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Voorwoord Colofon

Beste leden,

Zat ik jullie de vorige keer nog allemaal op te roepen naar de ALV te 
komen, gaat de hele ALV niet door! En alle groepswandelingen niet. En 
de kampioensclubmatch niet (maar zet zondag 12-9-2021 maar vast 
in de agenda). Wat in het vorige magazine toch nog een ver-van-ons-
bed-show leek, heeft ons allemaal ingehaald. 

Ik werk alweer 14 weken vanuit huis. Doe mijn boodschappen online. 
Heb kinderen die al hun tentamens en examens met de webcam aan 
en de microfoon open maken, om fraude te voorkomen. En samen 
met Marianne en alle vertegenwoordigers van de andere Nederlandse 
rassen zat ik onlangs in een grote Zoom meeting met de Raad van 
Beheer. Super efficiënt en goed geregeld. 

We zijn gezond en hebben niets te klagen en ik hoop van harte dat het 
ook met jullie goed gaat en je ook min of meer je weg gevonden hebt 
om met deze situatie om te gaan. Vanuit het bestuur en de verschillen-
de commissies vergaderen we altijd al via Skype dus daarin is voor ons 
niet zo veel veranderd. Het blijft natuurlijk ontzettend jammer dat we zo 
veel evenementen en groepswandelingen af hebben moeten zeggen 
of op zijn minst hebben uitgesteld. Zo’n grote virusuitbraak heeft ook 
op een andere vervelende manier effect op ons als kleine vereniging. 
Ik weet bijvoorbeeld dat er fokkers zijn, die vanwege de onzekerheden 
over de mogelijkheid van reizen en dus ook van de bezoeken van toe-
komstige pup-eigenaren, dit jaar van een nest hebben afgezien. 
Gelukkig gaat het om combinaties die makkelijk een jaar kunnen 
wachten, maar ik ben toch ook heel blij dat we in dit magazine drie 
nesten en twee dekkingen kunnen aankondigen.

Verderop kunnen jullie over de mooie herinneringen lezen van Jan en 
Dita aan Mago. Want naast een hoop nieuw leven, hebben we helaas 
ook te maken met het overlijden van onze donderstenen. 

Tenslotte pluizen we de stamboom uit van Dafydd, interviewen we 
Rowan, lezen we meer over Jax en Flow EN praten we jullie bij over het 
rasexamen voor keurmeesters van de Saarlooswolfhond dat we samen 
met de NVSWH organiseren.
Kortom, veel leesplezier en graag 
tot de volgende keer!

Ineke Pompen, voorzitter

PS-1: iets leuks meegemaakt met 
jouw hond? Mooie foto’s ge-
maakt? Stuur vooral in! 
PS-2: we kijken naar een alterna-
tieve datum later dit jaar voor een 
ALV en zullen jullie daarover per 
mail informeren

Rotterdam, 2 juni 2020
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Onze doelstelling

Onze uitgangspunten

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 Neder-
landse hondenrassen. Dit zeldzame en bijzondere ras heeft nog veel na-
tuurlijke 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 daar-

om behouden te worden. Het fokbeleid van de AVLS 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. 

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, gezondheids-

certificaten, adreswijzigingen, dek- en nestmeldingen en verdere informatie:  secretaris.avls@gmail.com.

Behoud van het ras
De Saarlooswolfhond voor 
de toekomst behouden, dát 
is het belangrijkste doel 
van de AVLS. De genera-
ties na ons moeten immers 
ook kunnen genieten van 
dit prachtige ras. Maar dat 
is niet de enige reden. De 
Saarlooswolfhond maakt 
deel uit van ons Nederlands 
cultureel erfgoed en dient 
daarom beschermd en in 
stand te worden gehouden.

Genenvariatie
Door de heersende kampioenencul-

tuur werd jarenlang doorgefokt op 

uiterlijke raskenmerken. Daardoor 

nam de genenvariatie dramatisch af. 

Het ras werd door deze praktijk enor-

me schade toegebracht. De AVLS is 

opgericht om radicaal te breken met 

deze achterhaalde fokkerij, die gericht 

was op het zoveel mogelijk fokken van 

showkampioenen. De natuur laat ons 

zien dat het daar niet om gaat. Het 

gaat om genenvariatie en gezondheid. 

Een gezonde, vitale hond vinden we 

dan ook veel waardevoller dan een 

showkampioen.

Inteelt beperken
Rastype en raskenmerken vinden we 

wel belangrijk, maar het is niet al-

leen zaligmakend. Honden kunnen 

onmogelijk decennialang én gezond 

én raszuiver worden gefokt. Daarom 

proberen we met ons fokbeleid de 

verwantschap van de honden terug te 

brengen om de inteelt beter beheers-

baar te houden. We kruisen druppels-

gewijs, onder streng gecontroleerde 

voorwaarden, vers bloed in. Dit out-

crossprogramma is een essentieel on-

derdeel van ons fokbeleid.

Vrijwillige fokkerij 
Geselecteerde pups uit dit fokpro-

gramma worden teruggefokt op ras-

zuivere Saarlooswolfhonden. Zo be-

houden we de uiterlijke raskenmerken 

en het bijzondere karakter van ons ras, 

waarbij tegelijkertijd de genenvariatie 

wordt vergroot. Ieder lid kan op vrijwil-

lige basis meedoen aan dit belangrijke 

project, want we kennen geen van bo-

venaf opgelegde fokkerij. Bij de AVLS 

bepalen de fokkers zelf hun fokcombi-

naties, niet de vereniging.

De AVLS is erkend door de Raad van 

beheer op Kynologisch Gebied en staat 

voor een gezonde Saarlooswolfhond 

met een fijn karakter. Bezoek ook onze 

website  www.avls.nl
Secretariaat AVLS 

Jean Sibeliusstraat 33 

3069 MJ  Rotterdam

Steun ons om dit bijzondere ras voor de toekomst te behouden. Word lid!

secretaris.avls@gmail.com
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In memoriam, Conri Cara Mo Anam, “Magoo “
21 maart 2010 - 9 april 2020             

Saarlooswolfhond rasexamen             

Lieve Magoo, je kwam als 
herplaatser van 6 jaar in ons 
midden. In het begin zeiden 
we meerdere malen “waar 
zijn we aan begonnen”.    
Je hebt verschillende keren 
naar ons wangedrag ge-
toond. Wilde buiten overal 
achteraan wat hard geluid 
maakte en wat snel be-
woog. 

In de loop van de tijd leerden we beter 
met je omgaan en bleek je een ontzet-
tende kroel hond te zijn die ons hart 
steeds meer veroverde. Alleen de die-
renarts was je grootste vijand, je was 
niet te behandelen. Gelukkig kon je 
vrouwtje zelf de eenvoudige medische 
handelingen, zoals enten, zelf verrichten. 

Het is alweer heel wat ja-
ren geleden dat er door de 
rasvertegenwoordigers van 
de Saarlooswolfhond een 
opleidingstraject voor het 
rasexamen van Saarloos-
wolfhonden is georgani-
seerd.

Daarom hebben de AVLS en de NVSWH 
onlangs besloten gezamenlijk het rasexa-
men voor aspirant keurmeesters van de 

Dat ging allemaal prima, totdat je meer 
ging mankeren. De allergie werd steeds 
erger, ondanks alle medicaties. Toen je 
wonden op je achterpoten kreeg en die 
door het constant likken verergerden, 
kon dit alleen met huidtransplantatie 
verholpen worden. Helaas konden we 
dit niet realiseren, omdat je geen kap of 
andere beschermingsmiddelen duldde, 
waardoor alle wonden weer open gelikt 
werden. Op advies van de dierenarts 
hebben we met pijn in ons hart beslo-
ten je rust te gunnen en sliep je vredig 
in. Het huis is leeg zonder jou. Je hebt 
naast de andere Saarlozen die we ge-
had hebben, een speciale plaats in ons 
hart. Lieve Magoo we missen je ontzet-
tend en zullen je nooit vergeten.

Jan Simons en Dita Hoestra.

Saarlooswolfhond te organiseren, zowel 
het compact als het volledige examen. 
Gezien de grote belangstelling zal het ex-
amen op twee dagen worden afgenomen. 
Het opleidingstraject zal bestaan uit vier 
bijeenkomsten. Er is een tijdelijke commis-
sie rasexamen ingesteld, waarin voor iede-
re rasvereniging drie afgevaardigden zullen 
plaatsnemen. 

Als alles gaat zoals gepland, zal het eerste 
examen in april 2021 plaatsvinden.

Magoo

Erosje

Amarok en Voulk



6 NUMMER 2 2020 - AVLS

Dekkingen en geboorten
             Fokken is niet altijd een kwestie 

van dekken en 2 maanden later 
ligt er een blakend gezond nest, 
want fokkers kunnen altijd met 
tegenslagen te maken krijgen. 
Zo ook deze keer. Frekki werd 
op 22 maart gedekt en bleek 
drachtig van 1 pup. De pup werd 
helaas te vroeg en dood gebo-
ren en was niet volgroeid. Lilly 
verwachtte haar pups rond half 
mei. Maar ze bleef leeg, nadat 
eerst op de echo 6 à 7 pups 
waren gezien. In het nest van 
Paradis is 1 pup na de geboor-
te overleden en in het nest van 
Oona waren helaas 2 dode pups 
te betreuren. Het reutje in het 
nest van Bliss is na twee weken 
overleden. We leven mee met de 
fokkers en hebben respect voor 
hun openheid over de tegensla-
gen die ze te verduren hebben 
gekregen. Het eerste kwartaal 
van 2020 konden we geen ge-
boorten melden. In het tweede 
kwartaal zijn 3 nesten geboren. 
Het nest van Romy verwachten 
we rond 20 juni, net te laat voor 
deze uitgave. Eind Juli verwach-
ten we het nest van Anit in Tsje-
chië. Alle gezondheidsgegevens 
van de ouderdieren zijn zoals 
altijd te vinden op onze website.

Geboorten
In de nacht van 2 op 3 mei wierp Le-
vana Paradis de Sibirska Utopia (roep-
naam Paradis) 9 pups. Fokker Richard 
Jones van kennel Accalia meldde ons 
dat 1 reutje na de geboorte helaas is 
overleden. Van de gespeende pups zijn 
4 reutjes wolfsgrauw en 2 bosbruin. De 
twee teefjes zijn ook bosbruin. Moeder 
en kroost maken het goed. De vader is 
Chumani’s Matheus Ragnar Kendo Ka-
din (roepnaam Ragnar). Alle pups heb-
ben al een baasje gevonden. 

Na een moeilijke start wierp Salo (roep-
naam Oona) in de nacht van 15 op 16 
mei 9 pups. Twee pups werden helaas 
dood geboren. Van de 7 gespeen-
de pups zijn 4 teefjes wolfsgrauw en 1 
bosbruin, en 2 wolfsgrauwe reutjes. De 
laatste drie pups werden met de keizer-
snede geboren. Oona werd op 14 maart 
gedekt door Alcatraz Maltarv Netis Tala, 
roepnaam Taru. Moeder en kroost ma-
ken het goed. Fokster Naomi de Boer 
meldde ons dat alle pups al een baasje 
hebben gevonden.

Op zondag 17 mei pups wierp Accalia 
Garnet Diamond Bliss, roepnaam Bliss, 
6 wolfsgrauwe pups. Het waren 1 reut-
je (overleden na 2 weken) en 5 teefjes. 
De geboorte was te volgen via een live 
stream op YouTube. De pups kwamen 
wat vroeger dan verwacht. Bliss werd 
op 20 maart gedekt door Baka Inu Tic-
kle and Tumble Timber, roepnaam Tim-
ber. Het nest maakt deel uit van het out-
crossprogramma van de AVLS. 

Oona en pups

Bliss en pups
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Pupkopers dienen er dus rekening mee 
te houden dat er in het kader van dit pro-
ject voorwaarden zijn verbonden aan het 
op latere leeftijd fokken met deze pups. 
Fokster Esther van Rijnstra meldde ons 
dat alle pups al een baasje hebben ge-
vonden. 

Dekkingen
Fokster Gerrie Pols meldde dat op 18 
april Miyax Romy Schneider (roepnaam 
Romy) is gedekt door Chumani’s Endo-
ran Arik (roepnaam Endor). Op de echo 
bleek dat Romy drachtig is. De pups 
worden rond 20 juni verwacht. Heb je 
interesse in een pupje? Neem dan con-
tact op met Gerrie via haar mailadres  
silva-amica@outlook.com.

Jana Rosenbergova meldde dat Anitë 
Elenya Narmo (Anit) op 16 mei is ge-
dekt door Chip Miraja (Nord). De pups 
zullen allen wolfsgrauw zijn en worden 
in de derde week van juli verwacht. De 
gezondheidsgegevens van de dieren 
vind je op de website bij de verwachte 
nesten. Heb je interesse in een pupje? 
Neem dan contact op met Jana via:
rosenwolf@saarloosvlcak.cz 
(Tsjechisch of Engels) 
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Flow
Flow is het omgekeerde woord 
van wolf. En zo kreeg ze haar 
naam nadat ze bij ons opgeno-
men werd in de roedel. Het be-
gon allemaal met de zoektocht 
naar een gezinshond. Lief voor 
de kinderen, maar niet zo’n ca-
via die in een handtas past met 
glitters. 

Door: Hans Mühlenkord

Liever zo’n hond met een rode zakdoek 
om de nek die de bal apporteert en tak-
ken mee naar huis sleept. De leidster 
van de bestaande roedel, mijn vrouw 
Brenda, wilde een rashond. “Dan weet 
je zeker dat het goed zit” Maar ik niet… 
“Dat zijn allemaal doorgefokte dieren 
met allerlei afwijkingen”. Beiden zijn we 
opgegroeid met meerdere honden en nu 
zochten we een hond die past bij ons 
eigen gezin. Je zoekt dan toch eerst op 
de bekende rassen en de bijbehorende 
karakters. We zagen in de zoektocht 
een aantal keren wolf-hybrides voorbij 
komen. Prachtig. En dichter bij de  oor-
sprong, de wolf. Maar dat is niet handig 
met de kids dachten we. 

Ondanks die gedachte waren we beiden 
toch nieuwsgierig en maakte Brenda on-
gemerkt een halve studie van de Saar-
looswolfhond. Terwijl ik nog zoekende 
was op het internet met allerlei rassen-
vergelijken was er al contact gelegd met 
Suzanne Stoetzer. Suzanne had net een 
nestje gekregen binnen het outcrosspro-
gramma. De telefoon ging vervolgens op 
de speaker en de dames hebben ruim 
een uur lang gesproken over alle plussen 

en minnen van de Saarlooswolfhond. 
Het nestje van Suzanne is ontstaan uit 
Saarloos “Matsi” en Nothern Inuit “Finn”. 
Een nestje van 2 verschillende rassen. 
Na een uitgebreide studie van beide ras-
sen, 3 (lange) telefoonsessies met Su-
zanne en het lezen over outcross zijn we 
live kennis gaan maken met Suzanne en 
het nestje van Matsi. Vooraf kregen we 
van Suzanne overigens een goed beeld 
van de Saarloos. Als alles mee zit eten 
ze onze huiskatten niet op en hoeven ze 
geen levend hert als ontbijt. De behoef-
ten en karaktereigenschappen van de 
Saarlooswolfhond leken dus toch een 
goede match! We hebben de dag na 
het kraambezoek aangegeven in aan-

merking te willen komen voor een pup.      
Na het 2e bezoek bij Suzanne konden 
we tevens onze voorkeur uitspreken. 
En zo kwam een aantal weken daarna 
“puppy paars” naar haar nieuwe roedel. 
Flow is thuis.

Na een paar weken kreeg ik het gevoel 
dat de connectie tussen mij en de jonge 
Flow niet wilde veranderen. Ze bleef mij 
ontwijken en trok helemaal naar Brenda. 
Achteraf hebben we kunnen conclu-
deren dat ik té graag wilde. En Suzan-
ne had het nog zó gezegd! Een van de 
Saarloos karaktertrekjes waar ik me in 
vergist had. “Een hond die niet geaaid 
wil worden? Wat is dat dan?” Uiteinde-
lijk heeft dit een kleine 3 weken geduurd 
voordat Flow zich ook volledig kon stor-
ten op mij en de kids. Een enorme knuf-
felkont is het intussen geworden. Met 
regelmaat dringt ze zich op z’n “Saar-
loos” lekker tussen de andere roedelle-
den. Wát een prachtig karakter en wat is 
ze een aanvulling in het gezin. 

’S Ochtends wordt ze door iedereen 
even begroet op weg naar de keuken. 
Als een Griekse Godin ziet ze alle fami-
lieleden een voor een knielen voor haar 
slaapkussen om een knuffel te ontvan-
gen. Al kwispelend op de kop liggend 
met de ogen nog dicht, begroet ze elk 
roedellid. Niet zelden met allerlei joelge-
luiden van vermaak. Als iedereen aan ta-
fel zit, komt ze even checken of de kaas 
er al ligt. Ze denkt dat ze dan onopval-
lend met haar neus tussen je elleboog 
en de tafel even kan spieken maar dat 
weet intussen ook iedereen. “Neeeee 
Flow, als de baasjes eten, gaat Flow af”. 
En dan gaat ze op de mat bij de tuindeur 
liggen. Een standaard ritueel is het ge-
worden. En wij maar denken dat honden 
alleen korte commando’s kunnen leren. 

De Saarloos is een bijzonder intelligente 
hond gebleken. De bovenstaande volzin 
herkent ze uit duizenden en hoef je maar 
1 keer te zeggen, en ze ligt. Heel anders 
gaat dat tijdens het wandelen. Dat is een 
groot nadeel in onze situatie. Ze kan niet 
loslopen. Er lopen teveel reeën en hazen 

Flow F1
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hier in het bos. Onbereikbaar met welk 
commando dan ook raast ze achter wild 
aan. Ze ziet het wild helaas véél eerder 
dan wij. Anticiperen lukt daarom niet en 
dan is ze weg. Andere honden daaren-
tegen begroet ze al kwispelend of gaat 
er met een boog omheen. Maar nooit in 
de aanval of blaffen. Ook samen met an-
dere hinden wandelen is geen probleem. 
En in het losloopbos blijft ze ook rond-
om ons heen. Om toch de extra energie 
kwijt te kunnen, fiets ik regelmatig met 
haar. Overigens ook niet geheel risicovrij. 
Ze heeft me al eens uit balans gekregen 
omdat ze opeens een haas zag lopen. 
Ze schrok zelf ook van de valpartij in het 
gras en kwam meteen heel schuldbe-
wust letterlijk mijn “wonden” likken. 

Die schuldbewuste houding herkennen 
we ook als ze is gaan “knutselen” met 
onze schoenen, afstandsbedieningen, 

slippers, matten, jassen, vesten, sjaals 
en tot overmaat van ramp: het bank-
stel… Tuinieren vindt ze ook heel fijn. 
En dan met name haar verse bot be-
graven in het strak geharkte moestuintje 
van Brenda. Of 5 gekookte paaseieren 
(niet geverfde!) begraven die de kinde-
ren hadden gevonden met Pasen. Die 
had Flow opnieuw “verstopt”. Maar het 
laatste ei is nooit gevonden. En 2 stuks 
had ze opgegeten. Net als 5 druiven 
trouwens! Die na een klein uurtje tijdens 
een €90,- dierenarts-consult via dezelf-
de weg weer naar buiten kwamen. On-
danks dat ze speciaal afgedekt waren, 
kreeg ze ze te pakken vanaf het keuken-
blad. 

Dat boevengedrag is overigens veel 
minder als we op pad zijn met haar in 
onbekende omgeving. Dan volgt ze in 
eerste instantie altijd de roedelleidster 

en bij diens afwezigheid volgt ze dan in 
hiërarchische volgorde het hoogst-ge-
plaatste-overgebleven roedellid. Zo ook 
tijdens de 3 weken lange kampeertocht 
door Slovenië en Kroatië afgelopen zo-
mer. De autorit heeft ze voornamelijk 
slapend doorgebracht en bij files kwam 
ze overeind om nieuwsgierig tussen ons 
in over het dashboard van ons busje te 
koekeloeren. 

Vaak zagen we dan mensen (voor-
al kinderen) in andere auto’s wijzen en 
zwaaien naar Flow. Waar we ons niet 
op voorbereid hadden, was de enor-
me aandacht die zo’n dier krijgt in die 
landen. Het hoogtepunt (of dieptepunt!) 
was een bezoekje aan de Vintgar Kloof 
bij het meer van Bled. Daar kregen we 
op een gegeven moment de indruk dat 
ze dachten dat Flow onderdeel was 
van een soort bijbehorende attractie in 
dit natuurgebied. De volgende vakantie 
doe ik een T-shirt aan met als opdruk alle 
antwoorden op de standaard vragen die 
we elke 5minuten kregen: “no it’s not a 
real Wolf, no Tamaskan, no Czechoslo-
vakian, Don’t feed, don’t touch, it eats 
only barking Chihuahuas (for breakfast). 

Op de beide campings sliep ze samen 
met onze zoon Seth in het comparti-
ment van onze tent. Niet zelden werd 
Seth wakker op de grond en lag Flow 
mooi op het luchtbed! En bij het wak-
ker worden waren de rollen omgedraaid 
t.o.v. thuis: madam kwam al spingent en 
kwispelend over de bedden gedenderd 
als alle verblijven open gingen. Bij de tent 
lag ze aan een 5 meterlijn en tijdens de 
bergwandelingen (en zwemmen!) kreeg 
ze een 10 meterlijn om. We hadden ons 
ingesteld op een minder rustigere hond. 
Echter als de roedel compleet is, ligt ma-

dam rustig aan je voeten. 

Flow met haar roedel
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“Raven is het tegendeel van een 
Saarlooswolfhond”             

Bezitters van Saarlooswolfhon-
den komen in soorten en maten 
voor. Maar weinigen zullen zo 
kleurrijk leven als Rowan Hart- 
suiker. De doedelzakspeler, 
Mongolië-kenner en keelzanger 
zit, als we hem via Skype spre-
ken, in een Mongoolse tent die 
wij kennen als yurt. Daar heeft 
hij er nog een van. En naast al 
die kleurrijke hobby’s werkt hij 
ook nog eens als ontwerper en 
bouwer van websites. De “pra-
tende” reu Raven, nu zes jaar, 
past daar helemaal bij.

Door: Hella Liefting

Vaste beginvraag van de redactie: hoe 
ben je bij een Saarlooswolfhond geko-
men? Rowan: “Ik wilde altijd een hond, 
maar ik werkte op kantoor en dat was 
slecht te combineren. Op een gegeven 
moment wilde ik verder als zzp’er, en 
toen ik van huis uit ging werken kon ik 
een hond nemen.” De keus was aanvan-
kelijk gevallen op een Duitse herder, die 
vond Rowan wel mooi. Zeker de exem-
plaren die niet zover zijn doorgefokt dat 
ze een aflopende rug hebben. Toen hij 
dat met zijn vader besprak zei die: “Kijk 
eens naar een Saarlooswolfhond, die 
heeft iets heel natuurlijks.” Rowan be-
stormde het internet en kwam snel tot 
de conclusie: die wordt het.

“Ik heb alles genegeerd wat iedereen 
zei, dat het zo’n moeilijke hond is. Ik ben 
online op zoek gegaan naar fokkers en 
kwam in Berlijn terecht. Daar werd eind 
2014 een nestje verwacht.” De afstand 
maakte de keuze niet gemakkelijk. Lek-
ker even knuffelen met de pups was er 
niet bij. “Maar de fokker stuurde gere-
geld foto’s via email. Wij vonden pupje 
zwart wel een leuk koppie hebben, en 

de fokker vond dat hij qua temperament 
ook wel bij ons paste. En dat is ook uit-
gekomen.”

Met een grote grijns: “Raven is eigenlijk 
een anti-Saarloos. Hij is het tegendeel 
van terughoudend. Alle bezoek wordt 
met grote blijdschap omhelsd, wat nog 
wel eens een ding is want hij is nogal 
groot. Waken? Geen sprake van. Ieder-
een kan bij ons op het terrein.” Blaffen 
doet Raven niet echt, maar hij conver-
seert wel degelijk. “Het is een soort loei-
end praten.”

Rowan heeft een fascinatie voor Mon-
golië, hij heeft er zelfs een vrouw van-
daan gehaald. Met hun twee zoons en 
de hond wonen ze aan de rand van een 

mooi dorpje in de Kop van Noord-Hol-
land. Rowan heeft zich gespecialiseerd 
in de Mongoolse keelzang en is er nu zo 
goed in dat hij workshops organiseert. 
Geen alledaagse hobby. Hij speelt ook 
op de doedelzak, niet het gemakkelijk-
ste instrument, en doet dat zo goed dat 
hij er concerten mee geeft. En ook al niet 
alledaags: hij houdt van kraaien. Daar 
komt de naam van Raven dus vandaan. 
En de naam van zijn bedrijf: Corvus. La-
tijn voor kraai. “Ik vind ze slim, sociaal, 
en ze komen voor in alle klimaten.”

Shows lopen en keuringen zijn geen fa-
voriete bezigheden van Raven. En ook 
niet van Rowan. “Dat prijzen willen win-
nen, ik vind het niks. We hebben het 
laatst op de KCM geprobeerd maar hij 
wilde voor geen meter lopen. Dan ga 
ik niet dwingen uit een of ander mis-
plaatst statusgevoel.” Ook over fokken 
heeft Rowan een sterke mening: “Ik sta 
er eigenlijk niet achter, ook al omdat er 
zoveel geld in omgaat. Maar we moe-
ten wel iets doen om het ras gezond te 
houden, dat is een dilemma.” Rowan 
staat dus achter de outcross, en volgt 
het nieuws daarover op de voet.

Raven houdt het in de gaten

Raven is eigenlijk een 
anti-Saarloos

Trotse bezitter Rowan Hartsuiker
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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.

De kracht van de natuur met de kennis van nu!

GEEN RIJST OF GRANEN: DUS GLUTENVRIJ!
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GEEN RIJST OF GRANEN: 
T OF GRANEN: DUS GLDUS GLUTENVRIJ!

Bestel via: 

webshop.barfmenu.nl

kortingscode AVLS

Raven is een volwaardig lid van het gezin. “Maar het blijft een 
hond. Ik verwen hem wel, maar hij krijgt niet altijd alle aan-
dacht. Hij is supertrouw. 

Maar al is het een uniek ras, ik kan er niet zo goed tegen als 
mensen ze verafgoden als wolven. Dat zijn het niet.” Raven 
heeft wel een uitzonderingspositie in huize Hartsuiker: het ge-
zin eet geen vlees, maar Raven krijgt het wel. “Vegetarisch 
eten kan wel voor een hond, maar hij vindt het niks. En dan 
komt er te veel stress. Dat doe ik hem niet aan.” 

Raven met zijn roedel

Dat prijzen willen winnen, ik vind 
het niks
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Jax, ons zonnetje in huis

Lieve Jax. Na een toch wel hef-
tige droevige periode breng je 
licht in onze duisternis en laat 
je ons lachen en genieten van 
jouw aanwezigheid. 

Door: Mies van Lankveld

Onze vorige Saarloos Nikan ( pup van 
Oscha Oebele & Kalik Nanouk Wakan-
da Tachunga, kennel Bastaja) is opge-
groeid samen met Bo (zwarte Labrador 
overleden Oktober 2019 op een leeftijd 
van 14 jaar) en Wolf (Duitse Herder, 13 
jaar). Nikan genoot van onze aandacht 
en had een gezellig leven in onze roedel. 
Nikan heeft geen makkelijk leven gehad, 
plaste bloed als jonge hond naar aanlei-
ding van prostaatproblemen (wat geluk-
kig over was na castratie) en kreeg een 
schildklieraandoening waardoor hij kaal 
werd. Zijn vacht was erg aangedaan en 
viel uit. Gelukkig is dit met medicijnen 
snel verbeterd. 

Een paar jaar later is Nikan ziek gewor-
den, hij had de spierziekte Myasthenia 
Gravis en aan de gevolgen van die ziekte 
hebben we hem los moeten laten. Nikan 
is ingeslapen op 9 Maart 2020. Hij was 

pas 7 jaar. We ontdekten de ziekte door-
dat Nikan minder goed liep met zijn ach-
terpoten (soort mini pasjes zetten, trip-
pelen) en binnen 3 weken was zijn hele 
lijf zo aangetast dat zijn voorpoten geen 
kracht meer hadden, ook zijn slokdarm 
was verlamd en hij had een Thymoom. 

Nu ik het opschrijf, lopen de tranen weer 
over mijn wangen. Lieve Nikan, je was 
echt een super lief maatje, we missen je 

ontzettend. De dagen erna waren vrese-
lijk verdrietig en voelde mijn hart zo leeg 
dat ik ons heb aangemeld bij de AVLS. Ik 
heb aangegeven dat we op korte termijn 
graag ons hart open zouden stellen voor 
een pup. Nu kreeg ik dezelfde week een 
lieve mail van Marianne Eggink of we 

open zouden staan voor een herplaat-
ser. Ze was voor een jonge Saarloos reu 
van 9 maanden op zoek naar een warm 
mandje. Ik vroeg Marianne wat informa-
tie en heb even de tijd genomen om me 
in te lezen waar deze lieverd vandaan 
kwam en overlegd met manlief. 

Meteen heb ik Marianne verteld dat deze 
lieverd mocht komen. Meer dan wel-
kom. Containers aan liefde hebben we 
te geven en wat mooi dat hij zo op ons 
pad mocht komen. Gelukkig kunnen 
blijdschap en verdriet met elkaar samen-
gaan. Het gemis om Nikan is niet minder 
en toch, de komst van Jax verzacht het 
wel. Het is snel gegaan. We hebben nog 
dezelfde woensdag avond gezellig con-
tact gehad met Marianne en ook met 
de fokkers van Jax, en zo de gegevens 
gekregen van de vorige eigenaar. Met 
hem heb ik de dag erna fijne gesprek-
ken gehad aan de telefoon en zijn we 
overeen gekomen dat we vrijdagavond 
kennis zouden komen maken met hem, 
zijn kinderen en natuurlijk Jax. Als de klik 
er zou zijn konden we Jax meteen mee-
nemen. Met de kennis en kunde van het 
fijne leven met Nikan op zak en in mijn 
hart, heb ik me nog even in zitten lezen 
en zo konden we op pad om kennis te 
gaan maken met Jax. Dat was vrijdag-
avond 13 maart. 

Met kalmerende signalen en rust ben 
ik bij binnenkomst meteen op de grond 
gaan zitten. Dit gaf een gezellig effect, 
want binnen enkele seconden zaten we 
met het hele gezelschap op de grond en 
kreeg Jax de rust om bij mijn rug te ko-
men snuffelen en raakte hij mijn hand al 
even aan… de eerste kennismaking was 
er. Wat speciaal ! Waar ik rekening mee 
hield gebeurde niet… ik had verwacht 
dat het eerste contact langer uit zou blij-
ven door ervaring met onze Nikan, die 
erg schuw was naar vreemden. Maar 
het contact verliep goed en veel snel-
ler dan ik verwacht had. Al snel, terwijl 
ik daar op de grond zat, kwam Jax me 
vaker opzoeken en snuffelen. Jax het 
was liefde op het eerste gezicht en onze 
band wordt elke dag sterker. Jax ging 

Containers aan liefde hebben we te geven en wat 
mooi dat hij zo op ons pad mocht komen

Jax en Wolf spelen samen

Jax knuffelen
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die vrijdagavond na een rustig liefdevol 
afscheid met ons mee naar huis. 

Eerst gingen we met hem naar de hon-
denclub om daar even lekker te rennen, 
te spelen en bovenal kennis te maken 
met Wolf, onze andere vriend. Dit ver-
liep prima en zo konden we allemaal sa-
men. Bert, als goede vriend en tevens 
instructeur van de hondenclub, ging ook 
mee naar ons huis en zo konden we al-
les goed en op jullie tempo begeleiden. 
Toen ik met Jax bij de hondenclub was 
en manlief even op en neer was naar 
huis om Wolf op te halen, kon ik Jax al 

steeds meer aanhalen en zelfs knuffe-
len! Hij ging voor me liggen en sterkte 
zijn poot naar mij uit, zo van kriebel mijn 
buik maar. Het ijs was gebroken en onze 
band kon gaan groeien….. 

’s Avonds, ’s nachts, de eerste avond in 
ons huis was wennen. Alles was nieuw. 
Nieuwe baasjes, nieuwe omgeving, 
nieuw hondenmaatje Wolf, nieuw huis. 
We zijn gezellig bij Jax gaan kampe-
ren beneden in de woonkamer. Hij ging 
mooi voor de bank op de grond bij ons 
liggen en liet zich lekker in slaap aaien 
en knuffelen. ‘s Morgens ging ik even 
snel op pad (en bleef het baasje bij hem) 
om wat verse broodjes en beleg te ha-
len, want Jax’ vorige baasjes met zijn 
kinderen kwamen gezellig lunchen en 
ook meteen kijken waar Jax zou komen 
te wonen. Dit had ik al wel een beetje 
door middel van foto’s en filmpjes laten 
zien, maar in het echt is dat fijner. Jax 
vond het fijn om ze weer te zien en te 
knuffelen en ging leuk het kringetje af en 
begroette mij ook steeds tussendoor. 
Dit vond zijn vorige baasje erg fijn om te 
zien. Jax leek al op zijn gemak bij mij. We 
hebben met zijn allen gezellig gegeten 
en daarna ben ik met hem gaan wande-
len zodat het geen zwaar afscheid voor 
hem zou worden, maar Jax al lekker aan 

het wandelen was. Hij ging zonder enig 
probleem met mij mee. 

We liepen de deur uit en begonnen aan 
onze eerste echte wandeling samen.    
Zo kon manlief even rustig afscheid ne-
men van de vorige baasjes. Het waren 
bijzondere dagen met veel plezier en ook 
af en toe een traan. Het kunnen knuffe-
len van die lieve Jax riep veel mooie en 
fijne herinneringen op aan Nikan en het 
gaf ons veel vreugde dat hij nu in ons 
leven was gekomen. Het moest zo zijn, 
lieve Jax!

Door de dagen heen begon hij zich vrijer 
te voelen en liet ook meer dat heerlijke 
pubergedrag zien. Een goed teken want 
dat wil zeggen dat Jax zich veilig voelt 
bij ons.

Met een glimlach op mijn gezicht vroeg ik 
Marianne of ik ons verhaal mocht schrij-
ven voor het magazine van de AVLS.  
Dat vond ze een leuk idee. Ook de band 
met Wolf wordt steeds sterker en leuker, 
Die twee zoeken elkaar al vanaf de eer-
ste dagen overal op, slapen vaak samen 
en ondanks Wolfs bejaarde lijf, wordt er 
toch ook af en toe nog wat gestoeid. 

Dat begeleiden we ook, zodat het voor 
Wolf niet te gek gaat. Ondertussen ligt 
Jax hier heerlijk te kauwen op een bot , 
ligt Wolf op mijn voeten te slapen en ga 
ik zo stoppen met schrijven... en ontbij-
ten. Hele fijne dag allemaal, liefs Mies. 

Het moest zo zijn, 
lieve Jax!

Het ijs was gebroken 
en onze band kon gaan 

groeien...

Jax
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Ah…chiens-loups de Saarloos!        
Met Saarlooswolfhonden op 
vakantie in het buitenland. 
De meesten van ons kun-
nen daarover meepraten. 
Meestal kennen de mensen 
het ras niet, maar dat is niet 
altijd het geval, zoals dit 
verhaal illustreert.

Door: Hella Liefting
Foto’s: Johan Berends

Wie in het buitenland komt met Saar-
looswolfhonden is er allang aan gewend. 
Iedereen die durft, vraagt: Wat zijn dat? 
Wolven? Oh nee? Wat dan? Het was 
dan ook nogal verrassend om op het 
Bretonse eiland Île de Bréhat een restau-
rant, genaamd Le Crech-Kerio, binnen 
te komen en door de gastvrouw te wor-
den begroet met: ‘Ah…chiens-loups de 
Saarloos!’ We keken ervan op. De dame 
deed – in tegenstelling tot de meeste an-
dere mensen- ook geen enkele poging 
de honden te benaderen, laat staan te 
aaien. Ze wist wel beter.

Na een voortreffelijke lunch maakten we 
ons op voor het boottripje terug naar het 
vasteland. Voor we konden vertrekken, 
kwam de chef-kok uit de keuken, deed 
zijn muts af en kwam op zijn hurken bij 

ons zitten. Ja, de Saarloos, dat was 
de beste hond die hij ooit had gehad. 
Met de emotie in de ogen vertelde de 
chef hoe het dier zomaar rondliep in het 
restaurant, in de keuken en tussen de 

We blijven lekker 
onder het tafeltje

Le Crech-Kerio

Ook wel eens een
Saarlooswolfhond of 
liefhebber op een 
onverwachte plaats 
gezien? 

Laat het weten! 
Dan maakt de redactie er 
een rubriekje van.

De dame deed – in 
tegenstelling tot de 

meeste andere 
mensen- ook geen enkele 

poging de honden te 
benaderen

gasten. ‘Wacht even’, zei hij en sprint-
te naar achteren om terug te keren met 
de stamboom van de hond, die uit een 
beroemde en beruchte Franse kennel 
bleek te komen. 

Hij was overduidelijk heel dol geweest 
op de hond. Wij legden in ons beste 
Frans uit dat wij dat gevoel heel goed 
konden begrijpen.

Onderweg was het hele bootje weer be-
nieuwd wat voor honden we bij ons had-
den. Des te groter was onze verbazing 
dat we op een eilandje van welgeteld 
378 zielen tegen een Saarlooswolfhon-
den-liefhebber waren aangelopen.

Onderweg was het 
hele bootje weer 

benieuwd wat voor 
honden we bij ons 

hadden

secretaris.avls@gmail.com



16 NUMMER 2 2020 - AVLS

vertenties na voor een maatje voor Blue, de 
Husky teef. En zie: tot mijn verrassing werd 
er ineens een nestje Saarlooswolfhonden-
pups aangeboden.

Niet bij de NVSWH trouwens, maar bij Petra 
van der Schoot van kennel Cara mô Anam, 
die lid was van een nieuwe rasvereniging, 
de AVLS, waar ik later ook lid van ben ge-
worden. Ik heb meteen gebeld of ik de pups 
mocht ZIEN (haha) Er was nog een reutje 
beschikbaar. Ik wilde geen reu, maar ik was 
van harte welkom, op de koffie. 

Een week later, Pasen 2006, reed ik naar 
huis uit Brabant, met een geweldige , letter-
lijk en figuurlijk, reu pup in een doos voor de 
stoel naast me. Dat was mijn eerste en on-
vergetelijke Saarloos Gwalt Advyn Cara mô 
Anam , aka Kitchie. Hij was een schat van 
een hond, gemakkelijk met alles en groeide 
uit tot een reus: ik mat 76 cm toen hij twee 
jaar was. Ik hield zielsveel van hem, maar 
door een akelig ongeluk mocht hij net geen 
drie jaarbij me zijn.

De stamboom van… Dafydd

Door: Marieken van Nimwegen

Mijn eerste Saarloos Wolfhond zag ik zo’n 
beetje in 1975. Een vriendin uit de buurt ver-
telde me dat ze een heel bijzondere hond 
had overgenomen, een Wolfhond.  
Of ik hem wilde zien? Ja natuurlijk , wolven 
waren altijd al een geheime liefde van mij. 
Het bleek een prachtige, in mijn ogen heel 
grote, bruinachtige reu te zijn en ik dacht: 
ooit komt er bij mij ook zo een.

Ik bezat  toen een stuk of vijf Leonbergers, 
waar ik mee fokte en showde  en twee Flat-
coated Retrievers die ondermeer door mij-
zelf afgericht waren voor wedstrijden en de 
echte jacht. Mijn man was hobby jager. Zo’ 
n 15 jaar later ben ik een paar maal gaan 
kijken op clubdagen van de NVSWH en op 

Even voorstellen: Dafydd Dai 
Declan Cara mô Anam , letterlijk 
vertaald: dierbare grote goede 
vriend van mijn ziel. Dat klopt 
inderdaad helemaal, maar hoe 
zit dat dan eigenlijk?

tentoonstellingen om een idee van de Saar-
loos te krijgen voor later. Ik vond de honden 
wel mooi toen, maar nogal ‘bang’, dat bleek 
later terughoudend te zijn. 

Toen ondermeer door erfelijke narigheid het 
aantal Leo’s en de inmiddels erbij gekomen 
Newfoundlanders minder werd en ik een ‘ 
wegwerp’ Husky had geadopteerd, keek ik 
toch met enige regelmaat de Marktplaatsad-

wolven waren altijd 
al een geheime liefde 

van mij

Lekker spelen

Dafydd
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DAFYDD

SUN GIFU DAMAC TIRE

SKOG 
AV

SEPPALASKA

ARAWN 
CID LIARD QUE 
CHAKKA LOU

ITALIA 
DE

LOUBA-TAR

DE KAILA DE  
LOUBA-TAR

ARAWN CARA MO ANAM

Van Petra kreeg ik het aanbod om van het 
volgende nest, dat drie weken later geboren 
zou worden, een pup te komen uitzoeken. 
De moeder van Kitchie, Dekaila de Louba-
Tar, was de oma van dit nest. Zij was, ook al 
zo’n lieverd, de hoofdreden dat ik het aan-
bod ondanks mijn verdriet graag aannam. 
En zo kwam ik weer met een schattig puppy 
thuis.

Maar deze was heel anders . Geen goeiige 
lolbroek en knuffelkont, maar een wolfje, die 
van begin af aan iedere situatie evalueerde. 
En dat was best lastig. Ik zat zelf ook in een 
moeilijke periode, het heeft zeker 15 maan-
den geduurd voordat Dafydd en ik een beet-
je een team werden. Hij werd een erg mooie 
wolfhond, haalde een paar keer uitmuntend 
op shows, maar vond het vreselijk. Vooral 
binnen was voorbrengen een ramp.

Er is meer dan eens gevraagd of hij vader 
mocht worden, maar gezien zijn afstam-
ming, een nogal beruchte Franse lijn en het 
feit dat zijn moeder Arawn op vrij jonge leef-
tijd is overleden aan een vorm van epilepsie 
, ben ik daar niet verder mee gegaan. Zijn 
DNA is DM vrij, Dwerggroei drager. Daar heb 
ik hem ook niet voor, inmiddels is hij 11 jaar.

Hij is de vriend die alles voor mij over heeft 
en ik voor hem. Wij praten veel samen: hij 
verstaat mij beter dan ik hem, ik kan nog 
niet goed ‘grommen’, maar hij duwt met zijn 
neus, pakt mijn arm beet, kijkt in de richting 
van wat hij wil hebben of doen , geeft aan 
of er goed of slecht volk op de stoep staat: 
bij onze Duitse woonplek weet hij precies 
van wie de auto is die er voor parkeert en 
draait gezellig plat op zijn rug als hij een paar 
kriebels wil. Hij is geen echte knuffelkont , hij 
bepaalt het moment.

Samen reizen we om de paar weken heen 
en weer tussen Sauerland en de Veluwe. De 
tuin is daar ideaal om te luieren, duiven weg 
te jagen en te graven. Onlangs lag de elek-
triciteitskabel bloot , hangend boven een hol 

van 1 bij 1 meter. Dagelijks maken we een 
grote wandeling door bos of heide, of heu-
vels en sneeuw. Hij begrijpt alles wat ik doe 
of denk,hij is nooit verdrietig, dus maakt hij 
mij weer blij.

Dafydd heeft maar een paar echte vrienden, 
die hij al een groot deel van zijn leven kent. 
De rest van de mensheid laat hem koud, op 

de kleinkinderen na, die vindt hij geweldig. 
Hij is nog goed gezond, mag wat afvallen, 
maar verder gaat het prima met hem. Nog 
dagelijks wordt ik aangesproken over zijn 
imposante , ‘net een wolf mevrouw’, uiterlijk. 
Hij draaft vrolijk verder. Ik hoop, dat we nog 
een aantal jaren samen mogen zijn. Zonder 
Dafydd zal het heel moeilijk 
worden. 

Hij is de vriend die 
alles voor mij over heeft 

en ik voor hem

Met Marieken
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Saaie boel

Door: Ineke Pompen

Column

Ik weet niet hoe het met die 
zwaar ruiende haarballen (breek 
me de bek niet open) van jullie 
gaat, maar die van ons zijn ge-
maakt voor een lockdown. 

Het begint er natuurlijk al mee dat we 
ALLEMAAL en dan ook nog eens CON-
STANT thuis zijn. Ja oké, soms, heel 
soms, gaat de baas even gauw in de 
buurtsuper aan de overkant een pak 
bloem halen omdat de zuurdesemstar-
ter van het vrouwtje moet eten, maar 
verder is het hier eerlijk gezegd een be-
hoorlijk saaie boel. Een volle, saaie boel. 
En daar zijn ze nogal van, die twee van 
mij. Zowel van saai (op de bank liggen 
chillen-saai) als van vol (iedereen thuis 
en de afgelopen 14 weken geen se-
condje alleen geweest).

Ten tweede; 1,5 meter afstand iedereen! 
Als het aan Aeghir ligt, is dit echt een blij-
vertje in ‘het nieuwe normaal’ Nou zullen 
jullie misschien, net als wij in het grote 
Rotterdam, over het algemeen al een vrij 
ruime doorgang op straat kennen *wink 
wink* maar dit is de echte shit mensen! 
Aeghir hoeft nog maar heel zelden men-
sen aan te blaffen op straat en Thorgal 
rekt gewoon jouw arm uit de kom als hij 
perse naar dat leuke teefje toe wil, dus 
hoe dan ook, win-win situatie.

Verder: thuisbakken en andere #co-
ronaprojectjes. Iedereen ging hier met 
een redelijk BMI die lockdown in, maar 
dat is toch echt een kilo of 5 geleden. 
Zelf gebakken brood met dik roombo-
ter, kaneelbroodjes met suiker, choco-
ladekoekjes, bananenbroden, appel-
taarten, zelfgebrouwen bier (ik wou dat 

ik kon zeggen dat het een grapje was) 
maar ook de dagelijkse er-zit-een-5-
in-de-klok-plopperdeplop momenten, 
betekent dat de honden per dag toch 
minimaal 2 extra mogelijkheden hebben 
iets van tafel te snaaien. En eh ja, dat 
doen ze dus ook.

Voor Thorgal dreigde er nog even extra 
werk uit te komen; de speurjuf was be-
naderd om honden aan te leveren of op 
te leiden die COVID-19 kunnen opspo-
ren. Voorlopig lijkt dat op de lange baan 
geschoven te worden en zagen wij ook 
niet helemaal voor ons, hoe dit zonder 
risico voor mens en hond gedaan kon 
worden. Iedereen zegt dat we voorlopig 
nog niet van dit virus af zijn. Die twee 
van ons houden al hun poten in ieder 
geval gekruist.

Thorgal en thuisbakken



• Cavom is de volledige en hoog-
 waardige maaltijd voor uw hond.

• Cavom bevat alle essentiële
 voedingssto� en 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 speci� eke   
 vragen over welk Cavom product 
 voor uw hond het beste is.  
 Wij adviseren u graag!

 cavom.nl

Diervoederfabriek B.V. | Tussendiepen 1-13 | 9206 AA Drachten

                     Tel. +31(0)512-515955 | Fax +31(0)512-516050 | vdm@cavom.nl

Cavom, daar draait een gezond hondenleven om!

de natuurlijke voeding
voor elke hond
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