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Wat mogen wij ons gelukkig prijzen dat we ook dit jaar zo’n prachtig weer
hadden op de kampioensclubmatch. Maar liefst 97 honden werden ingeschreven. Een absoluut record waar we allemaal trots op mogen zijn.
Hartverwarmend om te zien hoeveel vrijwilliger zich hebben ingezet om dit
succes mede mogelijk te maken. In de outcrossparade konden bezoekers
en exposanten kennis maken met de resultaten van de outcross tot nu toe.
Keurmeesters Rony Doedijns en Ans Schellekens gaven deskundig commentaar en toonden zich blij verrast. Uiteraard vinden jullie alle keurverslagen met
sfeerimpressies en foto’s in deze editie van ons clubblad.
De Raad van Beheer organiseerde deze zomer twee voorlichtingsavonden
over outcross en had de AVLS uitgenodigd om iets over ons outcrossprogramma te komen vertellen. We hebben natuurlijk ook een aantal honden
meegenomen. Uit de grote opkomst bleek dat dit onderwerp steeds meer
gaat leven in de kynologie.
Dan was er nog de kwestie met het boek ‘Verrassende Nederlandse Hondenrassen.’ In het deel over de Saarlooswolfhond stonden nogal veel storende
fouten. De Raad heeft ons laten weten dit zeer te betreuren en heeft de meeste fouten gecorrigeerd.
Van de Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden (NVSWH) heeft het
bestuur een uitnodiging gekregen voor een eerste verkennend gesprek over
internationale samenwerking. Het bestuur heeft de uitnodiging aangenomen
en zal deze ontwikkeling met belangstelling volgen.
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Tot slot. De fokkerscursus zit al vol,
maar de volgende editie van ons
clubblad zal in het teken staan van
de fokkerij. Want zonder fokken geen
honden!
Met vriendelijke groet,
Gerrie Pols – Snoek,
voorzitter
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Onze doelstelling
De AVLS behartigt als rasvereniging de belangen van alle Saarlooswolfhonden, waarbij het niet uitmaakt bij welke fokker of
welke vereniging de hond is gefokt. Een gezonde genenvariatie
vinden we erg belangrijk, omdat het ras een smalle en daardoor
kwetsbare genenpool heeft.
De genenvariatie behouden en uitbreiden zal voor het behoud van
ons ras van onschatbare waarde zijn. De AVLS verwelkomt iedereen, met of zonder hond, en kent geen ballotage. Het enige wat we
vragen, is dat je als lid achter onze uitgangspunten staat.
De AVLS is erkend door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied.
De fokkerij is in handen van toegewijde leden bij wie welzijn en gezondheid van
de honden altijd centraal staan. We willen het ras voor de toekomst behouden en
iedereen die de Saarlooswolfhond in zijn hart heeft gesloten, informeren over alle
aspecten van deze bijzondere hond.
De Saarlooswolfhond is als Nederlands hondenras gefokt door Leendert Saarloos
(1884-1969). Het is geen hond voor iedereen, maar voor een kleine groep liefhebbers, die zijn kwaliteiten op juiste waarde weet te schatten. Het zeldzame en bijzondere ras heeft nog veel natuurlijke instincten.
Voor alle vragen over lidmaatschap, gezondheidscertificaten, adreswijzigingen, dek- en

secretaris.avls@gmail.com

Correspondentieadres:

De contributie bedraagt € 27,50
per jaar, te betalen voor 1 april.
(nieuwe leden na 1 juli half geld).
Eenmalig inschrijfgeld € 10.
Gezinsleden € 17,50 per jaar.
Raadpleeg de website voor
meer informatie. www.avls.nl
De contributie overmaken op
IBAN banknummer:
NL 77 RABO 0115 957 707
Voor een buitenlandse bankrekening: BIC/Swift Code: RABONL2U

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

Secretariaat AVLS

Jean Sibeliusstraat 33
3069 MJ Rotterdam

Agenda activiteiten AVLS
oktober- november 2018

AVLS wandeling Delft

Op zondag 28 oktober a.s. organiseert de AVLS om 13.30 uur weer een
herfstwandeling in het Abtwoudse bos
te Delft. In dit prachtige natuurgebied
mogen honden los lopen.
Iedereen is van harte uitgenodigd.
Alle info op de website.
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http://avls.nl/
lid-worden-2/

Onder vermelding van:
contributie.

Bezoek ook onze website www.avls.nl.
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Wil je het werk van de
AVLS steunen? Word lid!
Je kunt je aanmelden op:

Ten name van:
Ver. Voor Liefhebbers van
Saarloos.

nestmeldingen en verdere informatie:

Agenda

Lid worden?

AVLS Fokkerscursus
(volgeboekt)

Zondag 4, 11 en 18 november
Locatie: Dogcenter Zaltbommel, Jan
Stuversdreef 4, 5315 NZ Kerkwijk
Driedaagse fokkerscursus van de AVLS
in samenwerking met fokdeskundige
Marjoleine Roosendaal.
Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

In Memoriam Reinier Felder
Het bestuur van de AVLS heeft met
grote verslagenheid kennisgenomen
van het overlijden van Reinier Felder op
13 september 2018.
Reinier was een zeer toegewijd lid van
onze vereniging en was dat vanaf het
eerste uur. Hoewel geen uitgesproken
verenigingsmens, was hij vaak aanwezig op ledenvergaderingen en op
andere bijeenkomsten van de AVLS,
omdat hij het belang daarvan voor ons
kleine ras inzag.

Gelukkig heeft Reinier deze zomer nog
volop van het nest van Ceetah kunnen genieten. Hij wilde ook graag nog
aanwezig zijn op de KCM, maar die tijd
was hem helaas niet meer gegund. We
wensen - ook namens de leden - Agnes, Esther en Simone heel veel sterkte
met dit grote verlies.
Het bestuur.

Nestmeldingen
Hara’s nest

Op 9 juli heeft Hara het leven geschonken aan 1 pup, een wolfsgrauw reutje.
Hara werd op 4 mei gedekt door Legolas. Het pupje werd met een keizersnede gehaald en blijft bij fokster Etta
van der Molen.

Ylva’s nest

In kennel Baka Inu zijn op dinsdag
17 juli 4 pups geboren, 3 teefjes en 1
reutje, alle wolfsgrauw. Ylva werd op
11 april gedekt door Loki. Moeder en
kroost maken het goed. Meer info bij
fokster Esther van Rijnstra of bij dekmeldingen op de site.

Hara

Tluczka’s nest

Op 17 juli heeft Tłuczka 4 pups geworpen. Het waren vier reuen, 3 bosbruin,
1 wolfsgrauw. De vaderhond is Timber.
Info over dit nest bij fokster Esther van
Rijnstra of op de site.

Matsi’s nest

Op vrijdag 20 juli heeft Matsi 7 pups
geworpen: 2 reutjes en 5 teefjes, allen
wolfsgrauw. Het gaat hier om de eerste
generatie met een aangekeurde lookalike hond binnen het AVLS outcrossprogramma, Northern Inuit Dog Finn.
De pups worden ingeschreven in het
G-1 NHSB register. Meer info bij fokster
Suzanne Stoetzer of op onze site.

Ylva

Kangee’s nest

Kangee heeft op 22 juli 6 pups geworpen, 3 teefjes en 3 reutjes, alle wolfsgrauw. Kangee werd op 23 mei gedekt
door Hessel. Neem voor meer informatie over dit nest contact op met fokster
Madeleine Scheeren of kijk op de site.

Matsi

Nieuw leven

Op 19 augustus werd Dusty gedekt
door Horzel. Info over nest en pups via
jasper-hoﬀ@hotmail.com

Kangee

Tłuczka
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Howling by Moonlight
af naar meer dan 10 jaar geleden. Wat is er
ondertussen veel gebeurd. Teveel om hier
op een pagina of twee samen te vatten,
maar laat ik maar een poging doen.

Hoe het begon…

Katleen Wijns

In onze serie buitenlandse
fokkers van de AVLS, vertelt dit
keer Katleen Wijns over haar
passie voor de Saarlooswolfhond. Want ja, ook België behoort tot het buitenland, hoewel
wij dat vaak niet zo ervaren als
we genieten van het Bourgondische leven op de terrassen van
Antwerpen of in de restaurants
van Gent, vrijwel op een steenworp afstand. Dit is het verhaal
van Katleen, de secretaris van
de Belgische Vereniging van
Saarlooswolfhonden.
Toen ik gevraagd werd om een stukje te
schrijven en me als buitenlandse fokker
even voor te stellen, vond ik dat wel fijn om
te doen, maar hoe begin ik eraan? Wel,
mijn naam is Katleen en samen met mijn
4 Saarlooswolfhonden dames woon ik in
Roosdaal, België.
Het is alweer even geleden dat 4 kleine
puppyneusjes heen en weer wriemelden,
en hun weg zochten naar mama. Wat een
heerlijk zicht was dit! Vol trots keek Indira
naar haar kleintjes en daarna naar mij. ‘Ja
hoor schat, ze zijn prachtig!’ zei ik op mijn
beurt meer dan eens vol trots tegen haar.
Daar lagen ze dan, het tweede Howling by
Moonlight nestje. Mijn gedachten dwalen
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Op een regenachtige avond ergens eind
2006 in de klaslokalen van Syntra, waar
ik avondschool hondentrimmen volgde
om zo mijn Engelse Cocker Eska zelf te
kunnen trimmen, sprak een medeleerling
over de Saarlooswolfhond. Ik was meteen
geïntrigeerd, en na de nodige opzoekingen
werd er richting Gent getrokken waar de
Belgische Saarlooswolfhonden Vereniging
met een stand op Beestjes & Baasjes
stond. En zo belandde ik niet lang daarna
op de bank bij Conny en Walter van de
kennel v.h. Callandshof met de mooie
rooie Anoebis op mijn schoot en ik was
verkocht. Het lange wachten kon beginnen
en na een saarloosdoop onder de naam
van Girika Ilyana v.h. Callandshof die op
vakantie mocht komen en me nog meer
overtuigd had, werd op 21 maart 2010
Sarabi (Ceridwen Cara Mo Anam) geboren. Het begin van een verslaving, zoals
bij velen onder ons. Sarabi was en is een
vrij open Saarloos, met een niet altijd even
makkelijk karakter. Ze weet exact wat ze
wil. Maar ze heeft een hart van goud en
zou voor mij door het vuur gaan. Dat heeft
ze al meer dan eens bewezen, maar dat is
een ander verhaal.

zo werd Howling by Moonlight geboren.
Een kennelnaam voor Saartjes met een
knipoog naar mijn Eska.
Gewapend met deze kennis, tal van
lezingen, workshops en alle raad, verhalen,
steun en hulp van de fokkers van Sarabi:
Petra en Susan, en natuurlijk ook van
Conny en Walter werd het eerste nestje
gepland. Op zoek gaan naar een geschikte
reu bleek een hele opgave. Je wilt natuurlijk een goede combinatie maken, eentje
die goed is voor het ras, maar waar je je
zelf ook goed bij voelt. Fokken is en blijft
gokken, dus is het belangrijk om achter je
eigen combi te staan natuurlijk.
Nu nog overloop ik bij de keuze van mijn
reu een hele hoop zaken, de lijnen worden
nagekeken, het uiterlijke maar ook het
karakter van de twee honden wordt beoordeeld en moeten elkaar aanvullen. De
gezondheidstesten worden gedaan en ook
de geschiedenis van de voorouders word
uitgepluisd.
Bij deze beslissing vraag en krijg ik altijd
raad en hulp van onder anderen Conny en
Walter, mensen die al jaren meedraaien en
zoveel bagage en informatie hebben dat
het zonde zou zijn dit niet te gebruiken in
het maken van een geschikte combi.

De Kennelnaam

Ik wist al heel snel dat ik toch mijn steentje
wou bijdragen aan het voortbestaan van
dit prachtige ras. Op zoek naar kennis
schreef ik mij in bij Syntra voor de avondopleiding hondenfokken. Daar hoorde ik
dat je je kennelnaam al kon registreren
ook al was je nog niet direct van plan een
nestje te fokken. Dus begon de zoektocht.
En zo gebeurde het dat op een heldere
avond ik buiten op het terras heerlijk aan
het genieten was van de koude lucht
onder het maanlicht, toen Eska begon te
huilen. Huilen zoals wolven, dat deed ze
wel meer. Ze huilde meer dan Sarabi. En

O-Nestje

Aura

Mijn eerste nestje heeft dan nog even op
zich laten wachten. Sarabi is twee keer
leeg gebleven en met een loopsheid van 1
keer per jaar zit je dan al snel 2 jaar verder.
Met een zieke Eska en de schrik dat Sarabi alleen ging vallen was ik dan maar aan
het uitkijken naar een tweede Saartje. En
zo is uit onverwachte hoek Indira (Jiminy)

in mijn leven gekomen. Geboren op 05
januari 2014 is Indira de Saarloos waar
iedereen je voor waarschuwt. Ze wou niet
onderdoen voor alle verhalen en dat heeft
ze bewezen ook. Maar deze eeuwige pretbek is zo’n schat! Een schuwe maar eens
zo lieve meid!
Ondertussen ging de zoektocht verder
naar een nieuwe geschikte vent voor Sarabi. Mijn oog viel op Django (Yes Djangoonai
Andjing Bastaja) en na de kennismaking
was ik helemaal overtuigd. En zo werden
op 15 april 2015 acht prachtige pups geboren, 4 wolfsgrauwe reutjes, 3 wolfsgrauwe teefjes en één bosbruin teefje.
Een nestje waar ik nu nog ongelooflijk
fier op ben. Alle 8 zijn ze uitgegroeid tot
mooie, gezonde en stabiele Saarloosjes
met elk hun eigen karakter. Mijn eerste
Howling by Moonlight nestje die als O
naam allemaal de naam Odon meekregen,
wat gezegend en beschermd betekent.
Hiervan mocht het bosbruine teefje bij
mama blijven wonen en ze werd Esmée
genoemd, Howling by Moonlight Odon
Esmée. Esmée is een heel zachte meid,
ze is zo ongelooflijk lief! Ze heeft nooit echt
gesloopt, tegengesproken, moeilijk gedaan, kortom het is gewoon een enorme
schat, maar wel vrij schuw. Hoewel je met
geduld en eten zeker wel wat kan bereiken
bij haar.

R-Nestje

Dezelfde zoektocht werd even later in gang
gezet om met Indira een nestje te plannen.
Ze was ondertussen uitgegroeid tot een
prachtige Saarloos dus wou ik daar zeker
mee verder. Lu-Kai Toboe v.h. Callandshof
had mijn hart al gestolen sinds hij geboren
was. Beide door vererving vrij van dwerggen en DM en na alle verdere ‘procedures’
te doorlopen, bleek hij verder ook nog is
een geschikte match te zijn voor Indira.
Wat een geluk! Plannen werden gemaakt,
even uitgesteld door privéomstandigheden maar bloed kruipt waar het niet gaan
kan en zo werden op 25 april 2018 Indira
en Toboe de trotste ouders van 4 wolfsgrauwe pupjes, 3 teefjes en 1 reutje. Mijn
tweede nestje, waar de pups deze keer
de naam Ryoji meekregen wat Japans is

voor schitterend. Deze kleintjes zijn nu 4,5
maand en ze doen het allemaal geweldig
goed! Het is dus weer eens een trotse fokker die dit neerschrijft. Ook van dit nestje
had een kleintje mijn hart veroverd en ze
werd Aura gedoopt, Howling by Moonlight
Ryoji Aura.
Aura, een speciale naam die me niet losliet
na een prachtige foto van Sarabi met
haar gouden aura op het strand! Aura is
een heerlijk pupje, tot nu toe vind ze nog
steeds alles en iedereen leuk en pakt ze
iedereen in die ze tegenkomt.

De toekomst

Hoe zie ik de toekomst, tja dat is een
moeilijke vraag. Eén nestje tegelijk, één
teefje tegelijk. Kijken hoe ze opgroeien,
hoe hun gezondheid is en dan beslissen
of ze zullen ingezet worden voor de fok.
Fokken is zeker niet mijn prioriteit, het is
eerder een uit de hand gelopen hobby.
De kans is heel groot dat een volgend
nestje met Esmée zeker op de planning
komt, maar er is nog niets concreet. Zo
hoop ik mijn steentje te kunnen bijdragen,

hoe klein ook aan de Saarloospopulatie.
Meer diversiteit proberen te verkrijgen en
niet altijd naar dezelfde reuen grijpen is
daar al een stukje van de puzzel van.
Toch is het outcrossproject naar mijn mening niet de enige oplossing. De honden
genetisch in kaart laten brengen, proberen
uit te vissen welke diversiteit er reeds in
zit? Welke andere rassen zijn er onofficieel
al ingekruist? Iedereen die al even meedraait heeft hierover toch al meer dan één
cowboyverhaal gehoord.
Dit is niet alleen mijn standpunt, maar ook
dat van de Belgische Vereniging van Saarlooswolfhonden waar ik ondertussen ook
secretaris van ben. Maar dat is ook weer
een andere discussie. Waar ik wel van
overtuigd ben, is dat ieder op zijn manier
het beste voor heeft met de Saarlooswolfhond en samen kunnen we hopelijk nog
lang verder genieten van dit unieke ras.
Vele groetjes en pootjes,
Katleen, Sarabi, Indira, Esmée en Aura
www.howlingbymoonlight.be
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Kampioensclubmatch 2018
Op zondag 16 september werd
de tweede Kampioensclubmatch gehouden in Hoenderloo. Was de eerste versie twee
jaar geleden al een groot succes, deze keer kon de AVLS
zich, door de vele inschrijvingen, helemaal verheugen op een
hoge opkomst.
Het was dan ook vroeg in de ochtend toen
voorzitter Gerrie Pols zich met een hartelijk
welkomstwoord tot alle aanwezigen richtte

om de dag te openen. Keurmeesters Rony
Doedijns en Ans Schellekens alsmede het
ringpersoneel wijdden zich vol overgave
aan het beoordelen van de Saarlozen.
Niet alleen de honden, maar ook menig
baasje moest zich van zijn of haar beste
kant laten zien om tot een mooie presentatie te komen.
Dat leverde een boeiend en kleurrijk
schouwspel op. Maar liefst 37 reuen en 54
teven werden voorgebracht en gekeurd.
Beste van de show, en tevens CAC, werd

de 17 maanden oude reu Jon Snow Kami
v.d. Zevenhuizerplas (fokker: M. Eggink;
eigenaar E. van Hengst-Pauelsen). Beste
teef, CAC, was MultiCh. Whitefang’s
Arusha Ishani of Angou Loup’s Mountain (fokker en eigenaar C. Schröder).
Wat sfeer en gezelligheid betreft, zijn we
gelukkig allemaal in de prijzen gevallen. De
stands, het café, de outcrossparade, de
vrijwilligers en de vele blijde ontmoetingen
hebben daar zeker aan bijgedragen. Dank
aan allen die er een onvergetelijke dag van
hebben gemaakt.

Keurverslag KCM 2018, Reuen
Keurmeester reuen: Rony Doedijns

Jongste puppyklasse
Lobo’s Legend Donovan Dexter,
eigenaar S. Brümmer
Reu van prima formaat, mooie lichaamsverhoudingen voor leeftijd,
prima beenlengte en bone, mooi mannelijk hoofd, fraai gevormd en geplaatst
mooi oog, prima pigment, scharend
gebit met mooi grote elementen, wat
groot oor, wel mooi gerond en goed
aangezet. Voor leeftijd prima polsen
en voeten, goed in front, moet nog
meer stabiliteit krijgen zowel in stand
als beweging, voor goed achter wat
royaal gehoekt. Typische croup, goede
staartlengte en aanzet, fraaie kleur,
prima conditie, bij momenten al goede
balans in beweging, heeft natuurlijk nog
tijd nodig om uit te zwaren, rastypisch
ringgedrag, ik zie hem op later leeftijd
graag nog eens terug.
1. Veelbelovend
Silva Amica’s Kajos Consho, eigenaar F.F.B.M. Wagemakers
Jonge pup die nog volop in ontwikkeling is, maar voor leeftijd al een
mooi mannelijk geslachtstype met
prima bone en substantie. Voor leeftijd
behoorlijke lichaamsverhoudingen,
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moet nog wat meer beenlengte krijgen,
goed belijnd hoofd, de oren tonen nu
nog wat groot en moeten nog wat in
het hoofd groeien, wel mooi gerond,
mooi geplaatst en gevormd oog, prima
uitdrukking, rastypisch pigment, gebit
is nog volop in ontwikkeling, goede
bovenbelijning, voor en achter goed
gehoekt, fraaie vachtconditie voor
leeftijd, prima kleur, mooie aftekening,
gereserveerd oplettend ringgedrag,
voor leeftijd voldoende in beweging,
moet natuurlijk nog paralleler en krachtiger worden, prima presentatie door de
jonge handler, ik zag hem graag later
nog eens terug.
2. Veelbelovend
Lobo´s Legend Dashiell Cayden
Amaru, eigenaar M. van der Linde
Jonge pup die nog volop in ontwikkeling is, heeft nog veel tijd nodig om te
ontwikkelen zowel in lichaam als gedrag, toont extreem vluchtgedrag, zag
graag zelfs op deze leeftijd wat meer
bone en geslachtstype. Wel goede
been lengte, goed gevormd hoofd dat
iets mannelijker zou mogen, scharend
gebit met goed ontwikkelde elementen,
goed aangezet vrij groot oor dat iets
meer gerond zou kunnen zijn, goed gevormd en geplaatst, middelgroot goed
gekleurd oog. Prima pigment, voor en

achter rastypisch gehoekt, gangwerk
moet nog parallel, krachtiger en vaster,
fraaie kleur, goede conditie, goed
gevormde voeten, ringtraining is zeker
aan te bevelen.
3. Belovend

Puppyklasse
Viggo - Kadin v.d. Kilstroom, eigenaar A.H.L. Dirkzwager
Jonge reu die nog volop in ontwikkeling is, zag graag een iets gestrekter
silhouet, heeft prima beenlengte en
passend bone, zag graag iets meer
lengte in het hoofd, scharend gebit met
mooie grote elementen, oogvorm en
plaatsing is goed, oogkleur is iets donker, goed aangezet vrij groot wat puntig
oor, voor en achter goed gehoekt,
staartdracht kan typischer, wordt nu
met open krul over de rug gedragen,
typisch in beweging, lichtvoetig met
voldoende paslengte, fraai ringgedrag,
wat compacte voeten, donker wolfsgrauw met masker, prima presentatie
en ringgedrag, voldoende rastypische
kenmerken in het totaalbeeld.
1. Belovend
Atlas-Kadin v.d. Kilstroom, eigenaar M. Saarloos
Jonge reu die nog volop in ontwikkeling

is, goede beenlengte en passend bone,
voor voldoende, achter wat spaarzaam gehoekt, wat compacte voeten,
zag graag wat gestrekter hoofd met
wat meer lengte en iets paralleler in
voorsnuit, wat sterk geronde schedel,
vrij duidelijke stop, goed gevormd en
geplaatst oog dat ik graag wat lichter
zag, middelgroot oor goed aangezet,
licht gerond, duidelijk masker, donker
wolfsgrauw, scharend gebit met mooie
grote elementen, goede boven- en onderbelijning voor leeftijd, goed lichaam,
staartdracht wat hoog en in lichte krul
over rug gedragen, fijn ringgedrag, voldoende lichtvoetig in beweging, prima
presentatie.
2. Belovend

Jeugdklasse
Jon Snow Kami v.d. Zevenhuizerplas,
eigenaar E. van Hengst-Pauelsen
Reu van 17 mnd, van mooi type en
totaalbeeld, prima lengte en hoogte
verhouding, mooie beenlengte, aantrekkelijk hoofd met fraaie verhouding
in voorsnuit, stop, schedel, prima gebit
mooie elementen, heel mooi oog in
vorm en aanzet, typisch van kleur,
mooie lichte stop, voor en achter goed
gehoekt, in stand goede boven-en
onderbelijning, lichtvoetig in beweging
met voldoende paslengte, tijdens het
gaan goede boven en onder belijning,
goede polsen en voeten, mooie kleur
en conditie, typisch in ring gedrag,
goede presentatie.
1. Uitmuntend, CAC, Beste reu, Beste
jeugd, Best in Show
Wolﬁnity’s Drag Queen, eigenaren
E. & L. Buisseret-van Hoof
Reu van goed formaat, donker bosbruin, is nog volop in ontwikkeling, van
mooi type, prima beenlengte en goede
lichaamsverhoudingen, fraaie hals,
goede boven en onderbelijning, goed
ontwikkelde ribbenkorf qua diepte en
lengte, correct in croup, staart aanzet en staartlengte, fraai belijnd reuen
hoofd van goede lengte, scharrend

gebit, goed aangezet en gedragen,
mooi gerond middelgroot oor, goed
geplaatst en gevormd licht oog, typisch
in uitdrukking, prima voeten en polsen,
aantrekkelijk in kleur, moet in gangwerk
nog iets meer stuwing en lengte krijgen, aantrekkelijke vertegenwoordiger
van het ras.
2 Uitmuntend
Oberon, eigenaar M.J.L. van der
Vorst - Aessing
Reu van 14 mnd van mooi type en
totaalbeeld, voldoende bone en substantie voor leeftijd, prima lichaamsverhoudingen in hoogte en lengte, mooie
beenlengte, voldoende mannelijk hoofd
met goede schedel, stop en voorsnuit,
prima pigment, correct scharend gebit,
iets schelpachtig oor, fraaie oogvorm
qua plaatsing en kleur, prima uitdrukking, voor en achter goed gehoekt,
mooie polsen en voeten, prima croup /
staartaanzet / dracht en lengte, prima
conditie, mooie kleur, mooi lichtvoetig gangwerk, prima boven belijning

tijden het gaan, innemend ringgedrag,
relaxed maar oplettend, prima voor
gebracht.
3 Uitmuntend
Beer, eigenaar J. Helbers - Keizer
Middelgrote reu met voldoende geslachtstype, voor een reu zag ik graag
iets meer bone, prima beenlengte,
goede polsen en voeten, mooi belijnd
hoofd van goede lengte, prima schedel
en snuitvorm, scharend gebit met grote
elementen, mooi gevormd-geplaatst
rastypisch oog met fraaie uitdrukking,
goed aangezet en gedragen oor, licht
geronde croup met goede staartaanzet en -lengte,voor goed / achter
royaal gehoekt, fraaie vachtkwaliteit en
kleur, lichtvoetig in de beweging met
voldoende paslengte, prima bovenbelijning bij het gaan, rastypisch ringgedrag, prima presentatie.
4 Uitmuntend
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Kerberos Miraja, eigenaren E. & L.
Buisseret - van Hoof
Krachtige reu, mannelijk in totaalbeeld,
maar heeft een wat grof hoofd, krachtige brede schedel, voldoende lengte
in het hoofd, goede oogvorm met
typische oogkleur, mooi pigment, prima
gebit met mooie grote elementen,
typisch in oordracht en -aanzet, iets
gerond, prima lichaam qua diepte en
lengte, voor en achter goed gehoekt,
goede staartaanzet en dracht, goede
staartlengte, gangwerk kan wat paralleller en lichtvoetiger, heeft wat meer
ringtraining nodig, prima vacht kwaliteit
en kleur.
Uitmuntend
Harawyn Polderwolf Charlie Kenji,
eigenaar E.J.A. van der Molen
Reu van mooi type, goed van formaat,
goede beenlengte en bone, mannelijk
hoofd, vrij groot en iets puntig oor,
prima schedel en voorsnuit, fraaie
oogvorm, mooie kleur, typisch pigment,
goede uitdrukking, voor en achter
goed gehoekt, zag graag iets krachtiger voeten, voldoende stabiliteit in het
front, lichtvoetig in beweging met prima
paslengte, prima staartdracht en lengte, mooie kleur en conditie, innemend
ring gedrag, heeft wat slag en de beharing is wat grof. Prima voor gebracht.
Uitmuntend
Jamie Malik v.d. Zevenhuizerplas,
eigenaar J.P. Hempenius
Reu van goed formaat, met passend
bone en goede beenlengte, goede
lichaamsverhoudingen in hoogte en
lengte, hoofd met voldoende lengte
en mannelijkheid, goede schedel /
voorsnuit / stop, scharrend gebit met
mooie grote elementen, goed aangezet
middelgroot, goed gerond oor, goed
gevormd en geplaatst licht oog met
typische expressie, lichtvoetige beweging, schiet bij momenten in de rem en
wil dan niet meer verder, voor en achter
goed gehoekt, rastypische goede
staart aanzet en lengte, goede croup,
mooie kleur, prima conditie, zou nog
iets meer front breedte kunnen krijgen.

10
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Reu van mooi type die vandaag niet wil
lopen, de handler doet wel zijn uiterste
best om dit te bewerkstelligen.
Zeer goed
Crescent Meks Netis Tala, eigenaar
E.A.J. van de Waarsenburg
Middelgrote, bosbruine reu die nog
volop in ontwikkeling is, voldoende
beenlengte, graag iets meer bone, is
nog wat onwennig in de ring, goede
lengtehoogte verhouding, ringgedrag
is erg ongedurig, trekt achterhand wat
rond, goede hoofdvorm, scharend gebit, goede oogvorm en kleur, wat groot
oor, moet nog meer stabiliteit in front,
gangwerk nog niet regelmatig en lichtvoetig, voor en achter goed gehoekt,
heeft nog veel tijd nodig om rondom uit
te zwaren en meer stabiliteit in ringgedrag te krijgen. Prima kleur en conditie,
kan sterker inhaken.
Goed
Harawyn Polderwolf Charming
Nero, eigenaar E. Anthonio
Middelgrote reu, voldoende typisch in
silhouet, zag graag iets betere lengte hoogte verhoudingen, wat sterk
gehoekt in achterhand, normaal in
voorhand, trekt de bovenbelijning wat
rond in het gaan, goed gebit, voorsnuit
kan wat voller, goed pigment, oogkleur
kan wat lichter, oogvorm is in orde, wat
puntig oor wat ook flink ontwikkeld is,
gangwerk kan wat stabieler en meer
parallel, draait wat sterk uit in front,
voldoende typisch ringgedrag.
Goed
Kalyke, eigenaar M. Barinova
Absent

Tussenklasse
Cool Chico Connor Cium Bastaja,
eigenaar T. Hoogenboom
Mooie reu van prima type, mooi
mannelijk totaalbeeld, prima lichaamsverhoudingen, mooi mannelijk hoofd,
prima schedel / stop / voorsnuit, goed
gevormd en geplaatst licht oog met
prima uitdrukking, mooie volle voor-

snuit, prima pigment, mooi front, voor
en achter rastypisch gehoekt, prima
lichaam en bovenbelijning, lichtvoetig in
de beweging, mooie staartactie tijdens
het gaan, fraaie kwaliteit en kleur,
goede voeten, prima presentatie en
ringgedrag.
1 Uitmuntend
Silva Amica´s Beloved Brenin, eigenaar S. Alblas
Bosbruine reu van een mooi type
en totaalbeeld, goede lengtehoogte
verhouding, prima beenlengte en bone,
mannelijk hoofd met goede verhouding
in voorsnuit, stop en schedel, fraai gevormd oog van goede kleur en uitdrukking, vrij groot iets puntig oor, prima
gebit met mooie grote elementen, voor
en achter rastypisch gehoekt, goede
hoeken, verende polsen, goed ontwikkeld lichaam, voldoende lichtvoetig in
beweging, met typische staartdracht
tijdens het gaan, goede staartlengte,
mooie vacht, goede structuur, typisch
ringgedrag.
2 Uitmuntend
Cool Cooper Cuan Cium Bastaja,
eigenaar P. Roelandt
Reu van goed formaat, goede beenlengte en lichaamsverhoudingen, zag
graag iets stabiliteit in front, in stand en
beweging, goed gehoekt in voorhand,
mannelijk hoofd, goede schedel en
voorsnuit, goed gevormd en geplaatst
licht oog met prima uitdrukking, scharend gebit met mooie grote elementen,
prima pigment, kan wat sterker in polsen en voeten, middel groot iets puntig
oor, gangwerk kan iets lichtvoetiger,
kan wat meer balans zitten in bewegingen. Ik adviseer ringtraining, fraaie
vachtkwaliteit en kleur, prima conditie.
3 Zeer goed

Openklasse
Topaas van Gaia’s Wolvenhof, eigenaar I. Pompen
Vierjarige reu van goed formaat en
type. Mooi mannelijk totaalbeeld met
goede lichaamsverhoudingen. Pri-
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ma bone en beenlengte, correcte
lichaamsverhoudingen. Mannelijk hoofd
met goede lengte, mooie wigvorm,
scharend gebit met goede elementen,
goed pigment, rastypisch oog qua
vorm / kleur / plaatsing. Tikkeltje te
gerond in croup, prima lichaamsontwikkeling, mooie staartlengte, schitterende vachtkwaliteit in structuur / kleur
/ kleurverdeling. Lichtvoetig gangwerk
met goede paslengte. Uitnemend ringgedrag, prima presentatie.
1 Uitmuntend
Sir Brego v.d. Zevenhuizerplas,
eigenaar N. J. Roos
3,5 jarige reu van mooi type en totaalbeeld, prima beenlengte, mooie lengtehoogteverhouding, fraai belijnd hoofd,
goede schedel, prima stop en voorsnuit, mooi gevormd en geplaatst rastypisch oog met typische uitdrukking,
mooi pigment, vrij groot iets puntig oor,
voor en achter rastypisch gehoekt,
prima polsen en voeten, mooi lichtvoetig gangwerk met prima paslengte,

tikkeltje vrolijke staartdracht tijdens het
gaan, prima in front. Fraaie vachtconditie en kleur, innemend ringgedrag.
2 Uitmuntend
Koning Horzel v.d. Zevenhuizerplas,
eigenaar. L.C. van Vugt
Reu van mooi type en totaalbeeld,
prima beenlengte, mooie lichaamsverhoudingen, mooi mannelijk hoofd van
prima lengte, mooie schedel / stop
en voorsnuit, vrij groot wat puntig oor,
fraai oog qua vorm , kleur en plaatsing, mooi pigment, voor en achter
rastypisch gehoekt, prima lichaam,
mooie boven en onderbelijning, fraaie
staartdracht en lengte, mooi lichtvoetig
parallel gangwerk met goede paslengte. Schitterende vachtkwaliteit en
kleur. Innemend ringgedrag en goede
presentatie.
3 Uitmuntend
Brand Tunka v.d. Zevenhuizerplas,
eigenaar. E. C. Geluk
Reu van een heel mooi type en totaal-
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beeld, mooie lichaamsverhoudingen,
prima beenlengte, voor goed gehoekt,
achter royaal gehoekt, prima croup en
staartlengte, goed gevormde polsen en
voeten, heel fraai hoofd. Fraaie schedel
/ stop / voorsnuit, heel mooi oog qua
vorm, kleur en plaatsing, mooi oor, zeer
rastypisch in uitdrukking, fraaie vachtkwaliteit, hele mooie kleur, voldoende
lichtvoetig in de beweging, uitnemend
ringgedrag, prima presentatie.
4 Uitmuntend
Chumani’s Jiro Raven Loki, eigenaar R. L. Hartsuiker
Reu van prima formaat en type, prima lengtehoogte verhouding, fraaie
boven- en onderbelijning, voor en
achter prima gehoekt, goede croup,
rastypische staartaanzet, goede lengte,
mooi mannelijk hoofd, goede schedel /
voorsnuit en stop, mooi pigment, fraai
gevormd en geplaatst licht oog met
goede uitdrukking. Mooi gevormd oor,
goede aanzet. Prima polsen en krachtige voeten, prima lichaamsontwikkeling,
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gaat voldoende lichtvoetig, zou iets
meer paslengte kunnen hebben. Prima
vachtkwaliteit, prima conditie. Innemend ringgedrag.
Uitmuntend
Karolottes Kay Malik, eigenaar E.
Rademaker
Reu van een mooi type. Prima beenlengte en lichaamsverhoudingen, mooi
mannelijk hoofd met prima schedel /
stop / voorsnuit, fraai gevormd oog
met rastypische kleur en uitdrukking,
prima gebit met mooie grote elementen. Rastypisch oor qua grootte / vorm
en plaatsing, voor en achter goed gehoekt, prima lichaamsontwikkeling en
bovenbelijning, lichtvoetig in beweging,
gaat moeiteloos met goede staartactie.
Fraaie vacht en kleur. Prima ringgedrag
en presentatie.
Uitmuntend
Baldur v.d. Zevenhuizerplas, eigenaar F. Gest
Reu van goed formaat, goede beenlengte, passend bone en substantie,
wat grof hoofd, krachtige schedel,
scharend gebit, goed pigment, goede
oogvorm kleur en uitdrukking, goed
lichaam, is wat nauw achter en kan
vanuit de achterhand wat meer stuwkracht laten zien, gangwerk van opzij
is voldoende en goede bovenbelijning,
kan wat meer stabiliteit in front hebben
in beweging, prima voeten en polsen,
fraaie vacht qua kleur en conditie. Prima ringgedrag en presentatie.
Zeer goed
Blij Bardoul Bersifat Bastaja, eigenaar M. Esmeijer
Reu die wat ongedurig is in de ring.
Wat zwaar lichaam t.o.v. beenwerk.
Voor en achter goed gehoekt. Hij
kan wat sterker in polsen en voeten,
zag graag een iets vollere voorsnuit,
scharend gebit, goede schedel, mooi
gevormd en geplaatst rastypisch oog
van prima kleur, voldoende typisch oor,
fraaie vachtkwaliteit en kleur, bosbruin,
gangwerk zou iets meer paslengte kunnen hebben en lichtvoetiger gaan.
Zeer goed
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Howling By Moonlight Odon Rye,
eigenaren P.& L. Wouters - Rodeyns
Vrij zware en wat grove reu, krachtig
reuenhoofd met vrij zware schedel, zag
het hoofd graag iets wigvormiger, prima
pigment, oogvorm is in orde, kleur kan
iets donkerder, iets breed geplaatst
oor, voor en achter goed gehoekt, wat
massaal in lichaam, fraaie vachtkwaliteit
en kleur. Gangwerk kan wat lichtvoetiger en paralleler, zag graag iets meer
staartlengte. Voldoende presentatie en
ringgedrag.
Zeer goed
Howling By Moonlight Odon Weylin,
eigenaar M.C. Hol
Reu van goed formaat en type, hoofd
kan iets markanter belijnd, prima beenlengte en lichaamsverhoudingen, goed
ontwikkeld lichaam, voor en achter
rastypisch gehoekt. Goede croup,
staartaanzet en staartlengte, mag
ietsjes strakker in polsen en voeten,
zag graag iets meer wigvorm in hoofd,
prima pigment, scharend gebit, oog
kan een fractie lichter, gangwerk kan
iets beter, stabiliteit in front paralleler en
krachtiger.
Zeer goed
Karolottes Midas Mazzel, eigenaar
M. Meijer
Reu van mooi type, prima maat en
lichaamsverhoudingen, prima beenlengte en bone, mannelijk hoofd met
goede schedel en voorsnuit, mooi pigment, scharend gebit met mooie grote
elementen, typische oogkleur, mooi
gevormd en geplaatst oor, iets te sterk
hellend bekken, zou iets sterker kunnen zijn in de polsen en voeten, fraaie
vachtkwaliteit en kleur. Rastypisch ringgedrag. Gangwerk kan met iets meer
paslengte, paralleler en vloeiender.
Zeer goed
Hadi Hessel v.d. Scheldeschorre,
eigenaar P. Wiersma
Flinke reu met goede lichaamsverhoudingen, passend bone, mooi mannelijk
hoofd met voldoende wigvorm, mooi
gevormd tikkeltje groot licht oog, prima

voorsnuit, scharend gebit met mooie
grote elementen, sterk geronde croup,
voor en achter voldoende gehoekt,
achterhand is wat ondergeschoven,
goede kleur en vachtkwaliteit, gangwerk kan wat meer paslengte hebben
en vloeiender in beweging, innemend
ringgedrag, prima presentatie.
Zeer goed
Blij Borodin Bersifat Bastaja, eigenaar J.H.C. Verberne
Reu van 2 jaar en 9 maanden met voldoende bone en substantie, behoorlijke
lichaamsverhoudingen, goed gevormd
hoofd met goede schedel en voorsnuit,
prima gevormd oog, mooie oogkleur,
graag meer stabiliteit in front, in stand
en beweging. Bovenbelijning kan wat
strakker en rechter, zag graag iets sterkere polsen en voeten, voor en achter
goed gehoekt, prima vachtkwaliteit
en kleur. Gangwerk kan iets meer in
balans, lichtvoetiger en paralleler. Prima
presentatie en ringgedrag.
Zeer goed
Hadi Chakka v.d. Scheldeschorre,
eigenaar S.A.M. Schouwenaars
Reu van 4 jaar die in welgedane conditie wordt voorgebracht, zag graag
een wat sterkere bovenbelijning, draait
licht uit in front, voor en achter goed
gehoekt, goede staartaanzet maar ik
zag graag iets meer staartlengte, mannelijk hoofd, goed pigment, licht oog
voldoende in expressie, wat puntig oor,
gangwerk kan wat lichtvoetiger met
wat meer paslengte, voldoende stabiel
ringgedrag.
Goed
Lobo’s legend Butterﬂy Bor, eigenaar A. G. F. Dinnessen
Flinke reu, wat grof in hoofd, goede lichaamsverhoudingen, krachtige
schedel, zag graag iets meer wigvorm
in het hoofd, scharend gebit met grote
elementen, goede oogvorm en kleur,
prima pigment, nog erg onstabiel in
front zowel in stand als beweging,
fractie lange lendenen, goede ribbenkorf, gaat vrij gemakkelijk in telgang,

gangwerk kan lichtvoetiger en paralleler. Super vachtkwaliteit, mooie kleur,
vrolijke staartdracht. Innemend ringgedrag, goede presentatie.
Goed

kleur en conditie, goed pigment, gangwerk is voldoende lichtvoetig alleen
achter wat nauw. Kan in front wat meer
kracht hebben tijdens de beweging.
Niet te beoordelen

Accidently in Love Second Sony,
eigenaar M. Drop
Wat onstuimige reu, goed van formaat,
zag graag wat meer stabiliteit in front,
normale hoekingen voor en achter, licht
gestrekt in silhouet, goed belijnd hoofd,
goede oogvorm maar kleur kan fractie
lichter, scharend gebit met grote elementen, prima pigment, goed aangezet
en gedragen oor, gangwerk kan meer
parallel, betere balans en lichtvoetiger,
goede vachtkwaliteit.
Goed

Karolottes Mats Maximus, eigenaar
H. Tjepkema
Absent

Karuk, eigenaar L. Bosscher
Ik geef deze reu de kwalificatie NTB
omdat de eigenaar het gebit niet kan
laten zien en de reu heftig grommend
protesteert. Ik adviseer ringtraining.
Goede lengte- hoogteverhouding,
goede beenlengte, bovenbelijning kan
rechter, voor achter normaal gehoekt,
kan iets sterker in de polsen, voldoende typisch hoofd, licht geronde schedel, typisch oog qua vorm en kleur,
wat laag aangezet en breed oor, goede

Kampioensklasse
Lyco v.d. Wolfsdreuvnik, eigenaar
R.P. Hoving
Reu van mooi type en totaalbeeld,
mooi bone en prima lichaamsverhoudingen, fraai hoofd, mannelijk met
prima schedel en voorsnuit, mooie
oogvorm, kleur kan fractie lichter, prima
gebit met mooie grote elementen,
typische uitdrukking, mooi pigment,
prima lichaam boven en onderbelijning,
voor en achter goed gehoekt, goede
polsen en voeten. Fraaie vachtkwaliteit
en kleur, lichtvoetig in beweging met
goede paslengte, rastypisch ringgedrag, prima presentatie.
1 Uitmuntend

Veteranenklasse
Skôn Soerabaya Siep Bastaja, eigenaar J.W. Mutsaers
Fraaie reu van 11 jaar, van prima
formaat en type, mooie lichaamsverhoudingen, prima bone en substantie,
goede lengtehoogte verhoudingen,
passend bone, zou iets strakker kunnen zijn in polsen. Goede voeten. Mooi
mannelijk hoofd, oogkleur kan iets
lichter, oogvorm is goed, scharend gebit, prima voorsnuit. Voldoende typisch
oor, toont lichte tremor in achterhand.
Prima croup, staartaanzet en dracht.
Fraaie vachtkwaliteit en kleur, goede
structuur, lichtvoetig in beweging. Innemend ringgedrag.
1 Uitmuntend
Bersifat Anak Una Neshoba, eigenaar M.J. Aben
Reu van negen jaar, goed van formaat,
wat zwaar in lichaam, voldoende strakke bovenbelijning voor leeftijd, voor en
achter goed gehoekt, goed gevormd
hoofd, oogkleur kan een fractie lichter,
scharend gebit, goed geplaatst en
gevormd oor. Toont licht tremor aan de
achterhand, prima lichaam voor leeftijd,
fraaie vachtkwaliteit en kleur, gangwerk
voor leeftijd voldoende. Innemend
ringgedrag.
2 Zeer goed

Keurverslag KCM 2018, Teven
Keurmeester teven: Ans Schellekens
NB de jongste puppyklasse en puppyklasse teven werden gekeurd door
Rony Doedijns

Jongste puppyklasse
Howling by Moonlight Ryoji Aura,
eigenaar K. Wijns
Teefje van heel mooi type, nog volop in
ontwikkeling, zeer aantrekkelijk in silhouet, mooie beenlengte met passend
bone en substantie voor leeftijd, goede
boven- onderbelijning voor leeftijd, pri-

ma polsen en voeten, vrouwelijk hoofd
met goede verhoudingen in voorsnuit,
stop en schedel, middelgroot mooi
gerond oor, fraai gevormd rastypisch
oog van mooie kleur, scharend gebit
met mooie grote elementen, voor en
achter rastypisch gehoekt, rastypische
staartaanzet, prima lengte, fraaie vacht,
prima kleur, opmerkelijk in beweging
voor leeftijd, innemend ringgedrag,
voldoende gereserveerd, aantrekkelijke
jonge teef die ik later graag nog eens
terugzie.
1 Veelbelovend, Beste jongste puppy

Silva Amica’s Wyakin Cherokee,
eigenaar R. Leemans
Leuke teef die nog volop in ontwikkeling is, maar met aantrekkelijk
totaalbeeld. Zeer innemend rastypisch
ringgedrag, oplettend, passend bone
en substantie, prima vrouwelijk rastype, aantrekkelijk belijnd hoofd met
prima verhouding in voorsnuit / stop en
schedel. Prima gerond oor, prima pigment en uitdrukking, mooi oog, gebit
is in ontwikkeling, voor en achter goed
gehoekt, prima lichaamsontwikkeling.
Prima croup, staartaanzet en staartlengte. Hele mooie kleur, prima vacht
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en conditie, lichtvoetig in beweging,
prima ringgedrag, ik zie haar op latere
leeftijd nog graag eens terug. Aantrekkelijke vertegenwoordiger van het ras.
2 Veelbelovend
Howling by Moonlight Ryoji Pua,
eigenaar A. Seeuws
Teefje die nog volop in ontwikkeling
is van heel mooi type en totaalbeeld
voor leeftijd, vrouwelijk in verschijning,
passend bone, prima beenlengte en
goede lichaamsverhoudingen, de oren
tonen nu nog wat groot en wat smal,
wel gerond, correcte ooraanzet, heel
fraai oog qua vorm, plaatsing en kleur.
Prima pigment, gebit is nog volop in
ontwikkeling, fraaie boven en onderbelijning in stand, rastypisch gehoekt voor
en achter, mooie staartlengte en bevedering, goed gevormde voeten, fraaie
vachtkwaliteit en kleur, voor leeftijd al
mooi lichtvoetig en vrij in de beweging,
moet nog wel stabieler worden. Eigenaar moet gebit tonen nog wat oefenen, aantrekkelijke pup die ik graag op
latere leeftijd nog eens terugzie.
3 Veelbelovend

Jeugdklasse
Lobo’s Legend Clearly Fame Cayomi, eigenaar P. Gerke
14 mnd. wolfsgrau, sehr schönes Rassetype, schöne Oberlinien, sehr schöne
Hündinenkopf, schöne Ausdruck,
korrekte Ohren, schöne wigvormige
Kopf, Augen akzeptabel, nicht dunkler
werden, schönes Pigment, Scherengebiss, vorzügliche Winklungen, etwas
kompakte Füβen, Brustkorpf ausreichend entwikkelt fur ihre Alter, schönes
Haarkleid und Farbe, vorzügliches.
Gangwerk, schön presentiert.
1 Uitmuntend
Harawyn Polderwolf Cute Meagan,
eigenaar E.J.A. van der Molen
15 mnd. Wolfsgrauw, mooie vrouwelijke ranke verschijning, goede
lichaamsverhoudingen, ovaal bot,

mooie vrouwelijke expressie, goed geel
oog, schaargebit, mooi masker, prima
hoekingen, goede voeten, voor leeftijd
mooi passend lichaam, prima staartdracht, mooie vacht, laat al heel mooi
zuinig gangwerk zien, toont rastypisch
gedrag.
2 Uitmuntend
Brienne v.d. Zevenhuizerplas, eigenaar M. Schipper
17 mnd. Bosbruine teef, mooi formaat, voor leeftijd mooi ontwikkeld,
vrouwelijke expressie, correct aangezet flink formaat oor, wat wijd gedragen. Schaargebit, goede hoekingen,
ovaal bot, prima staartdracht, moet in
lichaam nog verder ontwikkelen, mooie
vacht, goede conditie, goede staartdracht. Toont al heel mooi soepel zuinig
gangwerk.
3 Uitmuntend
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Joni-Kadin v.d. Kilstroom, eigenaar
J.J. van Bronswijk
Jonge teef volop in ontwikkeling, zag
haar graag met iets gestrekter silhouet, maar ze heeft prima beenlengte,
passend bone en substantie, goede
polsen, middellange voetvorm, voor
leeftijd prima boven- en onderbelijning,
zou een hoofd kunnen hebben met iets
meer lengte en parallelle lijnen, masker, duidelijke stop, goede oogvorm,
oogkleur moet lichter, goed aangezet
middelgroot iets puntig oor, scharend
gebit met goede elementen, goed
pigment, goede kleur, prima conditie,
fraai ringgedrag, wordt prima voorgebracht door de jonge handler, wat hoog
aangezette, licht gekrulde staart die
over de rugbelijning gaat, lichtvoetig in
de beweging.
1 Belovend
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Salo, eigenaar N. de Boer
15 mnd, wolfsgrauw, voor leeftijd
flinke teef, nog vrouwelijke expressie in
hoofd, mooi gevormd goed aangezet
oor, geplaatst geel oog, mooi pigment,
schaargebit, prima lichaam, goede
hoekingen en voeten, Hubertusklauwen, prima vacht en vacht kleur, mooie
staart, toont zich vriendelijk, moet nog
wat vaster worden in gangwerk.
4 Zeer goed
Charon, eigenaar B.L.H. Mokveld
13 mnd. wolfsgrauwe teef, voor leeftijd
al ver ontwikkeld,vrouwelijke expressie,
mooi geel oog, prima oor, wat veel
stop, schaargebit, wat compact in
bouw, al stevig lichaam, achter meer
hoeking dan voor, mooie vacht, soepel
gangwerk, toont zich vriendelijk.
Zeer goed
Miyax Romy Schneider, eigenaar
G. Pols
15 mnd. Bosbruin, goed formaat, goed
ontwikkeld voor leeftijd, vrouwelijke
expressie, goede verhouding voorsnuit
/ schedel, goed aangezet oor van flink
formaat, mooi gekleurd oog iets rond.
Schaar gebit, goede hoekingen, stevige
voeten, mooie vachtstructuur, prima
staartdracht, in aanleg al goed
gangwerk, goed gedrag.
Zeer goed
Sansa Stark v.d. Zevenhuizerplas,
eigenaar I.J. van der Horst
16 mnd. Wolfsgrauw, flinke teef voor de
leeftijd, goede verhouding in hoofd met
zeer vloeiende stop, goed gevormd
geel oog, prima pigment, schaargebit,
goede hoekingen, al goed ontwikkeld
lichaam, mooie vacht, prima staartdracht, nog heel erg los in voorhand
en overstapt bij het draven, toont zich
goed.
Zeer goed
Beauchamp v.d. Zevenhuizerplas,
eigenaar L. Kuil
16 mnd. Wolfsgrauwe teef, al zeer flink
voor leeftijd, expressief in hoofd nog
net vrouwelijk, wel goede verhouding

voorsnuit / schedel, goed aangezet
flink oor, iets ronde schedel, goed
gevormd geel oog, schaargebit, ovaal
bot, stevige compacte voeten, goede
hoekingen. Voor leeftijd goed ontwikkeld lichaam, mooi gespierde ledenen,
prima staartdracht, hubertusklauwen,
prima vacht, gangwerk wat gebonden
en moet nog vaster worden.
Zeer goed
Phobos, eigenaar M. Esmeijer
15 mnd. Voor leeftijd al hele flinke
teef, correct aangezet oor, iets wijd
gedragen. Geel oog, goed pigment en
schaar gebit, schedel mag iets vlakker
worden, goede hoekingen, stevige voeten, mooie lange staart, prima vacht,
moet in gangwerk nog vaster worden,
toont zich goed.
Zeer goed
Miyax Grace Kelly, eigenaar G. Pols
15 mnd. Bosbruin, zeer vrouwelijk totaalbeeld, prima vrouwelijke expressie,
goede verhouding schedel / voorsnuit,
wat rond geel oog, goede oor aanzet,
schaar gebit, bromt bij tonen gebit, prima ovaal bot, hazevoeten, voor leeftijd
goed ontwikkeld lichaam, achter meer
hoeking dan voor, prima staartdracht,
goede vachtstructuur, bosbruin toont
tikje donker, moet in gangwerk nog
vaster worden.
Goed
Arya v.d. Zevenhuizerplas, eigenaar
L. Reinders
17 mnd. Wolfsgrauw, flink formaat,
stevige teef, goed kosthuis, krachtig
hoofd, goede verhoudingen, geel, wat
rond oog, schaargebit, wat losse lip,
zeer krachtige voorsnuit, goede hoekingen, compacte voeten, op dit moment
zwaar in lichaam, goede staartdracht,
goede vacht, gangwerk wat gebonden,
toont gewicht tijdens gaan, zeer open
en vriendelijk.
Goed
Arista, eigenaar E. Siteur - van
Rijnstra
Bijna 1 jaar oude teef, wolfsgrauw,

prima formaat, vrouwelijke ranke verschijning, nog wat smal, zeer vrouwelijke expressie in hoofd, schedel mag
nog wat vlakker worden, schaar gebit,
gromt bij tonen gebit, vrij donker oog,
wat losse lip. Moet in lichaam nog
uitzwaren, is nog wat vlak, achter meer
hoeking dan voor. Zeer lange benen,
lijkt hoogbenig, in gangwerk nog erg
los en neiging tot krabben, vindt het
erg spannend in de ring.
Goed
Casey Emilia Netis Tala, eigenaar
P.J.A.M. van der Ceelen
Wolfsgrauw teefje, net aan de maat,
compact gebouwd, goede boven
belijning, zeer vrouwelijk hoofd, wat
hoog aangezet oor, oog net voldoende
geel, gebit niet te beoordelen, verlaat
twee keer de ring, prima hoekingen,
passend lijf, compacte voeten, mooie
vachtkleur, maar wat ruig. Laat gangwerk niet goed zien, moet heel erg
wennen aan ringgebeuren.
Niet te beoordelen
Qi Quella of Wolfs Whisper, eigenaar A. Lambaerts
11 mnd. Goed formaat, onvoldoende
rastypisch in totaal beeld, mist rastypische expressie in hoofd, oog nogal
donker, schaargebit, goed pigment,
toont oordracht niet, bot niet ovaal,
compacte voeten, goede hoekingen,
prima lichaam, mooie vacht. Toont soepel maar niet rastypisch gangwerk.
Matig

Tussenklasse
Whitefang’s Coco Chanel Jolie of
Angou Loup’s Mountain, eigenaar
S. Sass
22 mnd. Wolfsgrauw, ranke wolfachtige
verschijning, expressie vrouwelijk hoofd
met correcte wigvorm, prima oor,
mooi geel goed geplaatst oog, goed
pigment, schaargebit, mooi lichaam,
uitmuntende hoekingen, mooie vacht,
uitmuntend gangwerk, rastypisch gedrag, goed gepresenteerd.
1 Uitmuntend
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Silva Amica’s Beautiful Bonne,
eigenaar S.A. van Maurik
Goed totaalbeeld, goede lichaambelijningen, verhouding schedel / voorsnuit
voldoende. Goed geplaatst geel oog,
correcte ooraanzet en gedragen, goed
pigment, correcte hoekingen, goede
voeten, goed lichaam, prima vacht,
draagt staart goed tijdens gaan, moet
nog wat wennen aan gebeuren in de
ring.
2 Uitmuntend
Falada Dayanara de in Fine Mundi,
eigenaar A. Wolf
21 mnd. Zeer krachtig gebouwde teef,
nog wel vrouwelijke expressie, mooi
masker, ooraanzet correct, iets groot
en wijd gedragen, donkergeel oog,
goed geplaatst, compacte voeten,
goed ontwikkeld lichaam, prima staartdracht, mooie vacht, vlot gangwerk dat
wel lichtvoetiger mag zijn, toont zich
zeer vriendelijk.
3 Uitmuntend
Cool Charu Cailin Cium Bastaja,
eigenaar M.H.J. Spoorenberg
20 mnd. Wolfsgrauw, al goed ontwikkelde teef, vrouwelijk hoofd, compacte
voorsnuit, iets ronde schedel, geel oog,
goed pigment, correcte ooraanzet en
dracht, tanggebit, stevig bot, goed
ontwikkeld lichaam, goede hoekingen,
prima vacht. Vlot gangwerk.
4 Zeer goed
Khalibisnya Maginwulf Mooryn,
eigenaar C. de Graaﬀ
21 mnd. Al ver in ontwikkeling, vrouwelijk hoofd, onderkaak te kort (ongeval),
neusbrug loopt af, goede schedel,
mooi licht oog, beetje rond, correct
aangezet en gedragen oor, prima ontwikkeld lichaam, correcte hoekingen,
goede staartdracht, mooie vacht, soepel gangwerk, wat koehakkig achter,
zeer vriendelijk, goed gepresenteerd.
Zeer goed
Cool Chica Chawa Cium Bastaja,
eigenaar M.J. van IJzendoorn
20 mnd. Wolfsgrauw, zou totaalbeeld
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graag rastypischer willen zien, wel
vrouwelijk, voor leeftijd goed ontwikkelde smalle schedel, hoog aangezet oor,
beetje spits, geel oog, iets rond. Mooi
pigment, schaargebit, passend bone,
goede hoekingen, compacte voeten,
goede staart. Zou iets meer borstdiepte moeten hebben. Goed gespierde
lendenen. Goede vachtstructuur, voelt
zich niet prettig in de ring, trekt erg aan
de lijn waardoor het gangwerk niet te
beoordelen is.
Niet te beoordelen
Whitefang’s Dearly Beloved Casca,
eigenaar Y. Herfurth
Absent
Whitefang’s Cajushka Jolie of Angou Loup’s Mountain, eigenaar M.
Delost
Absent

Openklasse
Daya Wakanda Tachunga, eigenaren E.& L. Buisseret - van Hoof
2 jaar oude teef, wolfsgrauw van mooi
type, mooie lichaamsverhoudingen,
prachtige bovenbelijning, zeer vrouwelijk hoofd met mooie expressie.
Correct aangezet en gedragen oor,
goed geplaatst oog, schaargebit, mooi
pigment, harmonische hoekingen, mooi
lichaam, sterke lendenen, goede voeten, prima staart, mooie vacht. Uitstekend rastypisch gangwerk. Heel mooi
gepresenteerd.
1 Uitmuntend
L’Sterre, eigenaar M. Vriens
Bosbruin teefje van 4 jaar, prima type,
zeer vrouwelijk hoofd, goede belijningen, geel wat rond oog, schaargebit,
correcte oren, prima bouw en lichaam,
mooie staart en staartlengte, soepel
zuinig gangwerk, compacte voeten,
rastypisch gedrag.
2 Uitmuntend
Shanti, eigenaar S.A.M. Schouwenaars
2 jaar oude wolfsgrauwe teef van goed

rastype, mooi belijnd expressief hoofd,
goed geplaatst schuin oog, schaargebit, mooi pigment, harmonische hoekingen, mooi lichaam, prima vacht en
goede staartlengte, hubertusklauwen.
Soepel zuinig gangwerk, uitstekend
gepresenteerd.
3 Uitmuntend
Arjuna Talis Netis Tala, eigenaar
P.J.A.M. van der Ceelen
Drie jaar oude bosbruine teef van zeer
goed rastype, goede maat en verhoudingen, mooi expressief tevenhoofd,
goede verhouding. Prima geel, goed
geplaatst oog, correct aangezet oor,
schaargebit, correcte hoekingen en
voeten, mooi ontwikkeld lichaam,
mooie vacht, prima staart, vlot en
soepel gangwerk wat iets zuiniger mag
zijn, rastypisch gedrag, goed gepresenteerd.
4 Uitmuntend
Azrah Lingua di Terra del Lupo,
eigenaar N. de Boer
7 jaar, wolfsgrauw, zeer vrouwelijke
uitstraling, gebogen belijning, zeer
vrouwelijke expressie in hoofd, goede
verhouding in hoofd, correcte ooraanzet, oog wat donker maar basis is
geel. Stop kon iets vloeiender, wat rond
oog, schaargebit, prima hoekingen en
voeten. Mooi lichaam, sterke lendenen,
prima staart, mooie vacht en vachtkleur, vlot en soepel gangwerk. Toont
zich rustig en vriendelijk.
Uitmuntend
Karolottes Pyrena Perah Pippa,
eigenaar S. van den Broek
5 jaar oude bosbruine teef van prima type. Goede verhoudingen, heel
mooi vrouwelijk hoofd met wolfachtige expressie, goed geplaatst geel
oog, schaargebit, correcte wigvorm in
hoofd, ovaal bot, mooie voeten, correcte hoekingen, mooi lichaam, sterke
lendenen, mooie vacht en staart, uitstekend gangwerk, goed gepresenteerd.
Uitmuntend

Digna Jantarowa Wataha, eigenaar
I.A.A. van Druenen
22 mnd oude wolfsgrauwe teef,
wolfachtige uitstraling, grote teef, wel
vrolijke expressie in hoofd, goede
verhouding in hoofd, correct aangezet
en gedragen oor, goed geplaatst geel
oog, heeft wigvorm in hoofd, schaargebit, goed pigment, prima hoekingen en
voeten, mooie staart, prima vacht, ovaal
bot. Laat af en toe uitstekend gangwerk
zien. Toont rastypisch gedrag.
Uitmuntend
Oda Ostar of Wolfs Whisper, eigenaar A. Lambaerts
3 jaar oude bosbruine teef, mooie maat,
goed rastype, goede verhoudingen in
hoofd, mooie vrouwelijke expressie,
correct gedragen en aangezet oor,
schaar gebit, prima hoekingen en
lichaam, passend bot en goede voeten.
Goed kosthuis, moet niet zwaarder
worden. Mooie vacht, laat vlot en
soepel gangwerk zien, maar in voorhand nog los. Rastypisch gedrag, goed
gepresenteerd.
Uitmuntend
Moon v.d. Zevenhuizerplas, eigenaar M. Vriens
4 jaar wolfsgrauwe teef, krachtig gebouwde teef, flinke teef met bijpassend
krachtig hoofd, hoofd in goede verhouding, donkergele ogen, schaargebit,
goed pigment, iets open lip, oor correct
aangezet maar iets wijd gedragen,
evenredige hoekingen, goed ontwikkeld lichaam. Staart van goede lengte,
goede vacht, wat gebonden gangwerk,
vriendelijk rastypisch gedrag.
Zeer goed
Sansa Willow v.d. Zevenhuizerplas,
eigenaar M. Saarloos
Wolfsgrauwe teef van 2 jaar, ranke
verschijning, toont nog wat hoogbenig,
moet in lichaam nog volop ontwikkelen. Zeer vrouwelijk hoofd, donkergeel
oog, schaargebit, goed pigment, achter
meer hoeking dan voor, ovaal bot, correcte voeten, prima staart, prima vacht,
gangwerk moet voor vaster worden,

neiging tot overstappen, rastypisch
gedrag.
Zeer goed
Bree - Zazou Loup Hivernal, eigenaar A.B.T. Wennekers
Bijna 2 jaar oude, wolfsgrauwe teef.
Mooie maat, voldoende rastype, mooi
vrouwelijk hoofd en expressie, goede
wigvorm, mooi geplaatst geel oog,
schaargebit, prima pigment, voor leeftijd goed lichaam, correcte hoekingen,
ovaal bot, moet in lichaam nog uitzwaren, prima vacht, mooie lange staart,
goede voeten. In totaalbeeld nog zeer
jeugdig, toont gemakkelijk gangwerk,
maar moet nog vaster worden.
Zeer goed
Aurora Djeddha Indyo Racáron,
eigenaar G.R. van Wattum
6 jaar oude wolfsgrauwe teef, mooi
formaat, goede verhoudingen, zeer
vrouwelijk hoofd en expressie, lippen
iets los, correct aangezette oren, goed
geplaatst geel oog, schaargebit, goed
pigment, vloeiende stop, achter iets
meer hoeking dan voor, voetjes kunnen
iets krachtiger, ovaal bot, correct lichaam, goede staart, vandaag totaal uit
vacht na nest. Vlot gangwerk, neiging
tot overstappen, prima gepresenteerd
vandaag (na nest).
Zeer goed
Jiminy, eigenaar K. Wijns
4,5 jaar oude wolfsgrauwe teef, zeer
krachtig gebouwd voor een teef.
Hoofd doet wat masculine aan, schaargebit, goed pigment, iets ronde schedel, correct aangezet oor, toont oren
niet optimaal, beetje zwaar bot wat
meer ovaal kon zijn, compacte voeten,
stevig lichaam, prima hoekingen, goed
gangwerk, prima beharing, rastypisch
gedrag, zou het totaalbeeld graag vrouwelijker willen zien.
Zeer goed
Oda Nenya of Wolfs Whisper, eigenaar A. Seeuws
Bijna 3 jaar oude wolfsgrauwe teef van
zeer goed rastype, goed belijnd, zeer

vrouwelijk hoofd met prima expressie,
correcte oren, prima stop, geel oog,
beetje rond, schaargebit, evenredige
hoekingen, compacte voeten, flink
lichaam mede door goed kosthuis,
correcte staart, zag graag wat meer
pigment in bovenvacht, nu overheerst
bruin. Is loops vandaag en heeft geen
zin in tonen van mooi gangwerk, vriendelijk, uitstekend gepresenteerd.
Zeer goed
B’Ellana Fury Rosenwolf, eigenaar
F. Timmerman
Ruim 2 jaar bosbruine teef, goede bovenbelijning en lichamelijke verhouding,
vrolijke expressie in hoofd, schedel iets
rond, neusrug loopt iets af, geel oog
wat rond van vorm, iets losse lip, prima
hoekingen, goede voeten, goed ontwikkeld lichaam voor leeftijd, prima staart,
goede vacht. Laat als ze niet trekt vlot
gangwerk zien. Vriendelijke teef.
Zeer goed
Karolottes Magan Noah, eigenaar
C.L. van Hal
2 jaar oude wolfsgrauwe teef, grote
krachtige teef met krachtig hoofd, mag
in expressie iets vrouwelijker, geel oog,
schaargebit, prima pigment, evenredige
hoekingen, compacte voeten.
Oogt voor leeftijd erg zwaar in lichaam,
mede door goed kosthuis, Mooie
staart, mooie vacht, draaft vlot, maar
mist rastypische zuinigheid. Ik mis rankheid in totaal beeld. Daarom
Zeer goed
Caipirinha, eigenaar S. Kers
39 mnd wolfsgrauwe teef met krachtige
bouw, goede lichaamsverhoudingen,
expressie mag wat vrouwelijker, beetje
zware voorsnuit, wat veel stop. Geel
oog, beetje rond. Schaargebit, oor
goed aangezet, groot beetje spits en
iets wijd gedragen. Evenredige hoekingen, compacte voeten, mooie staart
die blij gedragen wordt, goed lichaam,.
Heeft tijdens het gaan de neiging om
voor te steppen en achter in te houden.
Zeer vriendelijk.
Zeer goed
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Byela van Riva Hestia Jet, eigenaar
C.W. Solleveld – v.d. Valk
Bijna 5 jaar wolfsgrauwe teef van mooie
maat, krachtig hoofd, met nog wel
vrouwelijke expressie, correct aangezet
oor wat ze goed kan dragen, ronde
schedel, rechte neusbrug, duidelijke
wenkbrauwboog, geel iets rond oog,
schaar gebit, passend bot, evenredige
hoekingen, goed ontwikkeld lichaam,
rug mag iets strakker, correcte staart,
goede vacht. Goed kosthuis. Gangwerk voldoende vlot. Vriendelijk.
Zeer goed
Lafayette Sweetlakediamond, eigenaar D. Krijgsman
2 jaar en 8 maanden oude wolfsgrauwe teef, prima maat, prima belijnd
hoofd, correct aangezet oor, iets wijd
gedragen, schaargebit, prima geel
oog, achter meer hoeking dan voor,
compacte voeten, hubertusklauwen,
goed ontwikkeld lichaam, prima vacht,
draagt staart iets gebogen naar rechts,
goed gangwerk, gromt meerdere keren
bij gebit tonen. Vanwege gedrag een
Goed
Ahayo Adorable Aurora Bastaja,
eigenaar A. Gerritsen
6 jaar oude teef, mooie maat, vandaag
volkomen uit vacht, vrolijk hoofd met
goede verhoudingen, schaargebit, geel
wat rond oog, wil oren niet laten zien,
evenredige hoekingen, passend bot,
compacte voeten, goed ontwikkeld
lichaam, goede staartlengte, wil gangwerk niet laten zien, helemaal gefixeerd
op eigen roedel. Vriendelijke teef. Nu
niet te beoordelen.
Niet te beoordelen
Harawyn Polderwolf Beauty Pebbles, eigenaar P.S. Bos
Absent
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Fokkersklasse
Harawyn Polderwolf Baby Willow,
eigenaar E.J.A. van der Molen
Wolfsgrauw teefje 2,5 jaar, heel mooi
rastype, mooi belijnd hoofd, met wolfachtige expressie. Goed geplaatst geel
oog. Prima oren, mooie bovenbelijning,
uitstekend lichaam, uitstekende hoekingen, mooi bone, goede voeten, mooie
beharing, schaargebit, prima staartlengte. Toont gangwerk moeilijk maar
stukjes die goed gaan toont rastypisch
gangwerk. Rastypisch gedrag heeft
meer gewenning in ring nodig.
1 Uitmuntend
Howling by Moonlight Odon Esmée,
eigenaar K. Wijns
Mooie maat, mooie teef van zeer goed
rastype, mooi hoofd met wolfachtige expressie, prima oor, schedel iets
rond, prima voorsnuit, schaargebit,
mooie boven- onderbelijning, prachtig
lichaam, harmonische hoekingen, passend bot, mooie staart, prima beharing,
heeft moeite met tonen van gangwerk.
De stukjes die goed gaan tonen rastypisch, knappe baas en hond. Rastypisch gedrag heeft meer gewenning
nodig in ring.
2 Uitmuntend
Karolottes Helena Pleun, eigenaar
K. Dammer – van der Meijs
Wolfsgrauwe teef, 9,5 jaar, heel mooi
type, prima belijnd hoofd met wolfachtige expressie, goed gevormd en
geplaatst oog. Oog naar leeftijd wat
donkerder, mooi ovaal bot, goede voeten, prima hoekingen, goed lichaam,
goede vacht kleur, gaat nog soepel en
vlot door de ring. Toont zich uitstekend.
3 Uitmuntend
Karolottes Maddox Soof, eigenaar
K. Dammer – van der Meijs
2 jaar oude wolfsgrauwe teef van goed
rastype. Is nog jeugdig en volop in ontwikkeling, goed belijnd hoofd, vrouwelijke expressie, correct aangezette oren,
oordracht in orde, heeft moeite om te
laten zien. Geel oog, rechte neusbrug,
goed pigment, schaargebit, ovaal bot,
goede hoekingen, moet in lichaam nog

volop ontwikkelen, goede vacht en
staart. Heeft moeite met tonen gangwerk. Laat af en toe goede stukken
zien, rastypisch gedrag.
4 Uitmuntend
Whitefang’s Djuna Cesca Arusha of
Angou Loup’s Mountain, eigenaar
C. Schröder & J. Schröder
20 mnd. Wolfsgraue Hündin, gute
gröβe, gute Verhältnisse im Gebaude, sehr feminine Ausdruck im Kopf,
schöne Augen und Farbe, zeigt sich
noch sehr jugendlich, muβ sich noch
völlig entwicklen, schöne Winklungen,
Rute vom gute länge, im Moment kurz
im Fell, Findet es sehr schwierig ihr
Gangwerk richtig zu zeigen, aber kann
schön gehen. Beim traben unriegelmäβig hinten links. Wegen schöne
Type vorzüglich. Zeigt sich ängstlich,
das muβ sich verbessern.
Uitmuntend
Anvalia Nocta Netis Tala, eigenaar
Y. Herfurth
Absent

Kampioensklasse
Aponi Shay Eafora Beowulf, eigenaar G. Preiβ
3,5 Jr. wolfgraue Hündin, schöne
Gröβe, gute Verhältnisse im Gebaude, sehr feminine Ausdrück im Kopf,
Nasebrücke und Schedel nicht ganz
1:1. Ohren korrekt angesetzt und ein
bisschen zu der Seite getragen, gelbe
Augen, rundlich geformt, gut entwickelte Brust, Winklungen im Harmonie,
passende Knochen, gutes Haarkleid,
kompakte Füβe, ausgreifendes Gangwerk, nicht rassetypisch, Ausdruck im
Kopf hatte ich gerne besser rassetypisch.
1 Zeer goed
Ceridwen Cara Mo Anam, eigenaar
K. Wijns
8,5 jaar wolfsgrauwe teef, krachtig
gebouwde teef, flinke maat, expressie
in hoofd wordt verstoord door de op zij
gedragen oren en de wat zware schedel, schaargebit, correcte hoekingen en

voeten, stevig lichaam, prima vacht en
vachtkleur, goede staartlengte, gangwerk zag ik graag lichtvoetiger. Vriendelijke teef, goed gepresenteerd.
2 Zeer goed

Veteranenklasse
MultiCh. Whitefang’s Arusha Ishani
of Angou Loup’s Mountain, eigenaar C. Schröder
Knapp 9 jahre alte Hündin, wolfgrau,
vorzügliches Rassetype, sehr schöne
ausdrucksvolle Hündinnenkopf mit die
gewünschte Wigvorm, nur das Masker
könnte dunckler sein, knapp Scherengebiss, vorzügliche. Winklungen
und Brustkorp, sehr schöne oben und
unterlinien, schönes Haarkleid, sehr
rassetypisch im Bewegung, rassetypisch Verhalten.
1 Uitmuntend, CAC, Beste teef, Beste
Veteraan
Byorka Una Neshoba, eigenaar A.
Lambaerts
9 jaar wolfsgrauwe teef van prima
rastype, mooi rastypisch hoofd en
expressie, mooi pigment, oogkleur naar
leeftijd wat donkerder, schaar gebit,
staat prima op de benen, mooie voeten, ovaal bot, harmonische hoekingen,
prima lichaam, mooie staart en staartdracht, uitstekende vacht, draaft in de
kenmerkende houding voor de Saarloos, rastypisch gangwerk, fijn gedrag.
2 Uitmuntend
Oscha Oebele Bastaja, eigenaar W.
Gerritsen
13 jaar oude teef, wolfsgrauw in uitmuntende conditie en bespiering, mooi
vrouwelijk hoofd en expressie, goede
verhouding en belijning in hoofd, oog
vanwege leeftijd wat donkerder in aanleg nog goed zichtbaar, prima pigment,
correcte oren, goed gebouwd, voor
leeftijd prima voeten, prima vacht en
staart, voor leeftijd super gangwerk,
uitstekend gepresenteerd. Schaargebit.
3 Uitmuntend
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Column
Kampioensclubmatch
2018
Door: Ineke Pompen

Mensen! Ik weet niet hoe het bij
jullie was, maar bij mij hadden
de bazen om 7.45 uur al bijna
een echtscheiding achter de
rug toen ze het grasveld van de
manege op reden. Niet alleen
was de grote baas namelijk te
laat vertrokken maar ze kwamen er ook in rap tempo achter
dat hij diverse zaken die de
enige echte baas had klaargezet, gewoon thuis had gelaten.
Nou ga dan maar eens gezellig
een tentje opzetten met zijn
tweeën.

toegeven dat de praktijk zo spannend
was, met een speaker en geluidsboxen
en HEUL VEUL mensen die ik niet
kende, dat ik het liefst gewoon onder
de bank van René lag.
Maar toen.
Ik had net mijn lunchbrokken op,
moesten Horzel en ik opeens rondjes
gaan rennen en tandjes laten zien. En
nóg meer rennen. En dus zonder in
elkaars staart te bijten want Malikje zat
ertussen. Man! We stonden geloof ik
met 20 kanjers in die ring en sommige
waren best wel een beetje aan het patseren. Dat herkende ik omdat pappa
dat namelijk ook heel goed kan.
Ik begreep niet helemaal wat hier nou
de bedoeling van was maar toen bleek
dat het eigenlijk vooral was wat je niet
deed. De baas hield haar hart vast
maar ik rukte me niet los uit mijn riem,
ik poepte dit keer niet in de ring EN
ik droeg mijn staart niet alleen maar
omhoog.

Gelukkig was mijn mattie Horzel er ook
en heb ik daar het grootste deel van de
ochtend mee doorgebracht.
Ondertussen werd het best wel een
beetje druk om ons heen met heel veel
babies, gewone puppen, veteranen,
andere reuen en ook heerlijke loopse
teven. Van te voren had ik me daar
het meest op verheugd maar ik moet

Aeghir
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Nou ja. En voor ik het wist kreeg ik
daar een medaille en een giga zak voer!
Fantastico gewoon.
Later op de middag moest ik nog een
keer dat kunstje herhalen maar toen
ging het tussen Kami en mij en eerlijk
gezegd was Rony nog meer op Kami
dan op mij. Niet dat ik hem dat kwalijk
neem want mijn eigen baas is ook op
Kami, maar die Kami man! Die kwam,
zag en overwon behoooorlijk! Die ging
gewoon met een aanhangwagen vol
met voer en bekers naar huis!
Ik heb die maandag erop een snipperdag genomen want ik moest best
even bijkomen maar de baas heeft 20
september 2020 al in de agenda gezet.
Zie ik jullie dan ook?
Jullie eigen kampioentje, Topaas van
Gaia’s wolvenhof aka Aeghir aka de
baby aka wie ligt hier zo te ruften

•
•
•
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

Indien onbestelbaar: Secretariaat AVLS Jean Sibeliusstraat 33 3069 MJ Rotterdam

AVLS website

Algemene vereniging voor liefhebbers van Saarlooswolfhonden

