
Elke hond wil 
werken

Rashonden 
fokken in de 

21e eeuw 

keurver-
slagen KCM

Gezond 
en knap

Algemene vereniging voor liefhebbers van Saarlooswolfhonden

NUMMER 3 2016 



2 NUMMER 3 2016 - AVLS



3NUMMER 3 2016 - AVLS 3NUMMER 3 2016 - AVLS

Voorwoord Colofon

Beste leden,
Inmiddels worden de temperaturen gaandeweg wat lager. Het groen 
aan de bomen verandert langzaam in geel en rood. Af en toe valt er 
een fl inke regenbui en er staat regelmatig een stevige bries. Het zal 
niemand ontgaan zijn, de herfst is weer in het land. Maar knus voor 
de kachel kunnen we weer genieten van een nieuw clubblad vol 
met verhalen en foto’s over onze geweldige Saarlooswolfhonden. 

De zomer van 2016 hebben we afgesloten met een geweldige 
kampioensclubmatch, wat was dit weer fantastische dag. Veel 
liefhebbers van ons ras waren op dit mooie evenement afgekomen 
en veel honden en hun baasjes gaven acte de présence onder het 
keurend oog van keurmeester Jan de Gids, die de reuen keurde en 
Jan Ebels, die de teven keurden. Het was een groot succes. Alle 
keurrapporten kunt je in dit blad terugvinden. 

En hoe staat het eigenlijk met het fokken van rashonden in de 21ste 
eeuw? In dit nummer een goed artikel hierover. Outcross is hierbij 
volgens mij van levensbelang en ik ben dan ook enorm trots op de 
AVLS die hierin toch het voortouw durft te nemen.  

Over outcross gesproken, in dit nummer vinden we een interview 
met de eigenaar van husky Gaucho. Gaucho is de husky die samen 
met Lica voor een prachtig outcrosspupje heeft gezorgd. 

Kortom het is weer een 
prachtig blad geworden
en ik wens iedereen dan 
ook veel leesplezier! 

Gerrie Pols-Snoek, 
voorzitter

Silvolde, 24 Oktober 2016 
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Onze doelstelling

De AVLS behartigt als rasvereniging de belangen van alle 
Saarlooswolfhonden, 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 iedereen, 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, 
gezondheidscertifi caten, adreswijzigingen, 
dek- en nestmeldingen en verdere informatie: 
secretaris.avls@gmail.com.

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:

www.avls.nl
>vereniging
>lid worden

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

De contributie overmaken op 
IBAN banknummer:
NL 77 RABO 0115 957 707

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?

Iets meegemaakt?
We zijn op zoek naar verhalen van leden over hun leven met Saarlooswolf-
honden. Heb je een kanotocht met je hond gemaakt? Een bijzondere wande-
ling gemaakt in een prachtig bos? 

Of je bent trots op je viervoeter omdat hij het zo goed doet in de honden-
sport? Laat het ons weten. Schrijft u een email naar info@liesgeluk.com. 
Ook foto’s zijn van harte welkom!
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Voor een Saarloos gekozen!

Door: Marian van der Veer

Niet geplaagd door ook maar 
enige ervaring met honden zijn 
we aan het project Saarloos 
begonnen. Een Saarloos! 
Meewarige blikken gingen onze 
richting uit, vooral van de ken-
ners. Maar een goede voor-
bereiding is het halve werk. 

Dus verdeelden we de taken, hij bouwde 
aan de kennel en ik aan de kennis. 
Toen Misú (= rimpel in het water) mee 
kwam naar huis, had ik geen idee wie 
het meest gestrest was, zij of ik. 

De eerste weken sliep ik met één oor 
open en leed hevig slaaptekort. Misú 
echter sliep vanaf de eerste nacht 
zonder problemen tevreden opgerold in 
haar bench. 

Ineens kwam het inzicht dat we geen 
hond hadden maar een sloper. Na alle 
verhalen dachten we aanvankelijk dat 
het bij ons nog wel mee viel. Niet dat we 

niet alle begrip hebben voor die bijtfase 
trouwens. Als je in haar bek kijkt, snap 
je onmiddellijk dat voor een dergelijk 
indrukwekkend gebit flink gekauwd moet 
worden. Allemachtig wat een tanden! 
De speeltjes, flossen en ander kauw-
materiaal zijn niet aan te slepen. Tochbijt 
ze in stilte op geheime plaatsen. Het 
is steeds een verrassing waar ze haar 
tanden nu weer in heeft gezet. Tafelpo-

ten, de hark en de plantenbak, we heb-
ben het ervaren. Maar echt: de onderste 
knip van de deur of het stucwerk in de 
gang. Dat verwacht je toch niet!

Overigens zijn andere delen van ons 
eens zo smetteloze optrekje ook aange-
past aan haar ideeën. Ze had toch een 
andere opvatting van een goed grasveld. 
Blijkbaar horen daar diverse kuilen in. Het 
lijkt daarbij niet te gaan om het hebben 
van de kuil maar om het graven ervan. 
En daarna komt ze dan met haar nagels 
vol veengrond vrolijk tegen je opsprin-
gen of worden ze langs de witte muur 
gehaald. Nagels die overigens overal in 

het verfwerk terug te vinden zijn. Ook de 
houten vloer heeft op enkele plaatsen 
toch wel ernstig te lijden gehad van de 
pre-zindelijkheidsfase en onze onervar-
enheid. Op vele manieren zet Misú haar 
handtekening blijvend in ons leven.

Ze is nu bijna negen maanden en we zijn 
samen een heel eind gekomen. Ik maak 
mezelf wijs dat we elkaar zowaar af ten 
toe begrijpen en gloei van trots als ze 
mijn commando’s ook werkelijk uitvoert. 
Een verademing na de stuiterfase van de 
eerste maanden.  We gaan er nu heerlijk 
op uit. Het is een ongekend genoegen 
om de polder in te trekken en haar daar 
waar het veilig is, los te laten draven. In 
volle vaart op de ganzen af die mas-
saal opstijgen tegen de zonsopkomst. 
Misú tot de schoft in de modder die 
deze natte winter veroorzaakt. Maar ook 
steeds oplettend waar ik heen ga en zo 
nodig in volle vaart achter mij aan. De 
snuitjes van verstandhouding die ik krijg 
tijdens het lopen. De open blik waar-
mee ze me aankijkt en waar ik volledig 
in wordt gezogen. Het opgebouwde 
vertrouwen in de hond en in mijzelf als 
haar leider.

We genieten voluit van Misú (dochter van 
Matsi en Etu). Wat een heerlijke Saar-
loos! Ze is vrolijk, nieuwsgierig, sociaal, 
zeer stabiel en leert snel. Ze is werkelijk 
prachtig en heeft niet alleen ons hart 
veroverd, maar het hart van velen in de 
omgeving. Alle kinderen kennen haar als 
de wolf van Noordeinde. 

Nee, je hebt inderdaad geen idee waar 
je aan begint als je voor een Saarloos 
kiest.

Misú (= rimpel in het water)
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Rashonden fokken in de 21e eeuw

Door: dr. Hellmuth Wachtel
Vertaling: Johan Berends

Gedreven fokkers, die het 
beste voorhadden met hun 
ras, fokten in de vorige eeuw 
mooie, rastypische honden. 
Jarenlang leek er geen vuiltje 
aan de lucht, maar er ging 
iets mis. In welke val is de 
rashondenfokkerij onbedoeld 
en ongewild terechtgekomen 
en hoe moeten we nu ver-
der? Het antwoord op deze 
vragen geeft de internation-
aal vermaarde kynoloog en 
fokspecialist dr. Hellmuth 
Wachtel. Het is geen gemak-
kelijk antwoord. Het vereist 
van ons een fundamentele 
verandering in ons denken 
over de hondenfokkerij. Hier-
onder een verkorte versie van 
het beroemde essay dat hij 
schreef over dit onderwerp.

Victoriaans 
Stamboekmodel
De basis voor de stamboekfokkerij en de 
hondententoonstellingen werd gelegd in 
Engeland, in de tijd van koningin Victoria. 
We zien hierin het oude ideaal van zui-
vere adel weerspiegeld: raszuivere dieren 
werden - en worden - als de aristocratie 
onder de huisdieren gezien.

In de fokkerij van vee en productiedieren 
wordt dit model nu al jaren als achter-
haald beschouwd. De fokmethode is 
hier al lang geleden vervangen door het 
fokken met kruisingen. Alleen genetisch 
veelzijdige dieren zijn in staat aan de 
hoge productie-eisen te voldoen. Voor 
de hondenfokkerij is het kruisen van ver-
schillende rassen natuurlijk geen oploss-
ing. We willen immers rashonden blijven 
fokken. Maar dan zullen we wel een heel 
andere koers moeten gaan varen.

Verlies van genetische 
variatie
Inteelt is bij mensen verboden. 
Bij honden kunnen we het misbruik noe-
men omwille van de gezondheid van het 
nageslacht. Een broer-zusparing leidt 
tot een enorme genetische verarming. 
Dat betekent dat het nageslacht geen 
weerstand meer heeft tegen duizenden 
ziekteverwekkers!

Een van de grootste boosdoeners was 
de kampioenencultuur bij rashonden. 
Omdat alle nakomelingen van een topreu 
elkaars halfbroer of halfzus zijn, heeft de 
overmatige inzet van topreuen een zeer 
negatieve invloed op het inteeltniveau in 
de populatie. 

Als defecte genen van één reu (of een 
paar reuen) wijd verspreid raken door een 
ras, neemt de kans enorm toe dat pups 
ook die genen met die aandoening krij-
gen. We moeten goed beseffen dat élke 
dekreu een aantal zieke genen bij zich 
draagt! Tegenwoordig kampen honden-
rassen met hoge concentraties defecte 
genen die afkomstig zijn van vroegere 
topreuen, hoe groot hun overige kwalitei-
ten ook mochten zijn. Dat is echter niet 
de enige negatieve invloed. 

Schadelijke fokselectie
Het combineren van ouderdieren die 
sterk op elkaar lijken, is net zo rampzalig. 
Op korte termijn leidt dit weliswaar tot 
mooie resultaten, maar de genetische 

variatie zal enorm verminderen. Dus: 
fokkers moeten ook andere honden 
gebruiken zodat in de toekomst nog 
ruimte is voor genetische diversiteit.
Door lijnteelt ontstaat inteelt, maar de 
negatieve effecten van lijnteelt laten wat 
langer op zich wachten. Sommige fok-
kers konden dus een leven lang lijnteelt 
toepassen zonder al te grote problemen 
tegen te komen. Maar die problemen 
bleven niet uit! In het gunstigste geval 
werden ze doorgeschoven naar de jonge 
generatie fokkers. De huidige problemen 
bij rashonden is inderdaad een kwalijke 
erfenis van eerdere, ogenschijnlijk zo 
succesvolle fokkers. 

Antilichamen
Het immuunsysteem van de hond kan 
in principe vele duizenden antilichamen 
tegen talloze infecties aanmaken, maar 
een ingeteelde hond heeft een groot deel 
van dat perfecte afweersysteem moeten 
inleveren. Tegelijkertijd neemt de kans op 
auto-immuunziekten dramatisch toe. Als 
je een munt opwerpt zijn er twee mo-
gelijkheden: kop of munt. Maar slechts 
één daarvan gebeurt ook daadwerkelijk. 
Dat betekent dat altijd één van de twee 
mogelijkheden afvalt. Hetzelfde principe 
geldt voor de genen in een ras. Als de 
populatie klein is, met weinig nesten, 
worden bij iedere nieuwe generatie de 
genenparen opnieuw als dobbelstenen 
geworpen. Sommige genen gaan daarbij 
verloren. Zo kan op den duur een gen 
geheel uit de populatie verdwijnen, terwijl 
andere in het ras gefixeerd raken. 

Flessenhals
Als er in een periode minder nesten 
worden geboren, zal de effectieve grootte 
van een populatie altijd klein blijven, ook 
al groeit die daarna weer aan. De nauw-
ste flessenhals van een ras is bepalend 
voor de effectieve genetische grootte, bi-
jvoorbeeld als het ras een beperkt aantal 
voorouders heeft bij de oprichting of als 
er tussentijdse calamiteiten zijn zoals het 
uitblijven van nesten. 
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Faillissement 
Het aantal teven dat voor de fok wordt 
gebruikt is in vrijwel alle rassen veel 
groter dan het aantal gebruikte reuen. 
Dat heeft een zeer negatieve invloed op 
de effectieve populatiegrootte. Daarom 
moeten zo veel mogelijk dekreuen van 
goede kwaliteit worden ingezet. Met de 
hedendaagse gangbare manier van fok-
ken, stevent het genetisch erfgoed van 
hondenrassen af op een faillissement.

Vitaliteit
Fokkers kunnen, om hun foklijn genetisch 
gevarieerder te maken, outcross bin-
nen de eigen populatie toepassen. Dit 
betekent onmiddellijk al een grotere 
vitaliteit, een betere gezondheid en een 
verminderd optreden van ziekte. Maar de 
fokpartners moeten dan ook daadwer-
kelijk onverwant zijn. Helaas zijn in veel 
hondenrassen de dieren al enorm aan 
elkaar verwant, zodat het haast onmo-
gelijk is om daadwerkelijk onverwante 
partners te vinden! 
 
Inteeltdepressie
Sterk ingeteelde rassen lijden aan inteelt-
depressie. De symptomen zijn: verlies 
van vitaliteit, verlies van vruchtbaarheid, 
verlies van instincten (moederinstinct, 
geslachtsdrift), vermindering van fysieke 
functies en afname van het afweersys-
teem. Veel fokkers weigeren deze symp-
tomen onder ogen te zien. Ontkennen 

lijkt vaak de beste oplossing. De honden 
zien er toch mooi rastypisch uit? Het valt 
dus wel mee, we moeten niet overdri-
jven, een misser hoort er nu eenmaal bij. 
Maar als de symptomen niet meer zijn te 
ontkennen, is het vaak al te laat. Het pro-
ces kan niet meer worden omgekeerd en 
de populatie zal beslist te gronde gaan.. 

Outcross
Een andere uitweg uit inteeltdepressie is 
een outcross met een ander ras. Na vier 
generaties terugfokken is er nauwelijks 
nog verschil te constateren tussen deze 
nakomelingen en ‘raszuivere’ honden. 
Een klein deel ‘vers bloed’ van een ander 
ras is al voldoende om genetisch verlies 
in een populatie te herstellen.

Vroeger konden inteelt en lijnteelt nog 
met succes worden toegepast zonder 
al te veel problemen. De genetische ve-
rarming was toen nog niet zo ver gevor-
derd als nu. Honden met te veel inteelt 
overleefden het gewoon niet. Maar door 
goede voeding, verzorging en moderne 
diergeneeskunde kunnen verminderd 
levensvatbare dieren vandaag de dag 
overleven. Als ze zelf niet kunnen paren, 
kunnen ze met kunstmatige inseminatie 
zelfs voor de fok worden ingezet.

Een andere koers
Ons doel moet niet langer genetische 
verarming, maar genetische verrijking zijn! 
Rastype is belangrijk. Honden worden 
immers ook om hun aantrekkelijk uiterlijk 
gewaardeerd. Maar in hun streven naar 
een bepaald rastype zouden fokkers 
moeten afzien van methoden die ten 
koste gaan van het genetisch erfgoed. 
Het aantal dekkingen per reu moet sterk 
worden beperkt. Bij kleine populaties kan 
dat neerkomen op niet meer dan één 
dekking per reu. Per leven! Geen enkele 
reu mag zijn stempel zetten op een groot 
deel van het ras, zoals dat de afgelopen 
eeuw zo vaak is gebeurd.

Maatschappelijke 
kritiek 
De publieke opinie is zeer begaan met 
dierenleed. Wanneer er onder rashonden 

steeds meer zieke honden opduiken, 
zullen fokkers te maken krijgen met kritiek 
vanuit de maatschappij en de overheid. 
Vandaag de dag kijkt de maatschappij 
over onze schouder mee. De kennel is 
niet langer de privéwerkplaats van de 
fokker. Rassen die alleen maar gefokt 
kunnen worden met zieke dieren zullen 
verboden worden. We moeten daarom 
zó fokken dat de gezondheid en het 
weerstandsvermogen van onze honden 
weer hersteld worden, zonder dat we de 
rastypische kenmerken verliezen. Het is 
niet eenvoudig om dit te bereiken, maar 
we zullen wel moeten.

De uitdaging
Dit vereist een fundamentele verandering 
van de fokkerij, wég van het Victoriaanse 
model. Doelbewust geplande kruisingen 
tussen verwante rassen zullen weer 
toegestaan moeten worden. Tentoon-
stellingen moeten weer dienen om 
fokdieren te selecteren, niet uitsluitend 
op exterieur maar vooral op gezondheid, 
genetische verscheidenheid en func-
tionaliteit. Inschrijvingen in het stamboek 
moeten aan een inteeltlimiet voldoen. 
De koppel- en fokkersklasse moeten 
afgeschaft worden, omdat de honden in 
die klasses vrijwel kopieën van elkaar zijn. 
In de rashondenfokkerij moet het huidige 
systeem van fokken worden vervangen 
door een systeem dat is gebaseerd op 
outcross. Dit zijn belangrijk doelen en 
daarmee grote uitdagingen voor honden-
fokkers. Gezonde rashonden van hoge 
kwaliteit - het is een doel dat haalbaar is. 
Laten we dat voor ogen houden en ons 
niet met minder tevreden stellen!        
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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
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Door: Johan Berends

Hij kende de Saarlooswolf-
hond al van vroeger, toen 
die nog Europese Wolfhond 
heette. Ergens midden jaren 
60 ging Arie Verschoor, als 
jochie van 12 , vaak mee met 
zijn oom Abel. Op zondagmor-
gen vroeg uit de veren, met 
de trein naar Dordrecht, uit-
stappen op het station, pontje 
over en dan was het nog een 
eindje lopen naar de wijk ‘De 
Staart.’ Hij herinnert zich een 
ruïne waar hij een verweerde, 
oude man zag trainen met 
wolfhonden. Leendert Saar-
loos.

Zijn honden moesten over grote schut-
tingen klimmen. Dat staat Arie nog helder 
voor ogen. Een fascinerend gezicht, hoe 
soepel die honden dat deden. Oom Abel 
kwam voor de Duitse herders die daar 
ook werden getraind. Het waren allemaal 
echte hondenmensen.

Toch werd het de Husky
Hoewel… in 1975 deed eerst de Samo-
jeed zijn intrede in huize Verschoor. Arie: 
‘Maar vijf jaar later werd het definitief de 
Husky. Dat is pur sang een sledehond.’ 
Echtgenote Henny vult aan: ‘Husky’s en 
Samojeden gaan goed samen, maar de 
Husky is de vriendelijkste van de twee.’ 

Gepassioneerd, dat woord kenmerkt het 
echtpaar Verschoor het best. De Work-
ing Husky is hun lust en hun leven. Niet 
te verwarren met die andere Husky, die 
meer voor het uiterlijk is gefokt: meer 

vacht, kortere poten en een gedrongen 
bouw. Die honden zien de mensen op 
hondenshows. Ze zijn niet echt ges-
chikt om kilometers lang te draven. De 
Husky’s van Arie en Henny zijn echte 
werkhonden: op hoogte, lengte en – 
vooral - op snelheid gefokt. Maar er wordt 
niet alleen op snelheid gefokt. Honden 
uit de kennel van Verschoor werden de 
laatste 10 jaar 3 keer clubkampioen en 3 
keer reserve kampioen bij internationale 
keurmeesters.

Ze hebben er nu 12, allemaal uit eigen 
fok. De jongste is 14 maanden, de oud-
ste 13 jaar. Henny: ‘De pups worden hier 
in huis geboren. De honden mogen ook 
in huis, maar dat vinden ze vaak te warm. 
Dan gaan ze liever terug naar de kennel, 
waarvan de deur meestal open staat.’

Het echtpaar heeft in al die jaren ontel-
bare kilometers ‘op de kar’ afgelegd in 

even zoveel internationale sledewed-
strijden met bijbehorende prijsbekers 
en oorkondes. Ze behoren met hun 
honden intussen tot de Europese top. 
Dat gaat niet vanzelf. Als het kwik in het 
najaar onder de 13 graden zakt, is het 
gedaan met het luie leventje. De start van 
het seizoen betekent om 6 uur op, de 
bossen in, de honden inspannen en dan 
trainen, trainen, trainen. De honden halen 

in de sprintklasse in wedstrijden wel zo’n 
28 à 30 kilometer per uur. ‘Het gaat om 
kracht, conditie en snelheid,’ legt Arie uit. 
‘De snelheid is genetisch al vastgelegd. 
Kracht en conditie moet je opbouwen en 
de vierde factor is het karakter. De wil om 
te gaan. Niet alle honden hebben dat.’ 
Sinds zijn pensionering heeft de voor-
malig offshore medewerker de tijd om 
zich helemaal op zijn passie te werpen. 
Zo ontwikkelt en bouwt hij karren die 
buiten het sneeuwseizoen de slede 
vervangen. Ze zijn van topkwaliteit en 
worden inmiddels over de hele wereld 
verkocht. 

Gaucho, the leader of the pack, is de 
vader van het outcrosspupje Sansa Wil-
low van de Zevenhuizerplas. Het is een 
echte troetelbeer. ‘Hij is absoluut geen 
macho, maar als je hem inspant, dan is 
hij meteen de leider. Husky’s zijn al zach-
taardig en vriendelijk, maar Gaucho spant 

Elke hond wil werken, maar niet 
alle honden kunnen werken!

Sansa

Echtpaar Verschoor met Willow
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werkelijk de kroon,’ zegt Henny.

‘We hadden al gezien dat mensen van 
de AVLS onze clubdag bezochten en 
rondkeken naar geschikte reuen,’ vertelt 
Arie. Ze waren dus niet verbaasd toen 
ze, alweer een paar jaar geleden, werden 
benaderd. Waarom doen ze mee in het 
outcrossproject van de Saarlooswolf-
hond? Arie: ‘Als je met een ras vastloopt 
in de fokkerij, dan moet je proberen eruit 
te komen voordat het te laat is.’ Hij wilde 
graag zijn medewerking verlenen, maar 
had wel twee voorwaarden: de Raad 
van Beheer moest meewerken en de 
eigen club moest toestemming geven. 
Aan beide voorwaarden was voldaan. 

De club stond er zelfs zeer positief 
tegenover. ‘Buiten de club kwamen we 
soms wat onwetendheid tegen,’ vertelt 
Henny. ‘Sommige mensen dachten 
dat onze reu niet meer raszuiver was, 
omdat hij een teef van een ander ras had 
gedekt. Je moet dat dan even uitleggen.’

De dekking was een fluitje van een cent. 
Arie, lachend: ‘Het praten vooraf duurde 
langer.’ Het echtpaar is verrukt over het 
resultaat: de dochter van Gaucho en Lica. 
Graag hadden ze ook een pupje uit deze 
combinatie genomen, maar er kwam er 

helaas maar een. Hier zie je de symptomen 
van inteeltdepressie bij de Saarlooswolfhond 
en de noodzaak om de honden door middel 
van outcross weer vitaal en vruchtbaar te kri-
jgen. Wat dat betreft zal Sansa Willow haar 
waarde voor de populatie moeten bewijzen. 

De pup neigt volgens het echtpaar trouwens 
meer naar de Saarloos dan naar de Husky. 
Voor een Husky is Sansa Willow eigenlijk 
iets te grof gebouwd. Maar als ze een pup 
uit Gaucho en Lica hadden genomen, 
dan hadden ze die gewoon als Husky 
opgevoed. Arie: ‘Het gaat om het karakter. 
Voor hetzelfde geld loopt ze niet en dat is 

toch een voorwaarde voor een Working 
Husky.’ In dat geval was de pup bij hen een 
lui leventje tegemoet gegaan tussen al die 
hardwerkende honden, want dwingen doen 
ze niet. Graag willen ze contact onder-
houden met de nieuwe eigenaren, Marijke 
Saarloos en Gerard de Moor, om de ontwik-
keling van de outcrosspup te blijven volgen. 
‘Als ze niet willen lopen, dan lopen ze niet. 
Ook goed,’ zegt Arie. Dat klopt als een zw-
erende vinger en dat hoef je een Saarloos-
wolfhond echt niet uit te leggen. 

links Gaucho

De keurverslagen van de KCM

Op zondag 18 september 
werd in Hoenderloo voor het 
eerst in de geschiedenis van 
de AVLS een kampioensclub-
match gehouden. 

Voorzitter Gerrie Pols heette alle aanwezi-
gen van harte welkom en wenste ieder-
een een fijne dag toe. We hebben patent 
op goed weer op onze clubmatches en 
ook deze keer mochten we niet klagen. 
De heer Jan de Gids keurde de reuen, 
de heer Ebels keurde de teven. 

Schrijvers waren Ria Suos, Manon Geer-
lings en Francis Timmerman. 
Ringmeesters waren Naomi de Boer-
Straver en Elco van Drie. Er werden 
65 honden ingeschreven, 30 reuen en 
35 teven. De reu Whitefang’s Amarok-
Nanook Luthor of Angou Loup’s Montain 
(Fokker C. Schröder/Eig. M. Mertens) 
werd Best of Breed en kreeg het CAC. 
Bij de teven ging het CAC naar Jiminy 
(Fokker M. Ribeiro Rui/Eig. Katleen 
Wijns). Gelukkig ging aan het eind van 
de dag iedereen met zijn eigen kampioen 
naar huis. 

Nota bene: Wij zijn ons ervan bewust 
dat er enkele fouten zijn gemaakt tijdens 
het keuren betreffende de leeftijden 
van de honden. Deze hebben wij niet 
gecorrigeerd. Op de volgende pagina de 
keurverslagen.  
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Keurmeester reuen: Jan de Gids 
Puppy klasse reuen

Blij Bardoul Bersifat Bastaja
Eigenaar M. Esmeijer
Acht maanden oud. Bosbruine reu. 
Lang smal hoofd met gewelfde schedel. 
Goed gevormd licht oog. Compleet krap 
scharend gebit. Gangwerk passend bij 
leeftijd. Rolt wat. Goed gedrag. 

 1 Belovend

Chumani’s Matheus Ragnar Kendo 
Kadin
Eigenaar R.L. Jones
Stirdy young dog. Almost 4 months old. 
Browntipped gamecolar. 
Temperament free and friendly. 
Moves with drive. Round bone. 
Nicely constructed. Good coat and nice 
tail. 

 Too young for the class

Jeugdklasse reuen

Omer
Eigenaar C. H. van der Geer- de Wit
Rastypische zestien maanden oude reu. 
Aantrekkelijk hoofd. Mooi oog. Goed oor. 
Correct gebit. Goed gebouwd. Nog een 
tikje smal in front. Goede vacht en staart. 
Gaat met goede stuwkracht, passend bij 
het rastypische lichtvoetige gangwerk. 

 1 uitmuntend Reserve CAC

Odin Floki of Wolfs Whisper 
Eigenaar L.H. van Lamsweerde
Negen maanden oud. 
Mooi ontwikkeld voor zijn leeftijd. 
Goed hoofd met vlakke schedel. 
Mooi gebouwd. Goed lichaam, alles 
nog wel erg los. Passend bij de leeftijd. 
Mooie vacht en typische wolfsgrauwe 
kleur. Goede staart. Voor de leeftijd al 
goed ontwikkeld gangwerk. Moet nog 
wat aan de ring wennen. 

 2 Zeer Goed

Howling By Moonlight Odon Weylyn
Eigenaar M.C. Hol
Zeventien maanden oude wolfsgrauwe 
reu van een redelijk type. Correct 
aangezet oor. Goed gevormd licht oog. 
Compleet schaargebit. Ietsje ruime 
lip. Harmonisch gebouwd. Lichaams-
ontwikkeling passend bij leeftijd maar is 
wel wat te dik. Goede vacht en staart. 
Gangwerk moet nog vaster worden. 

 3 Zeer Goed

Arthos
Eigenaar J. Verschure
Veertien maanden oude reu. Goed van 
type. Platte schedel. Licht oog. 
Compleet schaargebit. Wat wijd 
gedragen oor. Nog wat los in front. 
Keurig lichaam voor de leeftijd. 
Staat achter wat koehakkig. Goede 
vacht en kleur. Staart van goede lengte 
met een afgebogen punt. Gangwerk nog 
wat los. 

 4 Zeer Goed

Howling By Moonlight Odon Wolf
Eigenaar Marc Claeskens
Forse reu van zeventien maanden oud. 
Goed gebit. Wantrouwig en dreigt 
wanneer ik te dichtbij kom. Hoofd met 
een vlakke schedel, goede stop. 
Mooi oog. Goed gebouwd. Mooie wolfs-
grauwe vacht. Goede staart. 
Gangwerk passend bij de leeftijd. 
Moet nodig op ringtraining vanwege het 
gedrag. 

 Goed

Toulouse Sweetlakediamond
Eigenaar H. Vorderman
Negen maanden oud. Heeft nog 
ringtraining nodig. Correct wigvormig 
hoofd. Mooi oor, vlakke schedel. 
Goed gevormd licht oog. De handler kan 
het gebit niet tonen. De hond 
protesteert, is overigens verder wel 
vriendelijk. Goed gebouwd, maar wel 
wat te goed doorvoed. Correcte staart. 
Gangwerk passend bij leeftijd. 

 Niet te beoordelen 

Howling By Moonlight Odon Rye
Eigenaar Pieter / Liesbeth Wouters 
/ Rodeyns
Niet voldoende rastypische reu van 
zeventien maanden. Zwaar hoofd met 
hangende lippen en diepe stop. Goed 
aangezet oor. Licht oog waarvan de 
vorm rastypischer zou moeten zijn.
Iets geronde schedel. Diepe stop. 
Zware voor snuit. Mooie vacht van een 
wolfsgrauwe kleur. Goede boven 
belijning. Belijning van de keel wordt 
verstoord door veel keelhuid. 
Rond bone. Gedrag in eerste instantie 
vriendelijk, maar bromt bij gebit tonen. 

 Diskwalificatie

Tussenklasse reuen

Sir Brego van de Zevenhuizerplas
Eigenaar N.J. Stavleu-Roos
Aantrekkelijke 22 maanden oude r
astypische reu. Mooi hoofd en 
expressie. Goed gebit. Mooi oor. 
Goed gevormd licht oog. Mooi lichaam. 
Goede boven- en onderbelijning. 
Ovaal bot. Goede voeten. Goede vacht 
en staart. Vlotte gangen. 

 1 Uitmuntend 

Topaas van Gaia´s Wolvenhof
Eigenaar I.M. Pompen
22 maanden oud rastypische reu. Mooi 
wigvormig hoofd. Goed gebit. Correct 
oor. Goed geplaatst oog. Mooie kleur. 
Goede bouw. Iets vlakke rib en is een 
beetje mager. Goede vacht. Mooie kleur. 
Beetje ruig op de lendenen en kruis. 
Staart van de goede lengte. Vlotte 
gangen. Heeft nog wat ringtraining 
nodig. 

 2 Zeer Goed 

     

Keurverslag KCM
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Brand Tunka v.d. Zevenhuizerplas
Eigenaar E.C. Geluk
Anderhalf jaar oude bosbruine reu. 
Mooie vlakke schedel. Voorsnuit mocht 
iets breder. Ietsje veel lip. Mooi oog. 
Goed gebit. Goede bouw en lichaam. 
Mooi ovaal bot. Goede vacht en staart. 
Mooie kleur. Goed gangwerk. 

 3 Zeer Goed

Alcatraz Maltarv Netis Tala
Eigenaar F. Timmerman
Achttien maanden oud. Baas en hond 
moeten nog wat showtraining volgen. 
Goed wigvormig hoofd. Licht, wat rond 
oog. Goed gebit. Showt het oor wat 
wijd. Mooi lichaam. Mooie vacht. 
Goede staart. Fors wat rond bone. 
Gangwerk moet nog wat vaster worden. 

 4 Zeer Goed

Armin Only Kalimero Bohemica
Eigenaar T. Post
Bijna achttien maanden forse reu in 
een overvloedige conditie. Groot hoofd 
waarvan de voorsnuit wat langer mocht 
zijn. Rond licht oog. Compleet gebit 
maar wel een onder voor beet. 
Goed gebouwd. Rond bone. Voeten 
mochten wat stevig zijn. Goed gehoekte 
achterhand. Vacht en staart in orde. 
Gedraagt zich netjes. Gangwerk wat 
zwaar. 

 Matig

Onyx van Gaia´s Wolvenhof
Eigenaar M. Schaap
22 maanden oude jongen die ras-
typischer in hoofd en expressie zou 
moeten zijn. Ronde schedel. 
Wijd aangezet oor, diepe stop. Goed 
gebit. Correct pigment. Mooi gebouwd. 
Goede borst. Harmonisch gehoekt. 
Vacht in orde. Staart van goede lengte. 
Het hoofd maakt het totaal wat a-typisch 
voor het ras. 

 Diskwalificatie

Openklasse reuen

Whitefang’ Amarok-Nanook Luthor 
of Anggou Loup’s Mountain
Eigenaar M. Mertens
Zes en een half jaar oude reu van mooi 
type. Uitmuntend hoofd en expressie. 
Mooi licht oog. Correct gebit. Iets wijd 
oor. Goed gebouwd. Ovale benen. 
Rastypische voet. Goede vacht en 
staart. Vlotte gangen. 

 1 Uitmuntend
 CAC beste reu BOB

Karolottes Kay Malik
igenaar E. Rademaker
Twee jaar oude reu. Goed type. Reuen 
hoofd met correcte expressie. Toont een 
traanstreep bij het rechter oog. 
Acceptabele oogkleur. Goed gebit. 
Goed gebouwd. Ovaal bone. 
Goede voeten. Goede vacht en staart. 
Vrij gedrag op het plakkerige af. Vlotte 
gangen. 

 2 Uitmuntend

Kaelan Emrys van de 
Zevenhuizerplas
Eigenaar M. van Hoek
Vier en een half jaar oude bosbruine 
reu. Goed reuenhoofd. Vlakke schedel. 
Goede stop. Correct oog, oor en gebit. 
Goed gehoekt. Rechte rug. Iets vlak 
van rib en een tikje mager. Goede vacht 
en staart. Gangwerk wat los in de 
ellebogen. Rastypisch gedrag. 

 3 Zeer Goed

Zohey Zeger Zenit Bastaja
Eigenaar W.A.C. van Zwam
Vier en een half jaar oude vriendelijke 
wolfsgrauwe reu. Stevig reuenhoofd dat 
een fractie langer mocht zijn in voorsnuit. 
Goed gebit. Acceptabele oogkleur. 
Wat zwaar in lichaam. Goede vacht en 
staart. Gangwerk voldoende ruim, maar 
mocht lichtvoetiger. 

 4 Zeer Goed

Byela van Riva Odin Thorgal
Eigenaar I.M. Pompen
Vier en een half jaar oude reu, van een 
flinke maat. Reuenhoofd waarvan de 
schedel iets vlakker mocht zijn. 
Licht oog. Correct gebit. Iets wijd 
aangezet oor. Goede schouder. 
Borstpartij wat vlak. Bekken helt wat te 
veel. Goede vacht en staart. Gaat met 
korte pas. Vrij gedrag. 

 Zeer Goed

Koning Horzel vd Zevenhuizerplas
Eigenaar L.C. van Vught
Drie jaar oude speelse wolfsgrauwe reu, 
waarbij de brede schedel de rastypische 
wig verstoord. Nog acceptabele 
oogkleur. Wijd geplaatst oor. Goed gebit. 
Goed gebouwd. Rond bone. 
Goede voeten. Zware Hubertusklauwen 
aan de achterkant. Prima vacht en staart. 
Goed gangwerk. Vrij temperament.

 Zeer Goed 

Metca of Wolfs Whisper
Eigenaar C. - J. Hermans – 
Delarbre
Twee en een half jaar oude reu van 
voldoende type. Doet ouderwets aan 
door het donkere masker. Oogkleur 
mocht lichter. Goed gebit. Correct oor. 
Harmonisch ovaal bot. Goede voeten. 
Rechte rug. Goed lichaam. Vacht van 
goede structuur. Goede staart. 
Correcte gangen. Rastypisch gedrag. 

 Zeer Goed

Hadi Hessel v.d. Scheldeschorre
Eigenaar P.J.M. Wiersma
Twee en een half jaar oude wolfsgrauwe 
reu. Flinke maat. Gebit in orde, maar 
dreigt naar de handler (met de eigenaar 
erbij lukt het wel). Correct oog, oor en 
uitmuntend pigment. Voor en achter 
voldoende gehoekt. Wat vlakke 
borstkast. Correct bone. Goede vacht 
en staart. 

 Zeer goed
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Baka Inu Laufreya Sonr Loki 
Eigenaar E. van Rijnstra
Twee en een half jaar oud. Grote reu 
waarbij ik graag wat meer rastype zag. 
Hoofd met vlakke schedel. Vloeiende 
stop. Bruin oog. Correct gebit. 
Hoeking achter wat sterker dan voor. 
Bekken helt te veel. Gaat met korte pas. 
Goede vacht en staart. Wolfsklauwen 
aan de achterkant. 

 Goed

Baka Inu Omoshiroi Okami
Eigenaar J. van Mourik
Vijf jaar oude bosbruine reu van 
voldoende type. Erg vlak in lichaam. 
Gestrekt hoofd met ene vlakke 
schedel. Vloeiende stop en een 
voldoende voorsnuit. Goede oogvorm. 
Goed gebit. Achter goed gehoekt. 
Voor stijl. Smal front. Ondiepe borst. 
Mooie rechte rug. Goede vacht en 
staart. Gangwerk zag ik graag wat 
vaster. Rastypisch gedrag. 

 Goed

Accidentally in Love Second Sony
Eigenaar M. Drop
Drie jaar oude reu, die rastypischer zou 
mogen zijn. Hoog aangezet puntig oor. 
Gewelfde schedel. Goed gevormd licht 
oog. Correct gebit. Achter wat sterker 
gehoekt dan voor. Volle vacht met 
veel rood aftekening. Masker is 
charbonnee op de keel. Gangwerk 
is wat kort. Enthousiast gedrag. 

 Diskwalificatie

Fokkerklasse reue

Cana vd Scheldeschorre
Eigenaar C. de Graaff
Vijf jaar oude wolfsgrauwe reu van 
voldoende rastype. Overdrijft het ras-
typische gedrag wat te veel. 
Mooi reuenhoofd. Vlakke schedel, 
goede wigvorm en correcte stop. 
Mooi gebouwd, goed lichaam dat 
vandaag wat zwaar lijkt. Goede vacht en 
staart. 

 1 Zeer Goed

Kampioenklasse reuen

Mysmoke van de Wolfsdreuvnik
Eigenaar Jan Verbeeck
Twee en een half jaar oude wolfsgrauwe 
reu van uitmuntend type en expressie. 
Mooi hoofd, oog oor en gebit. 
Goed gebouwd. Passend lichaam. 
Goede conditie. Ovale botstructuur. 
Goede voeten. Mooie vacht. Staart van 
goede lengte die hij wat macho toont bij 
het gaan.     

 1 Uitmuntend

Veteranenklasse reuen

Abigor Aegir Sawoduwhi
Eigenaar J.G. Dirkzwager
Tien jaar oude reu in een prima 
conditie. Goed hoofd. Mooi klein oor. 
Goed gevormd oog dat wat 
ouderdomsverbruining toont. 
Goed gebit. Mooi gebouwd. Prima vacht 
en staart. Ovale benen. 
Gesloten voeten. Toont een leeftijds 
embonpoint. Goede vacht. Nog goede 
gangwerk. 

 1 uitmuntend - Beste veteraan

Keurmeester teven: Jan Ebels
Jongste puppyklasse teven

Blyth Noira Netis tala
Eigenaar Bianca Vandebergh
5 maanden oude teef. Bosbruin. 
Voor leeftijd, goede maat maar toont zich 
op dit moment wat mager. Is nog volop 
in ontwikkeling. Mooi gevormd vrouwelijk 
hoofd. Prima ogen. Schaargebit, wisselt. 
Goed gedragen oor die op dit moment 
wat groot ogen. Mooie nek, goede rug, 
goed lichaam. Goede hoekingen voor- 
en achterhand. Voor leeftijd mooie vacht, 
goede kleur. Goed gedragen staart. 
Gaat prima voor haar leeftijd. Moet wat 
aan het showgebeuren wennen. 

 Belovend

Puppyklasse teven

Harawyn Polderwolf Baby Willow
Eigenaar E.J.A. van der Molen
5 maanden. Goed ontwikkeld voor haar 
leeftijd. Goed gevormd vrouwelijk hoofd. 
Goed gedragen, iets puntige oren. 
Mooie ogen. Schaargebit. Goede nek. 
Recht rug. Goede hoekingen voor- en 
achter. Lichaam nog volop in ont-
wikkeling. Mooie vacht en kleur. Heeft tijd 
nodig om te acclimatiseren en zich goed 
te presenteren. Gaat goed voor leeftijd 
maar nog jeugdig los.

 Belovend

Jeugdklasse teven

Oda Nenya Of Wolfs Whisperer
Eigenaar Annelies Seeuws
9 maanden. Mooi type. Prima gevormd 
hoofd. Goed gedragen oren. Tikje ronde 
ogen. Sterk gebit. Goede boven-
belijning. Prima lichaam Goede hoeking-
en voor- en achterhand. 
Goede vachtstructuur. Wolfsgrauw 
met bruine gloed. Voor leeftijd prima 
gangwerk. Voor nog wat los. Vriendelijk 
rastypisch gedrag

 1 Uitmuntend
 Reserve CAC
 Beste Jeugdhond

Howling by Moonlight Odon Esmée
Eigenaar Katleen Wijns
17 maanden. Mooi rastype. 
Goed gevormd hoofd met goede ogen 
en oren. Correct gebit. Mooie boven-
belijning. Prima lichaam. Goede hoeking 
voor en achter. Sterke benen. 
Mooie bosbruine vacht. Gaat rastypisch 
en lichtvoetig. Vriendelijke teef die veel 
vluchtgedrag vertoond en tijd nodig 
heeft in de ring. 

 2 Uitmuntend
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Ohzesde
Eigenaar W. Cloosterman
16 maanden, zeer vrouwelijk mooi type. 
Prima hoofd. Mooi gedragen oren. 
Prima ogen. Correct gebit. 
Mooie bovenbelijning met prima lichaam. 
Mooie evenredige hoekingen voor en 
achter. Sterke benen. Prima vacht-
structuur, wolfsgrauw. Nog niet in volle 
vacht.Gaat zeer rastypisch en lichtvoetig. 
Vriendelijke hond die zich goed 
presenteert. 

 3 Uitmuntend

Lavayette Sweetlakediamond
Eigenaar D. Krijgsman
9 maanden teef van goed type. 
Mooi gevormd vrouwelijk hoofd. 
Mooie ogen en oren. Correct gebit. 
Goede nek en rugbelijning. Prima 
lichaam. Goede hoeking voor en achter. 
Sterke benen. Goede wolfsgrauwe 
vacht. Zou haar gangwerk wat beter 
kunnen laten zien; na enige acclimatisa-
tie toonde ze haar lichtvoetige gangwerk. 
Vriendelijke hond die tijd nodig heeft om 
te acclimatiseren in de ring. 

 4 Uitmuntend

Amelia Sweetlakediamond
Eigenaar H.M.G. Clement
9 maanden mooi ontwikkelde teef. 
Prima gevormd hoofd. Mooi gedragen 
oren. Prima ogen. Mooi sterk gebit. 
Goede hoeking voor en achter. 
Prima ontwikkeld lichaam. Goede wolfs-
grauwe vacht met iets bruin. 
Staart iets hoog aangezet. Gaat goed 
voor haar leeftijd. Moet nog iets actiever 
en stabieler worden.

 Uitmuntend

Abigail Sweetlakediamond
Eigenaar N.K. Groesz
9 maanden mooi type teef die in lichaam 
nog niet uit ontwikkeld is. Prima ge-
vormd hoofd met mooie ogen en oren. 
Sterk gebit. Goede hoeking voor, achter 
voldoende. Goede bovenlijn. 
Borstdiepte en voorborst moeten nog 
ontwikkelen. Goede staart. 
Goede vacht en wolfsgrauwe kleur. 
Gaat nog los en zou iets beter kunnen 
stuwen. 

 Zeer Goed

Oda Ostar Of Wolfs Whisper
Eigenaar Annelies Lambaerts
9 maanden forse dame. Goed gevormd 
vrouwelijk hoofd. Prima oren. 
Mooie ogen. Correct gebit. Mooie hals 
ruglijn. Goed gehoekte voor en achter-
hand. Prima lichaam. Goed gevoed. 
Goede vacht, bosbruin. Prima staart. 
Voor leeftijd prima gangwerk. Achter nog 
wat los. Goed gedragen staart. Mag bij 
het gaan wat actiever zijn.

 Zeer Goed

Howling by Moonlight Odon Waste
Eigenaar L.  van Den Bussche
17 maanden forse dame. Zou in hoofd 
iets vrouwelijker moeten zijn. Hoofd wel 
goed gevormd. Prima ogen en oren. 
Sterk gebit. Mooie nek, goede rug. 
Lichaam kan nog iets ontwikkelen. 
Goede gehoekte voor en achterhand. 
Goede wolfsgrauwe vachtstructuur. 
Niet in volle vacht. Goede staart. In 
aanleg goed gangwerk maar zou het 
beter kunnen tonen. 

 Zeer Goed

L’Khloe des Loups de Leendert 
Eigenaar Aurélie Delcroix
15 maanden oude teef. Zeer vrouwelijk. 
Mooi gevormd hoofd. Goede ogen. 
Goed gedragen, iets puntige, oren. 
Correct gebit. Mooie ogen. Goede nek 
en ruglijn. Voorborst en borstdiepte kan 
nog iets ontwikkelen. Goed gehoekte 
voorhand, achter voldoende. Kruis zou 
iets minder kunnen. Bosbruin, niet in 
volle vacht. Gaat vlot maar nog los. 
Zeer Goed

Chumani’s Kangee Eowyn
Eigenaar M. Scheeren
14 maanden teef, fors. Zou iets 
vrouwelijker expressie mogen hebben. 
Goed gedragen oren. Lichte iets ronde 
ogen. Stop zou een tikkeltje geleide-
lijker kunnen verlopen. Goede nek en 
rug. Prima voorhand. Staat en gaat in 
de achterhand wat los. Goede vacht-
structuur. Maar is volledig uit vacht. 
Wolfsgrauw. Kan lichtvoetig gaan. 
Maar gaat nog erg los en achter nauw.

 Goed

Duchess Sweetlakediamond
Eigenaar C.E.T. François
9 maanden. Goed ontwikkeld voor 
leeftijd. Goed gevormd hoofd. Prima 
ogen. Kan oren goed dragen. Sterk 
gebit. Goede bovenbelijning. Goede 
hoeking voor en achter. Goed ontwik-
keld lichaam. Goede vacht, wolfsgrauw. 
Vertoont voor leeftijd goed gangwerk. 
Dient zich zeker voor een Saarloos beter 
te gedragen; grauwt naar eigenaar. 

 Goed (vanwege gedrag)

Tussenklasse teven

Amethyst van Gaia’s Wolvenhof
Eigenaar Jacqueline van Koesveld
23 maanden mooi type. Forse vrouweli-
jke teef. Prima gevormd hoofd. Mooie 
ogen. Goed gedragen oren. Correct 
gebit. Mooie hals -ruglijn. Prima lichaam. 
Mooi gehoekte voor en achterhand. 
Sterke benen. Goede vacht. Wolfs-
grauw. Prima gedragen staart. 
Lichtvoetig en moeiteloos gangwerk. 
Vriendelijke hond die tijd nodig heeft om 
te wennen in de ring.

 1 Uitmuntend
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Arjuna Talis Netis Tala
Lidian van der Ceelen
19 maanden. Mooi type. Prima vrouwe-
lijk hoofd. Prima ogen. Goed gedragen 
oren. Correct gebit. Mooie boven-
belijning. Prima lichaam. Goed gehoe-
kte voor en achterhand. Sterke benen. 
Mooie bosbruine vacht. Gangwerk in 
aanleg goed, zou het iets meer mogen 
laten zien. Rastypisch gedrag maar zou 
iets minder vluchtgedrag kunnen laten 
zien. 
2 Uitmuntend

Atlantic Ocean Kalimero Bohemica
Eigenaar Yvie Herfurth
16 maanden vrouwelijke elegante teef. 
Goed gevormd hoofd. Correct gebit. 
Goed gedragen, iets grote, licht puntige 
oren. Goede nek en ruglijn. Zou wat 
meer voorborst en borstdiepte kunnen 
hebben. Goede hoeking voor en achter. 
Kruis wat hellend. Staat goed op de 
benen. Wolfsgrauw, goede vacht-
structuur. Niet in volle vacht. 
Gaat moeiteloos en ruimgrijpend. 

 3 Zeer goed

Arya - C.A. Eljon
Eigenaar van Oostendorp
15 maanden oude teef. Goed type, 
stevige teef. Goed gevormd hoofd. 
Prima lichte ogen. Correct gebit. 
Wat hoog geplaatste, iets puntige 
oren. Goede nek. Rug niet helemaal 
vast. Kruis iets hellend. Goede hoeking 
voor. Staat wat breed in de voorhand. 
Voldoende gehoekt achter. Wolfsgrauwe 
vacht. Kan op de rug wat beter aan-
liggen. Goede staart. Gaat wat los en 
achter nauw.

 4 Zeer Goed

Ave Gaea Kalimero Bohemica
Eigenaar Esther van Rijnstra
15 maanden. Mooi type. Stevige teef. 
Mooi rastypisch hoofd met goede ogen 
en mooi gedragen oren. Laat het gebit 
niet beoordelen. Hier zou meer op 
getraind moeten worden. Hele mooie 
nek en ruglijn. Prima lichaam met goede 
hoeking voor en achter. 
Sterke benen. Mooie stand. 
Bosbruin, mooie vachtstructuur. 
Vertoont zeer rastypisch en moeiteloos 
gangwerk. Heeft veel tijd in de nodig om 
te acclimatiseren. Gedraagt zich zeer 
vriendelijk met veel vluchtgedrag. 
Omdat ik haar niet volledig heb kunnen 
keuren; geen kwalificatie, wat overigens 
een dikke uitmuntend zou zijn geweest.

 Niet te beoordelen

Openklasse teven

Jiminy
Eigenaar Katleen Wijns
2,5 jaar oude teef van goed type. 
Zou iets vrouwelijkere uitstraling kunnen 
hebben. Correct gebit. Mooi gevormd 
hoofd. Goed gedragen oor. Goede 
ogen. Prima bovenbelijning. 
Goed lichaam. Goed gehoekte voor en 
achterhand. Goede wolfsgrauwe vacht. 
Gaat moeiteloos en ruim. Goed 
gedragen staart.

  1 uitmuntend
 CAC

Enya Eylish Una Neshoba
Eigenaar Carmen Tischler
2,5 jaar oude teef van goed type. 
Stevig goed gevormd hoofd. 
Correct gebit. Goed gedragen oor. 
Goede oogkleur. Goede nek. 
Rechte rug. Goed ontwikkeld lichaam 
met goed en evenredige hoeking. 
Stevige benen. Goede stand. Wolfs-
grauwe vacht, goede structuur. 
Gaat rastypisch en moeiteloos.

 2 Uitmuntend

Kaya Kadin van de Kilstroom
Eigenaar J.A.B. van Koesveld
6 jaar. Teef van goed type. Goed 
wig-vormig hoofd. Goed gedragen oor. 
Goede ogen. Schaargebit zou iets 
beter kunnen sluiten. Mooie nek en rug-
belijning. Goed lichaam. Goede hoe-
kingen voor en achter. 
Stevige benen. Goede wolfsgrauwe 
kleur. Gaat vlot en moeiteloos. Draagt de 
staart licht getordeerd.

 3 Uitmuntend      

Baka Inu Lovely Lola Palooza
Eigenaar E. van Rijnstra
5 jaar oude forse teef. Mooi type. 
Goed gevormd vrouwelijk hoofd. 
Correct gebit. Mooi geplaatste ogen met 
goede oogkleur. Goed gedragen oren. 
Goede nek en ruglijn. Prima lichaam. 
Goed gehoekte voorhand, achter wat 
sterk gehoekt. Mooie bosbruine vacht. 
Gaat vlot, ruim grijpend. Zou wat steviger 
in achterhand kunnen zijn. 

 4 Zeer Goed 

Byorka Una Neshoba
Eigenaar Annelies Lambaerts
7 jaar. Goed type. Goed hoofd met 
vrouwelijke expressie. Goede oogkleur. 
Laat wel de leeftijd zien. Goed gedragen 
oren, iets puntig aan de top. 
Correct gebit. Goede nek. Rug zou iets 
vaster kunnen. Misschien veroorzaakt 
door iets overgewicht. 
Goed gehoekte voorhand. Staat iets 
breed in front. Achterhand goed ge-
hoekt. Staart ligt ondergeschoven. 
Goede staart, goede vacht, wolfsgrauw, 
gaat vlot maar wat los

 Zeer Goed
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Bahija Shaya Una Neshoba
Eigenaar Carmen Tischler
7 jarige stevige teef. Vrouwelijk hoofd. 
Zou in lichaam iets eleganter kunnen. 
Hoofd goed wigvormig zou iets meer 
gevuld kunnen zijn onder de ogen. 
Goede oogkleur. Goede oren. 
Goede nek. Rug kan iets strakker. 
Tikje rond van rib. Kruis kan iets minder 
hellen. Correct gebit. Goed gehoek-
te voor en achterhand. Goede wolfs-
grauwe vacht. Gaat vlot, iets breed in de 
voorhand. 

 Zeer Goed

Katara Naga v.d. Zevenhuizerplas
Eigenaar E.M.C. van Elk
3 jaar oude forse teef. Zou iets 
vrouwelijker kunnen zijn in totaalbeeld. 
Goed gevormd hoofd, ietsje breed 
voor een teef. Goede oogkleur. 
Goed gedragen oor. Lippen kunnen iets 
beter sluiten. Goede nek, rug kan iets 
vaster. Goed lichaam, iets zwaar 
gevoerd. Goed gehoekte voorhand, 
achter voldoende gehoekt. Kruis tikje 
hellend. Correct gebit. Gaat vlot, achter 
iets onregelmatig. Wolfsgrauw, goede 
structuur. 

 Zeer Goed

Baka Inu Allons-Ylva
Eigenaar S. Niemark
2 jaar oude teef. Goed type. 
Vrouwelijke verschijning. Goed gevormd 
hoofd. Goede ogen. Correct gebit. 
Oren breed aan basis en buitenste 
oorrand is wat gebogen. Goede nek en 
ruglijn. Prima lichaam met goed 
gehoekte voor en achterhand. Wolfs-
grauw, goede vacht. Gaat wat los en 
onregelmatig.

 Zeer Goed

Fokkerklasse teven

Kola Nunwé van de 
Zevenhuizerplas
Eigenaar M. Eggink
3 jaar oude forse teef. Mooi type. 
Prima hoofd. Mooi oor. Goede ogen. 
Correct gebit. Mooie bovenbelijning. 
Prima hoeking voor en achter. Goede 
stand. Mooi lichaam. Goede bosbruine 
kleur. Gaat moeiteloos. Lip kan iets beter 
sluiten.

 1 Uitmuntend 

Dheyani Yasha Una Neshoba
Eigenaar Carmen Tischler
4 jaar oude teef. Goed type. Vrouwelijk, 
mooi gevormd hoofd Goede ogen. 
Correct gebit. Goed gedragen maar 
puntige oren Goede nek. Rug kan iets 
vaster. Goed lichaam. Goed gehoekte 
voor en achterhand. Wolfsgrauw, wat 
losse vacht. Gaat voor iets los. 
Lippen kunnen wat meer gesloten zijn. 

 2 Zeer goed

Ahayo Adorable Aurora Bastaja
Eigenaar F. Timmerman
4 jaar oude forse, stevige teef. 
Hoofd wat zwaar, wel vrouwelijk. 
Tikje brede schedel waardoor de ex-
pressie niet is zoals je bij een Saarloos 
graag ziet. Voor wat breed aangezet. 
Licht oog. Correct gebit. Goede nek. 
Rug iets aflopend. Iets rond in rib. 
Goede hoeking voor en achter. 
Wolfsgrauw, volledig uit vacht. Kleur zou 
iets meer wolfsgrauw kunnen zijn. 
Laat haar gangwerk niet goed zien. 

 Goed

Anvalia Nocta Netis Tala
Eigenaar Yvie Herfurth
18 maanden, vrouwelijk, zou wat beter 
in conditie moeten zijn. Hond is mager 
en oogt daardoor wat racy. Wigvormig 
hoofd, goed oogkleur. Oog tikje rond. 
Goed gedragen iets puntig oor. 
Goede nek. Rechte rug. Goede hoeking 
voor en achterhand. Wolfsgrauw niet in 
volle vacht. Gaat goed, wat los

 Goed

Veteranenklasse teven

Anevay Timish Una Neshoba
Eigenaar Carmen Tischler
9 jaar oude forse teef. Hond goed in 
model. Ietsje diep in snuit. Mooie oren. 
Goede ogen. Goede nek. Rechte rug. 
Prima lichaam. Goede hoeking voor en 
achter. Goede wolfsgrauwe vacht. Gaat 
prima, achter iets los. 

 1 Uitmuntend 

Onisumsi Ocarina Bastaja
Eigenaar E. van Rijnstra
11 jaar oude forse teef. Goed type, iets 
doorvoed. Prima gevormd hoofd met 
goede ogen en oren. Oor iets puntig. 
Goede nek. Rechte rug. Mooie hoek-
ing voor, achter goed gehoekt. Goed 
lichaam. Oogt tikje rond in rib. Wolfs-
grauw, goede vachtstructuur. Vertoond 
voor leeftijd heel mooi gangwerk.

 2 Uitmuntend

Oscha Oebele Bastaja
Eigenaar A. Gerritsen
11 jaar oude teef. Mooi type. Stevige 
teef. Mooi gevormd hoofd. Prima ogen 
en oren. Correct gebit. Goede nek. Re-
chte rug. Goede hoeking voor en achter. 
Goed lichaam. Wolfsgrauw, goede 
vacht. Prima, moeiteloos gangwerk. 
Bromt bij betasten; daarom ZG.

 3 Zeer Goed
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Je was een bijzonder, vrolijk en vriendelijk puppekind
onstuimig en zo snel als de wind
samen met Yara op jacht
wat een snelheid, elegantie en pracht

Je leefde je leven zo vol en intens
dat het altijd zo zou blijven was onze wens
Te kort, te snel, oneerlijk en nog veel meer
we leggen ons er met moeite bij neer

We laten je los en laten je gaan
zoals ook je baasjes hebben gedaan
En we hopen dat de rainbowbridge echt zal bestaan

Door: Marianne Eggink

Sterkte Manon Geerlings en Bart Schouten

Lieve Dune

Run free Dune
Sila Duet van de Zevenhuizerplas (Dune)
* 01-12-2014  † 15-08-2016
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Ook zonder outcross
valt de appel soms
naast een andere boom

Door: Ineke Pompen

Aeghir heeft eigenlijk 2 
standen he zei mijn zoon een 
tijd geleden. Gas op die lollie 
of keihard in zijn achteruit. 
Ehhh ja. 

 Waar zijn vader over het algemeen 
goedmoedig naast me (oké ietwat vooruit) 
loopt, heb je bij Aeghir echt soms 2 
handen nodig om de riem te hanteren. 
Ieder raam dat wordt opengezet in het huis 
waar we langslopen, sterker nog, ieder 
persoon die voor het raam verschijnt, is 
namelijk LE-VENS- GEVAARLIJK!! 

Een rij fietsen die om dondert.  Een 
meneer met een slepend been. Een 
meneer die eigenlijk een beetje bang 
is en daarom die wolf niet uit het oog 
durft te laten en hem constant aanstaart. 
Een meneer die zijn telefoonoortjes in 
heeft en zo maar uit het niets antwoord 
geeft of heel hard moet lachen. In het 
algemeen eigenlijk best wel veel me-
neren. Werklui. Glazenwassers. Bussen. 
Schoolkinderen met piepende remmen. 

Wapperende vlaggen. Nou ja, you get 
the picture denk ik. Hij springt dan ook 
regelmatig een meter de lucht in of keelt 
zichzelf half in zijn riem. Gelukkig herstelt 
hij na 2 seconden altijd, mede omdat zijn 
vader echt niet OP of OM kijkt en rustig 
doorloopt. Ook ik als baas loop hard Zen 
te wezen. 

2 honden, zelfde genen, zelfde opvoed-
ing, behoorlijk andere uitkomst. Tuurlijk; 
Aeghir heeft heel veel de ‘bescherm-
ing’ van zijn vader maar we gaan ook 
echt zeer regelmatig met hem alleen op 
pad. Hij vindt gewoon veel dingen waar 
mensen bij horen een stuk minder leuk. 
Wat voor ons ook wel weer handig kan 
zijn hoor. Twee honden die mee uit eten 
gaan en allebei gewoon voor del over 
het hele gangpad gedrapeerd liggen, is 
toch minder praktisch.

Tenslotte: er blijken ook 2 volkomen 
tegengestelde tempo’s te zijn: 

1  Het tempo waarin je aan een 
 wandeling begint. Oftewel; hoe
  ontwricht je de baas haar schoud- 
 er zodra je begrijpt dat je naar   
 bekenden of bekend terrein gaat.

2 Het tempo waarin je de wandeling 
 afsluit. Oftewel hoever kun je je
 nek uitrekken als de baas je naar
 de auto sleurt.

Wat ik maar wil zeggen; Ja. We gaan 
ongetwijfeld andere karakterkenmerken 
in de F1 en F2 populatie krijgen. Miss-
chien zelfs nog wel in F3 want iedereen 
heeft wel iets van zijn gekke overgroot-
vader. Of dat jammer is? Welnee. Ook 
zonder outcross valt de appel soms al 
naast een heel andere boom! 

Column
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De AVLS is blij te kunnen melden dat op 
woensdag 13 juli Azrah Lingua di terra 
del lupo (Abby) een nest heeft gewor-
pen van 6 pups. Het zijn vier reuen en 
twee teefjes, allen wolfsgrauw. Moeder 
en kroost maken het goed. De vader is 
ANKOR (Volka), een reu uit de eerste 
generatie van het AVLS outcrossproject.

Deze pups zijn dus de F2 generatie. 

Op maandag 1 augustus heeft Lica 
Kadin van de Kilstroom een pup gewor-
pen. Het is een wolfsgrauw teefje van 
595 gram. Moeder en pup maken het 
goed. De vader is de working husky 
Run Before Beauty’s Gaucho. Alle info 
over de ouderdieren op de pagina met 
de dekmeldingen. Dit teefje is de eerste 
generatie SWH x Working Husky uit het 
AVLS outcrossproject. 

De AVLS is blij te kunnen melden dat 
Karolottes Helena Pleun op vrijdag 9 
september moeder is geworden van 
6 pupjes! Drie reuen en 3 teven, allen 
wolfsgrauw. Moeder en pups maken het 
goed, laat fokster Karen Dammer weten.  
De vader is Madhu-Amon River Della 
Lupa. 

De AVLS is blij te kunnen melden dat 
op 4 oktober Aiwa Pett’s Wolf moeder 
is geworden in kennel Accalia. Twee 
reutjes moesten met de keizersnede ter 
wereld komen en hebben het helaas niet 
gehaald. Eén wolfsgrauw teefje, Accalia 
Phoenix Piper, werd op natuurlijke manier 
geboren. Ze maakt het goed samen met 
moeder Isla.

GeborenActiviteiten

Abby

Lica

Pleun

Accalia Phoenix Piper

Wandeling Schoorl
Datum: 13 november 2016 13.30. 
Locatie: Hargerstrandweg 1, Schoorl

TTouch en Hersenwerk bij 
vuurwerkangst
Datum: 1 december 
Locatie: Apeldoorn. 
Voor meer informatie:
www.goedbeterbeest.nl

Winnershow 2016
Datum: 9,10 en 11 december 2016 
Locatie: Amsterdam-Rai
AVLS is aanwezig met een stand.

Nieuwjaarswandeling 
2017
Datum: zondag 22 januari 2017 13.30
Locatie: Utrechtse Heuvelrug/Austerlitz-
Woudenbergseweg, Zeist



• Cavom is de volledige en hoog-
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• Cavom bevat alle essentiële
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 door de hoge energiewaarde en   
 de lichte verteerbaarheid.
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 cavom.nl
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Cavom, daar draait een gezond hondenleven om!
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