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Voorwoord Colofon

Beste leden,

Daar zit ik dan weer achter mijn laptop om het voorwoord te schrijven voor ons club-
blad. Ik zit nog een beetje na te genieten van afgelopen weekend. We hadden de 
pupreünie van ons tweede nestje Saarlooswolfhonden. Wat is het toch bijzonder om 
te ervaren dat de pupjes nog altijd zo warm en enthousiast reageren op ons. 
In dit afgelopen jaar hebben we ze slechts een keer of vier gezien, maar zo begroe-
ten ons met gepiep en gejank van vreugde. Wat dit bijzondere moment met je doet, 
is eigenlijk niet goed te omschrijven, maar de fokkers onder ons zullen het herken-
nen. Fokken is veel werk maar het is ook ontzettend mooi om mee te maken. 
Hoewel mensen altijd snel denken dat fokken iets is voor mensen met teefjes, is het 
natuurlijk allemaal nooit mogelijk zonder de bijdrage van de reu. Persoonlijk betrek ik 
de eigenaren van de reu dan ook zo veel mogelijk bij alles wat er gebeurt. Het is mijn 
ervaring dat zij zich zeker zo betrokken voelen bij de pups als wij. In deze uitgave van 
ons clubblad zijn verschillende mooie verhalen van fokkers te lezen. Natuurlijk met 
prachtige foto’s van de pupjes! 

Voor het voortbestaan van ons ras is het nodig dat er genoeg nesten gefokt worden, 
maar daar komt nog heel wat bij kijken. Marjoleine Roosendaal, specialist op dit ge-
bied, kan hier mooi over vertellen. Zij zal in november van dit jaar een fokkerscursus 
verzorgen voor de AVLS, speciaal gericht op de Saarlooswolfhond. In dit blad staat 
alvast een mooi interview met haar. 

Het mag duidelijk zijn, deze uitgave van ons clubblad staat helemaal in het teken van 
fokken en puppen. Ik wens jullie dan 
ook veel leesplezier!
Met vriendelijke groet,

Gerrie Pols-Snoek, 
voorzitter

Silvolde, 10 maart 2018

In het teken 
van fokken en 
puppen!
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Onze doelstelling

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

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

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

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

Voor alle vragen over lidmaatschap, gezond-
heidscertifi caten, adreswijzigingen, dek- en 
nestmeldingen en verdere informatie: 

Bezoek ook onze website www.avls.nl. 

Correspondentieadres:
Secretariaat AVLS 
Jean Sibeliusstraat 33 
3069 MJ  Rotterdam

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

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

De contributie bedraagt € 27,50 
per jaar, te betalen voor 1 april.  
(nieuwe leden na 1 juli half geld).  
Eenmalig inschrijfgeld € 10. 
Gezinsleden € 17,50 per jaar.  

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

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

Voor een buitenlandse bankreken-
ing: BIC/Swift Code:  RABON-
L2U

Ten name van: 
Ver. Voor Liefhebbers van 
Saarloos. 

Onder vermelding van: 
contributie.

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

Lid worden?

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

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

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

De redactie

secretaris.avls@gmail.com

info@liesgeluk.com
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Agenda

Agenda activiteiten AVLS 
april - september 2018  

AVLS 
Ledenvergadering en 
outcrosskeuring 
Zondag 15 april van 10.30 – 16.00 u
Locatie: Dogcenter Zaltbommel, Jan 
Stuversdreef 4, 5315 NZ Kerkwijk 

In de ochtend is er voor iedereen de 
outcrosskeuring van de F1 en de F2; 
om 13.30 u begint voor leden de ALV. 
Zij kunnen wangslijm laten afnemen van 
hun honden voor MyDogDna (vooraf zelf 
swap bestellen bij MyDogDna).

AVLS op Animal Event 
2018
Vrijdag 4 en zaterdag 5 mei 
van 8.00 – 18.00 u
Locatie: Safaripark Beekse Bergen, 
Beekse bergen 1, 5081 NJ Hilvaren-
beek

De AVLS zal weer aanwezig zijn op het 
Animal Event in Safaripark Beekse Ber-
gen: het grootste dierenevenement in 
Nederland met stands en rassendefi lé.

Ons excuus voor een foutje in 
het vorige nummer. 
Bij De stamboom van... 

Valpar van de Kilstroom zagen we niet 
Leendert Saarloos met Yro, maar zijn 
toenmalig kennelknecht Cees Holster 
met Valpar. Marijke Saarloos stelde deze 
foto speciaal voor het artikel beschik-
baar.

AVLS op de Garden & 
Countryfair 2018
Vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 
juni van 10.00 – 21.00 u 
(zondag 18.00 u)
Locatie: Dinxperlosestraatweg 124, 
7122 JS Aalten.

Op deze grote, sfeervolle fair vol activi-
teiten zijn meer dan 400 stands te vin-
den, waaronder die van de AVLS. Meer 
informatie op www.countryfair.nl

World Dog Show 2018
Donderdag 9 tot zondag 12 augustus 
de gehele dag.
Locatie: RAI Amsterdam

Vier dagen lang presentatie en keuring 
van rashonden. Kijk op: AVLS site of 
www.wds2018.com

AVLS Kampioensclub-
match Hoenderloo
Zondag 16 september de gehele dag
Locatie: Manege Fjordhest-Gard, 
Krimweg 125, 7351 TL Hoenderloo

Op de clubdag dit jaar weer de AVLS 
Kampioensclubmatch 2018 (KCM). 
Meer info over keurmeesters, kosten en 
inschrijven op onze site. 

Voorjaarswandeling 
Strand Katwijk
Zondag 27 mei om 14.00 u
Locatie: Parkeerplaats Noordduinen, 
Noordduinseweg 3, 2221 BL Katwijk

De wandeling is vrij toegankelijk, zal 
circa anderhalf uur duren en wordt afge-
sloten met een drankje (voor eigen reke-
ning). Opgeven bij: manon@dogstart.nl, 
graag je mobiele nummer doorgeven.

Oeps

Op 17 december vorig jaar is Rob Troost overleden. We 
wisten dat het niet goed ging met Rob, maar zijn overlijden 
kwam als een grote schok. Hij was heel blij met Kenji, maar 
Rob heeft veel te kort van hem kunnen genieten. We wensen 
Jolanda en de nabestaanden veel sterkte. 

Het bestuur.

Marianne Cromberge was al geruime tijd ernstig ziek. We 
ontvingen het trieste bericht van Ron dat zij op 20 februari is 
overleden. Marianne is op 26 februari in besloten kring gecre-
meerd. We wensen Ron, Erik en Jeff rey veel sterkte. 

In Memoriam 
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Door: Karin Scheller

Aira en Noak 
(Airawen Indyo Ráca-
ron en Yooi Noak Wa-
kanda Tachunga)

Noak heeft zo’n geweldig 
karakter dat ik zelden zo’n 
knuffelig en grappig mannetje 
heb ontmoet. Hij was heel char-
mant en flirtte met Aira, soms 
een beetje te gretig.

Ik werd hartelijk ontvangen door de 
eigenaren van de dekreu. De dekking 
verliep erg gemakkelijk. De eerste keer 

Door: Sylvia Weyrich

Eowyn en Rana 
(Chumani´s Eowyn 
Baja en Cana v.d. 
Scheldeschorre)

Toen mijn Eowyn eindelijk loops 
was, zijn mijn vriendin en ik 
naar Christa en Hedon in 
Nederland gereden. 

Het nest van... gebeurde het al in de garage. Ik was 
net uit de auto gestapt en had zelfs de 
bagage nog niet uitgeladen. We kon-
den het haast niet geloven.

Omdat ik een paar dagen zou blijven, 
lieten we de honden doen wat ze 
wilden. Noak dekte Aira 6 keer in bijna 
3 dagen. Net zo ongecompliceerd was 
de dracht en de geboorte. Aira bloeide 

Ter plaatse werden we hartelijk ver-
welkomd. Nogmaals bedankt voor de 
gastvrijheid. Eowyn werd verschillende 
keren door Rana gedekt, maar de dek-
king duurde slechts een paar minuten. 
Ik wist niet zeker of dat genoeg was 
voor een goede dracht. De echografie 
na 4 weken bevestigde dat Eowyn 
drachtig was. Daar waren we allemaal 
erg blij mee. De dracht verliep normaal. 
Reeds een week voor de geboorte, 
gedroeg Eowyn zich heel onrustig. 
We hebben niet veel geslapen. 

Toen het tijd was voor de geboor-
te, deed Eowyn de geboorte geheel 
instinctief en ze schonk ons 8 pups. 
Voor ons was het allemaal heel opwin-
dend en spannend. De opvoeding van 
de pups heeft ons weer veel plezier 
gebracht. Helaas gaat de tijd veel te 
snel voorbij.

Aira en Noak

Aira en Noak

echt op toen ze drachtig was en ze had 
een enorme eetlust. Ook de geboorte 
verliep vervolgens zonder problemen 
en complicaties. De 5 pups ontwikkel-
den zich geweldig en vonden al snel 
hun nieuwe baasjes. Tot nu toe gaat 
alles heel goed met ze. Ze zijn allemaal 
relatief vrij en open van karakter.  

En toen kwam de dag dat de eerste 
pups ons verlieten, waar wij en Eowyn 
erg verdrietig van waren. Maar de pups 
hebben allemaal een geweldig huis 
gevonden en dat maakt ons echt blij! 
We hopen dit jaar weer enkele puppy’s 
te zien. We organiseren elk jaar een 
Chumani-ontmoeting, waar we onze 
pups en hun baasjes weer ontmoeten 
en we kunnen zien hoe geweldig de 
honden zich hebben ontwikkeld.  

Éowins puppies

Éowins puppies

Een vruchtbaar jaar…
Dat was 2017 voor de Saarlooswolf-
hond en de AVLS zeker. We konden 
maar liefst 12 nestjes verwelkomen 
met schattige hondjes in alle maten en 
kleuren, met veel of weinig broertjes en 
zusjes, die makkelijk of met een beetje 

hulp ter wereld kwamen. Altijd een 
spannende, ontroerende en vreugde-
volle ervaring, om van zo dichtbij de 
eerste stapjes op weg naar volwassen-
heid mee te maken van die aandoenlij-
ke pupjes; zo blijkt uit de verhalen die 

vele enthousiaste fokkers ons vertel-
den. Zij laten ons meebeleven hoe 
zij deze bijzondere periode met hun 
Saarloos ervaren hebben. Veel lees- 
en kijkplezier gewenst voor een ieder, 
en hartelijk dank aan de fokkers van 
2017 voor hun prachtige bijdrage aan 
dit blad! 
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Door: Yvette Hoyos Herfurth

Lia en Emilio (Anvalia 
Nocta Netis Tala en 
Chumani’s Emilio Arik)

Voor Lia was het het eerste 
nest, dus we wisten niet pre-
cies wanneer het op het juiste 
moment zou zijn. 

Door: Willy Vloeimans

Megina  en Malik 
(Diamond en Karolot-
tes Kay Malik)

Megina & Malik mochten elkaar 
gelijk bij de eerste ontmoeting 
alsof ze voor elkaar bestemd 
waren. De dracht liep voor-
spoedig. 

De laatste 2 weken ging het ineens 
snel. Toen kreeg ze haar dikke buik en 
merkte ze dat er wat in de weg zat. 
De dag van de bevalling 28 juni 2017 
merkte ik al dat er iets niet klopte. 
Ze ging niet op haar gebruikelijke plekje 
liggen en ja hoor, een paar uur later 
was het zover: daar staken 2 pootjes 
uit. Na de eerste ging ze netjes in de 
werpkist liggen. Toen ging het snel, 
daar was de volgende al. 

Net als haar moeder is ze al heel vroeg 
klaar voor de reuen, zelfs als de proge-
steron nog niet zo hoog is. Op de 14e 
dag hebben we haar laten dekken en 
na slechts een paar pogingen werkte 
het meteen. 

Ze wist precies dat ze moest blijven 
staan en de reu had al ervaring. 
Haar dracht verliep heel rustig en 
zonder problemen, maar ze wilde voor 
de geboorte niet meer samen met de 
roedel zijn. Ze was alleen bij mij, en 
wilde knuffelen en alleen zijn. De worp 
ging heel snel zonder complicaties met 
allemaal zeer grote  en gezonde pups. 
Het waren er zeven:  5 reutjes en 2 
teefjes. Helaas overleed een paar 
dagen na de geboorte 1 reu. 

Hij leek niet goed te zuigen. 
We probeerden hem te voeren, maar hij 
kreeg waarschijnlijk melk in zijn longen 

Opeens schrokken we. Hé een bos-
bruine, nooit verwacht! 3 uur na de eer-
ste was daar pupje 7. Komt er meer? 

Uren wachten, maar niks meer. 
Mooi hoor, lege kraamkamers zien. 
3 reutjes en 4 teefjes, prachtig en 
gezond. 7.5 week later. Daar gaan ze 

en stierf helaas. Met de melkgift had 
Lia geen problemen. Ze kwam weer 
terug in onze roedel en is een gelukkige 
hond. Of we erin slagen om een pup-
pyreunie te houden, is nog niet zeker, 
maar we zullen zeker een aantal pups 
bezoeken. In maart komt Cyrian voor 
een paar dagen bij ons.  

dan. Ga ze toch een beetje missen 
met hun gekkigheid. En wat een rust 
opeens. Ze zijn allemaal heel goed 
terecht gekomen bij hun liefdevolle 
nieuwe baasjes. En wat zijn ze toch 
mooi geworden!   

Lia’s puppies

Megina & Malik puppies

Lia’s puppies
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Na overleg met de dierenarts wordt 
besloten dat ik naar de praktijk kom als 
er ’s middags om half twee nog geen 
tekenen zijn van de bevalling. Het bleef 
rustig bij Sara, dit betekende dat wij 
na de lunch op weg gingen naar de 
dierenarts. Sara werd direct klaarge-
maakt voor een keizersnede. En terwijl 
ik haar daar op die operatietafel zag 
liggen, werd ik overspoeld door emotie. 
Verdriet, want dit is niet hoe de natuur 
het bedoeld heeft, maar tegelijkertijd 
dankbaarheid dat er artsen zijn die haar 
nu kunnen helpen. 

Zo zijn onze twee pupjes uit het nest 
van Sara en Emrys geboren, nog maar 
net op tijd waren we, de keizersnee 
was een goede beslissing geweest. 
Slechts twee pupjes, niet veel, maar 
dat heeft ook zijn voordelen. 
Trouwens, een teefje en een reu, een 
bosbruintje en een wolfsgrauwe, wat 
wil een mens nog meer. We hebben 
genoten van de puppentijd, veel ge-
daan aan socialisatie en hebben tijdens 
die eerste 8 weken een fijn contact 
opgebouwd met de pupkopers. 

Het afscheid viel niet mee, bij het vorige 
(en ons eerste) nest hadden we zelf 
een pupje gehouden, nu dus niet…. 
Dat viel wel even tegen. Maar al snel 
was alles weer bij het oude. Toen de 
pups een half jaartje oud waren hebben 
we een reünie georganiseerd. 

Het nest van...
Door: Nanda Koomans

Nagini en Cy (Wamoi-
wah Aurora Bastaja en 
Halo van Oxymoron)

We besloten mee te doen aan 
de outcross, iets terug doen 
voor het ras waar we zo van 
houden en al jaren met plezier 
in huis hebben. 

Het was ons vierde nest, en wel het 
meest spraakmakende! Na de dekmel-
ding viel heel de wereld over ons heen, 
zelfs inclusief bedreigingen. 
Met groeiende nieuwsgierigheid en 
toch ook wel een beetje vrees van wat 
er nou weer van komen ging, keken we 
uit naar de bevalling. Dat ging ook niet 
helemaal soepel. Omdat er maar twee 
pups waren, was ik op dag 61 al bij de 
dierenarts. Deze stelde me gerust en 
stuurde me naar huis. 

Door: Gerrie Pols

Sara en Emrys (Zohey 
Zandra Zenit Bastaja 
en Kaelan Emrys van 
de Zevenhuizerplas)

Het is 4 januari 2017, de jaar-
wisseling ligt achter ons. 
Gelukkig zijn onze honden niet 
bang voor vuurwerk, vooral 
voor Sara zo op het eind van 
haar dracht is dat erg fijn. 
Maar ik maak me wel zorgen. 
Ze is al behoorlijk over de 
uitgerekende datum heen. Ik 
zie gelukkig nog wel beweging, 
maar vertrouw het toch niet 
meer.  

Toen de bevalling op dag 63 erg lang 
duurde en ik er geen goed gevoel bij 
had, bleek de eerste pup vast te zitten 
in het geboortekanaal. In allerijl naar 
de dierenkliniek en tijdens het wachten  
op de assistentie en voorbereidingen 
kwam de eerste dan toch zelf naar bui-
ten spieken. Gekozen om de tweede te 
halen met de keizersnede; dat was een 
goede keuze, want die was nog groter 
en lag in stuit.

Een spannend begin, maar vanaf toen 
ging alles super! Nagini is een super-
moeder en de pups, Darwin en Da 
Vinci doen ‘t hartstikke goed. 

Op 2 keer een verdrietig gezichtje als 
reactie bleef zelfs het commentaar en 
negativiteit uit! 

Alleen maar lof, waardoor ik besloot 
een eigen Facebookpagina voor de 
geïnteresseerden te maken. Da Vinci 
(Lycos) is geplaatst bij goede vrien-
den van ons en toen de reu-eigenaar 
uiteindelijk besloot geen pup te nemen 
is Ibi (Darwin) bij ons gebleven. Hij is nu 
onderdeel van de roedel en we gaan 
kijken of we met hem kunnen (jacht)
trainen. De puppycursus doet hij in 
ieder geval al super. Wij genieten van 
hem en zijn razend benieuwd naar de 
F2!  

Nagini en Cy puppies

Sara’s puppies

Nagini en Cy puppies
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Het is zo bijzonder om te zien hoe de 
pups op ons reageren. 

Een feest der herkenning! En hoewel 
het teefje, Beau, enorm terughoudend 
is naar vreemden, kwam ze dolenthou-
siast op ons af. Sara deed een beetje 
moeilijk tegen haar dochter, achteraf 
blijkt dat ze toen al behoorlijk ziek was 
(ze heeft later een enorm grote opera-
tieve ingreep gehad). 

Links de pups, rechts de ouders

Niet lang geleden hadden we wederom 
een reünie, de pups zijn nu een jaar 
oud. Het zijn prachtige, lieve honden 
geworden (ja, ik ben natuurlijk een 
beetje bevooroordeeld). Sara was weer 
haarzelf en ook papa Emrys was bij de 
reünie. 

Als fokker ben je zo ontzettend trots als 
je ziet wat voor prachtige hondjes het 
zijn geworden en ook enorm dankbaar 
voor de geweldige baasjes die hen om-
ringen met goede zorgen en heel veel 
liefde! Silva Amica’s Beautiful Bonne 

(Beau) en Silva Amica’s Beloved Brenin 
(Dakota) zijn geboren op 4 januari 
2017.   

Door: Philine Bos

Ziva en Loki (Ziva en 
Baka Inu Laufeyra 
Sonr Loki)

Verliefd worden op de aan-
staande paps voor het nest van 
Ziva, was niet zo moeilijk. Loki 
is een grote mooie Chewbaka, 
die rustig alles aankijkt en niet 
al te veel maakte van Zivas 
aanwezigheid, toen we hem bij 
Yvonne en Rob gingen ontmoe-
ten. 

Dat was niet veel anders toen Ziva al 
springend en likkend hem uitdaagde 
om haar te helpen van deze hormonale 
chaos verlost te worden, bij het tweede 
bezoek. Voor ons begon het wachten... 
en wachten... Naarmate de verwachte 
bevallingsdatum naderde sprongen de 
zenuwen hier uit hun voegen. Naomi, 
Ziva’s fokster zou komen om te helpen. 
Maar zelf ook hoogzwanger was dat 
ook een beetje tricky.

En ja hoor, de temperatuur daalde, de 
bevalling uit het boekje kon beginnen. 
Samen met Naomi geïnstalleerd in de 
woonkamer, bank en stretcher om 
ons nog wat nachtrust te gunnen...wij 
waren er klaar voor. s’ Nachts begon 
Ziva te rommelen, heen en weer lopen, 
graven, naar buiten, naar binnen, op 
de bank, in de werpkist, uit de werpkist 

en er weer in. Persen en persen en 
persen, maar niets kwam eruit. 

Na een uur persen, vertrouwden we 
het toch niet helemaal. Dierenarts uit 
haar slaap gebeld, beetje narrig, tja....
wat te doen. Knoop doorgehakt...
we vertrouwen het niet! Een uur later 
mochten we komen, met in het achter-
hoofd dat als het toch nog zou gebeu-
ren we het zouden afbellen.
Eenmaal bij de dierenarts bleek inder-
daad dat het een keizersnee moest 
worden, dit werd niets zo. Twee uur 
later waren we een moeie moederhond 
en 6 pups rijker. 

Twee meer dan verwacht. Het was een 
ongelooflijke ervaring geweest, waarbij 
de angst Ziva te verliezen overheerste. 

Pup blauw (Cody) had dwars voor het 
geboortekanaal gelegen en de boel 
gebarricadeerd. Was wel al wat in het 
geboortekanaal gegaan en moest er 
voorzichtig worden uitgepeuterd. 
Het was en is dan ook een joekel van 
een pup! Vier teefjes, twee reutjes, die 
in de weken daarop de boel op stelten 
zetten.

Dekking, zwangerschap en bevalling, 
maar ook de 8 weken met 6 raddraai-
ers in een huis hebben een onuitwis-
bare indruk achtergelaten. 6 prachtige 
pups wonen nu bij 6 fantastische 
gezinnen. Het contact en het zien groot 
worden is ontzettend leuk. Maar voor 
mij is het meest tekenend van alles, 
dat Ziva het allemaal prachtig heeft 
gedaan, een supermoeder was, maar 
vooral, dat ze er nog is!  

Ziva’s puppies
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Door: Marianne Eggink

Yara en Malik (Kola 
Nunwé van de Zeven-
huizerplas en Karolot-
tes Kay Malik)

Het nest van...

De dekking was een fl uitje van een 
cent. Die lieve reu Malik wist precies 
wat hij moest doen, hoewel het voor 
hem en voor Yara de eerste keer was.  

De dracht verliep zeer voorspoedig. 
Yara werd wel behoorlijk dik. De beval-
ling ging goed, maar viel haar zwaar. 
De pups wogen tussen de 500 en 600 
gram. Yara nam tijdens het werpen een 
ruime pauze om weer wat op adem te 
komen. Er werden 6 pups geboren. 
Een bosbruin reutje en teefje, drie 
wolfsgrauwe teefjes en een wolfsgrauw 

Yara’s puppies

Yara’s puppie

reutje. We hebben er bijna een week 
over gedaan om alle pups over te dra-
gen aan hun nieuwe baasjes die vanaf 
de derde week elke week op bezoek 
kwamen. Het afscheid is altijd een emo-
tioneel moment, maar je weet dat het 
eraan zit te komen. Het is trouwens ook 
weer fi jn als de rust in huis is terugge-
keerd. We hebben alle pups thuis be-
zocht en in oktober 2017 een nestreünie 
gehad. Op de Kampioensclubmatch 
van de AVLS  in september hopen we 
ze dit jaar allemaal weer te zien.  

Mijn schandalig verwende Saarloos!
We verwennen onze Saar-
loosjes natuurlijk allemaal 
schandalig, en laat maar aan de 
kleine Jiro over hoe je Raven 
moet verwennen.

Door: Rowan Lee Hartsuiker

Onze zoon Jiro (2 jaar) is samen met onze 
Saarlooswolfhond Raven (3 jaar) opge-
groeid. Jiro heeft een grote broer, maar 
zag Raven ook echt als nog een broer. Nu 
beseft hij uiteraard dat Raven een hond is, 
maar hij weet natuurlijk dat Raven bij onze 
familie hoort. Hij vindt het fantastisch om 
Raven te belonen of gewoon te pesten. 

Tijdens wandelingen is Jiro er ook altijd 
graag bij en in de rugdrager kan hij heerlijk 
meegenieten van tochten door de duinen 
of het strand hier vlakbij. Raven heeft 
het bij ons zeer naar zijn zin. Hij kan naar 
buiten gaan wanneer hij wil en er is overal 
wel een plekje waar hij zich rustig kan 
terugtrekken. Er lopen overigens ook hier 
en daar kippen, twee schapen en twee 
varkens rond. 
Groetjes Rowan en Saran.

Ook een foto van je schandalig ver-
wende Saarloos? Stuur hem op aan de 
redactie.

Jiro en Raven
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Nestmeldingen 
Nanna’s nest

Op zaterdag 17 februari 6 pups 
geworpen. 

In kennel van de Kilstroom heeft Nanna 
op zaterdag 17 februari 6 pups gewor-
pen: twee reutjes en 4 teefjes, allen 
wolfsgrauw. Moeder en pups maken 
het goed. Nanna werd op 18 decem-
ber gedekt door Brand. Dit is de eerste 
generatie Noorse Elandhond x Saar-
looswolfhond van het AVLS outcross-
programma. Meer info over dit nest bij 
dekmeldingen op de AVLS site of via 
www.kilstroom.nl.  

Verwacht nieuw leven!

Op 8 januari is Enya gedekt 
door Gino.

Fokster is Carmen Tischler (www.
una-neshoba.de). Ook wordt een 
nestje verwacht van Grace en Endoran. 

Meer informatie hierover bij fokster Syl-
via Weyrich (sylvianeubueser@hwey-
rich.de). Spreektaal is Duits. Toelichting 
en informatie over de ouderdieren is te 
vinden op de site van de AVLS.  

Nanna’s puppies

11NUMMER 1 2018 - AVLS



Bij het fokken moet je vooral 
letten op het karakter
Cursusleider en 
hondengek Marjoleine 
Roosendaal

Door: Hella Liefting
Foto’s: Johan Berends

Voor de meesten van ons is 
Marjoleine Roosendaal geen 
onbekende. In 2008 gaf ze een 
lezing over de vachtkleurver-
erving bij onze Saarloosjes en 
in oktober 2016 over inteelt en 
outcross. Ook nu belooft het 
weer interessant te worden. In 
november gaat ze voor ons een 
driedaagse cursus geven, spe-
ciaal gericht op het fokken van 
Saarlooswolfhonden.  

Verzet
Ze vertelt het verhaal met lichte stem-
verheffing, alsof ze het zelf nog steeds 
niet kan geloven. We praten over het 
hardnekkige verzet tegen outcross, 
tegen verbreding van de genenpool om 
een ras nieuwe vitaliteit te geven. “Een 
eigenaar van een Rhodesian Ridge-
back kreeg een nest waarin een hondje 
geen “ridge” had (een rand rechtop-
staand haar op de rug, red). Ik riep 
tegen hem: dat is maar één gennetje. 
Je doet een mooie leuke hond toch 
niet weg voor een lullig gennetje?” Aan 
het woord is Marjoleine Roosendaal, 
wijd en zijd bekend als kenner van de 
genetica en van het fokken van hon-
den. Ze richtte haar eigen blad op, het 
inmiddels zeer succesvolle Dogzine en 
was lang hoofdredacteur van Honden-
wereld. Ze schreef boeken over fokken 
en geeft er les in. Tot grote vreugde 
van de AVLS ook voor onze leden: dit 
jaar geeft ze een cursus, gespreid over 
drie zondagen, speciaal gericht op de 
Saarlooswolfhond.

Dierenliefde
Aan dierenliefde is in huize Roosendaal 
geen gebrek. We tellen twee Wetter-
houns… of zijn het er vier? Bijna goed. 
Twee andere zijn afkomstig uit F2 
nesten. De jongste is uit een kruising 
met een poedel en heeft een schattig 
plukje krullen op haar kopje. De ander 
heeft een labrador als vader en laat 
zien dat een wetterhoun met een iets 
andere staart ook een mooi exemplaar 
kan zijn. Twee heel andere medebewo-
ners lopen er licht nuffig tussendoor: de 
Havanezers lijken met hun haarclipjes 
en lange caramelkleurige vacht in niets 
op de andere honden. En dan is er nog 
de Stabij. Marjoleine: “Ik zeg altijd: een 
stabij is net een Amsterdammer. Eerst 
meppen, dan praten.” Maar deze is in 
een vreedzame bui en vlijt zich lekker 
op zijn kussen. Ergens in het nabije bos 
lopen nog drie Noorse boskatten hun 
naam waar te maken, maar die zullen 
zich deze middag niet vertonen.

Niet tevreden
“Ik ben nogal duidelijk, en ik vind ook 
nogal veel.” Aan relativerende zelfken-
nis geen gebrek. Omdat ze niet tevre-
den was over de fokkerscursus voor 

de Wetterhoun, heeft ze de hele cursus 
overgenomen, herschreven en vervol-
gens buiten de vereniging aangebo-
den. Bij de Wetterhoun, zoals bekend 
een van de eerste rasverenigingen die 
met outcross is begonnen, waren er 
oorspronkelijk maar weinig regels op 
gebied van fokken. “Er was wel een 
cultuur dat je bewust fokt, dus met 
het ras voor ogen, maar er was verder 
alleen een limiet op de inzet van reuen. 
Dat is ook nog eens moeilijk te handha-
ven, maar als verder alles mag, komen 
mensen niet vragen om informatie en 
wordt er dus ondeskundig gefokt, want 
iedereen doet zoals-ie denkt dat het zo 
het beste is. 

Voorval
Geschreven heeft de dochter van 
een journalist al zolang ze zich kan 
herinneren. Haar belangstelling voor 
kleurengenetica werd in 1992 gewekt 
door een voorval bij de Nederlandse 
Verenging voor Stabij en Wetterhoun. 
Een fokker diende een klacht in bij de 
rasvereniging omdat hij zwarte pups 
kreeg uit een bruine teef. “Hij was ervan 
overtuigd dat hem een slechte hond in 
de maag was gesplitst. Ik heb daar een 

Marjoleine en haar honden
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stukje over in het blad geschreven en 
ben me verder gaan verdiepen. Daarna 
ben ik uitgebreid onderzoek gaan doen 
naar de vererving van kleuren, en er 
over gaan schrijven.” Het blad Honden-
wereld was het ideale podium voor een 
serie, en een specialisme was geboren. 

Missie
Marjoleine Roosendaal. Een vrouw met 
een missie: het uitbannen van onkunde 
en onzin over fokken. “Ik kreeg zulke 
rare reacties. Had ik net een weten-
schappelijk verantwoorde analyse ge-
publiceerd, mailde er iemand: dat heb 
je mooi bedacht, maar ik geloof je niet. 
Ik weer terug: als ik dit zelf bedacht 
had, zat ik nu niet met je te mailen. 
Maar serieus, fokkers verkeren vaak in 
het ongewisse. Er zijn mensen die hun 

beroep hebben gemaakt van hulp bij 
dekken bijvoorbeeld. Die begeleiden 30 
dekkingen per week en kunnen daar 
goed van leven. Omdat de fokkers 
het zelf niet aandurven.” Haar motto: 
gebruik je verstand, durf te vragen en 
luister naar het antwoord. Zelf houdt 
ze er van om alles goed, volledig en 
grondig uit te leggen. 

Fijne kneepjes
Om ook fokkers (en leden) van de 
AVLS de fijne kneepjes van het vak te 
leren, komt ze drie zondagen lang haar 
kennis delen. Ze zal dan uitgebreid 
ingaan op de populatie, de genetica, 
de vachtkleuren en de regelgeving. 
“Het gaat om de keuzes die je maakt, 
en de kennis die je nodig hebt om daar 
de goeie stappen in te zetten. Wat 
doe je met testen en kun je ook testen 
om te zien wat je kunt gebruiken in de 
fokkerij.” Natuurlijk komt er ook veel 
praktische informatie langs: “Een dag 
is helemaal gewijd aan het hele proces, 
van de conceptie tot de dag dat de 
pups weggaan.” Gewapend met schrif-
telijk materiaal kunnen de cursisten aan 
de slag met het fokken van gezonde, 
blije nesten. 

Visie
Marjoleine hoopt dat de fokkers haar 
visie delen. “We zien het nu met de 
outcross: als je maar op karakter let. 
Over de buitenkant ben ik niet zo 
bezorgd, kijk maar om je heen.” Het 
verbaast haar ook niet dat de leden van 
de AVLS 50/50 stemden op Facebook 
op de vraag om twee pups met elkaar 
te vergelijken en te raden welke van de 
twee een 100 procent Saarlooswolf-
hond was. 

Bureaucratie
Ze hoopt ook op wat meer souplesse 
bij instanties als de Raad van Beheer. 
“Daar loopt nogal wat vast in de bu-
reaucratie. Met de poedelclub wilden 
we bijvoorbeeld de kleurscheiding 
opheffen en ook met een niet erken-
de kleur als harlekijn kunnen fokken. 
Maar al ziet men er het nut wel van 
in, toch krijgen die beestjes dan geen 
stamboom omdat de software er niet 
op berekend is en alles met de hand 
moet worden ingevoerd.” Maar ze is er 
niettemin van overtuigd dat er een be-
weging op gang is gezet die niet meer 
te keren is, al zijn er nog zoveel conser-
vatieve krachten actief. “De angst dat 
je met het inkruisen van andere rassen 
karaktertrekken van het oorspronkelijke 
ras kwijtraakt, begrijp ik wel. Je voelt 
je uiteindelijk toch aangetrokken tot 
een bepaald type hond. Daarom moet 
het karakter bij het fokken echt voorop 
staan.” 

Enquêtes 
De NVSW is onlangs gestart met 
enquêtes over de karakters van de out-
crossdieren en die worden straks langs 
een controlegroep gelegd. Marjoleine 
denkt dat de verschillen niet groot zul-
len zijn – en wie weet kunnen we van 
de ingekruiste dieren nog iets positiefs 
meenemen ook.  

Marjoleine en dierenliefde
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AVLS Jaarverslag 2017
Het jaar 2017 is alweer voorbij 
en dat betekent dat we even te-
rugblikken. Hierbij dus een be-
schrijving van de belangrijkste 
zaken van het afgelopen jaar. 

Pupaanwas
Over de pupaanwas in 2017 kunnen 
we redelijk tevreden zijn. Er werden 
in totaal 12 nesten geboren, 5 nesten 
bij onze buitenlandse fokkers  (3 in 
Duitsland, 2 in Engeland) en 7 nesten in 
Nederland, waarbij we 2 outcrossnes-
ten telden. In totaal mochten we 61 
jonge Saarlooswolfhondjes in het leven 
verwelkomen, waarvan 41 in Nederland 
en 20 in het buitenland. De dames 
waren met 33 in de meerderheid, de 
heren zaten daar met 28 dicht op. 
De nestgrootte varieerde van 2 tot 
8 pups. Het grootste nest kwam op 
naam van de F2 outcross. Het was he-
laas niet allemaal rozengeur en mane-
schijn. Jammer genoeg was er bij onze 
Belgische vrienden een dracht waarbij 
alle pups werden geresorbeerd. 
Er werden in 2017 geen doodgeboor-
ten gemeld, wel overleed één reutje 
daags na de geboorte. .

Herplaatsers
Gelukkig waren er ook dit jaar maar 
weinig herplaatsers. De vereniging 
hoefde slechts voor  1 Saarlooswolf-
hond te bemiddelen. Hij heeft fijne 
nieuwe baasjes gekregen. 

Leden
Het ledenaantal van onze vereniging 
groeide weer gestaag. Er meldden zich 
21 nieuwe leden aan, zodat we 263 
leden aan het eind van 2017 konden 
noteren. Hiermee passeerden we voor 
het eerst de grens van 250 leden. Een 
aantal nieuwe leden gaf aan lid te zijn 
geworden vanwege ons beleid de 
inteelt in ons ras te verminderen. 
Dat waarderen we zeer. Het is ook fijn 
dat nu bijna de helft van onze leden 
hun contributie per automatische in-

casso betaalt. Dat neemt ons veel werk 
uit handen; herinneringen sturen is 
niet meer nodig en je hebt er zelf geen 
omkijken meer naar. Vraag de machti-
ging aan bij het secretariaat en betaal 
volgend jaar ook met een automatische 
incasso. Je zit er niet aan vast, want je 
kunt met een simpel mailtje de incasso 
op elk moment intrekken.

Outcross
In februari is de stand van zaken van 
de populatie en de outcross met de 
Raad van Beheer geëvalueerd. 
Zowel de Selectie Commissie als het 
bestuur van de AVLS stelden voor om 
de komende periode meerdere out-
crosses te realiseren en ook de moge-
lijkheid toe te voegen  teven van een 
ander ras in te kunnen kruisen. 
De Raad stond hier welwillend tegen-

over. Dit voorstel is daarna door de 
algemene ledenvergadering aangeno-
men. Gelijktijdig is er overlegd welke 
rassen er zouden worden ingekruist. 
De voors en tegens van diverse rassen 
zijn uitgebreid besproken. 

Samenvattend: er werd gekozen voor 
het inkruisen van een Podenco Ibicen-
co (reu), een Hollandse herder (reu of 
teef) en een Noorse Elandhond (teef). 
De outcross met de Podenco reu 
heeft tot 2 reutjes geleid. Daarnaast 
werd een aankeuring gehouden van 
5 lookalikes; een American Inuit en 
twee Indian Dogs zijn inmiddels in de 
hulpboeken van het NHSB stamboek 
ingeschreven. Op zondag 9 april werd 
voorafgaand aan de ledenvergadering 
de F2 SWHxZWH en de F1 SWHxHus-
ky gekeurd.
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Bevat van nature een zeer hoog gehalte aan 
natuurlijke vitaminen en mineralen.

Website en social 
media
Het bezoek aan onze website schom-
melde in 2017 rond de 3.000 views per 
maand met een uitschieter in augustus. 
Toen bekeken 4.561 bezoekers onze 
site. De oorzaak was de outcross met 
de Podenco reu die een ware 
mediastorm veroorzaakte. Op Face-
book liepen de emoties hoog op. 
Enkele  reacties gingen alle perken te 
buiten en werden verwijderd. 
De gebruikte taal was ver onder elke 
fatsoensnorm. Tegenstanders van out-
cross werden vooral aangevoerd door 
leden van Podenco Rescue stichtingen. 
We hebben veel bewondering voor 
Marianne Felix en Nanda Koomans die 
moedig deze valse vuilspuiterij  trot-
seerden. Gelukkig  kregen we ook veel 
positieve reacties met warme  steunbe-
tuigingen.  Velen zetten zich in om op 
Facebook uit te leggen wat outcross 
precies inhoudt en waar de AVLS mee 
bezig is. Soms wordt de  outcross al 
afgerekend in de eerste generatie en 
sommigen spreken zeer neerbuigend 
over de outcrosspups. Maar pas in de 
vierde generatie kunnen we het resul-
taat  beoordelen. Nu al zijn een aantal 
F2 pups bijzonder hoopvol. De AVLS 
heeft de principes van outcross nog 
eens toegelicht op de website en op 
facebook.  Gefaseerde en streng  gere-
guleerde outcross is de enige uitweg uit 
de gevarenzone van genenverarming 
waar de Saarlooswolfhond zich nog 
steeds in bevindt. We zijn ons er ook 
van bewust dat bij fervente tegenstan-
ders elk argument aan dovemansoren 
is gericht. De cijfers tonen echter aan 
dat we op de goede weg zijn. Wég uit 
die doodlopende tunnel.

Likes
Wij weten ook wel dat we niet in de 
schaduw kunnen staan van Beyoncé 
en Adèle, wier post op Facebook over 
haar optreden in Wembley 22.411 keer 
is gedeeld en 241.000 likes scoorde, 
maar met 1040 likes op onze Face-
bookpagina in 2017 zijn we zeker niet 
ontevreden. After all, it’s a small world 
we’re living in.

Bestuur
Bestuurslid Ingeborg Peper gaf in 2017 
te kennen haar functie wegens druk-
ke werkzaamheden neer te moeten 
leggen. Zij werd opgevolgd door Trudy 
Prins. Robbert Haas had een volle 
termijn als penningmeester erop zitten. 
Hij maakte plaats voor Edwin Stavleu. 
Edwin heeft later in het jaar te kennen 
gegeven wegens privé omstandighe-
den niet langer voor de AVLS beschik-
baar te zijn. Zijn taken werden tijdelijk 
door de andere bestuursleden overge-
nomen. 
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Publiciteit
Het nieuwe hondenblad Dogzine 
besteedde aandacht aan het outcross- 
programma van de AVLS. Dogzine 
houdt deze projecten, waarvan in 
Nederland de Wetterhoun en de Saar-
looswolfhond de voorlopers zijn, vanaf 
het begin bij. Later werd onder de titel 
‘Wolfhonden, hoe maakbaar zijn ze?’ 
verschillende wolfhonden besproken 
waaronder de Saarlooswolfhond. In 
het kleurrijke magazine van de Noorder 
Kynologen Club werd een mooi artikel 
opgenomen over de AVLS en onze 
doelen.

AVLS Magazine
De redactie van het AVLS magazine 
werd uitgebreid. Leden die iets willen 
bijdragen, maar opzien tegen het zelf 
schrijven, kunnen een beroep doen op 
de redactie. De redactie werkte ideeën 
uit voor nieuwe rubrieken zoals de 
stamboom van Saarlooswolfhonden 
en artikelen van buitenlandse AVLS 
fokkers. De redactie blijft schrijven over 
gezondheid als belangrijk thema. Alle 
magazines van 2014 tot en met 2017 
staan nu online. We mogen trots zijn op 
ons fantastische blad. 

Dekreuen
Het is belangrijk dat zoveel mogelijk 
verschillende reuen worden gebruikt 
voor een zo’n gevarieerd mogelijke 
genenpool . Daarom werden de leden 
opgeroepen hun reu op de dekreuen-
lijst te plaatsen. De dekreuenlijst ging 
van 27 naar 36 reuen. Meer reuen 
staan nog in de planning. Ook niet-le-
den meldden hun reu aan. Zoals 
bekend vindt de AVLS genendiversiteit 
belangrijker dan het lidmaatschap van 
een vereniging.

Door: Etta van der Molen

Winny en Thorgal 
(Aowyn en Byela van 
Riva Odin Thorgal en 
Hara en Remy (Baka 
Inu Halleluja Heavenly 
Hara en Zohey Zeger 
Zenit Bastaja)

Hara en haar dochter Winny 
waren ongeveer tegelijk loops 
en van beide wilde ik een nest-
je. Uiteindelijk zat er tien dagen 
tussen de geboortes. Eerst met 
Winny naar Utrecht voor 
fertiliteitsbegeleiding en toen 
de progesteronwaarde goed 
was naar de reu (Thorgal van 
Ineke Pompen). De thee was 
nog niet gedronken of er was 
al een koppeling en twee dagen 
daarna nog eens.

Het nest van...Korting MyDogDna 
Het bestuur van de AVLS heeft met 
MyDogDna een korting afgesproken in 
de periode van 1 januari tot en met 30 
april 2018. Samen met de bijdrage van 
de AVLS kost opname in de databa-
se van MyDogDNA dan €49 in plaats 
van €99 per hond. De procedure werd 
toegelicht in het clubmagazine. 

Clubdag, evenementen 
en manifestaties
De traditionele Nieuwjaarswandeling 
was het startschot van alweer een jaar 
met veel leuke wandelingen. Op 30 
april stond de AVLS met een stand op 
Animal Event. We konden de bezoe-
kers weer veel informatie geven over de 
Saarlooswolfhond. Natuurlijk deden we 
ook mee aan het rassendefilé om ons 
prachtige ras te promoten. De honden-
tentoonstelling ‘De Nationale’, geor-
ganiseerd door de Samenwerkende 
Verenigingen van Nederlandse Rassen, 
ging dit jaar niet door wegens te weinig 
belangstelling. Ook de Farm- en Coun-
tryfair werd helaas geannuleerd. De 
jaarlijkse AVLS clubdag vond plaats op 
10 september met in de ochtend een 
mooie presentatie van de nesten van 
dat jaar. ‘s Middags een interessante 
lezing van Maria Schipper met aanslui-
tend uitleg over en demonstratie van 
massage voor honden door Marco van 
Veller. Om het jaar goed af te sluiten 
werden er nog twee winterwandelingen 
georganiseerd. 

Het bestuur.
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Ondertussen was ik ook met Hara naar 
Utrecht (dit doe ik ongeveer op dag tien 
van de loopsheid tot het moment dat 
de waarde goed is) en ook Hara mocht 
naar haar lover (Remy van Wilma van 
Zwam). De eerste ontmoeting was er 
geen dekking maar de volgende dag, 
net toen we de moed begonnen op te 
geven, toch een koppeling.

Vier weken na de dekking bleken beide 
drachtig. Bij Winny zeker zes en bij 
Hara drie.

Dit was zichtbaar op de pretecho in 
Utrecht die bij de begeleiding hoort.
25 juni was het zover en gaf Winny pro-
bleemloos geboorte aan acht prachtige 
pups. Drie reutjes en vijf teefjes. 5 juli 
was het Hara’s beurt en ook zonder 
problemen kwamen haar prachtige 
pups ter wereld. Een reutje en twee 
teefjes.

Omdat Hara en Winny moeder en 
dochter zijn, verwachtte ik geen proble-
men. Voor de zekerheid hadden we om 
het nest van Winny een kooi gemaakt 
en bij Hara stonden ook hekjes rond de 
werpkist. De eerste tijd namen we geen 
enkel risico en hielden we de hekken 
goed gesloten. Later liep alles door el-
kaar en ook met de andere vijf honden 
die we hebben, was er  geen enkel 

probleem. Het was een hele drukke 
maar ook geweldige tijd met heel veel 
bezoek.

Ik zou het zo over willen doen. Alle 
pups hebben een fantastisch nieuw 
thuis gekregen. Om geen last te krijgen 
van het leeg nest syndroom hebben we 
uit elk nestje een teefje gehouden. Hier 
lopen dus nu negen honden rond. Een 
reünie hebben we nog niet gehouden, 
maar ik probeer dit jaar iets te organi-
seren en via mijn groep op FB (Hara-
wyn Polderwolf) blijven we een beetje 
van elkaar op de hoogte.  
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Puppies opvoeden 

Door: Ineke Pompen

Column

Toen Robbert en ik zo’n 7 jaar 
geleden over een Saarloospup-
py nadachten, gingen we met 
enige vrees een paar fokkers 
langs. Online leek het of iedere 
toekomstige eigenaar, op zijn 
minst 10 jaar al een ander (bij 
voorkeur als moeilijk bekend 
staand) ras gehad moest heb-
ben en bovendien lazen we 
overal dat ZEKER bij de pup-
pies, wagenziekte en extreme 
misselijkheid voorkwamen en 
het wel een half jaar kon duren 
voor ze zindelijk waren. Daar-
naast konden wij wel denken 
dat we een ‘vrije’ Saar hadden, 
maar met een maand of 9 kon 
dat zo, hoppa, omslaan. 

Je moest ze schraal voeren want te dik 
= risico op HD verhogen. Natuuuurlijk 
vlees, want brokken = chemische troep 
vol graan van de dierenartsenmaffia. 
Ze mochten per week een minuutje 
extra lopen want wederom, botop-
bouw, heupen! En je moest gecontro-
leerd maar wel snel - want je had maar 
een paar weken voor die belangrijke 
socialisatieperiode - allerlei ervaringen 
aanbieden.

Achteraf gezien is het nog steeds heel 
knap dat ik Robbert zo gek gekregen 
heb om er überhaupt aan te beginnen 
eigenlijk.

Nou ja, jullie kennen ons verhaal; het 
viel allemaal 100% mee. Thorgal was 
onze allereerste hond, na een paar we-
ken zindelijk, never nooit niet wagen-
ziek geweest en zo vrij (‘ja maar dat is 
dus ook weer te vrij hè, voor een Saar’) 
als de neten. Eet alles (ehhh ja, ook 
levend schaap of konijn) en is de liefste 
Saar van de wereld. Meestal.

Wat ze ons niet verteld hadden, maar ik 
wel had willen weten:

 Als je een reu neemt, reken er dan 
op dat je op een gegeven moment met 
ca. 40 kilo schoon aan de haak rond 
loopt. En ze trekken als een debiel aan 
de lijn. Allemaal. Bij Thorgal valt het na 
6 jaar mee, maar als hij bijvoorbeeld 
een onbekende kat of mattie Horzel 
(of zijn bazen) tegenkomt, sleurt hij me 
echt de straat over. 

 Als ze eenmaal volwassen zijn, 
kunnen ze niet meer automatisch met 
honden van vroeger. Even ervan uit-
gaande, dat ze intact blijven. 
Reuen met reuen KAN gedoe zijn. 
Teven onderling ook. En met gedoe 
bedoel ik, heel erg gedoe. 

 De beste opvoeder van jouw 
puppy, is een andere Saar. Heb je de 
gelegenheid om met je pup langs te 
gaan bij een andere Saar in de buurt, 
vooral doen. En dan zie je dus ook in 
die opvoeding dat jij eigenlijk veel te lief 

bent en niet duidelijk genoeg. Klaar is 
klaar.

 Als jouw pup een maand of 6 is, 
is hij even groot als wat de gemiddel-
de Nederlander een grote hond vindt. 
Formaatje labrador zeg maar. 
De verwachtingen van wat jouw pup 
dan al zou moeten doen/kunnen zijn bij 
veel buitenstaanders nogal irreëel. Het 
is echt nog maar een pup.

 Je hebt geen heel groot huis 
nodig. Je hebt tijd nodig. Om op te 
voeden, om te wandelen, om gewoon 
gezellig erbij te zijn. Ook al zijn ze met 
zijn tweeën. Ze willen bij jou zijn.

 O en denken jullie over een puppy 
erbij? Ik zou zorgen dat mijn eerste 
Saar echt volwassen was (jaar of 5 of 
zelfs ouder) voor ik er een tweede bij 
nam. Thorgal is echt heftiger in zijn 
gedrag naar andere honden geworden, 
sinds Aeghir. Kwam dat doordat hij 
opeens een pup erbij had die hij moest/
wilde beschermen? Door zijn nieuwe 
opvoedrol binnen de roedel? Doordat 
hij toevallig aan het volwassen worden 
was en dit gedrag er sowieso in zat? 
Geen idee. Maar ik zou nu gewoon nog 
een jaartje gewacht hebben.

Maar weet ik er wat van? Welnee 
mensen. Wij doen naar beste eer en 
geweten ook maar wat. En als jullie 
zo’n puppy in je armen hebben gehad, 
ga je gewoon voor gaas. Veel plezier 
dus met jullie nieuwe huisgenoot!
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• Cavom is de volledige en hoog-
 waardige maaltijd voor uw hond.

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

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

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

 cavom.nl

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

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

Cavom, daar draait een gezond hondenleven om!

de natuurlijke voeding
voor elke hond
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