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Yay! Terwijl ik dit schrijf is bij ons de oliebollenkraam weer aangekomen en dat
is nogal een ding in huize Haas-Pompen. Nou woon ik vlakbij de beste oliebollenbakkert van heel Nederland (16 x gewonnen) dus wij zijn nogal verwend.
Maar het betekent ook dat we nog maar een paar weken te gaan hebben tot
2020.
Wacht ﬀ. Waar is 2019 zo snel naar toe gegaan?
Nou, naar heel veel gezellige wandelingen in alle delen van het land. Soms
met een klein gezelschap en soms met een mooie groep van 40 man. Meestal
in een losloopgebied maar soms ook met een aangelijnde wandeling in de
prachtige duinen rondom Katwijk. Soms in de laatste resten sneeuw (onze
Nieuwjaarswandeling) en soms met 35 C. (onze zomerwandeling in een gelukkig koel bos).
Naar heel veel puppen! Het aantal nesten van onze fokkers was dit jaar 10 en
daaruit zijn 62 puppengelukjes geboren. Voor die eigenaren die ondertussen
met draken van pubers zitten; het komt echt goed!
Naar diverse (aan)keuringsmomenten binnen ons outcrossprogramma. We
hebben zoals in het vorige magazine is beschreven, ondertussen 5 outcrosses
lopen en alle pups daaruit worden voordat zij eventueel zelf ingezet worden
voor de fok, minimaal 2 keer gekeurd. Dus dat zijn nogal wat uurtjes in het
Dogcenter.
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Naar heel veel rasvoorlichting en -kennismaking. Bijvoorbeeld tijdens Animal
Event, onze clubdag of op een voorlichtingsavond van de Raad van Beheer
over Fairfok.
Naar veel gesprekken en vergaderingen met de Raad, gespecialiseerde dierenartsen en wetenschappers, maar ook met MydogDNA. Omdat we blijven
onderzoeken of we met ons fokbeleid op de goede weg zitten en hoe we
eventueel moeten bijsturen in het belang van de gezondheid van ons ras.
Naar de bijeenkomst met alle (Europese) Saarlooswolfhonden verenigingen die
de AVLS dit jaar organiseerde en die in dit magazine is beschreven.
Naar de fokkerscursus die we in november voor de tweede keer hebben afgerond en die – zoals wederom bleek- ook heel interessant is als je (nog) geen
fokplannen hebt.

Vormgeving
Dick Ockers

Druk
Editoo

Naar een mooi jaar. Een jaar met heel
veel lief en zoals dat gaat, helaas ook
leed.
Ik hoop dat we het jaar afsluiten met
een witte kerst, een vuurwerk-vrij oud
jaar en last but not least op een rij
voor de kraam van Richard Visser die
korter is dan de gebruikelijke 3 uur.
Ineke
Ps: Ik hoop jullie natuurlijk graag het
allerbeste toe te kunnen wensen op
de eerste activiteit van 2020; onze
Nieuwjaarswandeling op 19 januari!
NUMMER 4 2019 - AVLS
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Onze doelstelling
De Saarlooswolfhond is in de jaren 30 van de vorige eeuw gefokt door
Leendert Saarloos (1884-1969) en is nu een van de negen erkende
Nederlandse hondenrassen. Dit zeldzame en bijzondere ras heeft nog
veel natuurlijke instincten en kent een kleine groep liefhebbers. De
AVLS behartigt als rasvereniging de belangen van dit bijzondere ras in
Nederland.
De Saarlooswolfhond is onderdeel van ons Nederlands cultureel erfgoed en dient mede
daarom behouden te worden. Onze visie op fokken kenmerkt zich door een grote zorg
voor de gezondheid van het ras. De fokkerij is in handen van toegewijde leden bij wie
het welzijn van de honden altijd centraal staat. Het ras heeft een smalle genenpool en is
daardoor kwetsbaar.
Daarom heeft de AVLS een uitgebreid plan van aanpak voor outcross opgesteld: het
inbrengen van nieuw bloed onder gecontroleerde omstandigheden. Iedereen die de
Saarlooswolfhond in zijn hart heeft gesloten, informeren we graag over deze prachtige hond. We verwelkomen je van harte als
lid (met of zonder hond) en kennen geen ballotage. Het enige wat we vragen, is dat je onze uitgangspunten onderschrijft.
Voor vragen over lidmaatschap, gezondheidscertiﬁcaten, adreswijzigingen, dek- en nestmeldingen en verdere informatie:
secretaris.avls@gmail.com.

Steun ons om dit bijzondere ras voor

Bezoek ook onze website www.avls.nl.

de toekomst te behouden. Word lid!
Correspondentieadres:
De AVLS is erkend door de Raad van be-

Secretariaat AVLS

heer op Kynologisch Gebied en staat voor

Jean Sibeliusstraat 33

een gezonde Saarlooswolfhond met een ﬁjn

3069 MJ Rotterdam

karakter.

secretaris.avls@gmail.com

Een foutje is zo gemaakt
In de vorige editie van ons
clubblad schreven we dat de
selectiecommissie honden
van het niet FCI erkende ras
Northern Inuit aankeurde.
Dat klopt, maar het ging om één
Northern Inuit Dog. Op die dag werden ook twee American Indian Dogs
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aangekeurd. Onze excuses aan de
eigenaren van deze honden, die de
moeite hebben genomen hun honden
te laten aankeuren om zo een bijdrage
te leveren aan de outcross van de Saarlooswolfhond. De honden bleken later
helaas drager van DM te zijn, waardoor
de commissie ze niet selecteerde voor
de outcross.

Geboren nesten

Agenda
22 december

Asgards nest

Ceetah’s nest

De AVLS is op zondag 22 december
aanwezig op de tentoonstelling De Winner in de Evenementenhal Gorinchem.
In de stand van de Nederlandse rassen
zullen we iedereen over ons mooie ras
informeren. De Winner wordt voor het
eerst gehouden in Gorinchem.

Asgards nest

Ceetah’s nest

19 januari

In de Franse kennel Des Terres du Valhalla van Mégane Gebhart werd op vrijdag 18 oktober Asgards nest geboren.
Asgard Ookami Kodomo wierp 3 pups,
2 reutje en 1 teefje, allen wolfsgrauw. De
vader is Metca of Wolfs Whisper.

Bij Agnes Felder wierp Bayla Jantarowa
Wataha (Ceetah) op zaterdag 26 oktober 6 pups. Vier reutjes, 2 wolfsgrauw
en 2 bosbruin en 2 teefjes, beiden bosbruin. Later werden nog 2 dode reuen
geboren. De vader is Jami Malik van de
Zevenhuizerplas (Inti).

De traditionele Nieuwjaarswandeling is
dit jaar in het mooie bosgebied van de
Lage Vuursche. Na aﬂoop de mogelijkheid om gezamenlijk een consumptie
voor eigen rekening te gebruiken.

9 februari
’s Ochtends zal de eerste keuring
plaatsvinden van de 10 pups van Willow en Malik. ’s Middags is er een informatiemiddag voor eigenaren van honden die met ons outcrossprogramma te
maken hebben en is vooral bedoeld om
ervaringen uit te wisselen.

Willow’s nest
Leela’s nest

Leela’s nest
In Tsjechië werd in kennel Rosenwolf
van Jana Rosenbergová Leela’s nest
op vrijdag 25 oktober geboren. Ailein
Fleur Rosenwolf (Leela) wierp 6 pups, 1
bosbruin reutje en 5 teefjes waarvan 1
wolfsgrauw en 4 bosbruin. De vader is
Cowboy Joe Miraja (Diego).

Willow’s nest
In kennel Harawyn Polderwolf van Etta
van der Molen wierp Willow op zaterdag
28 september 10 pups. Twee pups, een
reutje en een teefje, hebben het helaas
niet gered. Vijf teefjes en drie reutjes,
allen wolfsgrauw, maken het goed.
De vader is Howling by Moonlight Odon
Weylyn.

Chumani’s nest
Fokker Richard L Jones van kennel
Accalia berichtte dat Chumani’s Nele
Charis Grace (Charis) is gedekt door
Jakan Navarre de la Luna Canis Lupus
(Navarre). Dit nest voldoet niet aan het
VFR van de AVLS op punt 2.4, aantal
dekkingen. Dit is de vijfde dekking van
Navarre. De dracht werd bevestigd
met een echo. De pups worden rond
Kerstmis verwacht en alle pups hebben
al een baasje gevonden.

8 maart
De selectiecommissie keurt ’s middags
in het Dogcenter de 6 pups van Nanna
en Brand voor toelating tot de
fokkerij.

29 maart
’s Middags is er een mooie voorjaarswandeling in de duinen bij Katwijk. Ook
niet-leden zijn welkom. Na aﬂoop is er
de mogelijkheid om gezamenlijk een
consumptie, voor eigen rekening, te
gebruiken.

26 april
’s Ochtends de eerste keuring van de 6
pupsvan Chakka/Ivar en Shanti
’s Middags de Algemene Ledenvergadering in Dogcenter, uitsluitend toegankelijk voor leden.
Charis is gedekt
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Tweede internationale bijeenkomst voor
verenigingen van Saarlooswolfhonden

De deelnemers

Fokkers van Saarlooswolfhonden gaan onderzoeken of er
een internationale database
kan komen waarin gegevens
van alle honden en eigenaren
kunnen worden gedeeld.
Dat is de belangrijkste uitkomst van de
bijeenkomst op 19 oktober van fokkersverenigingen uit Nederland, België,
Frankrijk, Duitsland, en Italië. Bestuurslid Carel Canta van de Raad van
Beheer, de dagvoorzitter, noemde dit
besluit een belangrijke stap voorwaarts
in de internationale samenwerking.
Gabri Kolster, bestuurslid Raad van
Beheer, portefeuillehouder Nederlandse
rassen, was als toehoorder aanwezig.
Deze tweede dag was georganiseerd
door de AVLS en had als thema “De
weg naar een gezonde toekomst”.
De AVLS had speciaal voor deze dag
een Engelstalige editie uitgegeven van
het clubblad over het outcrossprogramma.
Het gaf voor de deelnemers een goed
overzicht van de overwegingen, doelstellingen en resultaten tot nu toe en
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De AVLS had speciaal
voor deze dag een
Engelstalige editie
uitgegeven van het
clubblad over het
outcrossprogramma

eenvoudiger maken. Besloten is ook
om volgend jaar weer bijeen te komen.
Dan is Duitsland de gastheer.

van onze doelen voor de toekomst.
Genetica dr. ir. Marianne Spies- Stoop
legde in een lezing het internationale
gezelschap uit wat de wetenschap onder het outcross-programma is, en hoe
groot de noodzaak is om nieuw bloed
en nieuwe genen in te kruisen.
AVLS voorzitter Ineke Pompen deelde
de ervaringen na vijf jaar, met vijf verschillende nieuwe rassen. Duidelijk werd
dat, hoewel niet alles ging zoals verwacht en gehoopt, het programma als
een succes kan worden beschouwd.
NVSWH voorzitter Jan Verbeeck vertelde over het outcrossprogramma bij de
NVSWH.
Een gezamenlijke database kan het maken van goede fokcombinaties vergemakkelijken en contact tussen fokkers

Genetica Marianne
Spies-Stoop

Que Bella
Onze Saarloosjes hebben altijd
veel bekijks als ze op vakantie
zijn in het buitenland. De baasjes
krijgen dan positief en enthousiast commentaar. Dat overkwam
ook Saar en haar baasjes Gea en
Harry Pegel in Italië. Maar ja, wat
wil je, als je Saarlooswolfhond
oﬃcieel Drom Ferrari Djempel
Bastaja heet. Daar worden alle
Italianen enthousiast van.
Door: Gea Pegel
Foto’s: Harry Pegel
Dit najaar is onze Saar voor het eerst mee
op vakantie geweest en daar hebben
we van genoten. Saar in de tent. Saar in
confrontatie met eekhoorns en muizen
die het op onze voedselvoorraad hadden
voorzien. Vreemde honden die ‘s nachts
scharrelden rondom de tent (Saar deed ons
Drom Ferrari Djempel Bastaja

En Saar stal de show,
vooral in Italië

BARFmenu
De kracht van de natuur met de kennis van nu!

het genoegen om loops te worden) en ga
zo maar door. En Saar stal de show, vooral
in Italië. Ze werd regelmatig aangesproken “que bella” en zelfs “mi amore” en wij
werden natuurlijk bevraagd of Saar een wolf
was. Waarop wij in zeer gebrekkig Italiaans
moesten uitleggen dat het hier om een
cane lupo olandese ging.
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En er waren natuurlijk allerlei Saarloos-streken: je verstoppen of blaﬀen tegen obers
die een bestelling komen opnemen, proberen vlees van de BBQ te stelen, kuilen
graven op de campingplek, in de tent op de
slaapplaats van de baasjes gaan liggen, enzovoorts. Niets nieuws dus. Maar één ding
viel ons wel op. De viervoetige voorgangers
van Saar waren altijd zeer slecht gehumeurd wanneer de vakantie voorbij was
en de kampeerspulletjes weer opgeruimd
werden. Saar in het geheel niet. Ze leek
het best prettig te vinden gewoon in haar
eigen, inmiddels wel wat te kleine fauteuil te
kunnen kruipen.

%

100

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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De stamboom van...
Hasko Harvey

het op een zeker moment misging. Drie
weken later was het beestje overleden
aan een hersentumor.
Bijzonder was ook de handige achterwaartse beweging van zijn voorpoten
als hij in zijn riem verstrikt geraakt was.
Hasko beschikte over een zesde zintuig:
voordat het vrouwtje thuiskwam, ging hij
al 5 minuten tevoren uit de mand om bij
de deur zijn opwachting te maken.
Zijn uithoudingsvermogen was enorm.
Hij kon makkelijk 10 of 20 km naast de
ﬁets lopen en was dan nog niet moe.
Ook voorvoelde hij wanneer je treurig
was om je te komen troosten.

Door: Wim en Ellen van Dorst-Brakel

Eind negentiger jaren zochten
wij op het internet, onder het
hoofdstuk stoer en zachtaardig (onze kinderen waren nog
klein) naar een mooie hond en
kwamen al gauw op de Saarlooswolfhond terecht. Jaren
hebben we op de wachtlijst van
de NVSWH gestaan tot we in
2002 een pupje mochten komen
uitzoeken bij Meerten Huisman
en Hanneke Apon in Nieuwegein uit het nest van Muriyek en
Darva.
Onze eerste keus uit het nest ging echter naar de familie Pielanen, die in die
tijd de eigenaren waren van bijna alle
Saarlooswolfhonden in de vereniging.
We konden dan ook geen pup kopen,
maar kochten een ‘recht op bruikleen’.
Hasko was dus ‘tweede keus’ en werd
ook nog afgekeurd voor het fokken,
omdat hij maar één testikel had. Wat
een geluk bij een ongeluk! Hasko bleek
de mooiste, allerliefste en trouwste
hond voor ons te worden.
Alle pups werden door Hanneke geweldig gesocialiseerd, onder andere
door tijdens het Oudejaarsavond 2002,
met haar kinderen erbij, gezamenlijk
te genieten van het knallend vuurwerk
waardoor Hasko nooit een schrikachtige Saarloos is geworden. We konden
hem overal mee naartoe nemen, zelfs
autorijden vond hij geweldig. Ons gezin
werd zijn nieuwe roedel waarin hij
verder werd opgevoed door onze Jack
Russell Henkie van toen 15 jaar. Zelfs
onze loslopende kippen en soms ook
een veldmuisje, krenkte hij geen haar.
Geweldig.
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Hasko Harvey
Hasko komt dus rechtstreeks uit de
Pielanen-lijn, maar hij had totaal geen
vluchtgedrag zoals vaak beschreven
wordt. Wel was hij voorzichtig en afwachtend. Had hij ooit eenmaal iemand
goedgekeurd dan herinnerde hij zich
dat zelfs na jaren nog feilloos en mocht
diegene gerust alleen binnenkomen.
Honden met een aangeboren of verworven afwijking kon hij echter niet accepteren. Met de puppiecursus moesten we
voortijdig stoppen, omdat er een hondje
meedeed met een waterhoofd. Het
iets afwijkende gedrag maakte dat het
hondje steeds achterna werd gezeten.
Dat gold ook voor een mopshondje
waar hij de beste maatjes mee was tot

Onderling stoeien was niet zo makkelijk,
want hij beschermde, greep zelfs in, als
er één (vooral het vrouwtje) het onderspit dreigde te delven. Daarnaast was
hij weer zo beschermend, dat als een
van onze oude ouders logeerde, hij zijn
mand inwisselde voor de vloer voor haar
deur.
In zijn 14e levensjaar vermagerde hij
sterk. Hij liep nog maar kleine stukken.
Na een laatste rondje, waarbij hij na elke
50 meter op de grond ging liggen, heeft
onze dierenarts hem bij ons thuis laten
inslapen. Hasko ligt in zijn eigen dekentje in onze tuin begraven.
Kortom, we hadden een heel bijzondere
hond met soms bijna bovennatuurlijke
en ook menselijke eigenschappen. Die
ben ik niet tegengekomen bij alle drie
andere honden die we in ons gezin hadden. Hasko, de mooiste, zachtste hond
die bijna 14 jaar is geworden.
Een hond met wie je zelfs kon praten.

Hasko Harvey
Muriyek Miroslav Timberley
Ivarov Itcharov
Timberley

Ikovja-Izavrani
Kirjath-Jearim

Eowynn Elena-Darva Timberley
Ljubotin
Lazskajev Timberley

Shiva-Scarlett
Sawoduwhi

Volledig in het nu, de absolute
staat van zen

De absolute staat van zen

Het is alweer een tijdje geleden, maar zoals elk jaar was
het ook dit jaar op 4 oktober
weer dierendag.
Door: Johan Berends
Foto: Jeroen Hempenius

wanneer het ermee wordt geconfronteerd, maar mijmert niet over het onvermijdelijke einde dat ooit zal komen.
Waar mensen altijd gebukt gaan over
hun gedachten en zorgen, weet het dier
zich vrijer: hij kan geheel opgaan in hetgeen hij op dit moment doet, ziet hoort,

De ﬁlosoﬁsche scheurkalender (ja,
die bestaat) citeerde op deze dag de
Duitse denker Arthur Schopenhauer
(1788–1860): “Het dier is de belichaamde onmiddellijkheid.”

Waar mensen altijd
gebukt gaan over hun
gedachten en zorgen,
weet het dier zich vrijer

Volgens Schopenhauer zijn dieren in
staat om – in tegenstelling tot mensen
– volledig op te gaan in het nu. Dieren
hebben geen duidelijk tijdsbesef en
kunnen zich dus geen zorgen maken
om de tijd die nog voor hen ligt. Daarmee kent het dier dus ook geen doodsangst zoals de mens die kent. Het dier
is uiteraard wel bang voor de dood

proeft of ruikt. Het denken beperkt de
geest van de mens, maar intuïtie maakt
onze geest vrij. In de absolute staat
van zen bestaat geen schuld of verwijt,
goed of kwaad. Dieren hoeven daar
geen moeite voor te doen. Zij beschikken over de volledige aanvaarding van
dat wat is en zijn dus al ‘zen’ vanuit

zichzelf. De moderne mens zoekt voortdurend naar die gemoedsrust die bij
het dier zo vanzelfsprekend is. De mens
doet aan yoga, meditatie, ademhalingsoefeningen of drinkt kruidenthee, terwijl
hij opnoemt waar hij zoal dankbaar voor
is. Maar het liefste is de mens nog in
gezelschap van het dier, misschien wel
omdat we alleen dan het dichtst bij die
zorgeloosheid kunnen komen.
Schopenhauer vond dat alle individuele dieren, inclusief de mens, in wezen
hetzelfde zijn. Daarom had hij grote
principiële, morele en ethische bezwaren tegen vivisectie. Hij was daarmee
zijn tijd ver vooruit en was een van de
eersten die een uitgesproken tegenstander was van dierproeven waarbij
levende dieren worden gebruikt.
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Ontdekker dwerggen Peter Leegwater
Enige tijd geleden werden we
voor de tweede maal opgeschrikt door de mededeling
dat een Saarlooswolfhond bij
een gentest drager bleek van
het dwerggen, terwijl eerder
de ouderdieren vrij waren
gegeven. Hoe kan dat?
Door: Hella Liefting
Foto’s: Johan Berends

Iets dat er niet is, kun
je moeilijk vinden
Opslag DNA
“De mutatie van het gen dat dwerggroei
kan veroorzaken, is een heel bijzondere
mutatie. Het gaat om een stukje dat
ontbreekt. En iets dat er niet is, kun je
moeilijk vinden.” Dat zegt moleculair
bioloog dr. Peter Leegwater. We zitten
met hem aan tafel in een zaaltje van de
Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht.
Leegwater ontdekte de oorsprong van
de dwerggroei die bij de Duitse Herder vandaan komt en ook voorkomt
bij Saarlooswolfhonden en Tsjechoslowaakse wolfhonden. Hij was ook
de ontwikkelaar van de methode om
honden op aanwezigheid van het gen
te testen. Dé specialist dus.
We zijn afgereisd omdat er de laatste
maanden enige onrust was ontstaan
over dat dwerggen. Er kwam bericht

Even dreigden
tientallen honden alsnog
te moeten worden
getest
van een Poolse fokster dat een hond
bij nader inzien ten onrechte vrij was
gegeven. In Nederland speelde, 2 jaar
geleden, een soortgelijke zaak. Even
dreigden tientallen honden alsnog te
moeten worden getest, omdat ze mis-
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schien helemaal niet “vrij door afstamming” waren. En een eerdere fokcombinatie had er zelfs eentje van drager x
drager kunnen worden.
Het bleek allemaal mee te vallen, maar
wel reden om nog eens goed in de
testwereld te duiken. En waar beter
beginnen dan bij degene die de test
heeft bedacht.

We zagen dat een
stukje niet-coderend DNA
niet de lengte had die het
had moeten hebben
Dr. Leegwater vertelt over de wetenschappelijke zoektocht naar het
gemankeerde gen. Bij het onderzoek
werd aanvankelijk gebruik gemaakt van
de ouderwetse markers waarmee kan
worden bepaald van welk ouderdier de
eigenschappen zijn doorgegeven.
“We dachten toen al dat we in een bepaald gebied in het DNA moesten gaan
zoeken. Dwerggroei komt door een
gebrek aan groeihormoon dat wordt
aangemaakt in de hypofyse, een piepklein kliertje in het brein. Dus we keken
in het gebied dat een rol speelt bij de
ontwikkeling van die hypofyse.”

De speurtocht liep nog bijna vast,
omdat een deel van het onderzochte
DNA niet van een dwerg bleek te zijn.
Toen 10 maal zo veel markers werden
ingezet, zag Leegwater een verschil in
genetisch proﬁel tussen gewone honden en honden met dwerggroei. DNA
kan pas worden geanalyseerd als er
voldoende materiaal voorhanden is. Om
dat te bereiken wordt een element uit
het DNA vermenigvuldigd tot er genoeg
van is om te analyseren.
Leegwater: “Toen eenmaal duidelijk was
om welk gebied het ging, konden we
gericht kijken. In een gen zijn er coderende stukjes die bepalen wat de cel
uiteindelijk gaat doen in het lichaam, en
stukjes die dat niet doen. Die worden
er bij de expressie van het gen als het
ware uitgeknipt zodat die coderende
stukjes naast elkaar komen te liggen en
omgezet kunnen worden in een eiwit.
We zagen dat een stukje niet-coderend
DNA niet de lengte had die het had
moeten hebben, door een deletie, een
weglating. Het bleek dat door deze
mutatie er iets misgaat bij het uitknippen en de expressie vastloopt. Een
interessante bevinding, juist omdat het
gaat om een verandering in stoﬀen die
normaal gesproken geen rol spelen.
Dat zoiets ook mogelijk is, was nog niet

Als de ouders vrij zijn
van het dwerggen,
kunnen ze deze afwijking
niet aan hun pups
doorgeven
bekend.” En iets wat er niet is, kun je
maar moeilijk vinden.
Bij het gen voor dwerggroei is het knippen fout gegaan bij het LHX3-gen. Dat
is een gen dat al heel vroeg bepalend
is voor hormonen die in de hypofyse
worden gemaakt. “Daarom hebben
dwergen ook grote tekorten van die
hormonen.” Bij de test zoomen de wetenschappers in op dat speciﬁeke gen.
En om dat goed te kunnen doen, moet
je het chemisch bewerken en moet er
voldoende testmateriaal zijn”.
Voor de foute resultaten is nog geen
verklaring. Het kan een fout zijn geweest bij de afname van DNA dat
misschien vervuild was. Er kan ook iets
mis zijn gegaan tijdens de test in het
laboratorium. We hebben voor de zekerheid de vraag nog even voorgelegd
of we voortaan alle honden standaard
moeten testen op dwerggroei, of dat de
term ‘vrij door afstamming’ van kracht
kan blijven. Peter Leegwater stelt ons
gerust: “Als de ouders vrij zijn van het
dwerggen, kunnen ze deze afwijking
niet aan hun pups doorgeven. We
kunnen in dat geval de kwaliﬁcatie ‘vrij
door afstamming’ dus gewoon blijven
gebruiken.”

Onderzoek dwerggen

REACTIE LABORATORIA
We hebben het van Haeringen laboratorium en het laboratorium Laboklin
om een reactie gevraagd en gevraagd welke methode ze gebruiken. VHL liet
ons weten dat er inderdaad ‘eenvoudige testen’ zijn op basis van simpele
mutaties. Jammer genoeg is de test voor dwerggroei een lastige test. VHL
voert deze test NIET uit op een chip, maar op basis van lengtemeting.
Dus net als de Universiteit Utrecht zoals door Leegwater is beschreven.
VHL doet dit nu al jaren en concludeert dat de test goed draait, ook op
swabs. Ook het laboratorium Laboklin laat ons weten NIET met een chip
te testen. Volgens Laboklin klopt het inderdaad dat de test op dwerggroei
een relatief gecompliceerde test is in vergelijking met andere mutaties. Zij
volgen eveneens de methode die Leegwater beschrijft in het interview met
de AVLS. De machine die voor deze test wordt gebruikt, is op dit moment
de betrouwbaarste methode. Alle uitslagen worden handmatig nagekeken.
De foutmarge is minimaal. Volgens beide laboratoria maakt het gebruik
van bloed of swabs voor de test op dwerggroei NIET uit voor de
betrouwbaarheid. Dat neemt niet weg dat helaas geen enkele methode in
geen enkel laboratorium 100% betrouwbaar is.
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Ze hebben die majestueuze uitstraling

Jana met haar drie Saarloosjes

Ook vanuit Tsjechië hebben
eigenaren en fokkers van
de Saarlooswolfhond zich
aangesloten bij de AVLS. Zo
worden we als vereniging
steeds internationaler. Uit
Jana Rosenbergová’s verhaal
spreekt eveneens de enorme liefde die ze voor ons ras
heeft opgevat. Een liefde die
je duizendmaal terugkrijgt en
die ons allen bindt.
Tekst en Foto’s: Jana Rosenbergová
Vertaling: Johan Berends
Het is nu zo’n 8 jaar geleden dat ik
de Saarlooswolfhond leerde kennen.
Mijn hond, een Briard kruising, was
net overleden en ik ging op zoek naar
een puppy van de Tsjechoslowaakse
wolfhond. Dat ras kende ik goed, want
het komt veel voor in Tsjechië.

Zo kwam ik in contact met Monika
Soukupová. Zij bleek niet alleen Tsjechen te hebben, maar ook Saarloosjes.
De Saarlooswolfhond was toen nog niet
erg bekend in Tsjechië en het ras was

Wat ik las en zag,
sprak me enorm aan
hier nog zeer zeldzaam. Op het internet in Tsjechië kon ik er niet veel over
vinden, maar wat ik las en zag, sprak
me enorm aan. Vooral hun vriendelijke,
niet agressieve karakter, ook niet naar
andere honden. Die enorme aanhankelijkheid vond ik ook mooi. Het bleek een
echte familiehond te zijn. Ik besloot om
Monika op te zoeken en werd verliefd
op haar bosbruine teefje Iris. Iris’ dochter had puppies, waarvan één teefje
nog beschikbaar was. Ze was bosbruin
en had een open en vrij karakter. Het
was net alsof het zo moest zijn.
Niet alleen het uiterlijk van de Saarlooswolfhond, maar ook het karakter
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spreekt me enorm aan. Ze hebben die
majestueuze uitstraling van de wolf met
hun zachte aard. De eerste Saarlooswolfhond die in mijn leven kwam, heet
Ailin Pett’s Wolf. Ze is 7,5 jaar. We hebben nu drie Saarloosteefjes in huis: Ailin
met haar dochter Leela, die nu 4 jaar
oud is, en de niet-verwante Anitë van

Ze hebben die
majestueuze uitstraling
van de wolf met hun
zachte aard
5 jaar. Daarnaast hebben we nog een
Boheemse herderreu genaamd Danny.
De karakters van mijn Saarloosjes zijn
allemaal verschillend. Ailin is zeer open
en extravert, ze houdt van mensen en
van andere honden. Anitë is precies
het tegenovergestelde. Ze is behoorlijk
wantrouwend en wil zelf uitmaken wie
ze tot zich toelaat. Ze heeft een heel
zacht karakter waar je zorgvuldig mee
moet omgaan. Leela, Ailins dochter, zit
daar weer tussenin. Zij is de perfecte

hond voor mij. Volgens mij zou het hele
ras eigenlijk zo moeten zijn.
Ik heb op een gegeven moment besloten om te gaan fokken, omdat ik enorm
van dit ras ben gaan houden. Ik wilde
graag dat anderen ook kennis konden

erg belangrijk om alle gezondheidsonderzoeken te doen, want gezondheid
komt altijd op de eerste plaats. Ik denk
dat de Saarlooswolfhond in de toekomst zeker zal blijven bestaan, maar
we moeten nog meer dan nu internationaal gaan samenwerken.

Ze praten als het
ware met je zonder
geluid te maken
maken met deze honden en konden
ervaren hoe het is om ze te hebben.
Ik bedoel: als je je ergens zorgen over
maakt, kijken ze je aan en alles is
verdwenen. Ze praten als het ware met
je zonder geluid te maken. Het is haast
onmogelijk om dit te begrijpen als je
het zelf niet ervaren hebt. En ik leer nog
elke dag van mijn honden: ontspan en
neem rust, materiële zaken zijn totaal
onbelangrijk.
Ik heb nu 4 nesten gefokt. Leela was
voor de eerste keer drachtig en nest
5 is hopelijk net geboren als jullie dit
verhaal lezen. Ik weet dat ik een kleine
fokker ben en ik heb helemaal geen
grote ambities op dat gebied. Het belangrijkst voor mij is dat mijn teven sterk
en gezond blijven. Elke pup is heel erg
belangrijk voor me. Ik houd ze steeds in
de gaten, kijk voortdurend hoe ze groeien, wat er aan de hand is, of ze gezond
zijn en of alles in orde is.

Dochter Ida met Leela en Ailin

Ik vind het belangrijk dat mensen iets

Gezondheid komt
altijd op de eerste plaats
van de genetische basis van de honden
weten voordat ze gaan fokken. En volgens mij is de gezondheid van de hond
belangrijker dan hoe hij (of zij) eruit ziet.
Let op het karakter (het temperament)
van de dieren. Zorg dat je een goed
overzicht hebt van de populatie en kies
de juiste fokker om je advies te geven.
Twee weten meer dan een! Het is ook
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Gek op knuffels
Het toeval wilde dat in deze
editie van ons blad Jana
Rosenbergová een stukje
schrijft over haar fokkerij van
Saarlooswolfhonden in Tsjechië en de grote passie die ze
heeft opgevat voor ons ras.
Laten nou net Gwen en Anton
hun droom genaamd Woﬀ bij
Jana hebben gevonden! Bestaat toeval?
Door: Gwendelyn Luijk en Anton
Fielmich
Foto’s: Gwendelyn Luijk
“We gingen op vakantie en kwamen
thuis met Wolﬀ”. Dat is de korte versie
die we lachend aan onze nogal verbaasde familieleden, collega’s en
vrienden hebben verteld. Toen we
deze zomer de caravan achter de auto
koppelden, hadden we er tenslotte zelf
ook nog geen benul van dat we aan het
eind van de reis een huisgenoot rijker
zouden zijn. En niemand wist van onze
plannen een Saarloos te nemen.

Niemand wist van
onze plannen een
Saarloos te nemen
Toch waren we ons al ruim een jaar aan
het inlezen. Een kennis van ons was
kort daarvoor de trotse eigenaar geworden van een Tsjechische Wolfhond, een
hond waarvan we het uiterlijk prachtig
vonden maar die ons qua karakter net
iets te fel was. Een zoektocht langs
verschillende wolfachtigen bracht ons
uiteindelijk bij de Saarlooswolfhond. De
eigenzinnigheid die zo typisch is voor
het ras sprak ons aan, net als de trouw
aan de roedel. Er volgde een jaar waarin we heel veel over Saarloosjes lazen,
ﬁlmpjes bekeken en elkaar eindeloos
lekker maakten met foto’s. Begin deze
zomer klikte Anton op de website van
de AVLS op de link naar een op 9 juni
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geboren nestje van fokkerij Rosenwolf
in Tsjechië. Hij wist precies welke pup
hij zou kiezen. Die met de liefste ogen,
het mooiste bekkie. Het was liefde op
het eerste gezicht. Maar helaas, alle
hondjes waren al vergeven.
De Saarloosplannen verdwenen even
naar de achtergrond. Na de vakantie
zouden we er écht werk van gaan maken. Toch bleef Anton het nestje volgen,
ook op de camping in Zuid-Duitsland.
En op een regenachtige avond kwam er
een berichtje voorbij. Vanwege problemen met de huisvesting was er een pup
teruggekomen naar het nest. Dé pup,
zagen wij gelijk.
We deden er twee dagen over om de
fokker aan te schrijven. Wikken en
wegen, wegen en wikken. Maar we
zaten tenslotte al in Duitsland. Tsjechië
was maar een klein stukje verderop. En
kijken, dat kon toch zeker geen kwaad?
We gooiden onze vakantieplannen om
en kochten voor de zekerheid maar
vast een transportbox, riem, voer,
voederbakken en speeltje. Je weet
maar nooit... Een dag later reden we
met bonzend hart en zwetende handen
door de tunnels onder Praag door. Als
het niet zou klikken, zouden we het

Over, maar we besluiten hem Wolﬀ
te noemen. We hebben tenslotte ook
al een kat die Poes heet. Zijn tweede
naam is Vladimir- een knipoog naar zijn
Oost-Europese roots.
Inmiddels verstaat Wolﬀ een aardig
mondje Nederlands. Hij groeit als kool
en haalt graag streken uit, zoals het
omver gooien van zijn drinkbak, het
huis door rennen met de bezem of
door de woonkamer slepen van een
zak waxinelichtjes. Hoewel we het huis

Inmiddels verstaat
Wolff een aardig mondje
Nederlands
in sneltreinvaart puppyproof hebben
gemaakt, lijkt hij altijd wel íets te vinden.
Speurt dat neusje iets te lang door alle
hoeken van de kamer, dan kun je er
donder op zeggen dat Wolfje op rottigheid uit is.
Maar bovenal is het een goedzakkie. Hij
is dol op spelen met andere honden en
kinderen en krijgt graag knuﬀels. Zelfs
de meest wilde bui wil hij wel onderbreken voor een aai over zijn buik. Daar
wordt hij vanzelf rustig van.

We deden er twee
dagen over om de fokker
aan te schrijven
ook niet doen, namen we ons heilig
voor. Bovendien: ook de fokker had al
aangegeven dat ze de pup niet zomaar
mee zou geven.
Fast forward naar vijf uur later. Op
onze campingstoelen zitten we met
een mengeling van liefde, verbazing
en – toegegeven – enige angst te kijken
naar onze pup. We kunnen nog niet
helemaal bevatten dat hij van ons is.
Hij draagt de oﬃciële naam Droom

Gwendolyn en Anton
met Wollf

Wolﬀ

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.

GEPERST

geëxtrudeerd

Acties aangaande BIOFOOD’s 30-jarig jubileum zie Facebook
Twitter
en de ACTIES pagina op onze website.

,
VLEESVOEDING

BIOFOOD premium hondenvoeding……natuurlijk het beste!
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Een bijzondere ontmoeting over een bijzonder mens
Door het boek ‘Een hond in
Wolfskleren’ weten we dat
Leendert Saarloos een uitstekende zwemmer was.
Toen radioman en kynoloog
De Josselin de Jong in de 2e
Wereldoorlog moest onderduiken, kreeg hij onderdak bij
Saarloos. Hij werd verraden
en Leendert bracht hem - met
gevaar voor eigen leven –
zwemmend de Kil over. Dat
was een enorme krachttoer,
want De Josselin de Jong kon
niet zwemmen.
Door: Anja van Ditmarsch
Foto’s: Johan Berends
We hebben allemaal onze voorkeur
voor verschillende typen honden en
mijn voorkeur gaat uit naar de grotere
rassen: bouvier, deerhound, ridgeback,
herder.… En als ik dan plotseling midden in het winkelcentrum een wolfhond
zie lopen, ben ik helemaal van de kaart.
Een wolfhond! Zo’n zeldzaamheid: die
had ik niet eens op mijn lijstje gezet,
maar natuurlijk hoort de wolfhond helemaal vooraan zelfs voor de bouvier!

Zodra ik binnen
gehoorsafstand ben
zeg ik: “Een wolfhond,
een Saarloos?
Een slanke jonge man, duidelijk de
trotse en liefhebbende eigenaar, loopt
rustig en zelfbewust terug naar de
uitgang en zonder een seconde te aarzelen loop ik achter hem aan. Zodra ik
binnen gehoorsafstand ben zeg ik: “Een
wolfhond, een Saarloos?”
De eigenaar kijkt verbaast en vraagt:
“Hoe kent u Saarlooswolfhonden? Maar
laat ik mij eerst even voorstellen. Ik ben
Lucas van Vugt en voor mij en mijn
partner René is Horzel – want zo heet
hij- ons kind. Zullen we even op het
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terrasje hier gaan zitten? Dan kunt u mij
meer vertellen hoe u Saarlooswolfhonden kent.”

Hondeneigenaren
spreken elkaar en al
spoedig kwam ik in
gesprek met de eigenaar
van een wolfhond
“Tsja…” zeg ik. “Eigenlijk ken ik Saarlooswolfhonden niet goed, maar goed
genoeg om ze overal te herkennen. In
1974 was ik een dierenartsenpraktijk in
Dordrecht begonnen. Een vrije vestiging, iets wat in die tijd nogal ongebruikelijk was. In de eerste maanden
had ik het niet druk en ging ik vaak met
Devon, mijn deerhound, wandelen in
het Weizichtpark. Hondeneigenaren
spreken elkaar en al spoedig kwam ik
in gesprek met de eigenaar van een
wolfhond. Toen ik vertelde dat ik nog
niet zo lang geleden een praktijk had
geopend, kwam al gauw het verzoek
om een huisvisite te maken. Om met de
honden kennis te maken en eventueel
te onderzoeken.
Veel herinner ik mij niet van dit bezoek.
Wel dat ik bij het binnenkomen van
de woonkamer verzocht werd rustig
te gaan zitten en niet te bewegen.
Dat deed mij toen wat onprettig aan,
maakte mij zelfs een beetje angstig en
onzeker. Na enige tijd, toen de honden
aan mij gewend waren, herinner ik mij
dat ik een zeer oppervlakkig onderzoek
kon doen, maar echt veel om het lijf
had het niet.”
“Zou je over je ervaringen een stukje in
ons clubblad kunnen schrijven,” vraagt
Lucas? “ Ja, dat is een leuk idee,” zeg
ik, “maar dan ben ik wel snel uitgepraat.
Het enige wat ik aan die ontmoetingen
heb overgehouden, is mijn bewondering voor de wolfhond. Daar is het
eigenlijk bij gebleven temeer omdat ik,

kort na deze kennismaking, mijn praktijk
verkocht heb en jarenlang in Afrika en
de Verenigde Staten heb gewoond. Pas
in 2011 ben ik teruggekomen naar Rotterdam. Maar wacht even, misschien
kan ik toch iets schrijven want ik heb
een idee… Mijn goede vriend Toon is
een rasechte Dordtenaar en ik ben bijna
zeker dat hij Leendert Saarloos persoonlijk heeft gekend…. Ik zal met hem
een afspraak maken.”
Laat ik eerst kort Toon introduceren.
Een grote sterke man, ook nu nog en al
bijna 80 jaar oud. Steenhouwer, handelaar in Hollands antiek en restaurateur,
operaliefhebber, konijnen-, duiven- en
kippenfokker, pakwerker en trainer van
politiehonden… En in zijn jonge jaren
stroper in zijn vrije tijd.
En daar zit ik in zijn huiskamer die vol
staat met antiek Hollands koperwerk,
arrensleeën en klokken. Ik geef hem
het mooie boek ‘Een hond in wolfskleren’ en kijk hoe hij reageert. Jawel, een
schot in de roos!

Leendert was een
heel bijzonder mens.
Een hele fijne man
“Leendert,” zegt Toon. “Ja, Leendert
was een heel bijzonder mens. Een hele
ﬁjne man. Ik heb nog een wolfhond van
hem gekregen, Ubo, die heb ik jaren
gehad. Leendert woonde aan de ’s Gravendeelsedijk. Onderaan die dijk had hij
een enorme kennel met halve wolven.
Een lawaai dat die beesten maakten als
je daar kwam! Horen en zien verging
je, maar Leendert gaf één schreeuw en
het was muisstil. Hij kon alles met die
wolven. Saar had hij en Pleun, die zijn
op zijn eigen grond begraven.
In de avond ging Leendert met zo’n
13 van zijn honden zwemmen, de Kil
over, naar een eiland waar alleen de

Anja van Ditmarsch met Horzel

Hij bouwde zelf alles op. Hij fokte
honden voor blinden als blindengeleidehond. Wolfhonden lopen nooit onder
een obstakel door, een ladder bijvoorbeeld. Daarom zijn die dieren daar zo
goed in. Hij stelde hoge eisen hoor.
Je kreeg niet zomaar een hond. En hij
wilde nergens geld voor krijgen. Een
aparte man die nergens bang voor was.
Hij had overwicht en had de honden
onder appel. Een agressieve hond in
een kooi met zijn tanden bloot in een
open bek … maar Leendert ging rustig
naar binnen en haalde die hond er zo
uit. Ja, Leendert Saarloos. Een bijzonder mens.”

Sterk was hij, zwom
zomaar over die Kil met
die honden
weduwe Kievit woonde. Haar man, een
zalmvisser, was verdronken. Op dat
eiland konden die honden vrij rennen en
spelen. Ik weet het, want ik ging daar
stropen. Duivelseiland noemden we het.
Ik was toen net in de twintig. Leendert
moet al in de 60 zijn geweest. Sterk
was hij, zwom zomaar over die Kil met
die honden. Zijn kennel heette niet voor
niets van de Kilstroom.

De beste producten en voeding
van de dierenarts thuisbezorgd!

Een of twee keer per week ging Leen
op de ﬁets met aanhangwagentje naar
het abattoir op de Dubbeldamseweg
om vuile pens te halen. Dan gooide hij
stukken pens naar alle honden. Een
lawaai dat ze maakten en te keer dat ze
gingen! Later werd die verkoop verboden.

hij wilde nergens geld
voor krijgen

Leve
apot ring uit
h
Diere eek van
nklin
Hors iek
t

Dierapotheker.nl
U wilt toch ook het beste voor uw dieren?
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Column

hij is bij tijd en wijle ook wel zwaar
neurotisch en een partij eigenwijs!!
(nou ja, jullie snappen hem wel, hè)
Overigens zou ik soms ook wel iets
meer op Thorgal willen lijken. Met name
als ik dit verhaal uitbreid met die 3
koters hier.

ANWB stelletjes
Door: Ineke Pompen

En het is heel vreemd, maar ik ben dan
vooral geneigd de positieve eigenschappen aan mezelf toe te dichten en
de rest aan Robbert.

Op Facebook is een pagina
“ANWB stelletjes” waar je foto’s
kunt zien van stellen die -ik
vermoed op vakantie- gefotografeerd zijn terwijl ze hetzelfde
aan hebben. Allebei een groene polo en een blauwe korte
broek. Of een lekker geel regenjack op een kaki broek met
ook nog eens dezelfde zwarte
schoenen.
Dat deed me denken aan het gezegde van die hond die op zijn baas ging
lijken. Of was het nou de baas die op
de hond leek? Daar wil ik ﬀ van af zijn,
maar je begrijpt wat ik bedoel.
Bij andere mensen ben ik het daar vaak
wel mee eens. Bulletje dat loopt te
snuiven. Ja hoor. Moeilijk tiep die man.
Draaikonterige labrador. Ja hoor. Ehhh
laten we zeggen, uber sociale eigenaar.
Hysterische border collie. Ja hoor.
Word al moe als ik de buurvrouw aan
zie komen.
Maar eerlijk is eerlijk, als ik het bij anderen zie, moet ik misschien ook eens
naar onszelf kijken.
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Zo is Thorgal super vriendelijk (ik dus)
maar kan hij naar sommige soortgenoten een behoorlijk grote bek hebben
(echt typisch Robbert). Het is natuurlijk
een fantastisch mooie hond (dank u,
dank u) maar ja, hij heeft dat ook zo
vaak gehoord dat hij zich er best naar
gedraagt. En ik bedoel, niks mis met
een beetje gezond zelfvertrouwen maar
de wereld draait niet alleen om jou
Robbert, ehh Thorgal.
En Aeghir baby (die overigens afgelopen oktober 5 is geworden #waitwhat
?!) is natuurlijk de grappigste van alle
Saarlozen die er bestaan (ik weer) maar

Want daar is zijn geduld en begrip vaak
groter dan het mijne. Mijn dochter heeft
er een handje van om gewoon dwars
in een gesprek te vragen of ze naar dat
feest van Jette mag. Of om pannenkoeken te bakken en vervolgens met een
lege blik mij aan te kijken als ik vraag of
ze, na het opruimen van de bloem en
de melk, ook even een doekje over DE
GEHELE KEUKEN wil halen omdat die
onder de witte spikkels zit.
Aeghir presteert het om naar zijn vader
toe te lopen en eens lekker aan Thorgal
zijn achterpoot beginnen te knagen! Dat
je denkt, ik zou gewoon zelf even op
mijn kleed blijven liggen want hier komt
narigheid van. Of juist zo overdreven
beklikken dat ik al 100 x gezegd zou
hebben, ja joh, opzouten, nou weten we
het wel. Maar Thorgal staat daarboven.
Bromt alleen een beetje en doet een
aardige poging de hele boel te negeren.
Tot dat hij een keer ECHT gromt, dan
valt het kwartje meestal wel bij die
kleine. Voor een paar uurtjes. God het
is echt net Caroline.

•
•
•
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

