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Hoewel we al een paar mooie dagen hebben gehad die ons vertelden dat
de lente eraan komt, is dit zo’n dag waarvan we leren dat we toch nog even
geduld moeten hebben.
Een mooie dag om allerlei klusjes binnenshuis te doen en het voorwoord voor
ons nieuwe clubblad te schrijven. Maar iets houdt mij tegen. Waar ik anders
zonder moeite achter mijn laptop kruip, heb ik nu een weemoedig gevoel
waardoor ik het steeds maar voor mij uitschuif.
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Dit is namelijk de laatste keer dat ik het voorwoord schrijf. En hoewel ik echt
achter mijn keuze sta, voelt het toch dubbel. Het is een beetje een afscheid.
Niet echt natuurlijk, want ik blijf absoluut betrokken bij de vereniging en het
ras, maar niet meer als voorzitter. Dat komt omdat mijn eigen gezondheid te
wensen overlaat en de gezondheid van Jan is ook niet geweldig. Verder hebben we de laatste tijd flink wat te verduren gehad in ons privéleven.
Daarbij opgeteld de toegenomen drukte op zakelijk gebied, waardoor ik
keuzes moet maken om mijn belastbaarheid in balans te houden.

Foto’s

Een van die keuzes is dat ik mij niet herkiesbaar zal stellen voor een tweede
termijn van het voorzitterschap. Ik heb het de afgelopen jaren met veel plezier
gedaan en ik blijf natuurlijk betrokken bij de AVLS, want ik draag onze vereniging als altijd een warm hart toe. Ik ben ervan overtuigd dat er een goede
opvolger voor mij gevonden zal worden. Verder wil ik graag alle bestuursleden
hartelijk bedanken, want het was al die jaren een bijzonder plezierige samenwerking! Maar ook jullie, de leden van de AVLS, wil ik bedanken voor het
vertrouwen dat jullie in mij hebben gesteld.

Coverfoto

Ik kan terugkijken op drie mooie jaren, waarin we de noodzaak van het fokken
onder de aandacht hebben gebracht en het zo noodzakelijke outcrossproject
verder gestalte hebben kunnen geven. Ook hebben veel mensen de weg naar
de AVLS weten te vinden. Je komt hier dan ook in een warm nest, waar altijd
open en eerlijke informatie wordt gegeven en iedereen wordt bijgestaan
met raad en daad. De KCM van vorig
jaar, waar maar liefst 97 Saarlooswolfhonden werden ingeschreven,
was een goede weergave van die
warme, hartelijke sfeer.
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Lies Geluk

Lies Geluk

Vormgeving
Dick Ockers

Druk

Editoo

Ik ben zeker niet weg en zal velen
van jullie vast weer eens ontmoeten
op wandelingen en AVLS dagen. Ik
zeg daarom: tot ziens.
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:
Jean Sibeliusstraat 33
3069 MJ Rotterdam
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Algemene Ledenvergadering
en outcross keuring
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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

Zondag 24 maart van 13.30–15.00 u.
Locatie: Parking op de Laan van Nieuwzuid 50, 2225 SG Katwijk. Deze keer een
AANGELIJNDE wandeling met gebiedskenner Martine Schaap.

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

Onder vermelding van:
contributie.

Bezoek ook onze website www.avls.nl.

AVLS Voorjaarswandeling
Duinen Katwijk

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?

Zondag 28 april
Locatie: Dogcenter Zaltbommel, Jan
Stuversdreef 4, 5315 NZ Kerkwijk.
10–12.30 u: keuring outcross. 13.30 u:
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. Stands en rassendefilé.

Wandeling Abtwoudsebos

Zondag 26 mei van 13.30–16.00 u
Locatie: parking einde Tanthofdreef 10,
2623 EX Delft. Wandeling van ongeveer
1,5 uur in losloopgebied Abtwoudsebos.

AVLS Clubdag 2019

Maandag 10 juni (Tweede Pinksterdag): de gehele dag. Locatie: Manege
Fjordhest-Gard, Krimweg 125, 7351 TL
Hoenderloo. Programma volgt.

De Nationale 2019

Zaterdag 29 juni de gehele dag
Locatie: Hanzehal, Fanny Blankers –
Koenweg 2, 7203 AA Zutphen
Hondenshow en kampioenschapskeuring voor Nederlandse Hondenrassen,
waaronder de SWH.

Zomerwandeling

Zondag 25 augustus van 13.30–15.00 u
Locatie: Theehuis ’t Hooge Erf, Hoge
Vuurscheweg 11, Lage Vuursche
Wandeling in landelijk bosgebied waar
de honden los mogen lopen.

Op 28 november is Famke, van fokster
Sylvia Weirich, moeder geworden van 9
pups. Het zijn drie wolfsgrauwe en vier
bosbruine reutjes en twee bosbruine
teefjes. De vader is Xilian. Moeder en
kroost maken het goed.

Zondag 27 oktober van 13.30–16.00 u
Wederom een wandeling in losloopgebied Abtwoudse Bos bij Delft.

AVLS Fokkerscursus 2019
Zondag 3, 10 en 17 november
Locatie: Dogcenter Zaltbommel, Jan
Stuversdreef 4 5315 NZ Kerkwijk
Dé fokkerscursus door Marjoleine
Roosendaal op herhaling.

Nestmeldingen
Famke’s nest

Najaarswandeling

Paradis nest

Bij fokker Richard Jones kreeg Paradis 9 pups, 5 reutjes (waarvan 1 reutje
helaas later is overleden) en 4 teefjes,
allen wolfsgrauw. Alle pups zijn al bij hun
nieuwe baasjes.

Famke

Paradis

Karma’s nest

Bij Richard Jones heeft ook Karma op 20 december 7 pups
geworpen, 4 wolfsgrauwe en 1 bosbruin reutje en 1 wolfsgrauw en 1 bosbruin teefje. De vader is Ragnar.

Karma

Verwacht nieuw leven!
Sansa Willow (F1 outcross Saarlooswolfhond/Siberische Husky) is op zondag 10 februari gedekt door Karolottes Kay Malik.
Aira werd op 28 februari gedekt door Otis. Tova verwacht
begin mei pupjes van Arthos. Alle info over ouderdieren en
fokkers op onze site.
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Progesteron meten

Een dierenarts kan een hormoontest doen bij jouw loopse
teef om te zien of ze al dekrijp
is. Daarvoor meet hij de waarde
van het hormoon progesteron in het bloed om het ideale
tijdstip van dekken te kunnen
bepalen.
Door: Marianne Eggink.
Foto’s: Johan Berends
Bij een loopse teef stijgt het progesterongehalte in het bloed, maar hoe
bepaal je nou exact het juiste tijdstip
van dekken? Bij een waarde van 5 à
6 ng/ml (nanogram per milliliter) heeft
de eisprong plaatsgevonden. Een dag
later kan de waarde al zijn gestegen tot
8 à 10 ng/ml en dan moet er gedekt
worden. De gemeten waarden zijn
miniem. Een nanogram is 0,000000001
gram en een milliliter is een duizendste
deel van een liter.
In Nederland wordt het progesteron
gehalte op verschillende manieren
bepaald. Vaak wordt gebruikt gemaakt
van een kleurentest of een ELISA test.
Deze testen zijn eenvoudig uit te voeren, zorgen voor een snel resultaat en
er is geen dure apparatuur voor nodig.
Helaas geven ze wisselende resultaten.
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In ongeveer 30% van de gevallen is de
progesteron waarde een totaal andere dan met de hieronder beschreven,
zeer nauwkeurige RIA methode. Veel
dierenartsen kunnen het juiste tijdstip
van dekken niet goed bepalen, omdat
ze niet over de daarvoor benodigde apparatuur beschikken. Die vergen zeer
hoge investeringskosten.
Er zijn meerdere gespecialiseerde klinieken in Nederland die wel over deze
apparatuur beschikken. Ze gebruiken
de meest betrouwbare methode op
dit moment: het meten van het progesteron door de zogenaamde RIA
bepaling (Radio Immuno Assay) of

een Immulite®. Deze meting is het
hoogst haalbare en zorgt voor een zeer
betrouwbaar resultaat. Het wordt ook
wel ‘de gouden standaard’ genoemd.
We nemen even als voorbeeld de begeleiding bij de afdeling Voortplanting
van de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren in Utrecht. Hier wordt de
eigenaar van de hond geadviseerd en
bijgestaan door een team van specialisten. Van loopsheid tot en met dracht.
Utrecht heeft een indrukwekkend
slagingspercentage van 93%.
Bij deze drachtbegeleiding wordt niet
alleen het progesteron bepaald. Er
vindt ook een inwendig onderzoek
plaats, een vaginoscopie, waarmee de
specialisten een indruk krijgen van de
fase van de cyclus waarin jouw teef
zich bevindt en of die fase overeenkomt met de progesteron uitslag. Ook
wordt je teef gecontroleerd op eventuele anatomische problemen. Dat kan
bijvoorbeeld een septum zijn: een taai
stukje bindweefsel voorin de vagina
dat (pijnloos) verwijderd moet worden,
omdat de reu anders niet kan dekken.
Tevens wordt een cytologiepreparaat
gemaakt, waarmee het celbeeld microscopisch wordt beoordeeld. Het doel
van dit alles is om zeer nauwkeurig het
juiste dekmoment vast te stellen en
de dekking zonder problemen te laten
verlopen. Met deze methode volstaat
slechts één dekking voor een optimaal
resultaat.

Ongeveer 26 dagen na de dekking
wordt gecontroleerd of je teef drachtig is. Dit gebeurt eerst door met de
hand te voelen (palpatie) waarna een
echografisch onderzoek volgt. Zo kan
(bij benadering) worden bekeken of
en hoeveel vruchtbeginsels aanwezig
zijn. Eventueel kan vanaf 52 dagen een
röntgenfoto worden gemaakt om het
aantal pups beter te voorspellen.
Vraag de dierenarts in jouw kliniek
vooraf welke methode hij gebruikt.
Wil je meer informatie?
Neem dan contact op met de AVLS.

BARFmenu

De kracht van de natuur met de kennis van nu!
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BARFmenu® diepvries versvoeding wordt gemaakt van
vers rauw vlees, verse organen en verse vleesbotten.
Bevat van nature een zeer hoog gehalte aan
natuurlijke vitaminen en mineralen.

www.barfmenu.nl
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We zijn helemaal aan ze
verslaafd

Onze roedel bestaat nu
uit:
Byorka Una Neshoba:

oermoeder van onze kennel, moeder
van ons M-& O-nest

Mischka Of Wolfs Whisper:

onze eerst bruine teefje uit ons eerste
nest en moeder van ons Q-nest

Oda Ostar Of Wolfs Whisper:
dochter van Byorka uit ons O-nest

Qi Quella Of Wolfs Whisper:

dochter van Mischka, kleindochter van
Byorka uit ons Q-nest. Quella is onze
7e Saarlooswolfhond.

Annelies met Byorka, Ostar en Mischka

In de rubriek “onze buitenlandse fokkers” mogen natuurlijk
Jorgen, de voorzitter van de
Belgische Saarlooswolfhonden
Vereniging, en zijn vrouw Annelies niet ontbreken. Dat de
Saarlooswolfhond een ware
verslaving kan worden, spreekt
duidelijk uit hun liefderijke
verhaal, maar ook uit het aantal
honden dat zij in de loop der jaren om zich heen verzamelden.
Door: Annelies Lambaerts
Foto’s: Jorgen van Moorleghem en
Annelies Lambaerts
Wij, Annelies Lambaerts en Jorgen Van
Moorleghem, zijn samen aan Saarlooswolfhonden verslingerd geraakt,
een 15-tal jaar geleden, door hun fijne,
soms onstuimige ,maar ook eerlijke karakter. Je kan fijn met ze werken, maar
op hun tempo, niet gedwongen. Je kan
ze perfect lezen omdat ze het geluk
hebben dat ze door hun lichaamsbouw
nog goed kunnen communiceren met
elkaar en ze zijn ook duidelijk in hun
communicatie. Dat alles samen vinden
we ook zo mooi aan de Saarlooswolfhond.

8

NUMMER 1 2019 - AVLS

Waarom onze kennel
Of Wolfs Whisper?

Na enkele jaren in de wereld van de
Saarlooswolfhond te hebben vertoefd,
leek het ons wel leuk om ook iets bij
te dragen aan het voortbestaan van
ons geliefde ras. Dit door af en toe
een nestje te fokken onder onze eigen
kennelnaam, die ons erg toepasselijk
voor onze Saarloosjes lijkt daar ze nog
erg dicht tegen de natuur staan. Alle
hondenrassen stammen af van hetzelfde DNA maar onze Saarloosjes nog net
iets meer.
Hiervoor hebben we ons door de jaren
heen, en nog steeds, ook gespecialiseerd in hondengedrag. We zijn beiden
gediplomeerde hondengedragkynologen om onze honden nog beter te
begrijpen.
Ik ben ook een gediplomeerd hondenfokker. Daarvoor heb ik op Syntra een
opleiding van 2 jaar gevolgd. We scholen ons regelmatig bij door cursussen,
lezingen en opleiding te volgen. We
staan altijd open voor nieuwe ideeën
en inzichten. Alles om onze honden
beter te begrijpen. Dit liefst zo natuurlijk
mogelijk.

Het begin van onze
verslaving:

Onze eerste Saarlooswolfhond was
een prachtig grote wolfsgrauwe reu
Wolfwaerts Dayko. Hij is 12 jaar bij
ons geweest en we konden ons geen
beter leermeester voorstellen. Hij was
erg eigenzinnig en had overal zijn eigen
mening over. Hij moest alles onderzoeken en proeven. Hij was ook best
wel schuw, maar na een paar jaar
begrepen we elkaar beter en daardoor
konden we beter omgaan met elkaar,
want het is echt niet gemakkelijk om
de eerste jaren met een Saarloos door
te komen. Dat is ook wat wij onze
puppykopers zeggen. Als je het eerste
anderhalf jaar door komt, dan ben je
verslaafd voor het leven.
Toen Dayko 2 jaar was kwam zijn halfzus, Wolfwaerts Arouschka ter adoptie.
Een mooie bosbruine meid. Ze was de
liefste knuffelmeid, maar ze had een
rugzakje dus ook een extra handleiding
nodig. Ze had het niet op andere teven.
Ze was vrij open, maar als ze toch
onzeker werd, kon ze wel redirectie
agressie hebben op de ander van de
roedel. Ze is 13.5 jaar geworden. Ze
had juist zoals haar broer driehoekjes cataract, vandaar dat ze niet kon
worden ingezet voor de fok, maar later
is ze wel een supertante geweest voor
Mischka. Maar eerst kwam Shaggy, die
als jonge reu van 1 jaar in onze roedel
kwam. Hij was erg mishandeld geweest, was ondervoed en kwam onder

Vier op een rij
de parasieten bij ons. Het was een
schat van een hond die met alles kon:
grote, kleine honden, teven en reuen
zolang het geen Saarlooswolfhondreuen waren, zodat we in zijn puberteit een 2 jaar nadien ook problemen
kregen met onze Dayko. Zo hebben we
met pijn in ons hart de keuze moeten
maken om hem te herplaatsen. Hij
heeft nog een prachtig, maar veel te
kort leven gekregen bij zijn nieuwe
thuis. Hij is 6 jaar geworden en spijtig
genoeg overleden aan pancreaskanker. We zijn hem wel tot op de laatste
dagen mogen bezoeken en knuffelen.
We hadden geen betere thuis voor hem
kunnen vinden.
Ondertussen was er Byorka Una
Neshoba. We zijn haar bij Carmen en
Willy gaan halen, omdat we zowel Nisha als Binky prachtige honden vonden
met een zalig karakter. We zijn nog
steeds dankbaar voor hun vertrouwen
in ons. Ze was ondertussen een dametje van bijna 4 jaar en we hadden haar
speciaal uitgezocht, omdat we graag
een nestje zouden hebben en het met
Arouschka spijtig genoeg niet kon.
Byorka was een crème van een
pupje: niets stuk maken, altijd netjes
spelen met Shaggy en opkijken naar
tante Rousch en grote beer Dayko.
Ze luistert ook erg goed. We hebben
haar in orde gemaakt voor de fok, de
nodige testen gedaan, show gelopen.
Bij onze eerste poging was Byorka leeg

gebleven. Daarna hebben we gekozen
voor een reu met al ervaring, Akon
v.d. Kilstroom. Toen hadden we er ook
maar 1. Het was allemaal erg spannend, afwachten en hopen, maar…
ze was drachtig. We waren superblij
en alles verliep goed. De dracht, de
bevalling wat spannend is, en nog
steeds is. Maar we merkte al gauw dat
er iets mis was met ons eerst geboren
pupje. Hij dronk niet goed. We kwamen
erachter dat hij een open gehemelte
had. Daardoor hebben we er ook voor
gekozen om hem te laten inslapen. Een
erg zware keuze aangezien we ondertussen al meer dan een week om de
2 à 3 uur een flesje voor hem maakten. Gelukkig waren de andere 4 wel
helemaal gezond. Het zijn ondertussen
mooie dames en heren van bijna 5 jaar.
Hieruit is onze Mischka bij ons gebleven. Ze was het laatste pupje en enig
bosbruintje. Ze werd geboren (ik zag
haar nog in het vruchtzakje zitten) en
ik wist: deze blijft. Ons tweede nestje,
twee jaar nadien, was ook met onze
Byorka en My Amazing Greace of Bleys
Baka Inu. Het heeft wel wat moeite
gekost om tot een dekking te komen.
Acht keer over en weer naar Utrecht in
de avondspits, maar het leverde ons
een zorgeloze dracht, bevalling en nest
op. Alle 5 supergezonde dikke boelekes van rond de 500 gram per stuk die
goed groeiden en nu ook al bijna 3 jaar
zijn.

Daarvan is onze Ostar gebleven. Ze
had de meest prachtige ogen als pup.
Onweerstaanbaar, nu nog steeds. Het
is een gemakkelijke dame, die erg lijkt
op haar moeder qua karakter en op
haar mooie papa qua uiterlijk. Vorig
jaar is onze eigen Mischka ook mama
geworden. Zij kreeg met Lu-Kai Shaetano van het Callandshof zes pupjes,
waarvan er spijtig genoeg maar 3
overleefden. Ons bosbruin meisje was
niet sterk genoeg om de eerste nacht
te overleven. Ons eerste, prachtige en
levenlustige wolfsgrauwe meid had een
open gehemelte. We hebben haar diezelfde dag laten inslapen. We hebben
haar nog wel 2 flesjes melk gegeven.
Gelukkig wisten we nu uit ervaring hoe
dit moest. Ons laatste meisje was te
lang onderweg en was dood bij de
geboorte. Uit ons derde nest hebben
we onze Quella gehouden. Ze is even
energiek en klaar voor actie als haar
mama maar ook zo lief als haar papa.
Als alles goed gaat, plannen we volgend jaar een nestje met onze Ostar.
Ondanks alles wat er bij komt kijken,
blijft het een fantastische ervaring. De
ervaring van een fokker is niet altijd
rozengeur en maneschijn. Niet alles
gaat vanzelf, geluk en verdriet liggen
soms erg dicht bij elkaar, het is soms
echt hard en niet alleen maar schattige
pupjes knuffelen. Het is ook 8 weken
dag en nacht zorgen voor moeder en
pups, de juiste eigenaar vinden (wat ik
nog steeds erg moeilijk vind) en ze los
laten, je pupjes, het allerzwaarste wat
NUMMER 1 2019 - AVLS
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er is. Maar het geeft echt wel voldoening om de gelukkige verhalen van de
eigenaars te lezen en te mogen delen
in hun ervaring en de schattig pupjes
te zien uitgroeien tot knappe mooie
stabiele honden.
Met andere woorden: we zijn helemaal
verslaafd aan ze. Ook al trekken ze je
met hun enorme kracht onderuit, omdat ze vergeten dat je aan de andere
kant van de lijn hangt. Of ze slopen je
gloednieuwe sofa, omdat er allemaal
witte mouse in zit. Ze nemen meer
plaats in bed dan jijzelf. Je kan er een
geweldig team mee vormen en ze zijn
zo slim en knuffelig. Dit is ons verhaal
in het kort van onze Of Wolfs Whisper
historie.

Jorgen en Annelies met Byorka, Mischka en Dayko

Wij wonen samen met onze 4 Saarlooswolfhonden in Begijnendijk, te
België. Indien je meer wil weten over
ons of onze honden kan een bezoekje
of wandeling altijd geregeld worden.
Contact opnemen kan via ; info@
ofwolfswhisper.be of check onze site
www.ofwolfswhisper.be of via onze
facebook pagina.
Groetjes Annelies.

Veronderstellingen rond bevalling en pups
Door: Lies Geluk en Nelleke Groesz
Foto’s: Robin van der Molen

In ons vorige nummer namen
we veronderstellingen over
dekking en dracht onder de
loep, deze keer fictie en¬ feiten
rond de bevalling en de eerste
weken van de pups.

‘De eerste pup lag in
stuit, dus de bevalling
verliep moeizaam.’

De geboorte van het eerste pupje is vaak
iets moeilijker dan die van de andere pups,
de weg moet immers gebaand worden.
Dit hoeft echter niet door een stuitligging te komen. Kop- en stuitliggingen bij
bevallingen blijken namelijk eerlijk verdeeld
(50 – 50%) en die laatsten zijn dus geen
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uitzondering. Sterrenkijkers zijn dat wel.
Bevallen van een pupje dat ‘op zijn kop’
ligt, kan wel voor problemen zorgen.

‘Een keizersnede is
een makkelijk
alternatief voor een
natuurlijke bevalling.’

Hoewel het een algemene en veilige
medische ingreep lijkt, is een keizersnede
niet zonder risico’s. Eén op de tien teven
overlijdt door teveel bloedverlies. Dit kan
tijdens de ingreep zelf, maar ook nog in de
periode na de operatie gebeuren. Kortom,
kies alleen voor een keizersnede als het
noodzakelijk is.

‘Prima om de pups bij
te voeren met
rijstebloem en
geitenmelk.’
Natuurlijk dienen pups bijgevoerd te worden indien de moeder te weinig melk heeft
en er nog niet kan worden overgegaan op
vast voedsel. Commerciële puppymelk is
dan een betere optie dan zelf iets samenstellen.

‘Gevaccineerde pups
zijn 100% beschermd
tegen ziektes.’

Helaas, netjes volgens het aangeraden
schema vaccineren garandeert geen
volledige bescherming tegen besmettelijke
ziektes, noch bij mensen, noch bij honden.
Alleen de gevormde hoeveelheid antistof-

fen kunnen iets vertellen over de beschermingsgraad en die hangt weer af van
het immuunsysteem. Kortom, alleen een
titerbepaling kan werkelijk inzicht geven in
hoeverre onze pupjes na de prikken op 6,
9 en 12 weken beschermd zijn tegen de
betreffende ziektes. Ook goed om te weten, alleen het doormaken van een ziekte
kan tot levenslange immuniteit leiden. Aan
vaccinaties zit altijd een beperkte houdbaarheid.

‘Pups moeten onder
een warmtelamp
liggen.’

De beste producten en voeding
van de dierenarts thuisbezorgd!

Feit is dat een nest zo’n 23°C moet zijn
voor de pups om zich behaaglijk te voelen
en te kunnen groeien. Is het koeler in de
ruimte, dan biedt een warmtelamp zeker
uitkomst. Is het een warme zomer, dan
juist geen extra warmte. De pupjes zouden
er oververhit van kunnen raken.

‘Het is goed om
calcium bij te voeren
aan mijn pupjes.’

Hoewel calcium voor de botgroei van
pupjes onontbeerlijk is, hoeft dit niet extra
bijgevoerd. Dit kan namelijk tot een te
snelle groei van de botten leiden, met alle
gevolgen van overbelasting van dien. Dit
geldt ook als de pups nog in de buik zitten. Geef de teef daarom tijdens de dracht
niet teveel calciumrijk voer, zoals karkassen. Hierover meer in het artikel over
groeipijn.
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U wilt toch ook het beste voor uw dieren?
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Jaarverslag 2018
In de wereld van de Saarlooswolfhond gaat geen jaar geruisloos
voorbij. Het jaar 2018 maakte daarop geen uitzondering. In dit
jaarverslag bespreken we de meest relevante gebeurtenissen.

Pups
In 2018 werden 15 nesten geboren
met 83 pups (46 reutjes en 37 teefjes).
Inclusief de 2 nesten in Engeland kregen 62 pups een Nederlandse NHSB
registratie. Bij onze buitenlandse leden
werden 21 pups geboren (14 reutjes en
7 teefjes). De nestgrootte varieerde van
1 tot 9 pups. Naast vreugde was er ook
verdriet. Zo werden na een dekking alle
pups geresorbeerd. In één nest kwam
de enige pup dood ter wereld en in
andere nesten waren helaas ook dode
pups te betreuren. Eén pup overleed op
de leeftijd van 8 weken.
Leendert Saarloos zei het al: ‘Het is
vaak een hard gelag.’

Dekkingen

Fokkers wachten soms met het doorgeven van een dekking tot duidelijk is
dat de teef heeft opgenomen. Voor een
goed beeld is het echter beter als alle
dekkingen worden gemeld. In 2018
werd van 7 teven gemeld dat zij niet
drachtig waren geworden. Het bestuur
maakt zich wel zorgen over dat aantal.
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Dekreuenlijst

In 2018 stonden 40 reuen op onze
dekreuenlijst. Niet-leden meldden hun
reu ook voor de lijst aan. Fokkers die
geen lid zijn, kunnen ook een reu uit de
lijst kiezen, omdat de AVLS genendiversiteit belangrijker vindt dan het lidmaatschap. Een aantal reuen werd van de
lijst verwijderd wegens ziekte, ouderdom of wegens het maximum aantal
van 4 keer dekken.

Herplaatsers

In 2018 werden 4 Saarlooswolfhonden herplaatst. Herplaatsing is altijd
een ingrijpende gebeurtenis voor hond
en mens. Iedereen die hulp aanbood,
hartelijk dank!

Ledenaantal
De AVLS groeit gestaag door. Het jaar
2018 sloten we af met 293 leden. We
naderen de 300 leden, een aantal dat
onze stoutste verwachtingen overtreft.

Bestuur

Er waren drie bestuursfuncties vacant.
Esther Siteur-van Rijnstra trad statutair
af. In haar plaats werd Maria Schipper
benoemd. Edwin Stavleu kon door privéomstandigheden niet langer zijn taak
als penningmeester vervullen. De leden
kozen Jan Dirkzwager als opvolger.
Trudy Prins kon haar bestuursfunctie bij
nader inzien niet goed combineren met
haar drukke werkzaamheden. De leden
benoemden Ineke Pompen in haar
plaats. Ineke zal namens het bestuur de
activiteiten van de vereniging coördineren. Maria neemt de voorlichting over
de gezondheid van ons ras voor haar
rekening. Elk bestuurslid is nu per mail
via de website te bereiken.

Outcross

In het outcrossprogramma werden 2
nesten geboren. De Noorse Elandhond
Nanna vond haar bruidegom in Brand
Tunka v.d. Zevenhuizerplas. Nanna
wierp op 17 februari 6 pups (2 reutjes
en 4 teefjes). De selectiecommissie
(SC) sprak van mooie, evenredige,
vriendelijke en levenslustige pups. Voor
de eerste generatie outcross waren de
pups zeer homogeen.
Het eerste nest met een aangekeurde
SWH lookalike is in 2018 geboren. Finn,
de Northern Inuit Dog, kon het goed
vinden met Saarlooswolfhond Matsi, die
op 20 juli 7 pups wierp (2 reutjes en 5
teefjes). De outcross lijkt in fenotype al
veel op de Saarlooswolfhond. De SC
vond van deze eerste generatie wat je
maximaal mag verwachten. De twee
andere lookalikes werden niet ingezet.
Ze bleken drager te zijn van DM.
We willen in 2019 een nieuwe aankeuringsdag organiseren.
De SC beoordeelde ook de eerste
generatie outcross met de Working

Husky en adviseerde unaniem dit teefje
in te zetten voor de fok. Voor de eerste
generatie met de Podenco Ibicenco
was het een tussentijdse keuring.
De commissie was blij met het resultaat. Daarna waren de nesten van de
tweede generatie met de Zwitserse Witte herder aan de beurt. In totaal keurde
de SC 15 mooie honden met een zeer
vriendelijk karakter.

Outcross NVSWH

In 2018 werd bij de NVSWH geen enkel
nest meer geboren. Het decennialang
fokken in een kleine, afgesloten populatie begon zijn tol te eisen. Uiteindelijk moest de NVSWH deze realiteit
ook onder ogen zien. Het bestuur
had al in 2017 een plan van aanpak
voor outcross bij de Raad van Beheer
ingediend, dat na diverse afkeuringen
in december 2018 werd goedgekeurd.
Binnen de kleine SWH populatie zijn er
nu dus 2 outcrossplannen. Hoewel de
Raad vindt dat een gezamenlijk plan
nodig en wenselijk is, heeft de NVSWH
geen enkel overleg met de AVLS willen
voeren. Wij betreuren dit, temeer omdat
ons plan na overleg met alle partijen,
ook met de NVSWH, reeds 7 jaar
geleden (12 mei 2012) is goedgekeurd.
We hebben als vereniging jarenlange
ervaring met outcross en sidecross en
uiteraard hadden we onze expertise
graag ter beschikking willen stellen. Het
zou toch in de eerste plaats - als gemeenschappelijke doelstelling - om het
voortbestaan van het ras moeten gaan?
We zijn in ieder geval blij dat de NVSWH, na heel lang aarzelen, deze voor
hen zeer moeilijke stap heeft genomen
en wensen hen veel succes.

Outcross
internationaal

Internationaal kwam de outcross ook
een stapje verder. Op voorstel van de
Raad van Beheer besloot de F.C.I. dat
honden uit een goedgekeurd outcrossprogramma van een erkende rasvereniging ook ingeschreven moeten kunnen
worden in een buitenlands stamboek.
Het voorstel werd met grote meerder-

heid aangenomen, maar het zal nog wel
even duren voordat dit de realiteit is.

Verdiepingsavonden

De Raad van Beheer organiseerde in
2018 twee verdiepingsavonden over
outcross. De belangstelling van rasverenigingen en fokkers was enorm.
De Raad vroeg de AVLS op beide
avonden voorlichting te geven over ons
outcrossprogramma. Dat deden we natuurlijk graag. Met dank aan onze leden,
die met hun Saarloosjes en outcrosshonden aanwezig waren.

Internationale
Samenwerking

De AVLS ontving - verrassend genoeg
- van de NVSWH een uitnodiging voor
een verkennend gesprek over internationale samenwerking. Verrassend,
omdat de NVSWH altijd elke samenwerking met ons heeft afgewezen.
We hebben de uitnodiging aangenomen. Toen later de stukken werden
toegestuurd, bleek dat het de bedoeling
was een internationale vereniging op
te richten. De statuten waren reeds bijgevoegd, we hoefden alleen nog maar
te tekenen. Het bestuur van de AVLS
stelde zich op het standpunt dat het
altijd zinvol is om met elkaar te praten,
maar dat het oprichten van een internationale vereniging geen meerwaarde
heeft. Alleen al gezien de verschillen
in organisatievorm van de deelnemers
(erkend, niet erkend, groepen fokkers)
en de gecompliceerde internationale
juridische aspecten. Overigens werken
fokkers internationaal al samen. Ineke
Pompen en Marianne Eggink hebben
namens het bestuur op 27 oktober
deelgenomen aan de bijeenkomst.
Er waren erkende en niet-erkende
verenigingen en groepen fokkers uit
België, Nederland, Duitsland, Frankrijk,
Italië en Oostenrijk aanwezig. Het gesprek verliep in een goede sfeer onder
leiding van Carel Canta. Alle aanwezigen vonden het een prima eerste stap
om bijvoorbeeld te beginnen met een
voor iedereen toegankelijke internationale database. De AVLS bood aan

een volgende bijeenkomst in 2019 te
organiseren. De vraag of en hoe we
verder moeten gaan op dit pad, zal met
de leden in de eerstvolgende ledenvergadering worden besproken.

Social media/website

Onze website werd in 2018 ruim
60.000 keer bekeken. September
scoorde het hoogst met bijna 6.600 bezoeken. Via Google vonden de meeste
bezoekers onze website.
De site werd ook geüpdatet.
Onderwerpen zijn nu overzichtelijk
gerangschikt onder afbeeldingen.
Eind 2018 had onze Facebook pagina
1235 likes en werd door 1234 mensen
gevolgd. Sinds april zijn we ook op Instagram te vinden waar we 312 volgers
hebben.

Privacywet

De Europese privacywet (AVG) werd
in 2018 van kracht. Organisaties als
de AVLS werden wettelijk verplicht
openbaar te maken welke gegevens
zij verzamelen en verwerken. Dit leidde
tot een uitgebreid privacystatement op
onze website. Tevens werd de website
versleuteld. Privacygevoelige informatie
wordt nu via een beveiligde internetverbinding verzonden.

Herziene versie
rasstandaard

De F.C.I. publiceerde een Engelse, Duitse en Franse versie van de nieuwe tekst
van de rasstandaard. Onze verzoeken
om een Nederlandse versie kregen
geen gehoor. De AVLS besloot daarop
de tekst zelf maar te vertalen. Deze is
nu, samen met de Italiaanse versie, op
onze website te lezen. Met dank aan
Sara Rosa Dioguardi die de vertaling
in het Italiaans verzorgde. Dank ook
aan alle leden die mooie foto’s voor de
rasstandaard ter beschikking stelden.

Verrassende
Nederlandse
Hondenrassen

Het boek ‘Verrassende Nederlandse
Hondenrassen’ werd door de Raad van
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Beheer uitgegeven ter gelegenheid van
de World Dog Show. Het werd op 13
januari gepresenteerd en bleek nogal
wat storende fouten en onjuiste suggesties te bevatten. De auteur schrijft
bijvoorbeeld dat AVLS fokkers door de
NVSWH onzorgvuldig fokken wordt verweten waardoor “het juiste type verloren dreigt te gaan” zodat “Saarlooswolfhonden, die zijn gefokt onder auspiciën
van de AVLS, steeds meer gaan lijken
op de Tsjechoslowaakse Wolfhond of
soms op een Duitse Herdershond.”
Deze tekst is bijzonder grievend voor
onze fokkers, bovendien misleidend en
aantoonbaar onjuist. Als verantwoordelijk uitgever liet de Raad van Beheer ons
weten het zeer te betreuren dat deze
passage in het boek was opgenomen.
De directeur stelde voor de tekst te
corrigeren met de mededeling dat de
AVLS (als enige rasvereniging van Saarlooswolfhonden) reeds vanaf oprichting
DNA van alle fokdieren heeft afgenomen en opgeslagen. Andere slordigheden van de auteur (13 in totaal, waaronder verkeerde citaten uit het boek “Een
hond in wolfskleren”) werden ook door
de Raad gecorrigeerd. Het is jammer
dat de auteur hoor en wederhoor niet
toepaste, waarmee dit allemaal voorkomen had kunnen worden en de waarde
van het uiteindelijke resultaat veel hoger
was geweest.

KCM

Op 16 september werd de AVLS kampioensclubmatch gehouden. Het was
een groot succes met 97 ingeschreven
Saarloosjes. Keurmeesters Rony Doedijns en Ans Schellekens kozen de nog
jonge reu Jon Snow Kami v.d. Zevenhuizerplas tot Best in Show. Kami kreeg
het CAC en de kwalificatie beste reu en
beste jeugd. Het CAC bij de teven ging
naar de beste veteraan Multi Ch. Whitefang’s Arusha Ishani of Angou Loup’s
Mountain, die tevens beste teef werd.
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Publiciteit
RAADAR, de digitale nieuwsbrief van de
RvB, en het blad Dogzine bespraken de
resultaten van het outcrossprogramma
van de AVLS.

AVLS Magazine

Onder leiding van hoofdredacteur Nelleke Groesz verscheen ons mooie blad
weer in 4 edities met thema’s over o.a.
de outcross, de oudere Saarlooswolfhond en fokken. Verder interessante
interviews met deskundigen, mooie
foto’s en verhalen van onze leden.
Van de KCM werd uitgebreid verslag
gedaan en ook onze buitenlandse fokkers presenteerden zich.

MyDogDna

Begin 2018 konden onze leden profiteren van een AVLS korting van €30 bij
MyDogDna. Daar gaf MyDogDna nog
eens een korting van €20 bovenop.
Voor de helft van de normale prijs kon
nu een DNA kit besteld worden. Op
verzoek van de AVLS heeft MyDogDna de kortingsactie later nog met drie
maanden verlengd. MyDogDna stelde
op ons verzoek een tool beschikbaar
van alle tot nu toe ingekruiste rassen.
De toegenomen genetische diversiteit
wordt daardoor duidelijk zichtbaar.

Fokkerscursus

In november werd een 3 daagse fokkercursus georganiseerd die speciaal op
de Saarlooswolfhond was toegespitst.
De stof werd deskundig en met veel
gevoel voor humor behandeld door
fokspecialiste Marjoleine Roosendaal.
Alle deelnemers kregen een fraai certificaat.

Bijeenkomsten en
manifestaties

Er werden weer diverse wandelingen
georganiseerd, waaronder de traditionele Nieuwjaarswandeling. In mei en
december waren we aanwezig op Animal Event en op Hond 2018 (voorheen
de Winner) om ons ras in het zonnetje
te zetten. In augustus vond in Amster-

dam de World Dog Show plaats, waar
we in een gezamenlijke stand van de
Samenwerkende Nederlandse Hondenrassen ons ras vertegenwoordigden.
De Raad van Beheer vroeg speciaal
aandacht voor het FairFok Plan om gezonde en vitale honden te fokken. We
zijn trots dat we samen met onze leden
hierbij een voortrekkersrol vervullen.
Het bestuur.

Groeipijn
Het belang van verantwoorde
voeding voor de jonge hond
Door: Marianne Eggink en
Marjoleine Roosendaal
Op de fokkerscursus hoorden we weer
over het belang van voeding in verband
met de ontwikkeling van het skelet. In
brokken en ook in puppymelk (die we
dan geven als bijvoeding) zit voor de
pup soms teveel calcium. Dit kan later
leiden tot groeipijn, maar ook tot onder
andere HD en ED. Groeipijn is vreselijk
om te zien bij een pup of jonge hond die
het uitgilt van de pijn, daarom willen we
dat liever voorkomen.
Prof. dr. H.A.W. Hazewinkel heeft
onderzoek gedaan naar verantwoorde
voeding en groeipijn bij jonge Labrador
Retrievers. Uit eerder onderzoek was
de invloed van voeding op HD en ED al
gebleken, naast andere milieuomstandigheden zoals veel traplopen op jonge
leeftijd, gladde vloeren, etc. Uit Hazewinkels onderzoek bleek dat te hoge
calciuminname op jonge leeftijd later
groeipijn in de hand kan werken. We
hebben het dan over een leeftijd vanaf 3
tot 6 weken (dus tijdens het gedeeltelijk
spenen), maar ook nog in de eerste
weken tot maanden daarna.

Fokkers dienen daarom al in de eerste
periode in het nest goed op het juiste
calciumgehalte in het voer te letten.
Bijvoorbeeld bij het geven van een melkvervanger of bij het, naast de moedermelk, geven van een vast voer. Maar
hoe weet je nu wat de juiste hoeveelheid
calcium is voor de pups?
Het juiste percentage voor honden van
grote rassen zoals de Saarlooswolfhond
mag maximaal 0,8 tot 1% calcium (%
van de droge stof) bedragen. Een uitgebalanceerd voer met dit percentage
calcium kent zowel een versneld proces
van botvernieuwing als een niet-verstoorde kraakbeengroei en verbening
van het kraakbeen. En dat is prima. Het
calciumgehalte, dat vermeld moet staan
op de verpakking, mag dus absoluut
niet boven de 1% komen.

Wat moet je doen als er toch groeipijn
ontstaat? Groeipijn herken je doordat er opeens mankheid bij de pup of
jonge hond optreedt. Vaak gebeurt dit
na het slapen. De hond komt overeind
en gilt het uit. Opvallend is dat de pijn
dan weer aan de ene en dan weer aan
de andere poot lijkt te zitten. Wie gaat
onderzoeken waar het probleem precies
zit, zal merken dat de botten vlak naast
het gewricht, dus op het lange deel van
het bot, extreem pijnlijk zijn. Daar zit dan
ook het probleem. Bij de vochtophoping
onder het beenvlies lopen veel zenuwen. Logisch dat het daar zeer pijnlijk
is. Het is vergelijkbaar met een schop
tegen je schenen, maar dan constant.
Je kunt dan het best pijnstilling geven,
uiteraard via de dierenarts.

ophoping moet afgevoerd worden en
daarom is het beter de hond de normale
beweging te geven mét pijnstilling. Zo
wordt het vocht sneller door het lichaam
afgevoerd. Verder moet het voer worden
aangepast. Zoals uit het onderzoek van
prof. Hazewinkel blijkt kan een te hoog
calciumgehalte een negatief effect hebben. Het is dus verstandig dat gehalte
te verlagen. Wie puppybrokken voert,
kan overstappen op voer voor volwassen honden. Dat heeft meestal een
lager calciumgehalte. Wie vers voert,
kan tot ca. 10% groente toevoegen aan
de voeding, waardoor de verhoudingen
wijzigen. Als de mankheid verdwenen is,
is het verstandig nog twee dagen pijnstilling te geven en daarna te stoppen.
Meestal is dit afdoende.

Vaak schrijft de dierenarts rust voor,
maar dat is niet effectief. De vocht-

Het artikel van Prof. Hazewinkel over
dit onderwerp is te downloaden op de
website www.nlv.nu

NATUURLIJKE

HONDENVOEDING

30 JARIG

JUBILEUM
o.a. gratis puppypakketten

GOED VOOR HUID,
VACHT EN VERTERING
Nederlandse topkwaliteit. Unieke complete natuurlijke premium
hondenvoeding. Met o.a. veel kwaliteit vlees, zalmolie en kruiden.
Zeer smaakvol en gezond. Goed voor huid, vacht en vertering.
Voor alle hondenrassen. Mail of bel voor een gratis proefpakket.
Acties aangaande BIOFOOD’s 30-jarig jubileum zie Facebook
Twitter
en de ACTIES pagina op onze website.

GEPERST

,

geëxtrudeerd

VLEESVOEDING

BIOFOOD premium hondenvoeding……natuurlijk het beste!

NUMMER 1 2019 - AVLS

15

Fokster Etta van der Molen

Ze kijkt er zelf van op, maar de
feiten spreken voor zich. Met
haar kennel Harawyn Polderwolf is Etta van der Molen in
korte tijd uitgegroeid tot een
van de grootste fokkers van de
AVLS. En tot het hart van de
outcross: haar Hara wierp het
eerste nest van dit zo belangrijke project voor het behoud
van de Saarlooswolfhond. Ze
gelooft er heilig in: “Ik ben klaar
voor de F3. Ik hoop zó dat Meagan wordt toegelaten…”
Door: Hella Lieftink
Foto’s: Johan Berends

“Mijn ultieme droom:
de hele outcross van
de witte herder
begeleiden”
Ze kijkt er zelf van op, maar de feiten
spreken voor zich. Met haar kennel
Harawyn Polderwolf is Etta van der
Molen in korte tijd uitgegroeid tot een
van de grootste fokkers van de AVLS.
En tot het hart van de outcross: haar
Hara wierp het eerste nest van dit zo
belangrijke project voor het behoud van
de Saarlooswolfhond. Ze gelooft er heilig in: “Ik ben klaar voor de F3. Ik hoop
zó dat Meagan wordt toegelaten…”
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Op slag verliefd

Wie had dat kunnen denken. Etta en
haar man Piet waren altijd al hondenmensen, maar waren niet bekend
met de Saarlooswolfhond. Ze hadden
bouviers. Tot zoon Robin met vrienden
naar een LARP-evenement ging en dat horen we vaker - op slag verliefd
werd op het ras. “Zo kwam Haru in ons
leven, een pup van Caine en Sumsi.
We hebben maar een half jaar van hem
kunnen genieten. Haru ging op eigen
houtje de boel verkennen en werd
aangereden. Daar zijn we met z’n allen
een half jaar echt ziek van geweest. Wij
hadden een herder en die bleef altijd in
de buurt en wij hebben er niet bij stilgestaan dat dit kon gebeuren. Daarna
is het hier Fort Knox geworden. Uit
het volgende nest van Sumsi, dit keer
met de reu Izkander, hebben we toen
Hara gekregen. Ik vind wolfsgrauw het
mooist, maar zou ook een paarse met
zwarte stippen hebben genomen. Wat
wil je, je kind ligt te huilen van verdriet.”
Zo kwam Hara naar de Schermer, zo
genoemd ter herinnering aan de pup
die ze in de tuin hebben begraven.

Oermoeder

Etta’s roedel bestaat intussen uit tien
honden. Als we arriveren bij de boerderij onder de rook van Alkmaar, staat
het hele spul op hun eigen stuk land,
enorm kabaal te maken achter het

hek. Meagan is alvast over het hek
gesprongen om ons te begroeten. Het
is nu zaak eerst naar binnen te gaan,
te gaan zitten en vervolgens de storm
van Saarloosjes over je heen te laten
komen. De honden zijn enthousiast
en we maken uitgebreid kennis met
oermoeder Hara. Uit haar eerste nest
met de Zwitserse witte herder Zayas
hield Etta Winny. Nog drie keer fokte ze
met Hara. De dochters Pixie en Willow
(Uitmuntend en de eerste plaats in de
Fokkersklasse op de laatste KCM, red.)
en het reutje Donar heeft ze daaruit
gehouden. Winny kreeg één nest.
Teefje Meagan mocht blijven en de
mooie, goedmoedige reu Kenji kwam
terug omdat zijn baasje was overleden.
Dat ze allemaal familie zijn, maakt het
gemakkelijker. Inclusief Hara lopen bij
Etta nu acht Saarlooswolfhonden, een
Duitse herder en een border collie rond.
Dan moet je wel een echte liefhebber
zijn en niet schrikken van een beetje
haar hier en daar.

Doodeng

Dat ze is gaan fokken komt door de
AVLS, vertelt Etta. “Ik vond het de
eerste keer doodeng, want ik wist niet
wat ik kon verwachten. Maar omdat je
bij de AVLS alle steun krijgt, durfde ik
het aan. En nu vind ik het heerlijk. Dat
hele traject van het uitzoeken van goeie
combinaties en dekking tot de bevalling, en dan vooral het zorgen voor de
pups. Echt heerlijk.” En het is ook hard
nodig dat er flink wordt gefokt. “Het is
kwart voor twaalf voor het ras. We zien
steeds meer pupjes met mankementen, kleine nesten en teven die leeg
blijven.” Zelf heeft ze met Donar een
zorgpupje in haar roedel. “Hij lijdt aan
epileptische aanvallen en als het een
jongetje zou zijn, zou ik hem autistisch
noemen. Met veel liefde en speciale
zorg is het tot dusver al weken gelukt
een nieuwe aanval te voorkomen.” Etta
is even afgeleid: “ Ojee, een bloeddruppel. Winny is loops!”

Specialisten

Na vijf nesten is de spanning nog altijd
niet helemaal geweken, maar Etta weet
nu veel beter wat je kunt verwachten
en ook wat er fout kan gaan. Daarom
doet ze alles met de fertiliteitsbegeleiding van de faculteit diergeneeskunde
in Utrecht, een specialistische kliniek
van het Universitair Diergeneeskundig
Centrum. Etta: “Daar zitten specialisten
en ze hebben betere apparatuur. Je
hond wordt helemaal doorgelicht en
uiteindelijk heb je dan bij de bevalling
veel beter zicht op wat er kan gebeuren. Zo wist ik bij het tweede nest dat
vier pupjes waren geresorbeerd en
dat van de overige vier er eentje wat
afwijkend was. Uiteindelijk werd de
laatste pup 24 uur na de eerste alsnog
geboren.” Het stelt haar gerust dat ze
op de wetenschap kan vertrouwen. “Zij
weten veel meer over bijvoorbeeld het
septum, het taaie strookje in de vagina
van teven waardoor reuen niet kunnen
dekken. In plaats van te gaan zitten
raden naar de oorzaak, kun je er ook
gewoon wat aan laten doen.”

De outcrosscommissie
Op zondag 27 januari werden de pups van Nanna en Brand gekeurd.
De outcrosscommissie verwacht voor de toekomst veel van dit nest. Het zijn allemaal mooie, sterke, vrolijke en levenlustige honden. Goed gebouwd en met een
prachtig gebit. Duidelijk is het Em-gen voor masker te zien dat ook bij de
Saarlooswolfhond voorkomt.

Karakter

Op de vraag waar ze als fokster op let,
zegt Etta resoluut dat het haar vooral
om het karakter van de honden gaat.
“Ik houd van wolfsgrauw, maar als ik
met een andere vachtkleur een goede
combinatie kan maken voor het ras,
gaat dat voor. Zelf vind ik het beter als
een hond een wat vrijer karakter heeft.
Gezonde terughoudendheid is prima,
maar schuwheid en angst gaat ten
koste van hun welzijn en dat zie ik niet
zitten. En door de outcross weten we
nu hoe snel de rastypische kenmerken
weer terugkomen.

Ultieme droom

“Mijn ultieme droom is het hele outcross traject met de witte herder te
begeleiden.” En is het dan klaar met
fokken? “Goeie vraag. Nee, nu nog
niet. Ik ben 58 en fysiek sterk, dus we
kunnen nog een tijdje door. Gelukkig
heb ik een man die ook gek is op honden. We moeten hier ’s avonds vechten
voor een plekje op de bank.”
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Column
Voor alles is een eerste
keer,,,
Door: Ineke Pompen

Zou het wel lukken? Zou zijn gedrag
daarna ‘lastiger’ zijn?
Nadat Thorgal als dekreu voor Gaia gevraagd was, hadden we onze vakantie
bewust vroeg gepland zodat we op tijd
terug zouden zijn.
Haha grapten Jacqueline (eigenaar
teef) en ik, het ergste wat kan gebeuren, is dat wij met Thorgal op vakantie
zijn in Duitsland en Gaia dan veel eerder loops wordt en ook nog eens veel
eerder dekrijp is.
Nou 3x raden. Maanden eerder loops
en binnen een week dekklaar!
Godzijdank hadden we alle tests op tijd
gedaan, dus dat zat wel snor, maar ze
waren zo’n 400 kilometer van elkaar
verwijderd.

Ik zal niet zeggen dat ik even
zenuwachtig was voor Thorgal’s eerste keer als voor mijn
eigen eerste keer, maar het
scheelde niet veel!

Terug naar huis gescheurd. En hoewel
het niet direct die eerste dag lukte,
deden ze wel hun best, zeg maar. Maar
ja, the pressure was on.

De DA had gezegd dat het dat weekend moest gebeuren, dus kom op
sukkeltje; pak die bitch.
Ja, zulk soort dingen ga je dan toch
denken. Wij tenminste. En ik vermoed
Jacqueline ook.
Op eigen terrein ging het gelukkig
beter: de volgende dag stonden ze
gekoppeld en de dag daarna ook weer.
Wijs geworden dus door het feit dat
het soms dus best even kon duren
voor ze het echt ‘snapten’, had ik de
tweede keer mijn oudste zoon de deur
uitgestuurd om met Aeghir een flinke
wandeling te maken toen Etta langskwam met Winny.
Etta had haar jas nog niet eens uit, of
ze stonden gekoppeld.
En is het gedrag van Thorgal achteraf
nog veranderd? Ja.

Maar niet door het dekken. Hij werd
volwassen en kreeg er een pup bij en
dat veranderde de roedel.
Of dat voor alle reuen zo geldt? N=1 is
niet echt wetenschappelijk bewijs dus
dikke kans dat het bij een ander koppel
of een andere reu weer heel anders
loopt. En let’s face it, die reuen hebben
het natuurlijk easy.
Ook dat is ook eigenlijk best vergelijkbaar!
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•
•
•
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

