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Terwijl de bacteriële gellesjes van 80 cent nu voor 19 Euro op bol.com
verkocht worden en de blikken witte-bonen-in-tomatensaus de Albert
Heijn uitvliegen, vinden onze honden het best gezellig dat de baasjes nu ook vanuit huis moeten werken ‘om maar het zekere voor het
onzekere’ te nemen. Ik hoop natuurlijk dat niemand van jullie echt ziek
wordt, maar ik hoop ook echt dat de coronahysterie snel over waait.
In dit magazine onder andere een terugblik op 2019 via het jaarverslag en een interview met Els, die al heel lang Saarloosjes heeft en die
dankzij Malik (‘Ja, maar zo zijn ze echt niet allemaal mevrouw’) voor
heel veel nieuwe leden op onze activiteitendagen zorgt. Verder uitleg
over ED en erfelijkheid en natuurlijk de outcrosskeuringen van het laatste half jaar.
Heb je zelf iets meegemaakt met jouw Saarloos? Mooie foto’s gemaakt? Stuur het ons toe! Wij zijn een club voor en door leden en dat
geldt ook voor dit magazine. Maak je geen zorgen over ‘dat kan ik
toch niet’ of ‘ wie vindt dat nou leuk?’ Verhalen van anderen vinden we
altijd leuk, want we hebben het allemaal een keer meegemaakt en zo
niet dan leren we er misschien weer wat van.
En nu ik toch zo stichtelijk aan het oproepen ben: komt allen naar de
Algemene Ledenvergadering op 26 april!
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Ik hoor wel eens mensen zeggen: ja, maar dat is zo saai. Eh ja, soms
wel. Maar dan zijn we ook lekker snel klaar als er verder geen punten
ingebracht worden.
En hoe leuk het ook is dat je als lid 4 keer per jaar dit magazine krijgt,
of korting op MyDogDna, of korting op de fokcursus, of advies over
fokcombinaties, of korting bij de Raad van Beheer, of toegang tot
ZooEasy, of hulp bij de verkoop van pups, of ga zo maar door, 26 april
is nou net de middag waar je als lid gewoon bij MOET zijn. Want we
maken daar met elkaar afspraken die ook op jou als lid van toepassing
zijn. Over fokregels. Over contributie. Over de outcross. En misschien
wil je vragen stellen waarom we iets wel of niet doen als vereniging.
Of je wilt uitleg. Of inspraak.
Kan allemaal. Maar dan moet je
wel komen.
We zien elkaar snel!
Ineke
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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, gezondheidscertiicaten, 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 ijn

3069 MJ Rotterdam

karakter.

secretaris.avls@gmail.com
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Agenda
Raadpleeg de evenementenkalender op de website voor alle informatie zoals aanmelding, gegevens contactpersoon, plaats, tijd,
etc.
29 maart

26 april

’s Middags houden we een mooie voorjaarswandeling in de duinen bij Katwijk
aan Zee. De wandeling duurt ongeveer
1,5 uur. Na aloop kunnen we even
napraten een consumptie voor eigen
rekening gebruiken.

In Dogcenter Zaltbommel zal de eerste
oficiële keuring plaatsvinden van de F3
pups van Chakka/Ivar en Shanti. Uiteraard is iedereen welkom. Niet-leden
kunnen zich van tevoren aanmelden
via de evenementenkalender. ‘s Middags zal de jaarvergadering worden
gehouden die alleen toegankelijk is voor
leden.

13 april
Op maandag 2e Paasdag gaan de
Belgische Saarlooswolfhonden Vereniging en de AVLS samen wandelen op
het landgoed “De Utrecht” in Esbeek
(Noord-Brabant). De wandeling duurt
ongeveer anderhalf uur en na aloop kan
er iets gedronken worden. De contactpersoon voor de wandeling is Frits
Wagemakers.

Van de Ven-Tamerius. Aanmelden via
een mail aan Sylvia Schouwenaars.
Meer info op de evenementenkalender.

20 september
Onze kampioensclubmatch!
Keurmeester Erica Bakker keurt de
teven en keurmeester Mark Wibier de
reuen. Noteer de datum alvast in je
agenda en vergeet niet je Saarloosje
tijdig in te schrijven. Dat kan binnenkort op onze website. Gewoon gezellig
komen kijken kan natuurlijk ook. Iedereen is welkom, met of zonder hond, lid
of geen lid.

7 juni
Workshop detectiewerk op de Hondenacademie in Liempde. De workshop
duurt ongeveer een uur en kan door
maximaal 4 personen tegelijk worden
gevolgd. De workshop zou die dag dus
2 keer kunnen worden gegeven. Kosten
zijn € 25 per cursist. Trainer is Kathinka

Karolottes Kay Malik
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AVLS Jaarverslag 2019
Zoals elk jaar worden de belangrijkste gebeurtenissen van
het voorgaande jaar weer op
een rij gezet. Wat gebeurde er
allemaal in 2019?

Pups
Er werden 11 nesten geboren. 51 pups
uit acht nesten (waaronder 2 outcrossnesten) werden in het NHSB stamboek
ingeschreven. Drie nesten met 16 pups
werden in het buitenland geboren. De
5 pups die in het Verenigd Koninkrijk
werden geboren, kregen een NHSB
stamboom. Inclusief de nesten in het
buitenland waren het in totaal 30 reutjes
en 37 teefjes. 2 nesten in Duitsland
werden niet gepubliceerd en zijn niet in
de cijfers opgenomen. Er werd door de
fokster geen inzage in de gezondheidsuitslagen gegeven, ondanks diverse
verzoeken daartoe.

Outcross
In 2019 werden 2 nesten geboren met
16 outcrosspups. Sinds 2014, het begin van de outcross, zijn er nu in totaal
48 honden gefokt uit 4 andere rassen
en 1 lookalike. Voor een overzicht verwijzen we naar de website. Van elk nest
zijn de gegevens daar te vinden. Alle
overwegingen, adviezen en beoorde-
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lingsrapporten van de SC per hond zijn
ook terug te vinden op de outcrosspagina’s van onze website.

lid. De statuten, het HH-reglement en
het fokreglement werden op onderdelen
aangepast.

MyDogDna

Leden

Er staan steeds meer Saarlooswolfhonden in MyDogDNA geregistreerd. Dat
geeft inzicht in een aantal genetische
kenmerken en het is een extra tool voor
fokkers om geschikte combinaties te
vinden. Daarnaast kan globaal beoordeeld worden hoe de verwantschap
in onze populatie ervoor staat. Leden
konden proiteren van een korting van
€50 per hond (€30 van de AVLS, €20
van MyDogDna). Gebleken is dat we
daarmee ook koopjesjagers trokken.
Even lid worden, een paar honderd
Euro korting opstrijken en daarna het
lidmaatschap snel weer opzeggen. Het
getuigt van meer liefde voor de eigen
portemonnee dan voor het ras. Helaas
gaan kortingen voor een onbeperkt
aantal honden onze inanciële draagkracht te boven. De kortingsacties werden beperkt tot 1 hond per lid per jaar.

In ons korte bestaan hebben we een
stormachtige groei meegemaakt. In
2007 sloten we ons eerste boekjaar
af met 39 leden. Daarna sloten steeds
meer fokkers, eigenaren en liefhebbers
zich bij ons aan. We zijn nu de grootste
rasvereniging van Saarlooswolfhonden
en kwamen dit jaar voor het eerst ruim
boven de grens van 300 leden uit.

Bestuur
Onze leden benoemden in 2019 Ineke
Pompen tot nieuwe voorzitter. In de
daardoor ontstane vacature werd Reinier van Wattum benoemd tot bestuurs-

Hond van het Jaar
Show
Jon Snow Kami van de Zevenhuizerplas was door de Raad van Beheer
uitgenodigd voor de Hond van het
Jaar Show. De reu was op de Kampioensclubmatch van de AVLS Best in
Show geworden. Hij vertrok met zijn
baasje Angelo van Hengst naar De Flint
in Amersfoort. In een volle zaal in de
spotlights staan en met muziek over de
catwalk lopen, is voor een Saarloosje
behoorlijk spannend. Maar Kami deed
het geweldig met baasje Angelo naast
zich.

Dekreuen

Raad van Beheer

Op 31 december stonden 49 dekreuen
op de lijst. Van elke reu is nu te zien
hoeveel nesten hij heeft voortgebracht:
7 reuen zijn vader van 2 nesten, 23
reuen hebben 1 nest voortgebracht
en 19 reuen zijn nog niet in de fokkerij
gebruikt. Met ingang van 1 januari 2020
mag een reu gedurende zijn leven maximaal 3 nesten voortbrengen. Reuen die
3 nesten hebben gehad zijn daarom
van de lijst verwijderd.

Tijdens de ledenvergadering van de
Raad van Beheer van 22 juni werd
de heer Carel Canta, lid van de AVLS
outcrosscommissie, benoemd tot bestuurslid. In de voortgangsrapportage

Fairfok van de RvB kregen onze fokkers
een mooi compliment. De teruggang
van de inteelttoename bij de onderzochte rassen was bij de Saarlooswolfhond het grootst en daar mogen we
best trots op zijn.

BARFmenu
De kracht van de natuur met de kennis van nu!
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In het verslagjaar werden twee Saarlooswolfhonden herplaatst. Een teef
kon worden ondergebracht in een
nieuw roedel en aan het eind van het
jaar werd voor een nog jonge reu een
nieuw baasje gevonden.
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Fokkerscursus
We besloten in 2019 weer een fokkerscursus te organiseren. Ook deze
was snel volgeboekt en werd wederom
verzorgd door fokspecialiste Marjoleine
Roosendaal. Elke cursist kreeg aan het
eind een fraai certiicaat van deelname
mee naar huis.

• KWAL
E

IT
ITE

BEST

GEEN RIJST
OF GRANEN
:
DUS GLUT
ENVRIJ!

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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Internationale
samenwerking
In Eindhoven vond in oktober de tweede bijeenkomst plaats van Europese
rasverenigingen, dit keer georganiseerd
door de AVLS. De dag stond in het teken van de outcross. Ons lid, genetica
dr. ir. Marianne Spies-Stoop, gaf een indrukwekkende PowerPoint presentatie
over DNA en de noodzaak van outcross
bij de Saarlooswolfhond. AVLS voorzitter Ineke Pompen gaf ook een mooie
PowerPoint over de resultaten van de
outcross bij de AVLS tot nu toe. Jan
Verbeeck, voorzitter van de NVSWH,
deed hetzelfde voor zijn vereniging.
Moderator was de heer Carel Canta.
Toehoorder namens het bestuur van de
Raad van Beheer was mevrouw Gabri
Kolster. In 2020 zal de derde bijeenkomst plaatsvinden in Duitsland.

8
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Social media
In vergelijking met 2018 hadden we op
Instagram meer dan een verdubbeling
van het aantal volgers. De teller stond
eind 2019 op 652. Op Facebook telden
we 1480 volgers. Met ons hostingbedrijf is afgesproken dat zij het technische deel van onze website vanaf nu
up-to-date houden.

Nieuwe folder
Halverwege het jaar waren de AVLS
folders op. Hoog tijd voor een nieuwe.
Alles werd door onze vormgever Dick
Ockers prachtig gestyled in de AVLS
huisstijl. De folders vinden gretig aftrek
op bijeenkomsten en voorlichtingsdagen.

Activiteitencommissie
Manon Geerlings beëindigde haar
werkzaamheden voor de commissie. Ze
werd opgevolgd door Martine Schaap.
De commissie werd verder uitgebreid
met Sylvia Schouwenaars en bestaat

nu, naast de genoemde leden, uit Nicoline Roos, Marianne Eggink en Ineke
Pompen.

AVLS Magazine
Het clubblad verscheen dit jaar weer
4 keer met een 5e speciale editie: een
Engelstalige uitgave bedoeld voor de
2e internationale bijeenkomst. Deze
uitgave werd vormgegeven door Rowan
Lee Hartsuiker, waarvoor we hem veel
dank verschuldigd zijn. Op het laatste
moment bleek onze vaste vormgever
Dick Ockers helaas te zijn verhinderd.
Nelleke Groesz en Lies Geluk lieten
weten helaas te moeten stoppen met
het tijdrovende redactiewerk. Johan
Berends en Hella Liefting hebben de
redactie van het blad nu weer op zich
genomen. Marianne Eggink neemt als
bestuurslid deel aan het redactieoverleg. De vormgeving is als altijd in de
professionele handen van Dick Ockers.

Externe contacten
De AVLS was op 23 maart aanwezig
in Barneveld op uitnodiging van de
Stichting Zeldzame Huisdierrassen, de
koepelorganisatie voor oorspronkelijke Nederlandse rassen, waartoe ook
de Saarlooswolfhond behoort. Op 1
april was een delegatie van het AVLS
bestuur op bezoek bij Wageningen
University & Research voor een gesprek
met de directeur, een geneticus en een
onderzoeker van het Centrum voor

geplaatst. Op de voorpagina van de
nieuwsbrief van de Raad van Beheer
stonden de 10 pups uit de 2e generatie van de outcross met de Siberische
Husky.

Bijeenkomsten en
manifestaties
De Nieuwjaarswandeling verliep in 2019
met enige hindernissen door gladheid
en sneeuwval. Er was weer een gezellige, frisse clubwandeling op het strand

Saarlooswolfhond met een ﬁjn karakter.

Algemene
vereniging voor
liefhebbers van
Saarlooswolfhonden
w w w . a v l s . n l

Genetische Bronnen Nederland. Onderwerp van gesprek was een mogelijke
samenwerking met onze vereniging.

Publiciteit
De AVLS werd begin dit jaar benaderd
door het blad ‘Onze Hond’ met de
vraag of we een artikel wilden aanleveren over ons outcrossprogramma.
Dat hebben we gedaan. Het blad
publiceerde daarna uitgebreid over ons
outcrossproject in het maartnummer.
Dogzine Magazine besteedde in februari aandacht aan het feit dat steeds meer
rasverenigingen en fokkers overgaan
tot het inkruisen van nieuw bloed. Bij de
foto’s werden de outcrosspups van de
Northern Inuit en de Noorse Elandhond

van Katwijk en op 5 mei was de AVLS
aanwezig op Animal Event in Hilvarenbeek, het grootste dierenevenement
van Nederland.
De voorjaarswandeling in Delft werd
goed bezocht. Steeds meer mensen
wandelen mee en krijgen zo een goede
indruk van ons ras. Op 10 juni, 2e Pinksterdag, hadden we een heerlijk zonnige en gezellige clubdag met veel activiteiten. Er werden workshops gehouden
en er kon DNA worden afgenomen voor
opslag in MyDogDna. Keurmeester Jan
Ebels keurde de jonge honden. Op 29
juni werd in de Hanzehal in Zutphen
de nationale hondenshow gehouden
met hondenrassen van Nederlandse

bodem. Eind augustus ging de zomerwandeling van start in het mooie
bosgebied achter paleis Soestdijk. Het
bos en de grote poel gaven de honden
voldoende koeling op deze zeer warme
dag. Op 22 december werd de Winner
voor het eerst in de evenementenhal in
Gorinchem gehouden. De AVLS was in
de stand van de Nederlandse hondenrassen aanwezig om alle bezoekers van
informatie te voorzien.
Het bestuur.
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Een doorgaand proces
Het outcrossprogramma is niet
even een onverwante hond in
de fokkerij inzetten en dan zijn
we klaar. Het is een doorgaand
proces met veel haken en ogen,
en nog meer overwegingen, beoordelingen en besluiten. Daaraan werden we weer herinnerd
toen we terugkeken op wat er
in het afgelopen half jaar allemaal is gebeurd. Een overzicht.

Oktober 2019
Op 19 oktober werden de lookalikes
aangekeurd. De Nothern Inuit teef
Accalia Garnet Diamond Bliss en de
American Wolfdog x Siberische Husky
reu Ghost werden door de keurmeesters Godelieve Bazelmans en Jan Ebels
toegelaten voor de outcross en werden
in het NHSB stamboek ingeschreven.
Daarna volgde de eindkeuring van de
twee bosbruine reuen Ibi en Lycos,
de eerste generatie van de Podenco
Ibicenco. De selectiecommissie vond
dat beide honden qua fenotype meer
van de Podenco dan van de Saarlooswolfhond hebben en adviseerde alleen
Ibi één keer in te zetten.
Daarna werden de 6 pups van de
derde generatie van Zwitserse witte herder door hun trotse eigenaren
voorgebracht. De ene pup toonde zich
al een echte tentoonstellingstijger, de
ander had er duidelijk wat meer moeite
mee. De kleine Aurora was zo ziek
van de autorit, dat de commissie haar
een beoordeling bespaarde. De arme
ziel mocht lekker bijkomen en opdrogen. Ook werd bekend dat Shanti in
een onbewaakt moment vreemd was
gegaan met de nog jonge reu Ivar. Dat
was natuurlijk niet de bedoeling, maar
de liefde laat zich ook bij de Saarlooswolfhond niet dwingen. De oficiële
vader Chakka vond het allemaal best
en de Raad van Beheer ook. Ivar bleek
genetisch goed bij Shanti te passen.

10
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Dus een happy end en een geluk bij
een ongeluk.

Januari 2020
Op 6 januari hadden een reu en een
teef uit de 2e generatie van de ZWH
een herkeuring op Elleboog Dysplasie
(ED). De reu Grey werd gelukkig vrijgegeven. Helaas gold dat niet voor de
teef Meagan, die voor de tweede keer
niet werd vrijgegeven. Van de 5 teven
uit dit nest is er nu bij 3 teven ED-1
geconstateerd. Dat is een te hoog
percentage. Eén teef had ook nog een
ernstige vorm van Heup Dysplasie. De
andere 2 teven zijn verkocht zonder
fokverplichting. De moeder van dit nest
had ook ED-1, maar heeft destijds
het voordeel van de twijfel gekregen,
omdat het nog om letsel van buitenaf
zou kunnen gaan. De commissie en
het bestuur konden nu niet anders
dan besluiten om niet met de teven uit
dit nest verder te fokken. Dit tot grote
teleurstelling van de fokster, maar ook
van de eigenaren, de commissie en
het bestuur. Vooral ook omdat het
een mooi nest is met honden die qua
karakter en verschijning de Saarlooswolfhond al heel dicht benaderen. Het
viel de commissie dan ook zwaar dit
besluit te moeten nemen, maar we
moeten steeds voor ogen houden dat
de gezondheid van de Saarlooswolfhond altijd voorop dient te staan. Alle
adviezen en beslissingen worden op
basis daarvan genomen. De commissie adviseerde het bestuur om de drie
reuen uit dit nest voorlopig als reserve
aan te houden om wellicht een reu
in de toekomst te kunnen gebruiken.
Ook willen we sperma van een of twee
reuen opslaan om dezelfde reden.

Februari 2020
Op 9 februari was in Zaltbommel de
tweede keuring van de 2e generatie
van de Siberische Husky outcross.
Het waren 10 pups, waarvan keurmeester Jan Ebels over het algemeen

positief was. De honden zijn nog volop
in ontwikkeling, hebben een goede
lichaamsbouw en veel honden komen
al dicht bij het Saarlooswolfhondentype. Sommige honden vertoonden
het typische Saarlooskarakter. Het
waren allemaal honden met een open
en vriendelijk karakter. Voor de F2 een
mooi resultaat.
’s Middags was er een infomiddag voor
iedereen die bij ons outcrossproject
betrokken is, fokkers en eigenaren
van outcrosshonden. Terwijl de storm
steeds harder om het gebouw gierde,
presenteerde voorzitter Ineke Pompen
een powerpoint waarin ze de outcross
vanaf 2014 tot nu toelichtte. Vragen als
waarom staat een F1 soms als G-0 en
soms als G-1 in het stamboek kwamen
aan de orde. Ook liet Ineke de planning
voor de inzet van outcrosshonden zien,
natuurlijk onder voorbehoud. Er werd
gediscussieerd over de vraag hoeveel
honden uit een outcrossnest ingezet
kunnen worden.
Penningmeester Jan Dirkzwager
vertelde wat het outcrossprogramma
inancieel voor de vereniging betekent.
Met name de vier F1/G-0 outcrosses
met een ander ras hebben een grote
aanslag op het budget van de vereniging gedaan. Aan noodzakelijke en onvoorziene kosten (zoals een keizersnede) betaalt de vereniging bij de F1/G-0
nesten gemiddeld zo’n €2000 per nest.
In deze constructie is er sprake van
een vaste lage prijs voor de pupkoper
en worden de inanciële risico’s door de
AVLS gedragen. Bij de F2/G-1 ligt het
risico bij de fokker, maar de vraagprijs
voor de pups is daar vrijgelaten. De
vraag die de penningmeester stelde is
of de fokker van F2 te eenzijdig risico
loopt en er nog enige compensatie van
de vereniging gewenst is. Uit de reacties van de aanwezigen bleek dat daar
niet echt behoefte aan is. Het is ook
nog maar de vraag op welke manier,
gezien de beperkte inanciële middelen van de vereniging, dit zou kunnen
worden gerealiseerd.

Bestuurslid Reinier van Wattum vertelde over de juridische aspecten van het
project. Meedoen betekent dat je de
doelstelling van dit project zeer bewust
onderschrijft. Dat is iets anders dan een
normaal koopcontract, waar je vraagtekens zou kunnen zetten bij de ethische
kant van een fokverplichting. Het doel
waarom deze honden gefokt worden,
is de populatie gezonder maken. Met
het ondertekenen ga je akkoord met

de voorwaarden zoals bijvoorbeeld het
fokken met je hond als deze goedgekeurd wordt door de selectiecommissie. Een rechter zou een beroep op
deze overeenkomst zeer waarschijnlijk
honoreren gezien de aard én doel van
de overeenkomst.

Maart 2020
Op zondagmiddag 8 maart werd de
eerste generatie van de outcross met

de Elandhond deinitief gekeurd voor
toelating tot de fokkerij. De honden
waren eerder al op HD en ED gekeurd
en alle honden hadden goede heupen
en ellebogen. Ze werden later ook op
alle punten in het E.C.V.O onderzoek
vrijgegeven. In goed overleg met de
eigenaren werd besloten dat er met
3 teefjes verder gefokt zal worden:
Nanook, Fleur en Senna. Van de reuen
wordt Viggo in reserve gehouden.

Bliss, heeft de volledige aandacht
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Liefhebster van het eerste uur Els Rademaker:
‘Eén hond is echt
te weinig’

Ze moet heel ver terug in de
tijd. We vroegen Els hoe lang
ze al verliefd is op de Saarlooswolfhond. Heel ver terug,
naar 1975 toen ze naar de
Winner ging. “Ik woonde in
de Rivierenbuurt in Amsterdam. Was dol op zeeleeuwen,
honden en vooral wolven. De
Winner was in de RAI, daar
woonde ik vlak bij. Ik ging
daar altijd naar toe.” Dat
moet kort na de erkenning
van het ras zijn geweest. Els
was er meteen weg van, maar
startte haar carrière als hondenbaasje toch met een Duitse herder. “Dat kwam door
mijn man. Hij vond het model
van de Saarlooswolfhond niet
mooi.”
Door: Hella Liefting
Foto: Johan Berends
Het huis van Els staat in Hilversum, en
dat het hier gaat om een honden- en
wolvenliefhebster is nogal duidelijk. Van
alle muren, tafels en kasten kijken de
wolven en honden je aan. In de vorm
van een klok, als beeldje, schilderij, 3d
foto en zelfs als pluchen speelgoedbeest. Grote portretten van alle honden
die ooit haar leven deelden sieren de
wand. Veel van de wolvenspullen nam
ze mee uit Amerika, waar ze familie
heeft.

Els met Nuttah en Malik
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“Waar het vandaan komt weet ik niet,
maar ik heb een levendige herinnering
aan een bezoek aan dierentuin Artis,
waar een zwarte wolf in een kooitje
met een balletje zat te spelen. Vreselijk
vond ik dat. Zo zielig.” Met haar Duitse
herders (haar Duitsers, noemt ze die
zelf) ging ze aan de slag met africhten.
“Appèl, speuren, en pakwerk. Vonden
ze prachtig.”

Maar ooit een Saarlooswolfhond
bezitten bleef een verlangen, en toen
de “Duitsers” oud werden, ging Els
op zoek naar een pup. Dat bleek nog
niet zo gemakkelijk. Ze moest eerst lid
worden van de NVSWH, en vooral heel
lang wachten. Het eerste pupje dat ze
wilde kreeg ze niet, maar later kreeg ze
uit een ander nest wel een pup.
En zo maakte de reu Dayak als eerste
Saarlooswolfhond zijn intrede in huize
Rademaker. Els werkte toen al in het
Hilversumse dierenasiel Crailo, en nam
Dayak vaak mee. “Ik heb Dayak wel
ingezet als roedelleider voor angstige
honden die niet naar buiten wilden. Die
trippelden allemaal gemakkelijk achter
hem aan.”

Els vindt de Saarlooswolfhond vooral
mooi. Het karakter, zegt ze, ligt ook
voor een groot deel aan de opvoeding.
“Ik ben zelf een beetje dominant. Dus
mijn honden jatten niet. Ik ben het in
mijn werk ook gewend. Als je op de
eerste opvang staat in een asiel, moet
je honden kunnen ‘lezen’. Ik houd van
werkhonden.”

Van alle muren, tafels
en kasten kijken de
wolven en honden je aan
Dertien jaar deelde Dayak haar leven.
De tweede Saarlooswolfhond was de
reu Aidyn, die in 2018 zo ernstig ziek
werd dat Els hem moest laten inslapen.
Maar een leven zonder honden is voor

Els ondenkbaar, dus zijn er wederom
twee Saarlooswolfhonden in huis. Voor
Els zijn dat altijd reuen. De vrolijke en
spraakzame Malik, en de outcrosstelg
Nuttah uit het nest van Finn en Matsi.
Malik heeft ze ingezet als dekreu in de
outcross met Willow (F1 Siberische
Husky). Het resultaat was 10 pups.
Els gelooft dan ook heilig in dit project.
“Uiteraard ga ik Nuttah ook inzetten, als
hij wordt geselecteerd. De keuring is in
mei, en dan zien we wat er gebeurt. Ik
doe alles wat ik kan voor de verbetering
van het ras. Al vind ik wel dat het uiterlijk verandert. Veel honden hebben in
mijn ogen te grote oren en ogen. Jammer dat het wolfachtige er een beetje af
gaat. Dat vind ik juist zo aantrekkelijk.”

Chumani’s Jiro Raven Loki
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HD, ED en erfelijkheid
De afgelopen tijd bleken
een aantal honden in onze
populatie te lijden aan
elleboogdysplasie. Helaas
ook in het F2 outcrossnest van de Zwitserse
Witte herder. Deze uitslag
van je hond kan dan een
grote teleurstelling zijn.
We vroegen dierenarts
Daan Kranendonk ons
meer inzicht te geven in
deze erfelijke aandoeningen.

Polygene
aandoening

Door: Daan Kranendonk,

Erfelijkheidsfactor

Populatieanalyse gaf aan dat zowel
In dit artikel wil ik iets uitleggen
over de factoren die een rol spelen bij het krijgen van HD en ED.
De belangrijkste factoren zijn
erfelijkheid, voeding, gewicht en
beweging. In het geval van erfelijkheid is er sprake van een polygene
aandoening. Dat wil zeggen dat er
meerdere genen zijn betrokken bij

HD als ED een relatief lage erfe-

Bij dieren die geen
genetische aanleg
hebben voor HD of ED
zullen geen dysplasie
problemen in de
ellebogen of heupen
optreden bij overvoeren
of stevige beweging !

het ontwikkelen van het elleboogen heupgewicht.

dierenarts
Foto’s: Dierenkliniek Putten

Variërend getal

lijkheidsgraad (h²) hebben. Voor
verschillende onderzochte rassen
(onder min of meer gelijke milieuomstandigheden) varieert dat getal

Bijna geen hond is genetisch

voor HD van 0,2 tot 0,6 en voor

helemaal identiek aan zijn verwan-

ED van 0,24 tot 0,55.

In onze praktijk röntgenen we

ten. Er kan dus binnen een nest

dagelijks de ellebogen en heupen

sprake zijn van gezonde honden

van honden om ze te screenen op

en honden met milde tot ernsti-

heupdyspasie (HD) en elleboog-

ge vormen van HD en ED. Voor

Dat betekent dat ook bij relatief

dysplasie (ED).

erfelijke aandoeningen drukken we

lage erfelijkheidsgraden deze aan-

Hoe kan dat nou!

de mate van erfelijkheid uit in de

doeningen regelmatig zullen voor-

erfelijkheidsfactor, h². Deze factor

komen. Alleen als het lukt om door

bepaalt in hoeverre een aandoe-

strenge selectie de erfelijkheidsgra-

Helaas constateren we regelmatig

ning door genen wordt beïnvloed

den tot onder bijvoorbeeld 0,05 te

dat een hond HD of ED heeft. Dit

en door omgevingsfactoren. De

krijgen, zullen we nog zelden ED

roept soms heftige emoties op bij

erfelijkheidsfactor kan nooit lager

en HD aantreffen bij de gevoelige

de eigenaren. “Hoe kan dat nou,

zijn dan 0.

rassen. Bij een aantal minirassen

Helemaal niet of
100%

zien we eigenlijk nooit ED en HD.

Stel dat de erfelijkheidsfactor voor

Wel of geen last

mijn honden hebben nooit HD of
ED” of “Die fokker beloofde dat
zijn honden nooit HD/ED hadden”

Minirassen

Daar zal de erfelijkheidsgraad voor
HD en ED erg laag zijn.

of “Maar al zijn broertjes en zusjes
zijn vrij van HD/ED!” etc. , etc.

een bepaalde ziekte 0 is, dan

Er kan dus binnen
een nest sprake zijn van
gezonde honden en
honden met milde tot
ernstige vormen van
HD en ED

betekent dit dat de ziekte helemaal

In diverse onderzoeken is aan-

niet wordt bepaald door de genen

getoond dat dieren met dezelfde

van dat dier. De erfelijkheidsfactor

erfelijkheidsgraad voor HD of ED

kan ook niet groter zijn dan 1. In

wel of geen last van deze aandoe-

dat geval bepalen genen voor bijna

ningen kunnen krijgen. Met name

100% dat er een bepaalde aan-

overvoeding (waarbij een te snelle

doening ontstaat.
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Elleboog met LPC

Perfecte elleboog

groei en overgewicht optreedt) of

optreden bij overvoeren of stevige

Zolang er geen DNA onderzoek

het voeren van teveel vitaminen en

beweging!

mogelijk is, blijft het consequent en

mineralen (vooral calcium), geven
veel meer kans op het tot uiting
komen van HD of ED. Ook wild
spel en overbelasting geeft een

stelselmatig maken van elleboog-

Voortdurende selectie

verhoogde kans op het optreden

en heupröntgenopnames bij alle
gevoelige rassen erg belangrijk.
Ik verwacht dat in de toekomst
ontdekt zal worden welke genen

van HD of ED. Bij dieren die geen

Om de erfelijkheidsgraad voor HD

de aanleg voor respectievelijk HD

genetische aanleg hebben voor HD

en ED terug te brengen, is voort-

en ED bepalen. Dan zou DNA on-

of ED zullen geen dysplasie pro-

durende selectie van fokhonden

derzoek tot een goede uitselectie

blemen in de ellebogen of heupen

belangrijk.

kunnen leiden.
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Nieuwjaarswandeling

Ontvang gratis
probeerpakket:
Met 3 x 100 gram voer naar keuze

DIERVOEDING
PETFOOD

+ SAMPLE 3in1 cranberry koekjes
+ SAMPLE schapenvet bonbons
incl. spaarkaart en infoboekje.
 adult

 geperst adult

 diner

 Pup mini

 lam&rijst
 senior
 pup

 high energy
 giant

 geperst mini

 geperst lam
 adult mini

 sensitive mini
 control mini
 senior mini

Mail deze bon naar : info@biofooddiervoeding.nl
of stuur naar: Biofood, Postbus 151 , 9200 AD Drachten

Naam:___________________________________________________
Adres: ___________________________________________________
PC/Woonplaats: ______________________________________
Telefoon: ______________________________________________



e-mailadres: ___________________________________________

Maximaal 1 pakket per gezin.
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De stamboom van… Blizzard
24 juni 2003 - 7 januari 2016
Sommige leden stellen zich niet
graag op de voorgrond, maar ze
zijn voor ons goud waard. Nooit
heeft de AVLS tevergeefs een
beroep hoeven doen op Wia en
Pieter Smit. Altijd stonden ze
met hun kennis en hun EHBO
wagen paraat op onze clubdagen en kampioensclubmatches.
We vroegen Wia, enthousiast lid
vanaf het eerste uur, een stukje
te schrijven over de stamboom
van haar favoriete Saarloos. Ze
vond het best moeilijk, maar het
werd, hoe kan het ook anders,
Diesel oftewel Blizzard.
Door: Wia Smit
Foto: Pieter Smit
Met een van onze vorige honden zat ik
bij een dierenarts in de wachtkamer een
tijdschrift te lezen, toen mijn oog viel op een
artikel waarin de Saarlooswolfhond werd
beschreven. Wij hadden gelijk zoiets van:
dat past helemaal. Dit is onze hond!
Na het overlijden van onze toenmalige
honden hebben we ons in 2001 op de puppenwachtlijst van de NVSWH laten zetten.
Twee jaar later, in 2003, werd Blizzard bij
de familie Bloem geboren. Toen hij bij ons
kwam, hebben we hem Diesel als roepnaam gegeven.
We hebben voornamelijk voor dit ras gekozen om het karakter. Het terughoudende
sprak ons erg aan en dat is eigenlijk nog
steeds zo. De Saarlooswolfhond staat immers niet bekend als een makkelijke hond
en we wilden geen allemansvriend.

In de opvoeding was Diesel helemaal niet
moeilijk. Het was eerder een makkelijke
hond. Hij sloopte niet, was zoals gezegd
altijd vrolijk en had een open, lief en aanhankelijk karakter. Ook voelde hij altijd goed
aan hoe wij ons voelden en kon ons goed
spiegelen.

Diesel is vader geworden van 15 pups uit
drie nesten. Het eerste nest werd in 2006 in
Zwitserland geboren. De moederhond was
Akita Silberwölfchen Terra Loupa. Het tweede nest was een jaar later in Nederland van

Kleine Kokette Katinka Bastaja. De derde
dekking was eind 2008. Die pups werden
begin januari 2009 geboren.
De moederhond was Amani Kadin De Daim
Pré. Daarna heeft Diesel helaas op 6 jarige
leeftijd epileptische aanvallen gekregen.
Daar kreeg hij medicatie voor en nadat alles
goed was ingesteld, heeft hij eigenlijk nooit
meer grote aanvallen gehad.
Diesel kreeg op het eind van zijn leven last
van hartfalen. Ook daar kreeg hij medicatie
voor, maar na verloop van tijd (hij was al een
jaar ziek), ging hij hard achteruit. Hij wilde
niet meer eten en we kregen de medicatie
er steeds moeilijker in. Op het laatst wilde
hij ook niet meer drinken. Naar mijn mening
heeft hij toen zelf aangegeven dat het tijd
was om hem te laten gaan. Op 7 januari
2016 hebben we die moeilijke beslissing
genomen. Diesel is op de leeftijd van 12,5
jaar overleden.
Voor ons was hij geweldig. We konden
met hem lezen en schrijven en daardoor zit
de Saarlooswolfhond voor altijd in ons
hart.

BLIZZARD
EGOR ELIHU TIMBERLEY

LJUBOTIN
LAZSKAJEV
TIMBERLEY

SHIVA
SCARLETT
SAWODUWHI

YEVKA YVANA TIMBERLEY

JALED
JAREACH
JAROVSKAJA

LEVKAYA
LEVITA
TIMBERLEY

Diesel was een mooie, wolfsgrauwe reu.
Het was wat wij noemen een echte ADHD
hond. Druk, druk, druk en altijd enthousiast.
Een levenslustige, vrolijke spring-in-‘t-veld.
Maar hoe levendig hij ook was, Diesel was
wel een lastige eter. Hij had zo zijn voorkeuren, een duidelijke voorkeur voor kaas!
NUMMER 1 2020v - AVLS
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Column
BINGO!
Door: Ineke Pompen

Ik dacht we doen het eens anders deze keer.
Gezellig met zijn allen aan de bingo.
Om weg te geven of om zelf te spelen.
Veel plezier!
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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 1-13 | 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

