.”
De Leendert Saarloos Stichting was
snel daarna een feit, maar van samen-

werking met de NVSWH is het nooit
gekomen. Een brief om samen te wer-
ken werd meteen afgeslagen en een
verzoek tot bemiddeling aan de Raad
van Beheer verdween in de bureaucra-
tie. De stichting probeerde wel profes-
sionele steun te krijgen bij de RvB op
gebied van fokken en genetica, maar
uiteindelijk bleek de samenwerking
met de intussen opgerichte Belgische
rasvereniging logischer en productie-
ver, en kon de stichting zichzelf ophef-
fen.

 
Gelukkig en gezond
De toekomst van het ras ziet hij, nu er
bij de AVLS weer zoveel puppen wor-
den geboren, iets zonniger in. Zeker
nu er maatregelen in het verschiet
liggen om het ras door middel van een
outcross nieuw leven in te blazen. “Het
is goed dat het niet alleen maar over
het uiterlijk gaat. Al zijn het prachtige
honden, het gaat uiteindelijk toch om
een gelukkig en gezond huisdier.”
Hans heeft nu geen hond. Hoe zit dat?
“Ik ben me aan het oriënteren. Natuur-
lijk wordt het een Saarlooswolfhond.
Dat was mijn eerste liefde. En die leeft
meer in je hart.”
 
Naschrift redactie: in het kader van
hoor- en wederhoor heeft de redactie
Frits Pielanen verschillende malen
gevraagd zijn visie op de geschiedenis
van de Saarloos Wolfhond en de
NVSWH te geven. Hij liet steeds weten
hier geen gebruik van te willen maken.
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De Nieuwjaars
wandeling 2014
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Run free Nisha
Na 2,5 jaar moesten we de strijd tegen de Degeneratieve Myelopathie van Nisha opgeven. Ze heeft 1 jaar dapper in
haar rolstoel gelopen en ze heeft zich er niet onder laten krijgen. De ziekte is langzaam maar zeker in haar voorpoten
geslopen. Het verval ging de laatste weken sneller dan daarvoor. Nisha werd steeds zwakker, het lopen in de rolstoel
ging steeds moeizamer. Ze was moe en wilde alleen noch maar liggen, het liefst helemaal niet meer opstaan. We
hebben de beslissing genomen haar te laten gaan voordat ze echt zou moeten lijden. Tot aan het einde had ze geen
pijn. Het was de moeilijkste beslissing van mijn leven, maar voor Nisha was het het beste. Ze is thuis op mijn schoot
zacht ingeslapen te midden van de roedel. Ze heeft beslist Yuma al gevonden aan de andere kant van de regenboogbrug
en nu rennen ze samen door de weilanden, zoals vroeger. Nisha, we missen je oneindig! Je zal altijd in onze harten zijn.
Je bent het beste wat ons kon overkomen. Run free Nisha!

Carmen & Willi

Be Nisha von der Göttinger Breede * 06-12-2003  † 21-01-2014

 

De Nieuwjaarswandeling 2014
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Tunka Troy Timberley  *13-05-1999     † 17-01-2014

Nieuw leven
Ze was net te laat om de vorige editie van het clubblad te halen, maar in de
nacht van donderdag 28 op vrijdag 29 november 2013 wierp Byorka haar eerste
nest. Akon was de vader. Het werden 5 prachtige pups, 3 reutjes en 2 teefjes.
Eén teefje was bosbruin, de andere pups waren wolfsgrauw. De gewichten
varieerden van 460 tot 545 gram. Eén reutje, mr. blue, heeft het jammer genoeg
niet gehaald. Annelies en Jorgen moesten het droevige, maar ook moedige
besluit nemen, hun klein 'lief patatje' te laten inslapen vanwege een gespleten
gehemelte.
 
Het eerste nest dat we voor het jaar 2014 kunnen aankondigen is van Mikah
Bantu Lohbo Villa della Lupa, beter bekend als Bantu. Zij wierp haar nest op
woensdag 22 januari 2014. Het was Bantu's tweede nest. De vader was Amigo.
Het werden 7 prachtige pupjes, twee teefjes en vijf reutjes, allen wolfsgrauw.
Eén teefje moest helaas een dag later worden ingeslapen. Zij was erg klein en
niet goed ontwikkeld. Meer informatie over het nest bij fokster Ellen Versnel via
de website van haar kennel www.accidentallyinlove.nl

 

Voor altijd...
 
je mooie, grote kop
lag zwaar op mijn schoot
wat was je moe, zo moe…
nog maar een schim
van wie je vroeger was
 
 
je zuchtte diep… heel diep
‘ga maar,’ zei ik,
‘ga dan, mijn lief’
 
 
en daar ging je,
je danste weg
naar onbekende verten,
met een gratie die mij
voor even de adem benam
 
 
nog één keer keek je om
met ogen vol dromen,
en mijn hart stond stil
toen je voor altijd
in de verte verdween
 
 
dag, lieve jongen
dag, lieve oude man
ik zal je missen, elke dag
maar je blijft in mijn hart
en in mijn ziel,
voor altijd…
 
Johan en Marianne
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de kwaliteit en kwantiteit van het sperma te onderzoeken,
bij reuen vanaf een jaar. Dit is immers gemakkelijker dan
onderzoek naar eicellen bij de teef. Daarnaast worden
veranderingen betreffende de vruchtbaarheid van de reu
eerder zichtbaar dan bij de teef. Deze afwijkingen zijn vaak
gelokaliseerd op de geslachtschromosomen en daar heeft
een reu er één van elk (XY). Een mutatie wordt dan niet
opgeheven door een intact gen zoals bij de teef (XX) het
geval kan zijn.
 
 
Poespas
Nu zijn de nadelen van spermaonderzoek niet de minste.
Om een goed beeld over de populatie te krijgen zou er
gekeken moeten worden naar een groot aantal reuen (ca.
30). Afname van sperma van reuen is lastig, zeker bij de
Saarlooswolfhond. Sommige reuen zijn toch al terughou-
dend en de vraag is of ze wel willen dekken met al die
poespas eromheen. Er kunnen dagen georganiseerd
worden waarop bij meerdere reuen op één dag sperma
opgevangen kan worden. Dan is er ook maar één loopse
teef nodig. We zullen dus mensen bereid moeten vinden
hier hun reu aan bloot te stellen. We moeten daarnaast
waken dat we niet als extra selectiecriterium de vruchtbaar-
heid van de reu in kwestie gaan meenemen. Het is van
belang de diversiteit in onze fok waar mogelijk te behouden.
De kosten zijn ook belangrijk. Sperma opvangen en onder-
zoeken kost maar liefst € 450 per reu. De universiteitskliniek
is bereid om wat soepeler te rekenen als er meerdere reuen
op één dag komen, maar dat zal de prijs niet veel drukken.
Er zal dus een geldschieter nodig zijn. Een dergelijk plan
zou misschien gefinancierd kunnen worden vanuit Stichting
Zeldzame Huisdierrassen of het NLBIF.
 
Genenbank
Een voordeel van dit spermaonderzoek is dat we het
sperma kunnen opslaan en een zogenaamde genenbank
kunnen vormen. Zo hebben we materiaal van onze popu-

Gesprek met 
 
 
 
 
 
Na een veelbewogen jaar voor de AVLS
en voor de fok, spraken Esther Siteur-
van Rijnstra en Marianne Eggink van de
gezondheidscommissie van de AVLS
met drs. de Gier, fertiliteitsspecialist
aan de faculteit Diergeneeskunde in
Utrecht. De Gier is de leidend arts be-
treffende de fertiliteitsbegeleiding aan
de Universiteitskliniek van Gezel-
schapsdieren in Utrecht en geen
vreemde voor onze vereniging. Hij heeft
in 2009 een lezing voor onze leden ge-
geven over vruchtbaarheid en voort-
planting bij de Saarloos Wolfhond.
Verschillende leden zijn ook al eens in
zijn kliniek geweest voor fertiliteitsbe-
geleiding van hun teef.
 
door Esther Siteur-van Rijnstra
Het leek een logische keus met de Gier van gedachten te
wisselen over de stand van zaken binnen onze populatie
en de huidige mogelijkheden betreffende de toekomst.
Het hoofdonderwerp van het gesprek was uiteraard de te-
rugloop van de fertiliteit binnen onze huidige populatie.
Naast problemen met de loopsheid (gespleten loopsheden,
het uitblijven van loopsheid, dektijdstipbepalingen etc.) zijn
er ook een behoorlijk aantal teven leeggebleven. Daarnaast
is er bij verschillende teven (weliswaar uit dezelfde lijn)
cystevorming geconstateerd op de ovaria. Ook de nesten
zijn aanzienlijk kleiner dan in een gezonde populatie. (4,1
het laatste jaar in plaats van 6 à 7 pups).
Het is natuurlijk van belang om onze populatie op peil te
houden om het plan van aanpak te laten slagen. Daarvoor
is grip op de huidige problematiek binnen de fok noodza-
kelijk.
 
Inteeltdepressie
Volgens de Gier was het duidelijk dat we te kampen hebben
met een terugslag in de fertiliteit die vermoedelijk wordt
veroorzaakt door inteeltdepressie. Hij was blij verrast met
het nieuws van de outcross en juichte dat toe.
Drs. de Gier beaamde dat er in de literatuur weinig tot niets
te vinden is over de fysiologische gevolgen van inteeltde-
pressie op de fertiliteit. Er is nauwelijks onderzoek verricht
omtrent dit onderwerp bij de hond, vaak omdat populaties
niet voor handen zijn, of het onderwerp te breed is.
Om concreet inzicht te krijgen over de stand van zaken in
onze populatie zou het mogelijk zijn om van meerdere reuen

drs. Jeffrey de Gier
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latie veilig gesteld voor de toekomst en kunnen we in
noodgevallen teruggrijpen op het sperma van reuen die in
het verleden hebben aangetoond vruchtbaar te zijn. Kant-
tekening is echter dat verkregen sperma bij de hond niet
veel zaadcellen bevat. De kunstmatige inseminatie heeft
slechts 50% kans van slagen. Daarnaast is K.I. ook een
zeer kostbare aangelegenheid: zo’n 1150.  Dat neemt niet
weg dat het opzetten van een genenbank geen slecht idee
is en nog wel eens een goed argument zou kunnen zijn voor
het losmaken van fondsen bij verschillende instanties en
organisaties.
 
Fertiliteitsprogramma
Voor de teef liggen de zaken beduidend lastiger. Het meest
voor de hand liggend is dat de fokker de teef eerst goed
laat onderzoeken op de kliniek. Dit kan op elk gewenst
tijdstip, maar het makkelijkst is om dit te combineren met
het fertiliteitsprogramma dat de kliniek aanbied. Het kan
ook los daarvan.
De teef wordt allereerst morfologisch onderzocht. Dat wil
zeggen dat er wordt gekeken naar de vulva, de baarmoe-
derhals en –mond. Met echografisch onderzoek wordt
vervolgens gekeken naar de baarmoedervorm en de ovaria.
Hiermee is al een hoop te ondervangen.
 
Septum
Een eventueel septum (een relatief vaak voorkomend
tussenschot in de vulvaholte) kan, indien nodig, worden
verwijderd. Zo'n septum kan de dekking verhinderen, de
worp ernstig bemoeilijken of soms zelfs onmogelijk maken.
Ook kan met progesteronbepalingen het tijdstip van de
dekking zeer nauwkeurig worden bepaald. De methode van
de kliniek is zeer betrouwbaar en wordt beschouwd als de
'Gouden Standaard' met een slagingspercentage van maar
liefst 93%! Om de dracht te bepalen wordt een echoscopie
gemaakt.
Onze fokkers moeten goed geadviseerd worden, want zo'n
onderzoek in Utrecht kan de kans op een gezonde dracht
aanzienlijk verhogen. Het geeft de fokker, maar ook de
vereniging, inzicht op eventuele problemen bij de teef. Voor
de fokker zal het ook veel teleurstellingen en daarmee
onnodige kosten kunnen voorkomen. Voor de vereniging
geeft het informatie over eventuele problemen in de fokke-
rij. Ook hier zijn er nadelen. De fertiliteitsbegeleiding kost
€ 240 en Utrecht ligt niet voor iedereen naast de deur.
 
Lange cyclus/gespleten loopsheid
Als laatste kan er bij teven de loopsheid geïnduceerd
worden. Hierbij wordt oraal een middel toegediend dat de
loopsheid opwekt, niet te verwarren met het manipuleren
van de vruchtbaarheid. Alleen het tijdstip van de loopsheid
wordt beïnvloed. De teef wordt immers gewoon eerder

loops, maar er is geen sprake van bijvoorbeeld superovu-
latie. Dit zou een oplossing kunnen bieden voor teven de
een lange cyclus hebben (12-14 maanden) of een gesple-
ten loopsheid. Daarmee zou de wachttijd tussen twee
nesten verkort kunnen worden. Middelen die de Gier heeft
genoemd zijn Galastop of Parlodel. Galastop is een relatief
duur middel bij gebruik voor grote honden.

echoscopie Universiteitskliniek Utrecht
 
Meerdere reuen
Ook hebben we kort gesproken over de inzet van meerde-
re reuen tijdens het dekken van een teef. Met de verplichte
DNA opslag van de Raad van Beheer kan dit tot de moge-
lijkheden behoren. Een afstammingsonderzoek is dan zo
gedaan. Het vergroot de kans op een nest en kan ook een
oplossing bieden tijdens de uitvoering van onze outcross-
plannen.
Als we een teef laten dekken door zowel een Saarloosreu
en een outcrossreu verwachten we pups die volledig
Saarloos zijn en F1 ‘halfbloedjes’. De volle Saarloosjes
kunnen naar hun nieuwe baasjes met een gewone stam-
boom en we hebben dan minder eigenaren nodig voor de
F1 puppen.Het is het overwegen waard.

 
We hebben met drs. de Gier afgesproken dat we dit gesprek
zullen terugkoppelen naar het bestuur, de commissies en
onze fokkers/leden om de mogelijkheden te bespreken. De
uitkomsten van deze besprekingen zal ik dan op mijn beurt
weer terugkoppelen aan dr. de Gier.
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