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De Kerst
staat
voor
de deur.
Beste leden,

Silvolde, 10 december

De Kerst staat voor de deur. Buiten is het koud, maar in huis is het heerlijk
warm. Daar genieten onze honden volop van, want zoals jullie allemaal weten,
zijn onze Saarloosjes echt wel op hun comfort gesteld. Dit nummer gaat over
fokken en het belang daarvan voor onze populatie. Een onderwerp dat ons
allemaal aangaat, want zonder fokkers geen Saarlooswolfhonden. Deze editie
gaat speciaal over het fokklaar maken, de volgende keer hebben we het over
dracht en pups. En wie smelt er nou niet bij het zien van die vertederende
puppies.
Voor het voortbestaan van ons ras is het belangrijk dat er voldoende pupjes
worden geboren. Lees hiervoor ook het boeiende interview met genetica
Marianne Spies-Stoop. Ik ben blij met de pupaanwas dit jaar, die nu al groter
is dan vorig jaar. We konden tot nu toe 57 gespeende pups verwelkomen en
we zijn nog niet aan het eind, dus er kan nog meer bijkomen.
Fokken gaat niet vanzelf. Daar komt heel wat bij kijken en daar besteden we
in dit nummer ruim aandacht aan. Speciale aandacht ook voor de driedaagse
fokkerscursus die in november is gegeven door Marjoleine Roosendaal.
Een echte aanrader voor iedereen die basiskennis wil om je hobby te kunnen
beoefenen. Het plan is om de cursus volgend jaar nog een keer te geven.
De Wereld Dog Show in Amsterdam was voor de kynologie een groot succes,
maar ook voor ons. Op deze show stonden voor het eerst beide Nederlandse
rasverenigingen van de Saarlooswolfhond samen in de stand van de Nederlandse rassen om ons ras te promoten, en deze trend heeft zich voortgezet.
In juli ontving de AVLS een uitnodiging van de NVSWH voor een eerste
verkennend gesprek om te komen tot internationale samenwerking met
buitenlandse verenigingen die ook de belangen van de Saarlooswolfhond
behartigen. Op 27 oktober zijn Marianne Eggink en Ineke Pompen (die mij
wegens ziekte verving) afgereisd naar Vilvoorde, België, om deel te nemen aan
deze bijeenkomst. De gesprekken
verliepen positief. Op de aankomende ledenvergadering van zondag 28
april 2019 zullen wij jullie hierover
graag bijpraten.
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Met deze positieve kerstgedachte
wil ik iedereen hele fijne feestagen
wensen. Laat de winter maar komen,
ik heb mijn camera klaar!
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
nestmeldingen en verdere informatie:

secretaris.avls@gmail.com
Bezoek ook onze website www.avls.nl.
Correspondentieadres:
Secretariaat AVLS

Jean Sibeliusstraat 33
3069 MJ Rotterdam

Lid worden?
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 bankrekening: BIC/Swift Code: RABONL2U
Ten name van:
Ver. Voor Liefhebbers van
Saarloos.
Onder vermelding van:
contributie.
Een automatische incasso vraag
je aan bij:
secretaris.avls@gmail.com

Verwacht
nieuw leven!
Fokker Richard L. Jones berichtte de AVLS dat hij rond Kerstmis
twee nestjes verwacht: Paradis
krijgt pups met Navarre en Karma
met Ragnar. Info over alle ouderdieren vind je op onze site.
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Agenda
Agenda activiteiten AVLS
Februari- oktober 2019

Nieuwjaarswandeling

Zondag 3 februari van 13.30 – 15.00 u
Locatie: Rozendaalseveld, Kluizenaarsweg, 6891 DN Rozendaal
Onze traditionele nieuwjaarswandeling
vertrekt om 13.30 u vanaf de allerlaatste
parkeerplaats aan de Kluizenaarsweg
en duurt ongeveer 1,5 uur. Vriendelijk
verzoek om honden die (om welke
reden dan ook) niet los kunnen aan de
lijn te houden.
Na de wandeling is er koﬃe, thee en
soep met stokbrood in het gebouw van
KC Dieren (Admiraal Helfrichlaan 9a,
6952 GD, Dieren). Eigen bijdrage van
€ 3,50 pp. Alleen gezellig bijpraten
zonder wandeling mag ook; het lokaal is
open vanaf 13.30 u.

Algemene
Ledenvergadering en
outcross keuring

Zondag 28 april
Locatie: Dogcenter Zaltbommel, Jan
Stuversdreef 4, 5315 NZ Kerkwijk
Ochtendprogramma:
10.00 – 11.30 aankeuring nest Thorgal
x Winny
11.30 – 12.30 keuring nest Matsi x Finn
Middagprogramma:
13.30 - ALV AVLS

AVLS op Animal Event
2019
Zondag 5 mei van 9.00 – 17.00 u
Locatie: Safaripark Beekse Bergen,
Beekse bergen 1, 5081 NJ Hilvarenbeek
De AVLS zal weer aanwezig zijn op
het Animal Event in Safaripark Beekse
Bergen: het grootste dierenevenement
in Nederland met stands en rassendefilé.

Wandeling
Abtwoudsebos

Zondag 26 mei van 13.30 – 16.00 u
Locatie: parking einde Tanthofdreef 10,
2623 EX Delft
Iedereen met een Saarlooswolfhond,
interesse in het ras, lid of geen lid van
de AVLS is van harte uitgenodigd voor
deze wandeling van ongeveer 1,5 uur in
het Abtwoudsebos. De honden mogen
loslopen, maar iedereen is voor, tijdens
en na de wandeling verantwoordelijk
voor zijn/haar eigen hond.

AVLS Clubdag 2019

Maandag 10 juni (Tweede Pinksterdag):
de gehele dag
Locatie: Manege Fjordhest-Gard, Krimweg 125, 7351 TL Hoenderloo
Wees welkom op onze jaarlijkse clubdag, deze keer gehouden in het voorjaar. Programma volgt.

De Nationale 2019

Zaterdag 29 juni de gehele dag
Locatie: Hanzehal, Fanny Blankers –
Koenweg 2, 7203 AA Zutphen
De Nationale, hondenshow en kampioenschapskeuring voor Nederlandse
Hondenrassen, is een leuke dag voor
iedereen met belangstelling voor alle

rassen van eigen bodem. Keurmeester
voor de Saarlooswolfhond is de heer
Jan de Gids. Inschrijven van je hond(en)
kan via de site van de AVLS.

Zomerwandeling

Zondag 25 augustus
van 13.30 – 15.00 u
Locatie: Theehuis ’t Hooge Erf, Hoge
Vuurscheweg 11, Lage Vuursche
Om 13.30 u vertrekken we vanaf
de parking bij het theehuis voor een
wandeling in landelijk bosgebied vol
prachtige routes, knusse slingerpaadjes,
gezellige horeca… waar honden het
hele jaar los mogen lopen. Dit natuurlijk
onder de eigen verantwoordelijkheid
van de baasjes. Een ieder is van harte
welkom om mee te lopen.

Najaarswandeling

Zondag 27 oktober van 13.30 – 16.00 u
Locatie: parking einde
Tanthofdreef 10, 2623 EX Delft
Ook voor de najaarswandeling trekken
we gezamenlijk het Abtwoudse bos in
voor een prachtige ronde door losloopgebied (onder eigen verantwoordelijkheid). We hopen weer veel mensen en
Saarlozen te mogen verwelkomen.

Nestmeldingen
Aurora’s nest

Dusty’s nest

Dusty, van Jasper Hoff en Leontien
de Vries, heeft op 20 oktober 6 pups
geworpen. Vader van het nest is Horzel.
Helaas hebben 3 pups (3 teefjes) het
niet gered. Met de andere pups, een
reutje en 2 teefjes (alle wolfsgrauw) gaat
het heel goed. Alle pups hebben al een
baasje gevonden.

In kennel Bastaja zijn in de nacht van
25 op 26 november bij Auroha (Crystal)
9 pups geboren: 6 reutjes en 3 teefjes,
alle wolfsgrauw. De vader is Blij Bardoul
Bersifat Bastaja. Moeder en kroost maken het goed. Contactgegevens en alle
info over de ouderdieren vind je op de
website bij de geboren nesten.

Dusty

Aurora
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Een gezonde Saarlooswolfhond
met een fijn karakter
Onze vereniging heeft in november een driedaagse fokkerscursus georganiseerd die
druk werd bezocht. Prima, want
zonder fokken geen honden.
Zonder pups is het met ons ras
binnen 8 jaar afgelopen. Goed
om je dat eens te realiseren.
Door: Johan Berends
In de natuur gaat de voortplanting vanzelf.
Er sterft wel eens wat uit, maar ja, dan
moet je je maar beter aanpassen, vindt de
natuur. Bij wolven in de vrije natuur komt er
ook niemand aan te pas. Maar het gaat al
vrij snel mis als mensen zich ermee gaan
bemoeien.

Helpen

De eerste keer dat Tunka dekte, dacht ik
nog vaderlijk: ‘het lukt niet, ik help hem
een beetje.’ Maar dat was helemaal niet
de bedoeling. Meneer kon het prima alleen
af en dat liet ie me weten ook. ’t Was zijn
feestje. Teleurgesteld droop ik af. Ik moet
er trouwens ook niet aan denken dat mijn
vader mij bij mijn eerste vriendinnetje had
geholpen.

Rietjes

Met een loopse, gezonde teef die gedekt
wil worden en een gezonde reu die wil
dekken, ben je al een heel eind. Menig
boer met erfhond kan daarover meepraten. Met een koe is het een heel gepruts
met rietjes die een stier ergens op een raar
ding moet volspuiten. Maar met de boerderijhond? Geen omkijken naar. In mijn tijd
rees de stier nog op de koe (zo heet dat)
maar niks geen rietjes. Thuis heb ik nog
een ansichtkaart waarop een kerk, een kar
met paard… Ik dwaal af.
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Regels
Nu gaat dat heel anders. Ook bij honden.
Eerst bloed prikken om precies te weten
wanneer een teef op het hoogtepunt van
haar loopsheid is. En er komen nogal wat
regels bij kijken. De laatste jaren steeds
meer. Als je wilt, kun je op de website
ons hele fokreglement doorploegen. Elke
rasvereniging heeft weer andere regels.
Hieronder de AVLS regels bij fokken.

Familie

In de eerste plaats mag je niet met naaste
bloedverwanten fokken. Logisch, zei
Johan Cruijff al, want jij mag het ook niet
doen met je broer of je zus. En ook niet
met je vader, moeder, opa of oma. De
AVLS heeft daar nog halfbroer en halfzus
aan toegevoegd.

De reu

Reuen moeten twee jaar zijn voor ze
mogen dekken. Anders dan bij de teven
is er geen bovengrens. Al is een reu bij
wijze van spreken 15 jaar dan nóg mag hij
dekken. Een reu mag in zijn leven 4 nesten
voortbrengen. Tot groot verdriet van onze
reuen geldt een kunstmatige inseminatie
ook als een dekking. En als je maar 1
bal hebt (of helemaal geen klokkenspel),
mag je als reu zijnde ook niet dekken. Een
reserve dekreu achter de hand houden is
handig als nummer 1 er de brui aan geeft.
Weet ik uit ervaring. Die reserve moet dan
wel alle gezondheidsonderzoeken hebben
gehad.

De teef

Teven moeten ook twee jaar zijn voor ze
gedekt mogen worden. Als ze nooit pups
hebben gehad, mogen teven niet meer
worden gedekt na hun 6e jaar. Heeft de
teef wel pups gehad, dan mag ze niet
meer na haar 8e jaar worden gedekt. Net

als reuen mogen teven in hun leven 4
nesten voortbrengen. Reuen mogen desnoods in 1 maand 4 teven bezwangeren,
voor teven moet er steeds een jaar tussen
zitten. Met 2 keer een keizersnede is het
einde oefening. Goed om te doen, maar
niet in het fokreglement, is de teef lichamelijk te laten onderzoeken op een septum:
een minuscuul stukje bindweefsel dat een
blokkade vormt in de vagina. De reu kan
niet penetreren en, als dat met veel gedoe
soms wel lukt, kunnen de pups niet natuurlijk geboren worden. Een septum komt
relatief veel voor en kan heel eenvoudig
en volkomen pijnloos door de dierenarts
worden doorgeknipt. Het zal niet de eerste
keer zijn dat door een septum een dekking
totaal mislukt. Tot grote frustratie van de
honden en de eigenaren.

Gezondheid

Ouderdieren moeten vóór de dekking
onderzocht worden op:

1. Eenmalig: het heup- en ellebooggewricht (HD en ED). Dat kan vanaf
16 maanden.
2. Eenmalig: DNA test op dwerggroei (simpel met wangslijm). Behalve als de ouders van de dekreu
en de teef het dwerggen niet hebben, dan zijn de honden vrij door
afstamming. Moet je wel kunnen
bewijzen met een certificaat.
3. Eenmalig: DNA test (simpel met
wangslijm) op de verlammingsziekte Degeneratieve Myelopathie (DM).
Ook hier: behalve als de ouders van
de dekreu en de teef vrij zijn van
het DM gen. Dan zijn ze vrij door
afstamming en zijn de pups ook vrij
van het gen.
4. Niet ouder dan 1 jaar: Een geldig
oogonderzoek van een E.C.V.O.
gecertificeerd dierenarts. Geldig
wil zeggen voorafgaand aan de
dekking en niet ouder dan een jaar.
Hier gaat het nog wel eens mis.
Een jaar is zo voorbij.

Ook als je hond lijdt aan een andere ernstige erfelijke aandoening mag je er niet mee
fokken. Een agressief karakter of overdreven angstig? Een enorm zenuwpeesje?
Een ander vachtkleurtje dan wolfsgrauw,
bosbruin of wit? Sorry, dan mag je ook niet
met je hond fokken.

Fokken

Er staan verder nog regels in het fokreglement over welzijn, ontwormen, afgifte van
pups, inentingsboekjes en dergelijke. Ook
belangrijk, maar daar gaat het nu niet over.
We hebben het nu alleen over fokken. En
wat is het fijn dat zoveel leden de moeite
nemen om te fokken, ook al gaat het niet
altijd van een leien dakje. Want fokken is
net als het gewone leven: er kan van alles
misgaan. Gelukkig gaat het in de meeste
gevallen goed, dus we houden de moed
erin. Ik zeg: deelnemers klaar, fokken
maar!

Tunka

GEPERST A5 liggend FC_Layout 1 30-11-2017 12:12 Pagina 1

NATUURLIJK HET BESTE!
•
•
•
•

KOUD GEPERST
VEEL VLEES
TARWE- EN GLUTENVRIJ
PUP TOT SENIOR

De vernieuwde en volledige BIOFOOD geperste hondenvoeding
puppy & small breed, adult en lam zijn, met een hoog vleesaandeel
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Als we niet veel meer gaan
fokken is het afgelopen

merken, krijgen ze al een heleboel van
hetzelfde DNA mee. Wij gebruiken A en
B om dat uit te leggen: stel dat in een
gezonde situatie de reu A doorgeeft en
de teef B. Als de inteelt 60 procent is,
hebben de honden 60 procent dezelfde kopie van vader en moeder (AA in
plaats van AB) gekregen.

genomisch fokprogramma, gericht op
Deze editie van het clubblad
de beste combinaties van koeien en
staat in het teken van de fokstieren. “Boeren gaan daar nogal lacokerij. Een goede gelegenheid
om eens een specialist aan het niek mee om. Als er een beste comGebeurt dit op een plek in het DNA
woord te laten. In haar gezellige binatie wordt aangeraden, dan wordt
het
die.
Dat
is
in
de
hondenwereld
wel
waar een ziektegen ligt, dan is een pup
oude boerderij heeft manlief
anders. Veel emotie, maar jammer
dus lijder van een erfelijk gebrek.”
de verbouwing al behoorlijk op
genoeg
zit
daar
niet
altijd
veel
kennis
gang gebracht. Dr. ir. Marianne
achter.”
Gerommeld
Spies-Stoop, al jaren enthousiNu zijn er ook mensen die deze
ast lid van de AVLS,
berekening in twijfel trekken.
ontvangt ons met een
De
wetenschap
staat
de
AVLS
bij
in
het
Want, zeggen ze, er is in het
brede glimlach voor een
streven om meer diversiteit in de popuverleden veel gerommeld met
gesprek dat onze hersenlatie
te
krijgen.
De
populatie
Saarlooswolfhonden die geen Saarlooswolfcellen danig aan het werk
honden leent zich goed voor wetenschaphonden zouden zijn. Er gaan
zal zetten.
Door: Hella Liefting
Foto’s: Johan Berends

Een echte

Vraag de jonge genetica wat
een Saarlooswolfhond is en je
krijgt een duidelijk antwoord:
“Als hij er uitziet als een Saarlooswolfhond en zich ook zo
gedraagt, dan is het er een.”
Daar hoeft ook geen stamboom
aan te pas te komen. Met een
grijns: “Mijn Raaf is een echte,
met stamboom, al is dat gedrag niet
helemaal gelukt!” Raaf is inderdaad
zeer vrij en steekt zijn visie op het bezoek niet onder stoelen of banken.

Onderbouwde feiten

Maar voor Raaf zijn we niet gekomen.
De vrouw die de research heeft gedaan
voor het outcrossproject van de AVLS
en die studie heeft gemaakt van de genetische diversiteit van ons ras, maakt
zich zorgen. Zorgen over de toekomst
van het ras, en over de manier waarop
hondenbezitters omspringen met de
steeds duidelijker onderbouwde feiten
over verwantschap en voortplanting.
Ze werkt bij de Coöperatie Rundvee
Verbetering, een instelling in handen
van veehouders. Daar beheert ze een
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zelfs namen van die honden
rond en dus zou outcross helemaal niet nodig zijn. Marianne
maakt daar korte metten mee:
“We hebben die gegevens toegevoegd aan de berekeningen
en wat blijkt? Er komt dezelfde
conclusie uit: de inteelt en
gemiddelde verwantschap van
dieren ligt ongezond hoog.” Los
van haar eigen research verwijst
Marianne ook naar MyDogDNA. “Je zou verwachten dat
die overige 40 procent dan
verschillende kopieën zouden hebben
(AB). Maar volgens MydogDNA is de
diversiteit niet meer dan 28 procent.
Dat betekent dat de dieren maar 28
procent AB zijn en liefst 72 procent AA.
Het is dus nog erger dan we dachten.”

pelijke studies, omdat wij beschikken
over veel data. Veel genetisch onderzoek
strandt omdat het te duur en te ingewikkeld is, of omdat de nodige gegevens ontbreken en niet meer te achterhalen zijn.
De Wageningse geneticus dr. Jack Windig,
bekend met de Saarlooswolfhond, beseft
de waarde van onze gegevens. Hij heeft
nu een van zijn studenten op een onderzoek gezet naar het optimale gebruik van
genetische diversiteit bij outcross. Als dat
is afgerond, zullen we erover berichten.
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Tweelingen

Een vergelijking van de DNA database
bracht Marianne in eerste instantie al
tot de conclusie dat onze honden zo
verwant zijn als tweelingen. “Eigenlijk is
het nog een slag erger: onze honden
hebben dezelfde verwantschapsgraad
als gekloonde dieren.” De AVLS heeft
op basis van de stambomen vanaf
de allereerste kruising van Leendert
Saarloos een inteeltberekening kunnen
maken. Het resultaat is angstaanjagend: de gemiddelde inteelt is bijna 60
procent. Het is taaie materie dus we
vragen Marianne om het nog even uit
te leggen. “Ouderdieren geven hun
DNA door aan de pups. Omdat het
rashonden zijn met dezelfde ken-

Klonen

Het wordt nog een tikje taaier. Klonen
en inteelt zijn twee vormen van verwantschap. Stel een hond is nul procent ingeteeld en zijn DNA is dus overal
AB. Als je deze hond kloont, hebben
de beide honden honderd procent hetzelfde DNA, maar zijn beide nul procent
ingeteeld (beiden zijn overal AB). Ben
je ook nog honderd procent ingeteeld,
dan is de verwantschapsgraad dus
tweehonderd procent en is het DNA

Helpen

MyDogDNA en de gegevens die daar worden opgeslagen
heeft wel voor een doorbraak gezorgd: eigenaren kunnen nu
veel beter beslagen ten ijs komen als het gaat om het kiezen
van een reu of een teef voor een nestje. En bij twijfel is er
altijd de AVLS die kan helpen een verantwoorde en goede
keuze te maken. Marianne: “Hoe meer je weet, hoe beter je
de inteelt omlaag kunt brengen. Gebruik de wetenschap, gebruik MyDogDNA. Daar liggen alle gegevens. Zoveel kennis
kan geen mens evenaren.`

Lange adem

Marianne en Raaf
overal AA. De Saarloos heeft nu een gemiddelde van honderd procent: zestig procent daarvan is ingeteeld (DNA is
AA), de overige veertig procent hebben de dieren hetzelfde
DNA profiel. Dat geeft volgens Marianne aan hoe ernstig
de situatie is in de populatie. “Je moet ook niet kijken naar
de hoeveelheid honden. Als je deze cijfers meeneemt en ze
lijken allemaal op elkaar, heb je effectief maar één hond. Ook
alle buitenlandse honden maken geen verschil. Die zijn net
zo verwant en er is altijd wel een hond drager van iets.”

De boodschap is duidelijk: outcross is een zaak van de lange
adem. En zeker niet het enige antwoord: gewoon fokken is
zo mogelijk nog belangrijker om voldoende selectiemogelijkheden te hebben om op lange termijn het ras gezond te
krijgen én te houden. Marianne drukt zich duidelijk uit: “Als
we niet fokken, helpen we samen het ras om zeep. Het zou
toch treurig zijn dat de Saarlooswolfhond moet uitsterven
omdat wij hem zo mooi vinden.”

Noodzaak

Dat komt niet vanzelf goed. Ook in eigen kring horen we geluiden dat er niet te weinig maar te veel zou worden gefokt.
Maar de feiten liggen niet alleen anders, er is ook een grote
noodzaak. Marianne: “Als je niet fokt, is het klaar. Als je alleen outcross fokt, is het ook afgelopen met je ras.”

Bemoedigend

Er zijn nu vijf outcrosses gedaan en de resultaten zijn bemoedigend. De AVLS heeft al veel geleerd, bijvoorbeeld dat
outcrossen met een relatief verwant ras als de witte herder
minder diversiteit oplevert dan met een niet verwant ras.
Als je drie keer terugfokt op een volbloed Saarloos, ben
je veel van die diversiteit alweer kwijt. “Hoe verschillender
ze zijn, hoe beter het is”, zegt Marianne. “Het is natuurlijk
ondenkbaar maar een Chihuahua zou in één klap de diversiteit steil omhoog laten springen. Maar: wat je wilt is de
zieke stukjes in het DNA van de huidige Saarloos populatie
vervangen door gezonde stukjes van de donor-rassen. Zelfs
de witte herder reu – die qua uiterlijk en gedrag erg lijkt op
de Saarloos en daarom weinig diversiteit in het ras brengt –
is volledig onverwant aan onze Saarlozen. Dus pups zijn nul
procent ingeteeld en hopelijk vrij van DM, PRA, dwerggen en
al die andere nare ziektes. Daarmee zijn ze een zeer waardevolle toevoeging voor het gezonder krijgen van de Saarloospopulatie. En dát is uiteindelijk waar de outcross om draait.”
NUMMER 4 2018 - AVLS
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Gelijk gestemde zielen

“Informatief, praktisch, geruststellend, van keuze voor reu/teef
combinatie tot wanneer de pups
uitvliegen, ook interessant wanneer
je meer wilt weten over gezondheid, vaccinaties, etc., kortom: Top
om aanwezig bij te zijn geweest.”
Daarna lukte het om ZooEasy zonder
Wifi aan de praat te krijgen en konden
we laten zien hoe je in het systeem bv.
een proefparing kunt maken.

In november organiseerde de
AVLS een driedaagse fokkerscursus. De cursus werd gegeven door Marjoleine Roosendaal.
Door: Marianne Eggink.
Drie dagen, dat is toch veel te lang,
hoor ik jullie denken. Maar de drie dagen vlogen voorbij.

Dag 1

Onder de bezielende leiding van de
praktisch ingestelde Marjoleine, begonnen we met een stoomcursus basisgenetica. We leerden hoe het fenomeen
rasstandaard is ontstaan en dat fokken
100 jaar geleden een zaak van voorname luiden was. Fokken binnen een gesloten populatie geeft zeker goede resultaten op uiterlijke kenmerken, maar
heeft als nadeel verlies van genetische
diversiteit en wat daarvan de gevolgen
zijn voor bv. het immuunsysteem.
“Zeer leerzaam, veel vragen
beantwoord en onzekerheid weggenomen. Leuke cursusleider!”
Terwijl we ‘s middags onderdoken in de
wondere wereld van de kleurvererving,
kwamen we erachter dat bosbruin een
toch wel heel creatieve benaming was
voor de kleur die bij andere rassen
gewoon bruin wordt genoemd.

10
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“De cursus geeft echt een goed
houvast voor wanneer je een nestje
wilt gaan fokken. De ervaringen van
iemand die al regelmatig nestjes
heeft gehad en wetenschappelijk
goed onderlegd is, geeft je informatie die je onzekerheid wegneemt.”

Dag 2

Begon met de Kynologische structuur. Wat doen de FCI en Raad van
Beheer en hoe zit het met het imago
van de rashonden. Er is best veel
kritiek vanuit de samenleving op de
rashond. Fairfok is het antwoord van
de georganiseerde kynologie hierop.
Een gedragscode voor keurmeesters,
bijstellen rasstandaarden die aanleiding
zijn tot welzijnsproblemen, terugdringen
erfelijke afwijkingen door middel van
populatie genetische analyses. Pff taaie
kost, daarna waren we echt wel aan de
lunch toe.
“Ik vind het gewoon bijna jammer
dat ik een reu heb. Opzienbarend
leerzaam!”
Om ons daarna in het nut van titeren te
verdiepen. Het immuunsysteem wordt
door vaccinaties getriggerd en moet
de klappen opvangen. Het zou mooi
zijn als we kunnen vaccineren op het
moment dat de vaccinatie aanslaat.
Dit is mogelijk met titeren, we kunnen
dan meten of er voldoende antistoffen
aanwezig zijn.

“Leerzaam, praktisch en ook veel
theorie. Gelijk gestemde zielen met
een mooi inzicht hoe de dingen
met elkaar verweven cq verbonden
zijn. Een aanrader voor hondenliefhebbers in het algemeen en
(aspirant) fokkers in het bijzonder.”

Dag 3

Eindelijk is het zover, we gaan een nest
fokken, van loopsheid tot uitvliegen.
“De cursus zat vol praktische informatie die iedere fokker zou moeten
weten. Leuk en leerzaam”
Aan de hand van praktische, maar ook
wetenschappelijk onderbouwde voorbeelden leerden we veel. Van het juiste
moment van dekking tot het uitrekenen
van de geboorte vanaf het moment
van ovulatie. Alle loopse teefjes krijgen
te maken met dezelfde progesteron
stijging. Of ze nu gedekt worden of
niet. Als een teefje niet is gedekt, wordt
ze schijnzwanger. Bij de hondachtigen
een normaal verschijnsel. Dat is handig,
want als het nodig is, kan de schijnzwangere teef de rol van de moederhond overnemen.
“Fantastische cursus gevolgd met
een mooie balans tussen theorie,
ervaringen, tips en trucs en ontkrachting van fabeltjes.
Praktisch en naar mijn idee een
echte aanrader wanneer je een
nestje wilt gaan fokken. Bedankt.”

Moet je nou altijd een warmtelamp
gebruiken? Wat heb je allemaal nodig?
In ieder geval rust, vooral veel rust. En
dan zijn er ook nog die enge parasieten! Wanneer moet je ontwormen?
Nog talloze andere zaken kwamen
ruimschoots aan de orde.
“Leuke en leerzame cursus met
theoretische en praktische informatie over het hele foktraject.
Ondanks dat ik al een nestje gefokt
heb toch heel leerzaam.”
De cursus is een aanrader voor iedereen die fokt. De AVLS wil fokken bevorderen en wil daarom volgende jaar bij
voldoende belangstelling in november
weer een cursus organiseren.
“Een eerlijke, duidelijk, leerzame
cursus.”
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Het hof maken tot geslaagde dekking
In beeld: de paringsdans van Abby en Volka.
Foto’s: Naomi de Boer
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Veronderstellingen rond fokken
Door: Lies Geluk en Nelleke Groesz
Foto’s: René Kruidenier, Marijke Saarloos, Gerard de Moor

Naast alle ins en outs over
fokken en de vaste regels hieromtrent zijn er natuurlijk ook
de veronderstellingen op dit
gebied. We hebben een aantal
fabels en feiten rond het besluiten om te fokken, de juiste
match en de dekking op een
rijtje gezet.

‘Als ik niet wil fokken,
kan ik mijn reu maar
beter snel laten
steriliseren’

Zo eenvoudig ligt het niet, want als de
hormoonhuishouding (te) vroeg verstoord raakt, kunnen (jonge) honden
eerder last krijgen van hun knieën en
heupen.

‘De reu en de teef
verschillen te veel in
hoogte dus een
natuurlijke dekking
kan niet plaats vinden.’
Honden zijn bijzonder creatief in het
oplossen van hoogte en grootte verschillen: als de tijd daar is, zal de reu
er alles aan doen om het voor elkaar te
krijgen.

‘Mijn Saarloosreu is te
schuw om te dekken’

Als de teef dekrijp is, zal de reu zijn instinct volgen en gewoon dekken. Laat
de honden vooral hun gang gaan.

‘Mijn hond heeft een
knikstaart, dus ik mag
er niet mee fokken.’

Een knikstaart kan zowel een erfelijke
afwijking van het skelet als een aangeboren afwijking of later opgedane
beschadiging zijn. De oorzaak zal
uiteindelijk bepalen of uitsluiting voor de
fok wenselijk is. Wat de knikstaart betreft, zal dat alleen bij de erfelijke variant
een overweging zijn. Nu horen we jullie
denken: “Een knikstaart, daar hoeven
we ons bij de Saarlooswolfhond toch
niet druk om te maken?”. Inderdaad,
bij ons ras is het een zeldzaamheid.
Helaas geldt dat niet voor andere
aandoeningen waarbij het risico van
vererven aan de orde is, zoals epilepsie, of PRA. Voor deze ziektes zijn nog
geen gen-testen (DNA onderzoek) beschikbaar, waardoor onduidelijk is hoe
het vererft. Risico nemen om ziektes
door te geven aan volgende generaties wordt natuurlijk het liefst vermeden. Zeker als de primaire ziekte kan
samengaan met andere afwijkingen,
zoals hart- en nierfalen met epilepsie bij
windhonden. Zoiets wil je niet verspreiden bij de Saarlooswolfhond. Tegelijkertijd, als we iedere hond met een
zeker risico bij voorbaat uitsluiten voor
de fok komt het voortbestaan van het
ras al snel in gevaar.
In bepaald opzicht blijft fokken gokken.
Zelfs DNA onderzoek, hoe bruikbaar
ook, biedt geen 100% zekerheid op
gezonde honden, aangezien we maar
naar 30 tot 40 van de 19.800 genen
van een hond kijken.

‘Ik moet mijn teef
vasthouden tijdens de
koppeling’

Mocht er een groot verschil in hoogte
zijn, dan heeft het zin om de teef te ondersteunen. Belangrijker is dat de reu,
op het moment dat de honden gekoppeld zijn, kan draaien om weer op vier
poten te gaan staan.

‘Mijn teef moet voor de ‘De honden dekken
‘De teef gaat op bezoek zekerheid meerdere
niet’
bij de reu, want anders keren gedekt worden.’ Soms klopt alles en dekken de honden
wordt het niets’
niet, dan zou het ook aan de roedel
Dat was vroeger handig, maar nodig is
Teven in eigen omgeving kunnen bitchy
zijn, dus om de reu op zijn gemak te
stellen is bij hem thuis afspreken beter.
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het niet meer. Aan de hand van progesteronmetingen kan het optimale dekmoment nauwkeurig bepaald worden.
Dan kan dekken sneller en effectiever.

kunnen liggen; bijvoorbeeld een reu die
leeft met 4 teven thuis. Het kan dan
gebeuren dat hij niet getriggerd wordt
om te dekken.

‘Zo’n dekking moet wel
natuurlijk gaan, anders hoeft het voor mij
niet.’

Als tegenhanger van de maakbare en
in zekere zin ook kunstmatige wereld,
is het een fijn idee als de dekking op
natuurlijke wijze plaatsvindt. Gelukkig
gebeurt dat meestal ook, zij het soms
met een klein beetje hulp van buitenaf.
Wanneer het niet vanzelf gaat (en er
geen medische en biologische oorzaken zijn) kan de ondersteuning van een
dekmeester uitkomst bieden, vooral bij
onervaren reuen. Terwijl dat bij veel rassen inmiddels gebruikelijk is, bleef het
bij de Saarlooswolfhond tot nu toe bij
één keer. Wellicht is het gereserveerde
karakter een drempel, want wie ziet er
een Saarlooswolfreu op zijn achterpoten vanaf een krukje ‘opereren’.

‘Kunstmatige
inseminatie, mijn hond
is toch geen koe?’

Inderdaad, onze Saarloos is een dierbaar huisdier en daar willen we zorgvuldig mee omgaan, ook als het om
voortplanting gaat. Voor het behoud
van het ras, echter, kan het zinvol zijn
deze wijze van bevruchten eens nader
te onderzoeken. Dit in het kader van
niet via het DNA te identificeren (erfelijke) gezondheidsrisico’s die zich op
latere leeftijd nog kunnen openbaren
(zoals de hierboven genoemde epilepsie en PRA). Sperma zou opgeslagen
kunnen worden tot op een leeftijd van
6 à 7 jaar, wanneer duidelijk is geworden of de reu wel of niet lijdt aan deze
ziekte. Wanneer de reu vrij is, zou deze
alsnog kunnen worden ingezet voor het
voortbestaan van het ras. De kans op
dracht is na een inseminatie volgens
de laatste inzichten en technieken even
groot als na een natuurlijke dekking.
Net als bij de dekmeester blijft ook
hier het terughoudende karakter van

de Saarlooswolfhond een punt van
aandacht waar het de praktische haalbaarheid betreft. Dat naast de hoge
kosten die kunstmatige inseminatie nu
nog met zich mee brengt. Wellicht dat
we in de toekomst op subsidie mogen
rekenen in het kader van behoud van
(bedreigd) levend erfgoed, waartoe ons
ras behoort.

‘Het eerste uur na de
dekking mag de teef
niet plassen’

De baarmoeder bij honden is lang, dus
dit is natuurlijk volstrekte onzin. Ook al
schijnen er onder ons mensen te zijn
die hun hond voor de zekerheid een
uurtje hebben voortgesleept door het
bos…
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Oppas puppybrigade
De AVLS is op zoek naar meerdere oppassen door heel Nederland om fokkers die een
oppas nodig hebben te ondersteunen.

Je werkzaamheden
zijn onder andere:

Oppassen en een oogje in het zeil
houden
Koﬃe drinken
De kranten uit de werpkist
verschonen
De puppen eten geven
Een rondje lopen met de
moederhond
Puppy knuffelen
Foto’s nemen van de puppies en
die whatsappen naar hun
mensenmoeder of -vader om te
zeggen dat alles goed gaat
Verliefd boven de werpkist hangen

Van een dagdeel tot misschien wel een
paar dagen per week. Alle vormen van
aanbod zijn mogelijk.
Het gaat erom dat de fokker gewoon
een keer met een gerust hart naar een
verjaardag kan. Een dagje kan gaan
werken. Haar zieke zus kan opzoeken. Enfin, jullie kunnen je er vast iets
bij voorstellen dat het best fijn is als
fokker om een oppas achter de hand
te hebben.
Ervaring met puppen is fijn, maar niet
per se benodigd. Gezond verstand
wel. Het is niet de bedoeling dat de
moederhond door jouw handelen in de
stress schiet, maar dat snap je zelf ook
wel.
Dus kun je je wel vinden in onze ‘vacature’ voor een puppy-oppas? Meld je
dan aan bij onze puppy-oppascentrale.
We horen graag van je.

“Puppy-oppas”

Ben jij een gemotiveerde, proactieve,
flexibele, creatieve, hands-on puppyknuffelaar? Dan is deze leuke onbetaalde baan in een dynamische omgeving
met informele werksfeer echt iets voor
jou.
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Jij

Bent voor minimaal 1 dagdeel
beschikbaar
Hebt ervaring met Saarlooswolfhonden
Bent betrouwbaar en niet zo snel
gek te krijgen

Wat bieden we jou:

Oké, moeten we echt zeggen dan?

DE BESTE
ONBETAALDE BAAN
VAN HEEL
NEDERLAND
NATUURLIJK !

Ben je enthousiast?

We zoeken meerdere mensen en ook
door heel Nederland.
Mail: ineke.pompen@gmail.com
en geef aan voor welke regio je beschikbaar bent en wat je mobiele
nummer is. Tegen de tijd dat in jouw
regio een nest is waarvan de eigenaren
een oppas zoeken, nemen we contact
met je op.

Als je gaat
fokken
In dit nummer over fokken mag
ons Verenigingsfokreglement
(VFR) natuurlijk niet ontbreken.
Door: Marianne Eggink
Als je gaat fokken en je bent lid van de
AVLS dan krijg je met ons fokreglement
te maken. Elke rasvereniging die is aangesloten bij de Raad van Beheer moet
zo’n reglement hebben. De RvB heeft
voor alle rasverenigingen een aantal
fokregels verplicht gesteld. Ze staan
extra zwart in het VFR gedrukt. Ons
VFR is op 1 december 2013 in werking
getreden. De tekst staat op de website
van de AVLS. Handig om dit ruim voor
de dekking eens door te nemen.
De AVLS plaatst alle dekkingen en
geboorten op de website en op Facebook. Als het nest niet volgens ons
VFR is gefokt, vermelden we dat erbij.
Zo willen we naar toekomstige kopers
zo transparant mogelijk zijn. Het kan
namelijk best een keer voorkomen dat
een fokker niet heeft voldaan aan alle
regels. Het leven is niet altijd strak in
regels te vangen. Er zijn bijvoorbeeld
eigenwijze teven die veel liever een
andere reu hadden dan de keus van
de fokker. Daar sta je dan als fokker
met je favoriete dekreu. Of de dekreu
heeft er helemaal geen zin in. Hoe kom
je dan snel aan een andere reu? Eentje
die ook nog eens aan alle regels van
het VFR voldoet! Ga er dus niet vanuit
dat een dekking altijd lukt met de reu
die jou voor ogen staat. Een reservereu
is echt geen tweede keus, maar een
goed alternatief.

Het afgelopen jaar waren er twee redenen waarom nestjes niet aan ons VFR
voldeden. Omdat we daar reacties op
kregen wat meer uitleg hierover.
De regels zijn soms best streng. Neem
bijvoorbeeld de verplichte regel van
de Raad van Beheer dat een teef van
6 jaar niet meer mag worden gedekt
als ze nog geen nest heeft gehad. Dat
is misschien bij andere rassen een
probleem, maar de AVLS zou dit graag
wat ruimer zien. Het is voor een gezonde Saarlooswolfhondteef helemaal
geen probleem om met 6 jaar haar
eerste nest te krijgen. Daarom wil het
bestuur van de AVLS in gesprek met
de Raad van Beheer om te kijken of er
voor ons ras een uitzondering op deze
regel gemaakt kan worden.
Dan heb je de regel die de AVLS zelf
heeft opgesteld met betrekking tot het
ECVO oogonderzoek. Dat onderzoek
is maar 1 jaar geldig en dat wordt nog
wel eens vergeten. Bij de dekmelding
blijkt dan dat het onderzoek is verlopen. De fokker wist niet dat het maar 1
jaar geldig is. Of men moest uitwijken
naar een reu die geen geldig oogonderzoek had. Het ECVO onderzoek
wordt dan na dekking gedaan. Gelukkig waren de uitslagen in alle gevallen
goed, zodat het geen consequenties
had voor de pups, maar het is wel een
punt van aandacht. Informatie over de
ECVO procedure vind je op de AVLS
website onder Gezondheid.

De beste producten en voeding
van de dierenarts thuisbezorgd!

Je kunt ook niet altijd alles snel even
regelen. Oogartsen hebben vaak maar
eenmaal per maand spreekuur. Dan
moet je wachten voor je terecht kunt.
Laat je teef dus tijdig onderzoeken.
Als je afspraken met de reu-eigenaar
maakt, vraag dan gelijk wanneer de
ogen van de reu voor het laatst onderzocht zijn. Ook bij de reservereu.
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U wilt toch ook het beste voor uw dieren?
DAP_Dierapotheker_Adv_A4_alg_2018.indd 1

11-01-18 11:01

NUMMER 4 2018 - AVLS

17

Column
Het is dat ik 2 reuen
heb, maar anders…..
Door: Ineke Pompen

Toen wij over een Saarloos nadachten, wilde mijn man graag een reu.
Waarom? Lekker stoer. Groot. Echte
mannen onder elkaar. I kid you not. Hij
zei het niet met zoveel woorden, maar
ik vermoed dat dat (wellicht onbewust)
meespeelde betreffende zijn voorkeur.
Terwijl ik dacht; reu, dominant. Maar
ook: teef, gedoe. Gedoe met loopsheid. Gedoe met fokken. Laat maar.
Dus het werd een reu.
Helemaal prima. Toen die reu een jaar
of twee was, hebben we hem dekklaar
gemaakt. Laten testen. Ogen spiegelen. Dat was het eigenlijk. En een
jaar later was het zover. Met uiteraard
de vraag; houden we een pup uit het
nest? Nou jullie weten allemaal hoe dat
afliep?
Bij de fokkerscursus waar ik onlangs
was, ging het erover dat je als fokker al
heel vroeg met je pupkopers over fokken begint. “Wil je wellicht op termijn je
reu of teef inzetten?“

18

NUMMER 4 2018 - AVLS

Het rare is: iedereen zegt; nou misschien wel. Of: ja waarom niet. Maar in
de praktijk, als je een jaar of 3 verder
bent, is de helft van het nest al gesteriliseerd. Zijn mensen gewoon uit beeld.
Voel je je veel minder verbonden met
die fokker die dat ooit aan je vroeg.
Terwijl je als Saarloos eigenaar ook
best wel snapt dat als jouw fokker zijn
teef niet een keer had laten dekken,
jij ook geen schattig pupje in je armen
had gehad waardoor je verblind en wat
afwezig ‘Ja tuurlijk’ antwoordde toen ze
die vraag aan je stelden.
Iedereen heeft zijn redenen om zijn
hond niet in te zetten. En die zijn ook
echt legitiem.
Maar stel je toch eens voor. Jouw
geweldige lieverd die 5 of 6 van die
prachtige beertjes op de wereld zet.
En 7 weken lang de aller-allerleukste
pups zien opgroeien. Oogjes en oren
die opengaan. Die dondersteen die er
natuurlijk altijd bij zit en door mamma
iedere keer bij de les gehouden moet
worden. Sloompie die juist overal een
beetje achteraan bungelt en dan het
hele zooitje dat bovenop elkaar in slaap
valt.

Man!
Het is dat ik 2 reuen heb, maar anders..
En voor dat je het weet ben je dan
opeens zelf een fokker. Want dat ben
je dus ook al gewoon als je 1 keer een
nest op de wereld zet.
Geen idee waar je moet beginnen?
Even ervan uitgaand dat je snapt dat
jouw teef op de bij de Saarloos erfelijke
gebreken getest moet worden, vraag je
daarna gewoon een zoo-easy account
aan bij de AVLS.
Dat heet niet voor niets zoo-easy; even
wat mee oefenen maar daarna kun
je vrij makkelijk zien of de reu die je in
gedachten had, genetisch gezien ook
‘past’. Of, als je nog helemaal geen
idee hebt van een reu, kun je via de
openbare dekreuenlijst op de site van
de AVLS combinaties maken in zooeasy van een zogenaamd ‘proefnest’.
Helemaal nog geen idee? Gezellig volgend jaar november de fokkerscursus
volgen!

•
•
•
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

