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20.000
kenmerken
worden getest
Beste leden,

Silvolde, 12 december 2017

Terwijl ik dit voorwoord schrijf, dwarrelen de eerste sneeuwvlokjes van het jaar langs mijn
raam naar beneden. En foto’s van Saarloosjes in de sneeuw, ach, dat hoef ik jullie niet te
vertellen, die zijn niet te versmaden. Maar hoewel dit een echt winternummer is, gaat het
toch niet over het weer. In dit nummer staat de outcross centraal. Een onderwerp dat mij na
aan het hart ligt. Een onderwerp dat ook altijd weer zorgt voor veel emoties en even zoveel
meningen. Maar voor mij staat het vast, zonder outcross gaat ons prachtige ras verloren. En
hoewel ik natuurlijk ook mijn eigen voorkeuren heb voor de rassen die we inkruisen, moet
ik zeggen dat ik tot nu toe enorm trots ben op alle hondjes die we binnen de F1 en F2 zien
rondhuppelen. Met voor mij, als kers op de taart, de ontzettend leuke Da Vinci en Darwin.
Maar naast de Zwitserse Witte Herder, de working line van de Siberische Husky en de Podenco Ibicenco hebben we ook net een aankeuringsdag achter de rug van lookalikes reuen.
Wat een prachtige honden mogen we verwelkomen binnen ons project. Ik ben nu al razend
benieuwd naar de nakomelingen van deze mooie mannen! Natuurlijk ben ik als voorzitter
enorm enthousiast als het gaat om het outcrossproject, maar om jullie hierin mee te nemen
staat dit blad vol met interessante artikelen over van alles rondom dit project. Schroom niet
om contact op te nemen met het bestuur als je naar aanleiding van het lezen nog vragen
hebt! We staan je graag te woord. Vanzelfsprekend is het voor het voortbestaan van het ras
zeker zo belangrijk dat er voldoende Saarloos pupjes worden geboren, vandaar dat ik ook
enorm blij ben met de pupaanwas van dit jaar. Met onze buitenlandse fokkers meegerekend
konden we maar liefst 61 pupjes verwelkomen, 41 pups werden bij onze fokkers in Nederland geboren Als we dat vergelijken met de 25 pupjes van vorig jaar kunnen we stellen dat
we ook daar een mooie vooruitgang zien.
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Om al die hondjes zo gezond mogelijk te houden, is het natuurlijk ook belangrijk om goed op
de gezondheid te blijven letten en waar mogelijk te testen. MyDogDNA is met een uitgebreidere DNA test op de markt gekomen. Er kan nu op 20.000 kenmerken worden getest.
Reden genoeg dus om jouw Saarloosje te
laten testen bij MyDogDNA, en dankzij de
vereniging kan dat nu tegen een zeer scherpe prijs. Zo zijn we langzaam maar zeker op
weg naar een steeds gezondere Saarlooswolfhond. En dat ze mooi zijn, tja dat wisten
we al en dat blijven ze ook. Laat de winter
maar komen, ik heb mijn camera klaar!
Met vriendelijke groet,
Gerrie Pols-Snoek,
voorzitter
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Onze doelstelling

Lid worden?

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.

Wil je het werk van de
AVLS steunen? Word lid!
Je kunt je aanmelden op:
http://avls.nl/
lid-worden-2/
De contributie bedraagt € 27,50
per jaar, te betalen voor 1 april.
(nieuwe leden na 1 juli half geld).
Eenmalig inschrijfgeld € 10.
Gezinsleden € 17,50 per jaar.

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

Raadpleeg de website voor meer
informatie. www.avls.nl

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

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.

certificaten, adreswijzigingen, dek- en nestmeldingen en verdere informatie:

secretaris.avls@gmail.com

Onder vermelding van:
contributie.

Bezoek ook onze website www.avls.nl.

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

Correspondentieadres:
Secretariaat AVLS

Jean Sibeliusstraat 33
3069 MJ Rotterdam

Deel je hondenleven met andere leden!
Hoe verschillend alle leden van de AVLS ook
zijn, er is een grote gemene deler en dat is de
prachtige hond ‘die aan een touwtje trekt dat jezelf niet in de gaten hebt’, zoals Johan Berends
het een keer mooi verwoordde.
Een bindmiddel, die geweldige hond, is belangrijk in een tijd waarin
mensen steeds vaker recht tegenover elkaar komen te staan.
En daarom doen we ook een oproep aan jullie leden!
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Met alle liefde maken we dit magazine, maar dat wordt vooral leuk
als jullie stukjes schrijven en foto’s maken. Dat kan over alles gaan;
over een vakantie in Noorwegen, een gedragstraining, over je
oude Saarloos, over de drie maand oude pup. Alles mag en kan.
De redactie

info@liesgeluk.com

Agenda 2018
Nieuwjaarswandeling
2018

Fokkersoverleg

Zondag 18 februari 2018
Hal 2, Dogcenter, Zaltbommel.

ALV

Datum: zondag 21 januari 2018
Locatie: Rozendaal (Gld)

Zondag 15 april 2018
Hal 3, Dogcenter, Zaltbommel.

De traditionele nieuwjaarswandeling van
de AVLS komt er weer aan. We gaan
wandelen op zondag 21 januari en vertrekken om 13.30 vanaf de allerlaatste
parkeerplaats aan de Kluizenaarsweg in
Rozendaal. Het volledige adres is:
Rozendaalse Veld, Kluizenaarsweg,
6891 DN, Rozendaal (Gld)

De ochtend zal gebruikt worden voor de
aankeuring van de outcross F2 van Abby
en Volka en F1 van Lica en Gaucho en
de 1e inventarisatie F2 Aowyn x Thorgal.

De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur.
Vriendelijk verzoek om honden die, om
wat voor reden niet los kunnen, aan de
lijn te houden. Na de wandeling is er
koﬃe, thee en soep met stokbrood bij de
KC Dieren. Adres: KC Dieren, Admiraal
Helfrichlaan 93a, 6952 GD Dieren.

De middag: Algemene ledenvergadering.
Gelegendheid tot het afnemen van swaps
voor MyDogDna. Vooraf zelf de swaps bij
MyDogDna bestellen.

Animal Event 2018

Voorjaarswandeling
Strand Katwijk
Zondag 20 mei 2018
Strand van Katwijk..

De AVLS organiseert om 13.00 uur een
Voorjaarswandeling op het strand van
Katwijk. Meer info op onze website.

Kampioensclubmatch
2018

Zondag 16 september
manage Fjordhest-gard, Krimweg 125,
7351 TL Hoenderloo.
Keurmeesters: Rony Doedijns en Ans
Schellekens Meer info volgt.

Zondag 6 mei 2018
Beekse Bergen, Hilvarenbeek.

De AVLS is op zondag 6 mei aanwezig
op Animal Event.

Als je niet wilt wandelen, maar wel gezellig wilt bijpraten, kun je rechtstreeks naar
de KC Dieren gaan. Het lokaal is vanaf
13.30 open.
Wij vragen een bijdrage voor de soep
ed. van € 3.50 per persoon. Ter plekke
contant betalen. Liefst gepast.
Via een retourmail opgeven of je
komt. secretaris.avls@gmail.com
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DNA test MyDogDna tegen gereduceerd tarief
van 1 januari 2018 tot 30 april 2018
Outcross

Daarnaast kunnen de genetische profielen vergelijken met andere rassen en
rasgroepen. Bij het outcrossproject heeft
dit veel voordelen. Zo kunnen we potentiële (outcross)partners zoeken op basis
van de genetische verschillen en de te
verwachten genetische gezondheid van
de nakomelingen.

Erfelijke afwijkingen
Verbeterde test

Tot nu toe moesten we doen met de
papieren stamboom voor een overzicht
van de populatie Saarlooswolfhonden.
Maar het is heel belangrijk dat we ook
een goed inzicht krijgen in de genetische
samenstelling van ons ras. Niet alleen
van de fokdieren, maar het liefst van alle
Saarlooswolfhonden. MyDogDna komt in
2018 met een verbeterde en uitgebreidere DNA test op de markt. Er kan dan
op 20.000 SNP’s worden getest, zodat
het ook bij een klein en nauw verwant
ras als de Saarlooswolfhond een goed
hulpmiddel is om fokpartners te zoeken
op basis van genetische diversiteit.

Inzicht

Via MyDogDna kunnen we dus gebruik
maken van een geavanceerde DNA-database. Deze kennis - naast andere
fokcriteria - levert extra informatie op bij
het zoeken naar mogelijke fokpartners.
Ook draag je bij aan onderzoek naar
genetische afwijkingen bij de Saarlooswolfhond. De gegevens van de database zullen openbaar zijn.
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MyDogDna test op meer dan 160 erfelijke afwijkingen.
Gereduceerd tarief voor AVLS leden
Het bestuur heeft met MyDogDna afgesproken dat in de periode van 1 januari
2018 tot en met 30 april 2018 de test
voor AVLS leden €79 zal kosten. De vereniging draagt in deze periode ook nog
eens € 30 per hond, per lid bij. Normaal
kost de DNA test €99 bij MyDogDna.
Totaal is dit dus een korting van €50,
de helft van de kosten. Maak er gebruik
van!

Procedure

Bestellen kan via http://www.mydogdna.
com/shopping-cart Je krijgt dan een
op naam gestelde kit toegestuurd. Vul de
formulieren in en neem alles mee naar
jouw dierenarts inclusief je Saarloosje,
de stamboom en het registratiebewijs.
De DA zal het chipnummer controleren
en daarna wangslijm afnemen. Mail de
rekening naar de AVLS en je krijgt €
30,00 retour. Als het testresultaat bekend is, krijg je per mail een link naar het
rapport van jouw hond. Op de Algemene
Ledenvergadering van 15 april 2018
is er ook gelegenheid om wangslijm te
laten afnemen. Dat scheelt extra kosten
voor een DA bezoek. Neem dan wel de
MYDogDna kit van je Saarlooswolfhond
en zijn papieren mee naar de ALV.

Toekomst

De AVLS wil in de toekomst een samenwerkingsverband aangaan met het
Expertise Centrum Genetica van de
Universiteit Utrecht. Uiteindelijk zullen we
met dat (nog op te zetten) programma
kunnen selecteren op kenmerken als familieverwantschap, gezondheid, uiterlijke
kenmerken, uitslagen van DNA testen
en genetische heterogeniteit gemeten
door middel van SNP markers, zoals dr.
Fieten al uitlegde in ons vorige clubblad.
Het bestuur.

Nestmeldingen

Het geboortegewicht varieerde van 460
tot 580 gram. Moeder Lia (Anvalia Nocta
Netis Tala) en de pups doen het uitstekend. Lia werd op 28 september gedekt
door Emilio (Chumani’s Emilio Arik). Kijk
voor meer info over dit nest op onze
website bij de dek- en nestmeldingen of
op www.netis-tala.com.

Nagini’s nest
In kennel di Terra del Lupo zijn
op woensdag 25 oktober 2
pups geboren.
Het zijn twee reutjes, beiden bosbruin.
Het geboortegewicht lag rond de 500
gram. Moeder en pups maken het goed.
Moeder Nagini werd op 20 augustus gedekt door Halo van Oxymoron. Het nest
is de F1 generatie Saarlooswolfhond x
Podenco Ibicenco in het AVLS outcrossprogramma. Er voorwaarden verbonden
aan het op latere leeftijd fokken met deze
pups in het kader van het outcrossproject.

Nagini’s nest

Lia’s Nest
In kennel Netis Tala van fokster
Yvie Herfurth zijn op vrijdag 1
december 7 pups geboren.

Lia’s nest

Vijf reutjes (4 wolfsgrauw en 1 bosbruin)
en 2 teefjes, beide wolfsgrauw.

Dekreuen
Door: Marianne Eggink

De oproep voor dekreuen heeft
heel wat opgeleverd. Op 11 oktober hadden we een gezamenlijk reuen HD- en ED onderzoek.
Zeven reuen en hun baasjes waren aanwezig, een paar waren verhinderd, andere
reuen waren al gerˆntgend. Wanneer alle
oﬃciÎle uitslagen binnen zijn, hopen we
onze dekreuenlijst behoorlijk te kunnen
uitbreiden met zo’n 13 reuen.

Schandalige Saarloos!
Door: Marianne Eggink

We verwennen onze Saarloosjes natuurlijk allemaal schandalig, maar een eigen slaapkamer
in de camper?

Dat kan alleen maar Baldur van de
Zevenhuizerplas zijn. Zeg maar gerust
Prins Baldur.
Ook een foto van je schandalig verwende
Saarloos? Stuur hem op naar de redactie.

Prins Baldur
NUMMER 4 2017 - AVLS
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Aankeuring lookalikes
op 12 november
Door: Nelleke Groesz
Foto’s: Lies Geluk

Na een lange voorbereidingsperiode was het op zondag 12
november in Utrecht zover, de
eerste aankeuring van Saarlooswolfhond lookalikes vond
plaats. In het kader van het
outcross programma van de
AVLS konden eigenaren hun
op Saarlozen lijkende honden
aanmelden voor een officiële
aankeuring.
De keurmeesters Erica Bakker en Jan
Ebels Bakker en Jan Ebels (de laatste als
selectiecommissaris in een dubbelrol),
bijgestaan door de selectiecommissie,
zouden aan de hand van uiterlijk, gangwerk en karakter ter plekke bepalen welke
honden van betekenis kunnen zijn voor
het behoud en de ontwikkeling van een
stukje waardevol ‘Nederlands erfgoed’,
de Saarlooswolfhond. Een vijftal mooie,
lieve reuen waren met hun eigenaren naar
Rashonden Vereniging Utrecht gekomen:
3 American Indian Dogs, een Northern
Inuit Dog en een Tamaskan. Beter bekend
als Shiriki, Gijs, Karuk, Finn en Aiden.
Na elkaar mochten alle honden zich van
hun beste kant laten zien. Buiten op
het gras showden zij, niet in het minst
gedeerd door de hevige regenval, hun
soepele gangwerk. Binnen in het verenigingsgebouw toonden zij hun uiterlijke
verschijning. Terwijl de ene dat enigszins
onwennig over zich heen liet komen,
ging een ander er echt voor zitten met
een uitdrukking van: wat vinden jullie
van mij? Aan bewondering en blijdschap
geen gebrek, want er werden vijf prachtige honden voorgebracht met mooie
karakters. Sommigen leken zelf ook wel
nieuwsgierig naar wat er zoal te zien was,
want zij bekeken zichzelf met belangstel-
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ling in de spiegel aan een van de wanden.
Die kleine, verrassende elementen gaven
een serieuze zaak als een aankeuring een
luchtige en ontspannen toets, waardoor
zowel het keuren als het aanschouwen
hiervan een geanimeerd gebeuren werd.
Terwijl de keurmeesters zich met toewijding en professie op de specifieke kenmerken van de honden richtten, werd er
door de omstanders volop meegedacht
en uitgewisseld. Zo kon men horen over
fysieke eigenschappen als bone, wigvorm
van de kop, hoe keurig de oren staan en
of die hoog gedragen staart een probleem
of ‘peanuts’ is.
Geliefde onderwerpen waren ook de
stabiliteit die de hond uitstraalt (als
tegenhanger van de terughoudendheid
en angst) en de expressie die de hond
typeert. Leuk dat er onderwijl ruimte was
voor een praatje met de trotse eigenaren.
Die vertelden zonder uitzondering enthousiast en realistisch over hun honden en
deelden met ons hoe niet een koe, maar
in dit geval een Saarloos lookalike een
haas vangt. Zo was er Gijs, die voorop
de plank mee het water op gaat om te
suppen. En Finn, die als therapiehond onvoorwaardelijke steun geeft aan ouderen
in een tehuis. Bijzonder inspirerend om
zo in korte tijd een inkijkje in het leven van
honden en baasjes te krijgen.

Finn

Na de eerste paar keuringen was er pauze voor de lunch. Dit bleek een uitgelezen
moment om visies op hondenrassen, de
Saarloos en outcross in het algemeen te
delen. Doel van de aankeuring is immers
niet alleen op de korte termijn honden
met nieuw bloed vinden en inkruisen.
Outcross zal een continu gebeuren
moeten zijn om hondenrassen (genetisch)
gezond te houden en hun voortbestaan te
waarborgen. Zo is het goed al eens na te
denken over welke outcrosscombinaties
(F3 of F4) er in de toekomst met elkaar
gekruist zouden kunnen worden. Dit om
de ingebrachte genen niet binnen enkele
generaties weer te zien verdwijnen. Zover
was het echter op dat moment nog niet.
Eerst moesten er nog twee honden gekeurd worden. En zo geschiedde.

Shiriki
De oh’s en ah’s waren de hele dag alom
te horen en een ieder leek zijn of haar eigen voorkeur te hebben. Waar bij de ene
reu de sympathie uitging naar de power
en het prachtige wolfachtige uiterlijk (stel
dat je die in het bos zou tegenkomen…),
werd een ander weer gewaardeerd om
zijn bijzondere attentie richting de baas
of de vertederende blik in zijn ogen. Zo
blijken vijf honden die uiterlijk veel met
elkaar gemeen hebben qua karakter best
verschillend. Waar ga je voor bij het kiezen
van geschikte honden om in te kruisen in
ons ras, zeker als deze alle bewonderenswaardig zijn? Gewenste uiterlijke kenmerken, evenwichtigheid in het karakter of,
zoals Marijke Saarloos het formuleerde,
“het totale hond zijn”?

Gelukkig werd de keuze makkelijker door
het beantwoorden van die ene vraag waar
het bij de aankeuring om gaat: wat kan
deze hond bijdragen aan het ras?
Of specifieker, kan deze hond iets toevoegen aan “de adel en souplesse” van
de Saarloos, zoals Carel Canta het mooi
uitdrukte. Na de keuringen wist hij alle
eigenaren in vloeiende, positieve bewoordingen uit te leggen waarom hun hond
wel of niet in aanmerking kwam voor het
Saarloos outcross programma.

Drie honden pasten het beste bij het
gewenste palet van de Saarlooswolfhond:
de twee American Indian halfbroers Shiriki
en Karuk, en de Northern Inuit Dog Finn.
Zij zullen door de AVLS worden ingeschreven in Bijlage G-0 van het Nederlands Honden Stamboek en kunnen per
direct, doch met beleid (positief advies
van de selectiecommissie), worden
ingezet voor de fok. Dat kan snel gaan,
want de eerste ‘boeking’ is ter plekke al
gedaan…
We kunnen terugkijken op een bijzondere
dag waarop expertise, bezinning, actie
en passie voor de Saarloos bij elkaar
kwamen. Onze dank gaat uit naar allen
die deze dag mogelijk hebben gemaakt,
en in het bijzonder naar de schitterende
honden die wij mochten aanschouwen en
hun toegewijde eigenaren.

Gijs

Karuk
GEPERST A5 liggend_Layout 1 28-5-2015 16:17 Page 1
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KOUD GEPERST
VEEL VLEES
TARWE- EN GLUTENVRIJ
PUP TOT SENIOR

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.
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www.biofooddiervoeding.nl
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‘Ze zien het verschil niet!’
Door: Lies Geluk
Foto’s: Robin van der Molen

De liefde voor de Saarlooswolfhond
begon met dat zoon Robin de hond
van Esther van Rijnstra zag op Castlefest (een fantasyfair) en op slag verliefd
werd op de Saarlooswolfhond. Als snel
infecteerde Robin de hele familie van der
Molen met het bekende Saarloos virus.
“Ze gaan in je bloed zitten, hè” zegt Etta,
en voordat ze het wist hadden Piet en
Etta ook hun eerste Saar genaamd Hara,
vernoemd naar de eerste Saarloos van
Robin, reu Haru, die veel te vroeg aan
zijn einde kwam. “Dat was een verschrikkelijke tijd voor ons allemaal.”

Pixie

Een interview met Etta van der
Molen mag niet achterwege
blijven in deze editie van het
AVLS magazine. Etta is fokster van zowel het F1 als het
F2 nest. Op het platteland van
Noord-Holland (blauwe lucht
en een streep groen) ligt de
boerderij van Piet en Etta van
der Molen. Een gezellig huishouden van Jan Steen waar de
liefde voor honden en wolven
niet onder stoelen of banken
wordt gestoken, gezien het
aantal wolvenbeeldjes, schilderijen en hondenfoto’s aan de
muur. En met een beetje mazzel
word je bedolven door de multi
ras roedel van der Molen; een
Mechelaar, een Duitse herder,
een Bordercollie, en zes Saarloosjes.
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Meagan en Pixie
Met teefje Hara kwamen ze al snel in de
wereld van de outcross terecht. “Toen ik
gevraagd werd om mee te doen met het
outcross project van de vereniging was
voor mij de keuze om een Witte herder
in te zetten prima, omdat ik ook altijd herders heb gehad. Ik heb iets met herders,
maar als de AVLS bij wijze van spreken
voor een boxer was gegaan, had ik het
ook gedaan.”

“Ik had geen kaas gegeten van fokken
en gelukkig heeft Marianne [Eggink] ons
goed begeleid in deze nieuwe wereld.
Uiteindelijk zijn de eerste F1 pupjes
geboren, en heb ik het teefje genaamd
Winny gehouden. Ze is een prachtige
hond geworden en dat zei ook Carel
Canta bij de aankeuring, maar zei hij:
“geen Saarlooswolfhond”. Ik weet nog
dat ik op Facebook een foto van het
nest plaatste. De eerste opmerking was
“Bah”. “Dat weet ik nog goed. Het hoort
erbij, je steekt je nek uit en dan krijg je
commentaar.”

Voor het nest met outcross Winny zocht
Etta een geschikte dekreu en kwam uiteindelijk bij Thorgal uit. “Er kwamen acht
puppies en omdat Hara onze Saarloos,
ook een nest van drie puppies had, konden we goed de verschillen zien tussen
de outcross en de Saarlooswolfhond. Of
eigenlijk niet.” Ook nu deelde Etta weer
blije puppenfoto’s op sociale media. Het
mooiste compliment was dat niet gezien
werd welk hondje de outcross was en
welke de echte Saarloos. “Ja mooi hè”
zegt Etta “ze zien het verschil niet!”

Willow en Meagan

Willow, Pixie, Ryu en Meagan
En voor jou beste lezer, op de voorkant
staan twee knappe puppies, de outcross Megan en Pixie de Saarloos…
Maar wie is nu wie?

Pixie en Meagan
NUMMER 4 2017 - AVLS
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De stamboom van …
Valpar van de Kilstroom
In ‘De stamboom van…’ gaan we op zoek naar de wortels van jouw
(of een andere) Saarlooswolfhond. Geef je op voor deze nieuwe
serie!
Door: Johan Berends
Foto: archief Marijke Saarloos.

Toen Fleur drie wolfsgrauwe
pupjes wierp op die zonovergoten voorjaarsdag van dinsdag 7 mei 1963, kon Leendert
Saarloos niet weten dat één
pup een heel bijzondere hond
zou worden. Saarloos gaf
dit reutje de roepnaam Robber. Hoewel iedereen hem zo
noemde, houden we het hier
maar bij Valpar, omdat hij zo in
de boeken staat. Saarloos besloot hem zelf aan te houden.
De drie pups van Fleur kunnen we met
een gerust hart high content wolfhybriden
noemen. Wolvin Fleur was trouwens geen
lieverdje. Marijke Saarloos herinnert zich:
“Zij was nooit echt betrouwbaar. De ene
keer kon je haar aaien als ze naar je toe
kwam, de andere keer snaaide ze naar
je.” Valparaso, Valpars nestbroer, kwam
na verloop van tijd terug naar kennel van
de Kilstroom. Net als zijn moeder was hij
ook geen lieverdje. Marijke: “Die heeft mij
eens ﬂink gebeten. Daar heb ik in mijn
been nog een litteken van. Gelukkig is hij
nooit voor de fok gebruikt.” Ook de eigenaren van Valla, de nestzuster van Valpar,
hielden het op den duur niet uit. De
baasjes konden deze wolfhybriden niet
langer houden omdat ze onbetrouwbaar
en volkomen onhandelbaar waren.

12
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Maar Valpar had een ander karakter.
Marijke: ““Robber was een heel aanhankelijke, lieve en zachte hond. Maar alleen
voor mensen die hij goed kende. Voor
vreemden was hij erg schuw. Het was
trouwens geen uitbundige hond, ook niet
voor ons. Hij stond overdag altijd op het
pleintje tussen de hokken aan een ketting
van 3 meter. Een riem beet hij meteen
door. Maar ondanks dat hij een lieve en
zachte aard had, was het geen lekkertje
voor vreemden. Bezoekers moesten echt
voor hem oppassen, want hij beet ze van
achteren als hij de kans kreeg.”
Cees Holster herinnert zich dat ook nog
goed. Als jong broekie werkte hij in de
jaren 60 bij Saarloos als kennelknecht.
Een tijdje geleden hadden Hella en ik
een interview met hem voor ons clubblad. Holster toen: “Die eerste weken
was ik doodsbenauwd. Ik moest hokken
schoonmaken en de beesten voeren.
Sommige waren wild, hoor. Er was een
driekwart wolf, die heette Robber. Hij
zat vast aan een ketting op het erf. Daar
moest ik langs met een ketel vlees en
dan probeerde ik natuurlijk een zo ruim
mogelijke bocht te maken. Maar dat
beest wist me altijd net zo aan te raken
dat er iets voor hem op de grond viel.”
Valpar bracht 20 pups voort bij 4

teven. In 1975 werden Saarloos’ honden erkend als Nederlands ras en kreeg
het de naam Saarlooswolfhond. Maar
alleen Valpars nakomelingen werden in
het stamboek van de Raad van Beheer
ingeschreven. Als we goed naar onze
Saarloosjes kijken, zien we in feite zijn
verre nazaten. En dat maakt Valpar een
heel bijzondere hond, want zonder hem
zouden er geen Saarlooswolfhonden zijn.

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

Boekbespreking
Boek ‘Door de ogen
van de hond’
Een blije, rustige viervoeter
waarmee je perfect kan samenwerken, welke hondenliefhebber wil dat nou niet? Met
deze vraag in gedachten heeft
mensencoach en hondengedragstherapeut Jos Oosting
een boek geschreven.

Door: Nelleke Groesz
op de omgang met je eigen hond en de
keuzes die je maakt. Oosting schrijft helder
en bondig en zet zijn boodschap kracht
bij met sprekende, grappige en treﬀende
foto’s en afbeeldingen. Dat maakt het lijvige
boek (400 pagina’s) leesbaar en toegankelijk.
Voor wie zich wil verdiepen in hondentaal,
zichzelf (als baas) eens vanuit een ander
perspectief wil aanschouwen of gewoon
graag in hondenboeken snuﬀelt heeft
Door de ogen van de hond zeker iets te
bieden.

Documentaire ‚Der
Wolf in meinem Hund‘
In de ARD Mediathe(e)k is
momenteel een boeiende
documentaire te bewonderen
over wolven, honden, … en een
Saarloos.

Daarin legt hij in 5 overzichtelijke hoofdstukken uit waarom honden doen zoals
ze doen, wat ze ons zeggen en hoe het
komt dat zij ‘probleemgedrag’ vertonen.
Zowel complexe zaken (agressie en angst)
als concrete knelpunten (zoals graven in
de tuin, trekken aan de lijn) komen aan de
orde. Bij het zoeken naar oplossingen gaat
Oosting uit van positieve bekrachtiging.
Hij stelt dat een hond graag meewerkt en
leert als er rekening gehouden wordt met
wat hij belangrijk vindt (hoe hij de wereld
ziet) en er wordt ingespeeld op zijn instinct.
Dan laat de hond gewenst gedrag zien,
niet omdat het moet, maar omdat hij dat
wil. Uitgangspunt hierbij zijn de packleader
methode en (bijbehorende) dominantietheorie. Ook al gaan er geluiden op dat deze
achterhaald is, en dat een roedel uit veel
meer bestaat dan één leider met volger(s),
toch biedt het boek waardevolle informatie.
Het geeft inzicht in de hondencommunicatie en zet je aan tot zinvolle reﬂectie

Circa 35.000 jaar geleden begon de domesticatie van de wolf, een langdurig proces waaruit de innige band tussen mens
en hond voortkwam. Filmmakers Roswitha
Puls en Andrea Sahlmen verdiepten zich
hierin en bekeken hoeveel wolf er nog in
onze trouwe kameraden schuilt.
We bezoeken wildpark Schorfheide waar
wolvenwelpen met de ﬂes worden grootgebracht en later als vanzelfsprekend in
een roedel worden opgenomen: een uiting
van de bijzondere sociale kwaliteiten en

krachtige verbondenheid van wolven.
Bij wolvenonderzoekscentrum Ernstbrunn
in Oostenrijk wordt de roedel dan ook als
model voor de menselijke samenleving
beschouwd en nader bestudeerd, onder
andere in vergelijking met honden. Beide
kunnen uitstekend leren. Waar echter de
hond van harte bereid is voor de mens
en de hechte band te werken, behoudt
de wolf zijn autonomie. Nooit met dwang,
slechts met geduld en overtuigingskracht
kan de wolf iets aangeleerd worden, mits
hij er de zin van inziet. Ziedaar de uitdaging
voor menig Saarloosliefhebber.
De documentaire neemt ons via kleurrijke
beelden van wolf en hond in vertouwde en
ongebruikelijke situaties mee door ruimte
en tijd. We zien ze bezig op de loopband,
in roedelverband, in de weer met opdrachten, spelend en in contact met mensen.
Om ervaarbaar te maken waar wolf en
hond precies bij elkaar komen, volgen we

ook Saarlooswolfhond Elsa: prachtige,
herkenbare beelden die voor zich spreken.
Der Wolf in meinem Hund duurt 28 minuten en is te bekijken via: www.ardmediathek.de/tv/tier-zuliebe/Der-Wolf-in-meinemHund (Duits gesproken).
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Toetsenbordhelden krijgen
dappere fokkers niet klein

nest? Alex: “Omdat wij voor 100 procent
achter de outcross staan. Ik zou mezelf
een slecht mens vinden als ik doelbewust zou gaan fokken met honden die
te nauw verwant zijn. Wat doe je die
beesten dan aan? Als je denkt dat die
outcross niet keihard nodig is, ben je
erg naïef.” Nanda vult aan: “Nagini is
bovendien 8 jaar. We wilden ook voor de
kinderen nog één keer een nestje. En we
willen ook iets teruggeven aan het ras
waar we zoveel plezier aan beleven.”

Alex en Nada met de pups

“Denken dat de
outcross niet hoeft
is erg naïef”
Door: Hella Liefting
Foto’s: Nanda Koomans
en Johan Berends

De hondenfokkerij gaat vaak
met veel emoties gepaard.
Dit is een verhaal over domheid, onwetendheid en valse
vuilspuiterij. Maar wat uiteindelijk overblijft, is de schoonheid,
de liefde en de vrede van de
onschuld.
Ze liggen lekker te slapen in de ren.
Buikjes vol, en zalig onbewust van de
social media storm die ze hebben veroorzaakt. Darwin en Da Vinci, genoemd
naar mannen die de wetenschap op zijn
kop hebben gezet en die, als Facebook
al had bestaan, ongetwijfeld ook zouden

14
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zijn verketterd. Moeder Nagini loopt
buiten in de grote tuin, vergezeld door
Wolf. We zijn op bezoek bij het F1 nestje
Saarlooswolfhond en Podenco Ibicenco.
Pappa Cy is in aantocht.
De pups zijn beeldschoon en kerngezond. Flinke jongens. Eigenares Nanda
Koomans is er weg van. “Het was geen
gemakkelijke bevalling. We moesten in
allerijl naar de dierenarts omdat Nagini
de eerste pup er niet uit kreeg en het
zwaar had. Uiteindelijk is de eerste wel
vanzelf gekomen, de tweede moest met
een keizersnede.” Maar dat is vijf weken
later alweer een herinnering, en alsof ze
het gehoord hebben vragen de inmiddels gewekte pups aandacht. Die we
natuurlijk graag geven.
Vijf jaar geleden waren we hier ook. Er
zijn intussen drie kinderen bijgekomen.
Nanda en Alex waren gestopt met de
hondenfokkerij. Waarom dan toch dit

Marianne Felix
Aan het nest ging de gebruikelijke, zeer
zorgvuldige procedure vooraf. De AVLS
leden hadden al voorstellen gedaan voor
in te kruisen rassen en de selectiecommissie ging daarna op zoek naar een
geschikte reu. Er was wel wat aarzeling
vanwege het sterk ontwikkelde jachtinstinct van de Podenco, maar jager Alex
zag dat juist als iets positiefs.
Bovendien: “Alle genetici zeggen dat je
eigenlijk beter een ras kunt nemen dat
ver van de Saarlooswolfhond af zit. Al zet
je er een poedel op, binnen vier stappen
ben je terug bij je eigen ras.” Het paar
begrijpt ook niet dat hondenliefhebbers
tegen outcross kunnen zijn. “Gezonde
honden fokken, dat is toch wat we willen
uitdragen? Als je bij al die lezingen bent
geweest, kan ik niet begrijpen dat je het
dan nog niet snapt.”

De kennismaking met Halo van Oxymoron, kortweg Cy, verliep zeer voorspoedig. Nanda ging met Nagini langs bij
fokster en eigenaresse van Cy, Marianne
Felix, en Cy bleek een hoﬀelijke, romantische hond. Eerst het teefje netjes laten
wennen, rustig snuﬀelen, beetje ﬂirten en
dan pas aan de slag. Er werd een foto
van het gekoppelde stel op de AVLS Facebookpagina en de website geplaatst.
Toen brak er een mediastorm los die nog
altijd nadreunt.

De eigenaars van Cy zijn kenners. Vooral
Marianne, die al op haar negende jaar
een Podenco als favoriete hond had
bestempeld. Ruim veertien jaar geleden
had ze haar eerste. “Ik val op het uiterlijk
en het karakter”, licht ze toe. “En hij is
een beetje mysterieus. Het is al een heel
oud ras.” Ze weet er intussen alles van,
schreef zelfs een boek voor keurmeesters. Ze vertelt over Anubis, de Egyptische jakhalsgod die de oervorm van de
Iberische wind- en jachthondenrassen
is. Ze heeft naast Cy nog vijf Podenco’s
en een Basenji. Outcross is haar niet
vreemd: in haar roedel zit ook een F2
Wetterhoun.

Vader Cy met moeder Nagini
Intussen is de heer Cy gearriveerd.
Hoog op de poten, intelligente en vriendelijke blik. Bosbruine Wolf kan maar
even beter buiten blijven, aan zijn blik te
zien. Maar Cy is alleen geïnteresseerd in
Nagini, en dat is wederzijds. Een beetje
verbaasd, maar geroerd kijken we naar
onvervalste hondenliefde als Nagini binnen mag komen en ze elkaar begroeten.
Als de pups ook mogen rondscharrelen,
is het gezin herenigd.

Darwin en Davinci

Cy ontmoet zoon voor het eerst
Het tafereeltje van spelende honden en
pupjes is een en al harmonie. Dat staat
in schril contrast tot de storm die opstak
toen de dekking bekend werd. Zo op het
oog keurige dames gingen tekeer in een
taal waar een bootwerker zich voor zou
schamen. De AVLS kreeg te maken met
een georganiseerde aanval vanuit Frankrijk, waar mensen onder valse namen
de Facebookpagina kapot probeerden
te recenseren. En dat was dan nog wat
iedereen kon zien. Zowel Nanda als Marianne werden in persoonlijke berichten
bedreigd en voor rotte vis uitgemaakt.
Nanda: “Ik heb er een nacht van wakker
gelegen en nu blokkeer ik het maar. Het
heeft geen zin om me er druk over te
maken. Maar erg was het wel. Ik begrijp
die mensen echt niet.”

outcrosspup SWH maal Podenco
Het hardst en het vuilst spoten de bezitters van Podenco´s. Marianne kan dat
wel verklaren. “Daar zit een hele wereld
achter van stichtingen die honden uit
buitenlandse asielen halen. Dat zijn lang
niet allemaal zwerfhonden, maar die
stichtingen spelen op de emotie. De
redenering is dan: jij fokt Podenco’s en
dan is er minder plaats voor die zielige
zwervers. Dat is natuurlijk krom gedacht.
Er is ook door de andere manier van
omgang een hoop dierenleed, maar
dat verhelpen we niet door fokkers
aan te vallen.” Marianne heeft zich in
de praktijken verdiept, ook al omdat er
soms eigenaren van Podenco’s bij haar
aankloppen die problemen hebben met
hun geadopteerde hond en niet terecht
kunnen bij de stichting die de hond heeft
geleverd. “De voorgevel oogt liefdadig,
maar er schuilt een keihard commercieel
belang achter.”
Darwin en Da Vinci zijn weer in slaap gevallen, in de vrede van de onschuld. Net
als bij baby’s is de vraag op wie ze het
meeste lijken: op de vader of de moeder. Het kan Cy, Nagini en de pupjes
zelf niks schelen. Nog twee weken, dan
kunnen ze naar hun nieuwe eigenaars.
Op naar de F2.

Darwin en Davinci
NUMMER 4 2017 - AVLS
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Die Hunde sind unser Leben!
Tekst en foto’s: Carmen Tischler
Vertaling: Johan Berends

In onze serie over buitenlandse
fokkers komt deze keer Carmen Tischler aan het woord.
Carmen vertelt over haar lange
zoektocht naar de Saarlooswolfhond en de bedenkingen
die ze aanvankelijk had. Nu
kunnen zij en haar man Wilfried
zich een leven zonder Saarlooswolfhonden niet meer voorstellen. Ook schrijft Carmen
openhartig over haar poging tot
samenwerking met de NVSWH
die uiteindelijk op niets is uitgelopen.
Mijn man Wilfried (56) en mijn persoontje
Carmen (42) wonen met onze vier Saarlooswolfhonden Timish, Shaya, Yasha
en Enya in een dorpje in de buurt van de
Bodensee. We werken allebei. Wilfried is
technicus, zelf ben ik ICT-er en ontwikkel
software.

Aura

De eerste keer dat ik de Saarlooswolfhond zag, was in april 1999 op een hondententoonstelling in Oﬀenburg. Ik was
meteen gefascineerd door deze honden,
door hun uitstraling, hun uiterlijk en de
rust die van hen uitging… en die ogen!
Ze hadden een heel bijzonder aura. Ik
probeerde op internet alles over dit ras
te weten te komen, maar er was toen
nog niet zoveel op internet te vinden als
nu. Dus heb ik verschillende eigenaren
bezocht om deze honden beter te leren
kennen. We hebben duizenden kilometers gereden, zijn naar bijeenkomsten en
tentoonstellingen gegaan… maar toch
had ik bedenkingen om zo’n hond aan
te schaﬀen, omdat er mensen waren die
zeiden dat dit ras veel te schuw was voor
het dagelijks leven.

Tilla

Ik was bang dat ik niet tegen deze hond
opgewassen zou zijn en dat hij niet in het
leven van alledag zou passen. Ik hield
me daarom een poosje bezig met de

Tsjechoslowaakse Wolfhond, maar hier
had ik helaas slechte ervaringen zodat ik
weer afstapte van dit ras. Er gingen nog
eens 5 jaar voorbij tot we daadwerkelijk
besloten dat een SWH bij ons zou komen wonen. Op een SWH bijeenkomst
maakten we kennis met Martina Mangel
en we werden meteen verliefd op haar
teefje Tilla (Vorstin Vontilla Bastaja). Voor
ons was het duidelijk: we wilden een pup
van deze fokster en alleen van dit teefje!
Van deze beslissing hebben we nooit
spijt gehad – integendeel! Het was de
beste beslissing van ons leven!

Nisha

In februari 2004 kwam ons eerste SWH
teefje Nisha (Be Nisha von der Göttinger
Breede) bij ons. We hadden toen nog
een driejarige herdershond die Yuma
heette. Yuma leerde Nisha hoe de wereld
in elkaar stak en Nisha werd mijn zielsverwant, hoewel dat niet altijd makkelijk
was. Al snel kwam de gedachte bij me
op om, als Nisha gezond zou blijven en
voor de fokkerij geschikt zou zijn, een of
twee keer met haar te fokken. Ik wilde
een bijdrage leveren aan dit kleine ras,
want het was me duidelijk dat elke ge-

Carmen en Wilfried met Timish Shaya Yasha en Enya
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Timish, Shaya, Yasha en Enya
zonde hond voor de fok gebruikt moest
worden. Toen waren er in Duitsland
slechts een handvol fokkers en tot 2009
werden jaarlijks maar 6 tot maximaal 25
pups geboren.

Una Neshoba

Nisha groeide uit tot een prachtige,
trotse en gezonde teef. Ze schonk ons
in 2007 het eerste nest in onze kennel
‘Una Neshoba’. Dit nest hebben we
ook te danken aan Johan en Marianne
en hun onvergetelijke reu Tunka Troy
Timberley. Tunka was, zoals bekend, een
NVSWH reu en het was een groot geluk
voor ons dat we uitgerekend met Nisha
de toezegging van Johan en Marianne
kregen. Nisha kreeg nog een tweede
nest, ook weer met een NVSWH reu.
We hadden in de jaren daarna nog een
nest met Nisha’s dochter Timish en twee
nesten met Nisha’s dochter Shaya. In 10
jaar tijd kregen we in totaal 5 nesten met
26 nakomelingen waaruit we steeds een
teefje aanhielden. Behalve uit het C-nest,
omdat Timish alleen zonen had. We zijn
echte gelegenheidsfokkers en fokken
met heel ons hart.

Familie

Onze honden zijn in de eerste plaats
familieleden die in huis leven. Ze slapen
op de bank en op bed en zijn een paar
uurtjes per dag buiten in de grote tuin.
In onze vrije tijd zijn de honden altijd bij
ons, we nemen ze overal mee naar toe,
natuurlijk ook met vakantie. Een vakantie
zonder de honden is voor ons tijdverspilling. Ze leven dag en nacht als roedel
bij elkaar, wat tot nu toe heel goed gaat,
hoewel het intacte teven zijn die deels al
pups hebben gehad. Kortom: de honden
zijn ons leven! We zullen onze honden
nooit wegdoen als we niet meer met ze
kunnen fokken om zo plaats te maken
voor andere fokhonden. Om het even
of het door ziekte of ouderdom is, onze
honden blijven onze familieleden, ook als
ze op leeftijd zijn!

Timish

Onze tweede SWH teef was Timish. De
eerste jaren waren behoorlijk inspannend
met haar, omdat ze extreem schuw was.
We hebben heel veel tijd, moeite en
geduld in haar socialisatie geïnvesteerd,
maar elke minuut was het waard. Ze
geeft het ons 1000 keer terug en ze is nu
een zeer zelfbewuste, zelfverzekerde teef.

Haar leeftijd van 10 ½ jaar zou je haar
niet geven. Ze is, net zoals haar andere
zussen, nog helemaal topfit.

Shaya, Yasha en Enya

Met Shaya en haar dochters Yasha en
Enya was het makkelijker, want zij waren
vanaf het begin open, wel wat gereserveerd, maar heel gemakkelijk op te voeden. We hebben natuurlijk ook bijgeleerd,
want Timish was onze leermeester. Ons
roedel is zeer harmonieus met elkaar en
de honden voeden samen de pups op.
Ons fokdoel is om een kleine bijdrage te
leveren aan het ras Saarlooswolfhond en
karaktervolle, gezonde, rastypische en
weinig doorgefokte honden te fokken.

Oude foklijnen

We gebruiken het liefst oude foklijnen,
waarvan er jammer genoeg steeds minder zijn. Dat komt hoofdzakelijk door het
inkruisen van vreemd bloed en terugkruisingen daarop. Een ras is altijd min of
meer in beweging, wat een heel normale
ontwikkeling is, en het is goed als fokkers
verschillende fokdoelen nastreven en verschillende combinaties maken. Dat leidt
tot meer genetische diversiteit.
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Nisha
We zijn ook zeer benieuwd naar de resultaten van het outcrossproject op de langere termijn. Wij proberen echter zo goed
als mogelijk het oude type te fokken,
omdat we denken dat ook deze lijnen het
waard zijn om behouden te blijven.

Lid NVSWH

De NVSWH staat aan het eind van een
tijdperk. Er zijn nu nog maar 50 NVSWH
honden in de leeftijd waarmee gefokt kan
worden. Over 5 jaar zullen het er nog
veel minder zijn, misschien nog maar 20.
Als er tenminste nog een paar geboren
worden. Om deze reden zijn wij lid van
de NVSWH geworden, omdat we de
indruk kregen dat ze wat opener werden.
Zelfs het feit dat je nu sowieso lid kunt
worden, hoewel je honden van buiten
hebt en ermee fokt, was vroeger immers
niet mogelijk.

Moeizaam

We hadden gehoopt op een genetische
uitwisseling. De gesprekken met de
NVSWH verliepen echter moeizaam en
tijdrovend. Op een gegeven moment
kreeg ik de voorwaarden voor een zogenaamde sidecross. We moesten ons
onderwerpen aan de centrale fokkerij, zo
stond het geformuleerd. In de bepalingen stond onder andere dat de NVSWH
zelf de regie in handen zou houden en
de volledige controle en beschikkings-
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rechten wilde hebben over de resultaten
van de samenwerking en over de pups.
De pupbemiddeling zou centraal via de
NVSWH lopen, de pups zouden naar
hun leden gaan of naar mensen die lid
bij hen wilden worden. De pupprijs werd
door de NVSWH zelf bepaald. De pupkopers moesten het NVSWH koopcontract
ondertekenen, waarmee ze zich aan de
gecentraliseerde fokkerij verbonden.

Gelijkheid

Alleen als je hiermee akkoord gaat, kan
een samenwerking plaatsvinden. Ik had
vooraf al duidelijk gemaakt dat volgens
mij samenwerking op basis van gelijkheid
moet plaatsvinden en deed ook voorstellen die voor beide partijen redelijk waren.
Toen ik daarna bovenstaande regels voor
de sidecross onder ogen kreeg, heb ik
geantwoord dat ik dit helaas niet kon
accepteren. Ik wil zelf de verantwoordelijkheid nemen voor onze fok en onze
pups. Drie maanden later kreeg ik een
afzegging voor de samenwerking met
onze kennel. De reden: foktechnische
samenwerking is niet gewenst omdat
er, vergeleken met de risico’s, te weinig
voordelen zijn. Natuurlijk heb ik dat geaccepteerd.

Geschikte dekreu

Gelukkig hebben we toch een interessante reu gevonden waarmee we met

onze jongste teef Enya in het voorjaar van
2018 een nest plannen. Een rit naar een
geschikte dekreu is ons nooit te ver. Naar
Tunka moesten we al 1000 km rijden,
en ook de volgende keer zal het zo’n
800 km zijn. Heen en weer komen we
meestal tot over de 2000 km voor een
bezoekje aan een dekreu. Maar het was
altijd de moeite waard, omdat we zeer
tevreden zijn met onze nakomelingen. Ze
maken onze visie en ons fokdoel waar.
Onze pupkopers zijn ook gelukkig met
hun honden en tot nu toe moest alleen
één hond vanwege een sterfgeval worden herplaatst. Met een paar van onze
nakomelingen is al gefokt in Duitsland,
Nederland, België, Italië, Frankrijk, Oostenrijk en Tsjechië. Dat is een behoorlijke
verdeling en daar zijn we best een beetje
trots op.

Verschillende
dekreuen

Genetisch gezien zou ik wensen dat in
het algemeen meer verschillende dekreuen worden ingezet. Dus niet slechts
een paar. Vaak heeft een reu, die al
nakomelingen heeft, een nestbroer die
nog niet werd ingezet. Je kunt ook over
de landsgrenzen heen kijken. Vaak is een
reu helemaal niet zo ver weg.
De zoektocht naar een reu verloopt voor
ons fokkers soms moeilijk, want een
reu vinden is één ding, een toezegging
krijgen is nog wat anders. Afzeggingen als ‘Mijn reu zou door het dekken
agressief kunnen worden’ of ‘Mijn reu
moet in de buurt dekken, want ik wil de
pups zien opgroeien’ zijn toch moeilijk
te volgen. Ik ben blij dat de AVLS een
oproep aan reu-eigenaren heeft gedaan
en het initiatief heeft genomen om hun
ervan te overtuigen aan de fokkerij mee
te werken.

Gezondheid

We vinden het ook belangrijk om open
met ziektes om te gaan, zowel in het
openbaar als tegenover dekreu-eigenaren en pupkopers. Daarom vind je op
onze website www.una-neshoba.de alle
foktechnisch relevante gezondheidsgegevens of ziektes van onze honden en

pups. Ook geven we vooraf voorlichting
aan onze pupkopers met intensieve, persoonlijke gesprekken. Elke fokcombinatie
brengt risico’s met zich mee en in elke lijn
zitten verschillende gezondheidsrisico’s.
Het is belangrijk hoe je daarmee omgaat!

Vriendschappen

C-Wurf.

BARFmenu
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Onze pupkopers kunnen altijd contact
met ons opnemen. We staan steeds
met raad en daad klaar en ze zijn graag
geziene gasten bij ons. Daardoor zijn er
zeer veel goede vriendschappen ontstaan. Onze kleine familie wordt daarom
steeds groter. De Saarlooswolfhond heeft
ons leven blijvend beïnvloed en we willen
er geen dag van missen. Het is een
fascinerend ras dat je helemaal in beslag
neemt, veel emoties oproept en een deel
van ons leven is geworden.

BARFmenu® diepvries versvoeding wordt gemaakt van
uitsluitend vers rauw vlees, verse organen en verse vleesbotten.
Bevat van nature een zeer hoog gehalte aan
natuurlijke vitaminen en mineralen.

www.barfmenu.nl
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Dierapotheker.nl
U wilt toch ook het beste voor uw dieren?
Fokbegeleiding
Dierenkliniek Horst

FOKKE
10% EXT RS
KORTINRA
G
via
onze
Breede speciale
rsporta
l

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

Dierenkliniek Horst • Americaanseweg 33 Horst • Tel. 077-3982169
dierenarts@daphorst.com • www.dierapotheker.nl • www.fokbegeleiding.nl
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Column
Thorgal roept op tot
meer onbeschermde
sex
Door: Ineke Pompen

Nou ja het is natuurlijk vloeken in de kerk
maar het schijnt dus dat het oorspronkelijke type al veel meer variaties kende,
dan dat er nu rondlopen. Zwarte maskers? Check. Verschillende kleurvarianten? Check. Sterker nog, het schijnt
dat wij vroeger helemaal niet van die
schijterds waren. Ja maar, wat er nu
rondloopt dat is toch ook wel weer het
andere uiterste zegt u? Ja. Misschien
wel. Tenminste, bij een outcross is dat
ook wel de bedoeling natuurlijk. Want die
doe je toch juist om totaal andere genen
binnen te krijgen? En let’s face it, als je
mijn zoon uit mijn eerste nest hier met
zijn halfzus uit het tweede (outcross) nest

O en die enge ziekten die je binnenhaalt? Ja. Daarom worden dus beide
ouderdieren getest. Heeft de outcrossreu als het enigszins kan, al nageslacht
waar je wat over kan zeggen. Worden
uiteraard ook alle outcrosspups (dus niet
alleen die waarmee gefokt wordt) getest
om te monitoren hoe dingen lopen. Maar
eerlijk? Uiteindelijk blijft fokken ook een
beetje gokken. Je kan ook gewoon vette
genetische pech hebben. Net zoals dat
bij jullie mensen kan gebeuren.

ziet, gaat die Saarlooslook wat mij betreft
al aardig de goede kant op.

vandaan halen? Goeie vraag. En ik weet
het antwoord niet haha. Maar ga dat
alsjeblieft ook doen. Want het is leuk dat
we een outcrossprogramma hebben,
maar uiteindelijk moeten die wel iedere
keer op zo min mogelijk verwante “echte”
Saarlozen teruggekruist worden.
Kortom, beste Saarloosmatties; ga heen
en vermenigvuldigt u! Met de hartelijke
groeten van jullie Thorgal.

Waarom we eigenlijk zo moeilijk doen
en niet gewoon een partner uit Duitsland/Frankrijk/Finland/weet-ik-veel-waar

Wat ik van de outcross vind?
Nou ik kan niet zeggen dat
Winny er heel lastig over deed
zal ik maar zeggen, dus wie ben
ik dan om daar moeilijk over te
doen?

Iedereen wilde namelijk meebeslissen.
O jullie bedoelen vanuit de gedachte dat
we dan misschien wel allemaal enge
ziektes het ras inhalen die we nu nog
niet hebben? En dat het oorspronkelijk
-enige echte- Saarloostype dan verloren
gaat en zo?
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Want dat is dus kennelijk wat er gebeurt
he mensen! Ze nemen niet het hele nest
om mee door te fokken. Nee ze nemen
er 1 of 2 die al best veel Saarloospunten
hebben en daar gaan ze dan mee door.
En van dat nest gaan dus ook de beste
pup(s) weer door. Daar is een hele kermis voor opgetuigd man! Keurmeesters,
selectiecommissie, testen, je kan het
zo gek niet noemen, of het hoort bij het
outcrossprogramma.

•
•
•
de natuurlijke voeding
voor elke hond

Cavom is de volledige en hoogwaardige maaltijd voor uw hond.
Cavom bevat alle essentiële
voedingsstoffen in de juiste
verhouding.
Cavom is voordelig in gebruik,
door de hoge energiewaarde en
de lichte verteerbaarheid.

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

cavom.nl

Cavom, daar draait een gezond hondenleven om!
Diervoederfabriek B.V. | Tussendiepen 9-13 | 9206 AA Drachten
Tel. +31(0)512-515955 | Fax +31(0)512-516050 | vdm@cavom.nl
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Indien onbestelbaar: Secretariaat AVLS Jean Sibeliusstraat 33 3069 MJ Rotterdam

AVLS website

Algemene vereniging voor liefhebbers van Saarlooswolfhonden

