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Zonder vernieuwing geen vooruitgang en dat geldt ook voor ons clubblad. Dank je wel
Dick voor deze nieuwe, strakke vormgeving. We kunnen weer even vooruit!
Ik heb nog eens even teruggeblikt op het eerste nummer van 2020 en toen had ik de
wens dat de Corona hysterie snel over zou waaien. Ha!
We zijn een jaar verder en ik heb standaard in iedere jas een mondkapje, ik werk al
langer vanuit huis dan dat ik op kantoor heb gezeten (ik was in januari bij een nieuwe
werkgever gestart) en ik Teams/Zoom/Meet als een malle.
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Het leven gaat door. Sommigen van jullie hebben afscheid moeten nemen van je lieverd. Om wat voor reden dan ook. Veel sterkte gewenst.
Gelukkig hebben we ook nieuw leven te melden. Het Valentijnsdag-nest van Emani
en Horzel is geboren. De pups van Ziva en Viggo zijn al uitgevlogen en daarmee is de
outcross dit jaar voortvarend verder gegaan. We duimen voor alle andere die dit jaar
plannen hebben met hun teefjes.
Verder in dit nummer onder andere het eerste deel van twee artikelen van de hand van
Roxy Bergsma over inteelt, Mila en Michel over Loki en een terugblik op 2020 met het
jaarverslag.

Coverfoto
Reinier van Wattum

Vormgeving
Dick Ockers

Druk
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.

Editoo

Boks,
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 heet 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. 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 heet een smalle genenpool en is daardoor kwetsbaar.
Iedereen die de Saarlooswolfhond in zijn hart heet 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 onderschrijt. Voor vragen over lidmaatschap, gezondheidscertificaten,
adreswijzigingen, dek- en nestmeldingen en verdere informatie: secretaris.avls@gmail.com.

Onze uitgangspunten
Behoud van het ras
De Saarlooswolfhond voor
de toekomst behouden, dát
is het belangrijkste doel van
de AVLS. De generaties 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

gebracht. De AVLS is opgericht om radi-

streng gecontroleerde voorwaarden,

caal te breken met deze achterhaalde

vers bloed in. Dit outcrossprogramma

fokkerij, die gericht was op het zoveel

is een essentieel onderdeel van ons fok-

mogelijk fokken van showkampioenen.

beleid.

De natuur laat ons zien dat het daar niet
om gaat. Het gaat om genenvariatie en

Vrĳwillige fokkerĳ

gezondheid. Een gezonde, vitale hond

Geselecteerde pups uit dit fokprogram-

vinden we dan ook veel waardevoller

ma worden teruggefokt op raszuivere

dan een showkampioen.

Saarlooswolfhonden. Zo behouden we
de uiterlijke raskenmerken en het bij-

Inteelt beperken

zondere karakter van ons ras, waarbij

Rastype en raskenmerken vinden we

tegelijkertijd de genenvariatie wordt

wel belangrijk, maar het is niet alleen

vergroot. Ieder lid kan op vrijwillige

zaligmakend. Honden kunnen onmoge-

basis meedoen aan dit belangrijke pro-

lijk decennialang én gezond én raszui-

ject, want we kennen geen van bovenaf

Door de heersende kampioenencultuur

ver worden gefokt. Daarom proberen

opgelegde fokkerij. Bij de AVLS bepalen

werd jarenlang doorgefokt op uiterlijke

we met ons fokbeleid de verwantschap

de fokkers zelf hun fokcombinaties, niet

raskenmerken. Daardoor nam de gen-

van de honden terug te brengen om

de vereniging.

envariatie dramatisch af. Het ras werd

de inteelt beter beheersbaar te hou-

door deze praktijk enorme schade toe-

den. We kruisen druppelsgewijs, onder

Steun ons om dit bĳzondere ras voor de
toekomst te behouden. Word lid!
De AVLS is erkend door de Raad van beheer

met een fijn karakter. Bezoek ook onze

op Kynologisch Gebied en staat voor een

website

www.avls.nl

gezonde Saarlooswolfhond
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Dekkingen en Geboortes
Dekking
Op 24 februari heet een dekking
plaatsgevonden tussen Asgard
(Let’s Go to Asgard Ookami Kodomo)
en Kami (Jon Snow Kami v.d. Zevenhuizerplas). Als de dekking succesvol is worden de pups eind april
verwacht. Alle info op onze website.

Geboortes

Heb je interesse in een pupje? Houd er rekening mee dat de pups na 15 weken Frankrijk mogen verlaten. Neem contact op met
fokster Mégane Gebhart, van kennel Des
Terres du Valhalla voor alle info.
Kami en Asgard

Op Valentijnsdag 14 februari heet
Emani 9 pups geworpen: 6 reutjes
en 3 teefjes, allen wolfsgrauw.
Emani (F1 outcross NID) werd op 13
december 2020 gedekt door Koning Horzel v.d. Zevenhuizerplas.

Eén reutje heet het niet gehaald. Het
gaat om een F2 nest binnen ons outcrossproject. Alle info over de ouderdieren
vind je op onze website. Alle pupjes hebben een baasje gevonden.

Emani’s nest

Ziva’s nest

Op 7 december 2020 is Ziva bevallen van 8 pups. Ziva werd gedekt
door Viggo (F1 NEH). Het gaat om
een F2 nest binnen ons outcrossproject.
Twee pupjes hebben het niet gehaald.
Twee pupjes werden op de natuurlijke
manier geboren, vijf werden met de keizersnede gehaald. De gespeende pups
zijn 5 reutjes (2 wolfsgrauw en 3 bosbruin)
en 1 bosbruin teefje. Alle pups zijn uitgevlogen en hebben hun nieuwe roedel
gevonden.

Overlijden Kaira
Keola Kadin van de Kilstroom
* 5 Januari 2009
† 13 december 2020
Op zondag 13 december hebben
we Kaira laten inslapen. Ze verslechterde snel sinds de nacht van
vrijdag op zaterdag. Ze kon eerst
niet meer zelf overeind komen en
zondag aan het eind van de middag kon ze niet meer staan.
Ze was een hele bijzondere hond. Alle
honden die ze tegenkwam behandelden
haar als de koningin. Ze kwamen uitbundig eer en onderdanigheid betonen.

Ons heet ze hele wijze levenslessen geleerd. Ze was aristocratisch, authentiek
en autonoom. En bovenal zo verschrikkelijk lief en trouw. Kaira Keola Kadin van
de Kilstroom, dochter van Amani de Daim
Pré en Blizzard was 56 dagen oud toen ze
bij ons kwam wonen en ze is op 24 dagen
na 12 jaar oud geworden. De leegte is
groot en we zijn heel erg verdrietig.
Trudy Prins
Kaira
NUMMER 1 2021 - AVLS
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Normenmatrix
De normenmatrix van de Saarlooswolfhond regelt de gezondheids- en welzijnseisen van het
ras. De matrix gaat gelden voor
alle fokkers van Saarlooswolfhonden in Nederland, dus ook voor
hen die niet bij een rasvereniging
zijn aangesloten.
Voldoet een fokker aan de regels dan zal
de Raad van Beheer dit aangeven op de
stambomen van de pups met een groen
vinkje. Als de regels niet zijn gevolgd
wordt een rood kruis geplaatst. Dit zijn
de regels van de normenmatrix die de
AVLS en de NVSWH in gezamenlijk overleg zijn overeengekomen. (NB. de tekst
moet nog worden goedgekeurd door
de RvB)
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Normenmatrix FCI rasgroep 1 – Herdershonden en veedrĳvers
Saarlooswolfhond
Voor dit ras gelden de volgende regels
voor het fokken volgens de normenmatrix:

Inteelt &
verwantschap:
Beperken herhaalcombinatie
ouderdieren:
De combinatie van dezelfde ouder
dieren mag maximaal 1 keer worden
herhaald als het nest uit 1 of 2 pups
bestaat
Of wanneer uit de eerste combinatie, na 36 maanden, géén nakomelingen zijn geboren.

Ouderdieren:
Minimum leetijd van moederhond
bij 1e dekking is 24 maanden.
De maximum leetijd voor het
hebben van een eerste nest
wordt voor de teef opgetrokken tot
7 jaar.
Minimum leetijd van vaderhond bij
1e dekking is 24 maanden

Aantal dekkingen:
De reu mag 1 geslaagde dekking per
12 maanden verrichten met een
totaal van maximum drie geslaagde
dekkingen gedurende zijn leven.
Na het bereiken van 96 maanden
vervalt de wachtperiode van 12
maanden.
Een teef mag niet meer worden
gedekt na de dag waarop haar vierde
nest is geboren.

HD:
Beide ouderdieren dienen vóór de dekking onderzocht te zijn op heupdysplasie.
De uitslag van dit onderzoek dient voor
de dekking bekend te zijn. Dit onderzoek
mag pas geschieden vanaf de dag dat het
ouderdier tenminste 16 maanden oud is.
Tussen honden met de FCI-beoor
-deling HD-A en HD-B mag elke
willekeurige oudercombinatie
worden gevormd
Honden met de FCI-beoordeling
HD-C, HD-D en HD-E mogen niet
voor de fokkerij worden gebruikt.

Erfelijke oogafwijkingen:
Beide ouderdieren dienen vóór de dekking onderzocht te zijn op erfelijke oogafwijkingen. Ten tijde van dit onderzoek
dienen de honden minimaal 22 maanden
oud te zijn en de uitslag van dit onderzoek dient voor de dekking bekend te
zijn. Het onderzoek heet een geldigheid

van maximaal 12 maanden. Een onderzoek uitgevoerd op of na de leetijd van
72 maanden hoet niet herhaald te worden.

Het is niet toegestaan te fokken
met:
Cataract (congenitaal) –niet vrij
Cataract (niet congenitaal) –niet vrij
Retina Degeneratie (PRA) – niet vrij

Degeneratieve Myelopathie:
Ten aanzien van Degeneratieve Myelopathie worden beide ouderdieren onderzocht vóór de dekking. Vrij door vererving
door ouders is toegestaan. Toegestane
combinaties zijn: vrij x vrij en vrij x drager.
Lijders (homozygoot afwijkend)
mogen niet voor de fokkerij worden
gebruikt.

Epilepsie:

Hypofysaire dwerggroei:
Ten aanzien van hypofysaire dwerggroei worden beide ouderdieren
onderzocht vóór de dekking.
Vrij door vererving door ouders is
toegestaan.
Toegestane combinaties zijn: vrij x
vrij en vrij x drager.
Lijders (homozygoot afwijkend)
mogen niet voor de fokkerij worden
gebruikt.

Lijders mogen niet voor de fokkerij
worden gebruikt.

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

%

100

e
lijk
uur ding
t
a
N
voe
dier

:
a
i
v
l
e
t
Bes rfmenu.nl
ba
.
p
S
o
h
s
web ngscode AVL
korti
GEEN RIJST
OF GRANEN
:
DUS GLUT
ENVRIJ!

• KWAL
E

IT
ITE

BES T

Verplichte gezondheidsonderzoeken:

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
Brand
NUMMER 1 2021 - AVLS

7

Inteelt, deel 1
Inteelt is een bekend woord. Het
heet een negatieve associatie bij
de meeste mensen en dat is niet
zonder reden. Maar wat is inteelt
precies? Waarom is inteelt een
probleem bij hondenrassen? En
hoe zijn de gevolgen van inteelt te
bestrijden?
Door: Roxy Bergsma

Wat is inteelt?
Veel mensen zien inteelt als het fokken
van twee honden die nauw aan elkaar
verwant zijn, zoals een vader en een
dochter, of een broer en zus. Als de honden wat verder van elkaar af staan, zoals
een neef en een nicht, wordt gesproken
over lijnteelt. In tegenstelling tot wat
vaak door fokkers wordt gedacht, bestaat er geen onderscheid tussen deze
twee begrippen; het is allebei inteelt. De
oﬀiciële definitie van inteelt is: het fokken met twee verwante dieren. Er bestaat
verwantschap als de twee fokdieren een
gezamenlijke voorouder delen.

niet zoveel uit als één van de twee allelen
een foutje heet. Zolang tenminste één
allel de juiste informatie heet, kan het
gen goed zijn werk doen.

Er ontstaat pas een probleem
als beide allelen foute
informatie hebben

Niet functioneren
Er ontstaat pas een probleem als beide
allelen foute informatie hebben. In dat
geval kan het gen niet (goed) functioneren. Gelukkig is de kans heel klein dat
twee gezonde en niet-verwante dieren
toevallig dezelfde foute allelen doorgeven aan hun pups.

Het probleem bij
hondenrassen
Inteelt vergroot dus de kans op genetische defecten. Nu kan je denken: ‘Prima,
de oplossing is dus geen inteelt toepassen! Niet fokken met verwante dieren en
je bent klaar.’ Dat is een logische gedachte. Maar kan dat wel binnen rashondenpopulaties?

Veilig of niet
Gewapend met een stamboom zou je
kunnen achterhalen of er gezamenlijke
voorouders zijn in de laatste aantal generaties. Zo nee, dan ben je veilig. Of toch
niet…? Helaas is het niet zo makkelijk.
Allereerst is het alleen mogelijk om stam-

Waarom is het toepassen van
inteelt niet verstandig?
De meeste mensen zijn het erover eens
dat een vader-dochter of een broer-zus
combinatie een slecht idee is. Waarom?
Want dat is inteelt. Maar ook een neefnicht of een andere ‘lijnteelt’ combinatie
is geen goed idee. Ook dat is immers inteelt. Maar waarom is het toepassen van
inteelt niet verstandig?

Foutjes
Dat heet te maken met wat genetische
kennis. Een pup heet DNA dat bestaat uit
genen. Elk gen bestaat uit twee allelen: 1
allel van de vader en 1 allel van de moeder. Een allel is als het ware een stukje
informatie over hoe het lichaam in elkaar
zit. Er zitten talloze allelen met ‘foutjes’
in het DNA, maar omdat genen altijd uit
twee allelen bestaan, maakt het meestal
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Maar dat is anders bij inteelt. Bij inteelt
hebben twee fokdieren immers een gezamenlijke voorouder. De kans dat deze
twee fokdieren dezelfde foute allelen
doorgeven aan hun pups is daarom reëel
aanwezig.

Het ontstaan van een
genetisch defect door
inteelt.
De grootouder in het midden van de grafiek is de gezamenlijke voorouder van de
ouders. In dit voorbeeld zijn de ouders
dus halfbroer en halfzus. Gezonde allelen
zijn groen weergegeven, allelen met een
‘foutje’ zijn rood.

boomonderzoek te doen als de informatie correct en volledig is. Ten tweede zou
je het aantal generaties moeten bekijken
tot en met de stamouders van het ras.
Vaak voldoen de stamboomarchieven
niet aan één of beide voorwaarden.

Inteelt vergroot dus de kans
op genetische defecten

Ontstaan van een ras
Het is zo belangrijk om terug te gaan naar
de stamouders, omdat het ontstaan van
een ras een heel belangrijk moment is.
Hondenrassen zijn grofweg te verdelen
in twee verschillende groepen: rassen

die zijn ontstaan uit een andere populatie
(zoals de Zwitserse witte herdershond die is
ontstaan uit de Duitse herdershond) of rassen die zijn ontstaan uit kruisingen tussen
populaties (zoals de Saarlooswolfhond die
is ontstaan uit een kruising tussen wolf en
Duitse herdershond, of de Eurasiër die is ontstaan uit kruisingen tussen Keeshond, Chow
Chow en Samojeed).

Eigenschappen
vastleggen
Inteelt is van oudsher al een betrouwbare
methode om eigenschappen vast te leggen.
Het ontstaan van rassen ging daarom in

bijna alle gevallen gepaard met een sterke
selectie door het toepassen van inteelt. Al
snel ontstond er een populatie met de gewenste eigenschappen, maar in de loop der
tijd bleef er steeds sprake van een sterke selectie. Alleen de beste en populairste honden werden ingezet voor de fok, waardoor
er steeds maar een klein deel van het genetisch materiaal in een raspopulatie aan de
volgende generatie werd doorgegeven.

Rasspeciﬁeke
aandoeningen
Deze manier van fokken is al meer dan 120
jaar bezig. In al die tijd zijn er steeds meer

rashonden bijgekomen die binnen hun ras
allemaal dezelfde genetische foutjes bij
zich dragen. Daarom kennen we binnen
hondenrassen rasspecifieke aandoenin-

In ons volgende clubblad
meer hierover
gen: aandoeningen waar een bepaald ras
bekend om staat. Daarnaast zorgt inteelt
voor een nog veel groter probleem dat
helaas veel minder bekend is bij fokkers:
inteeltdepressie. In ons volgende clubblad
meer hierover bron: www.dogsconnected.nl

Boekbespreking
Honden opvoeden en
trainen
Paperback, 358 pagina’s
Auteurs: Jack en Wendy Volhard
Uitgever: Voor Dummies
€14,99
ISBN: 9789045351162
Streef je naar een relatie van wederzijds respect
tussen jou en je hond? Dit positieve boek laat zien
hoe je voor jouw hond de juiste trainingsmethode
kiest, gebaseerd op zijn unieke persoonlijkheid. Of
je nu je puppy wilt opvoeden, je viervoeter leuke
nieuwe trucs wilt leren of een oudere hond wilt
trainen, met deze complete gids komt het zeker
goed. Jack en Wendy Volhard zijn internationaal
bekend op het gebied van hondentraining. Hun
‘motivatietraining’ is gericht op mensen die hun
hond zien als huisdier en maatje.

Toepoels Puppywijzer
Paperback, 208 pagina’s
Auteur: Gwen Bailey
Uitgever: Becht
€19,99
ISBN: 9789023014850
Toepoels puppywijzer helpt al twintig jaar lang,
met groot succes, duizenden hondenliefhebbers
bij de opvoeding van hun pup tot een lieve, gehoorzame hond. De adviezen in Toepoels puppywijzer zijn bedoeld om de pup goede manieren bij
te brengen en zijn vertrouwen positief te ontwikkelen. De nadruk ligt hierbij op het voorkomen
van fouten in plaats van het corrigeren ervan. In
Toepoels puppywijzer zijn stappenplannen opgenomen voor onder meer socialisatie, zindelijkheidstraining en het voorkomen van problemen
als bijten en knagen.

Basisboek opvoeden
van honden
Paperback, 343 pagina’s
Auteurs: Arjen van Alphen, Francien Koeman
Uitgever: Elmar B.V.
€ 22,99
ISBN: 9789038926346
De vorig jaar overleden gedragswetenschapper
Arjen van Alphen schreef samen met zijn vrouw
Francien Koeman een opvoedboek voor honden
met de zogenaamde roedelmethode. Deze methode werkt zonder voerbekrachtiging (best nog
wel lastig voor een Saarlooswolfhond) en zonder
onnatuurlijke correctiematerialen. Dit basisboek
gaat niet over het trainen, maar vooral over het
opbouwen van een emotionele relatie. Hoe lees
je de lichaamstaal van je hond en hoe observeer
en interpreteer je zijn gedrag? Daarnaast schreef
het echtpaar nog twee delen: “Honden trainen
volgens de regels van de natuur.”
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Trotse eigenaars Mila en Michel:

Een verademing: een hond die geen ruzie zoekt

In de sneeuw

Nederland in lockdown met een
avondklok. Verder maakten overvloedige sneeuwval en strenge
vorst de wegen onbegaanbaar.
Gelukkig is er dan internet, waarmee we online een gesprek op afstand kunnen voeren. Mila Barinova en haar man Michel ontvangen
ons hartelijk en virtueel in hun
woonkamer met Saarlooswolfhond Loki op de achtergrond. Het
is een echte prater, dat horen we
meteen.

niet anders. “In alle culturen worden wolven neergezet als slecht. Maar ik heb ze
altijd prachtig en een beetje mysterieus
gevonden.” Daarmee wijkt Mila nogal af
van haar vroegere landgenoten: Russen
hebben in het algemeen weinig op met
de wolf.

was een tikje aan de pittige kant, of, zoals
Mila het verwoordt: als eerste hond kun
je beter niet aan een Mechelaar beginnen. Niettemin heet Shiva tot ze moest
inslapen in 2014 deel uitgemaakt van de
roedel. Daar was intussen ook een Duitse
herder in opgenomen.

Geboft

Castlefest

Maar Mila woont dan ook sinds haar
dertiende jaar in Nederland. Ze trouwde
haar Nederlandse collega Michel, kreeg
een zoontje, en is al bijna vier jaar trotse
eigenares van de zachtaardige, spraakzame kindervriend Loki. Vernoemd naar
de Noorse god en zoon van de al even
spraakzame reu Malik, en teef Diamond.
“We hebben echt gebot. Loki heet een
geweldig karakter. Hij is heel vrij, en dol
op kinderen”, vertelt Mila.

Het jaar daarvoor zag het stel voor het
eerst een Saarlooswolfhond. Op Castlefest, waar veel bezitters van Saarloosjes
graag naartoe gaan. Mila kende het ras
wel, van de opleiding hondengedrags-

Herderfans
Oorspronkelijk waren Mila en Michel
herderfans. Het stel is nu negentien jaar
samen en 16 jaar geleden deed de toen
driejarige Mechelse herder Shiva haar
intrede. Inderdaad, ook vernoemd naar
een god. Mila: “Ik geef alle huisdieren
godennamen. De twee katten heten Zeus
en Freya. Ik geloof dat ze zo iets van de
energie overnemen.” Maar de Mechelaar

Ik hoef geen allemansvriend
therapie die ze volgde naast haar werk
bij de dienst Justitiële Inrichtingen. “Mij
trekt het wolfachtige, en het karakter. Ik
hoef geen allemansvriend, dat eigenwijze bevalt me wel.” Michel vult aan: “Het is
wel heel anders, zeker als je herders gewend bent. Die trekken je achter hen aan.
Loki gaat het liefst liggen, behalve als hij
los mag. Of als er een teef in de buurt is.”
Dat leidt nog wel eens tot taferelen.

Pitbull
Toen Loki twee jaar oud was, kwamen

Door: Hella Lieting

Voorgeschiedenis
Ongeveer alle bezitters van Saarlooswolfhonden delen een stukje voorgeschiedenis: ze zijn opgegroeid met honden, voor-

Russen hebben in het algemeen
weinig op met de wolf
al herders. En ze waren al in hun vroege
jeugd gefascineerd door wolven. Voor
Mila Barinova en haar man Michel is het
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Loki met Kai

Michel en hij tijdens de wandeling een
pitbull teefje tegen. “De honden gingen
achter elkaar aan rennen. De eigenaar
van de pitbull vroeg of Loki misschien
een reu was. Want zijn hond was loops.
Hij ging er met zijn hond vandoor, maar
ik kreeg Loki niet in bedwang. Hij trok me
de hele wijk door op zoek naar die teef. Ik
heb Mila moeten bellen om me te komen
helpen.”

Ramptoerist

Loki

Groot voordeel van Loki is dat hij met
zijn 32 kilo en enorme kracht een groot
kinderliefhebber is. Dichtbij het huis is
een schooltje, en Mila is van jongs af aan
met de pup op de arm naar het pleintje
gegaan om hem aan kinderen te laten
wennen. Hij slaapt ook bij de kinderen,
en zelfs een kinderfeestje is aan hem besteed. Mila”: “Dat vond ik nog wel een
beetje spannend, maar hij ging er met
een blij hoofd gewoon bij zitten.” Ook

als alles goed gaat, is er een
grote kans op puppies
een voordeel: hij zoekt geen ruzie. Nooit!
“Wij vinden dat een verademing. Hij blat
niet, en hij zoekt geen ruzie. Als andere
honden ruzie hebben, gaat hij er als een
ramptoerist bij staan kijken.”

Puppies
Loki is bijna zover dat hij voor nageslacht
kan gaan zorgen. Deze zomer staan alle
testen gepland. Het stel heet al een paar
verzoeken gekregen, dus als alles goed
gaat, is er een grote kans op puppies. Mila
en Michel overwegen om hun roedel uit
te breiden met een pup uit een toekomstig nest. Maar ze twijfelen nog. “Loki is
echt een ideale gezinshond. Fysiek is het
wel zwaar omdat hij zo sterk is, maar het
is een hele sociale reu. We hebben veel
geluk gehad.”

Met Mila op het strand
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Jaarverslag 2020
Een jaar vol zorgen, zo kunnen
we 2020 het best omschrijven. De
wereld stond op zijn kop door de
coronapandemie en dat had een
enorme weerslag op alles en iedereen. Ook op onze vereniging.
Daarnaast was de hondenwereld
ook nog eens zeer verdeeld, wat
aan het eind van het jaar duidelijk
werd bij de bestuursverkiezing
van de Raad van Beheer.

Pups
Maar allereerst een groot compliment
aan onze fokkers. Ondanks de reisbeperkende maatregelen door de coronacrisis
werden toch behoorlijk wat dekkingen
uitgevoerd. Het resultaat was 12 nesten,
6 in het buitenland en 6 in Nederland,
waaronder 2 outcrossnesten. In totaal
telden we 68 pups, 33 teven en 35 reuen.
Vijtien pups uit twee nesten in het Verenigd Koninkrijk werden in het Nederlands stamboekregister ingeschreven.
Een paar teven bleken na dekking niet
drachtig en helaas waren er ook dode
pups te betreuren.

Outcross
Het jaar begon met tegenslag. Bij 3 teven
uit het nest van Winny en Thorgal werd
de erfelijke afwijking elleboogdysplasie
geconstateerd. Een tweede onderzoek bij
Meagan (een van de 3 teven) bevestigde
de eerste uitslag. Het bestuur volgde het
advies van de outcrosscommissie en besloot met pijn in het hart niet met deze
teven verder te fokken.
De fokster zegde daarna haar lidmaatschap op en maakte vervolgens op social media bekend toch met Meagan te
gaan fokken. Aan het principe dat de gezondheid van de outcrosspups altijd op
de eerste plaats moet komen, zullen we
geen concessies doen.
Er was gelukkig ook goed nieuws. Op 9
februari vond in Zaltbommel de tweede
keuring plaats van het F2 nest van Willow
(F1 Working Husky) en Malik. De selectie-
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commissie was zeer te spreken over de
kwaliteit van de honden. Op de valreep
van de lockdown vond op 8 maart de
eindkeuring plaats van het F1 nest van
Nanna (Noorse Elandhond) en Brand.
Drie teven werden toegelaten. De reu
Viggo werd in reserve gehouden. In mei
wierp Bliss (Northern Inuït) haar nest. De
trotse vader was Timber. Op 4 juli kreeg
de selectiecommissie een eerste globale indruk van de vijf, nog jonge teefjes.
Vanwege corona gebeurde dit online.
Op 6 september vond de eindkeuring
plaats van de outcross met de reu Finn
(Northern Inuït) en Matsi. Drie teven en
een reu werden tot de fok toegelaten.
Bij een tweede echoscan bleek Ziva toch
drachtig van Viggo (F1 Noorse Elandhond). Op 7 december werd haar nest
met 6 gespeende pups geboren. Toch
nog twee outcrossnesten in 2020. Aan het
eind van het jaar vond nog een dekking
plaats tussen Emani (F1 NID) en Koning
Horzel.
Door de coronacrisis werden reeds geplande outcrossdekkingen uitgesteld.
Deze zullen hopelijk in 2021 worden uitgevoerd. De aankeuringen, dekkingen,
geboorten, beoordelingsrapporten en
andere gegevens over het outcrossprogramma zijn te vinden op onze website.

PvA 2.0
Het eerste plan van aanpak voor de outcross “Waarborg voor een gezonde Saarlooswolfhond” dateert alweer van 2012.
Het werd door voortschrijdend inzicht op
een aantal punten aangepast. Vanaf de
G-1 bijvoorbeeld zullen meer outcrosshonden worden ingezet, waarmee wordt
voorkomen dat de genendiversiteit te
snel terugloopt. Het Plan van Aanpak 2.0
werd stapsgewijs met de leden besproken en goedgekeurd.

MyDogDna
Op 13 augustus maakte de DNA databank
MyDogDna bekend dat een fusie met het
bedrijf Mars Wisdom Panel had plaats-

gevonden. Daarna begonnen de problemen. De gegevens van de honden waren uitsluitend nog in PDF voorhanden
en de breedertool (belangrijk voor onze
fokkers) was verdwenen. Niemand werd
behoorlijk geïnformeerd en op mails van
verontruste gebruikers werd niet gereageerd. We hadden een betere service verwacht. Het is nog maar de vraag of alles
weer goed gaat komen. Volgens Wisdom
Panel is er niets aan de hand en moeten
we gewoon geduld hebben. Maar hoe
lang nog?

Dekreuen
Er stonden eind 2020 44 dekreuen op
de lijst, waarvan de helt (22 reuen) nog
niet is ingezet voor de fok. Een reu mag
gedurende zijn leven maximaal 3 nesten
voortbrengen. Reuen die dat maximum
hadden bereikt, werden van de lijst verwijderd. Ook 10 reuen die ouder dan 10
jaar waren, werden verwijderd.

Herplaatsers
Er waren 3 herplaatsers. Een aan het
begin en twee aan het eind van het jaar.
Ze kregen allemaal een geweldig nieuw
thuis waar ze liefdevol in de roedel zijn
opgenomen.

Fokkerscursus
Er zijn de afgelopen jaren 2 fokkerscursussen gegeven die druk werden bezocht.
Als er voldoende belangstelling is, zal de
cursus in 2021 online worden gegeven.

ALV
De algemene ledenvergadering moest
worden uitgesteld vanwege corona. Op
18 oktober konden we dan toch vergaderen, maar wel online. Alles verliep zonder
problemen. Wellicht kunnen we bij de
volgende vergadering weer lijfelijk aanwezig zijn en elkaar in de ogen kijken. De
leden benoemden per acclamatie Marianne Eggink voor een tweede termijn tot
secretaris. Er waren geen tegenkandidaten.

Contributie
Voor het eerst sinds de start van onze vereniging in 2007 werd de clubcontributie
verhoogd. De leden stelden de nieuwe
contributie vast op €32,50 voor een lid
en €20,00 voor een gezinslid. Dit is op 1
januari 2021 ingegaan. Hiermee zitten we
nog onder de inflatiecorrectie als we die
over de afgelopen jaren hadden doorberekend.

Leden
Als je een pup koopt, is het lidmaatschap
bij de AVLS niet verplicht. We willen liever
dat je uit vrije wil en volle overtuiging lid
wordt en niet omdat je anders geen pup
kunt krijgen. Nieuwe leden voelen zich
aangesproken door ons fokbeleid. Dat
wil zeggen, het ras gezond houden en de
inteelt beheersbaar maken. Onze vereniging groeit elk jaar nog. Aan het eind van
2020 telden we 313 leden en 38 buitenlandse leden.

Een teef die nog geen pups heet gehad,
mag niet meer worden gedekt na de dag
waarop zij de leetijd van 9 jaar heet bereikt. We hebben de Raad van Beheer gevraagd de leetijd van teven voor de eerste dekking te verhogen van 6 naar 7 jaar.
Volgens ons hoet dat voor de Saarlooswolfhond geen probleem te zijn, maar
we hebben nog geen antwoord gehad.
Honden uit outcrosslijnen mogen tot en
met de G-3 niet teruggekruist worden in
dezelfde lijn. De minimale leetijd voor
onderzoek naar heupdysplasie werd verhoogd van 16 naar 18 maanden en alleen
met honden die ED vrij zijn mag worden
gefokt.

DNA Analyse

Raad van Beheer

Epilepsie

Het jaar stond in het teken van grote verdeeldheid in de georganiseerde kynologie die zijn weerslag had op het bestuur
van de Raad van Beheer. Een overzicht:

Lookalikes
Rasverenigingen die uiterlijk en rastype
als hoogst haalbare doel nastreven, waren fel tegen het plan voor aankeuring
van lookalikes om meer genetische variatie in hondenrassen aan te brengen. In
plaats van het plan te verdedigen, verwijderde de RvB het onderwerp van de
agenda. Het zal nu worden aangepast en
in een later stadium aan bod komen. De
AVLS gaat gewoon door met de aankeuring van lookalikes voor het outcrossproject.

Ook de plannen voor DNA-SNP analyse
van hondenpopulaties konden op veel
weerstand rekenen. Dit is een zeer gevoelig punt bij de leden. Het onderwerp werd
van de agenda afgevoerd en zal nu in een
buitengewone ledenvergadering worden
behandeld. Het RvB bestuur stelde dat de
eigenaar van de hond altijd eigenaar blijt
van het DNA materiaal, maar eiste wel
het gebruiksrecht op voor populatieanalyses. De Raad zei juridische oplossingen
te hebben gevonden en gaf als voorbeelden de DNA databanken van Embark en
MyDogDNA.

De epilepsieplannen werden eveneens
van de agenda verwijderd en zullen meer
worden uitgewerkt. De RvB wilde voorstellen lijders en risicodragers in eerste
lijn uit te sluiten (ouderdieren en nakomelingen van een lijder) en hanteerde
daarbij een rekenmethode waardoor
ook de Saarlooswolfhond in de categorie hoog risicoras viel. De gebruikte data
waren echter sterk verouderd. Het AVLS
bestuur heet op 19 november vergaderd
met de RvB gezondheidscommissie over
epilepsie bij de Saarlooswolfhond. We
toonden de meest recente data en gaven
een PowerPoint presentatie waarin we
aangaven hoe we epilepsie met ons fokbeleid terugdringen en welke resultaten
tot nu toe zijn bereikt.

Rasexamen

Bestuursverkiezing

Het rasexamen voor keurmeester van de
Saarlooswolfhond zou dit jaar door beide
rasverenigingen worden georganiseerd.
Dit moest door de coronacrisis worden
uitgesteld. We hopen dat het examen op
een later tijdstip kan worden afgenomen.

De verdeeldheid binnen de kynologie
werd ook op bestuurlijk niveau duidelijk.
In februari stapte een RvB bestuurslid
op. Tijdens de AV van 5 september 2020
stapten nog eens 2 bestuursleden van de
Raad op uit onvrede met het gevoerde
beleid. De voorzitter maakte later bekend
zich niet meer herkiesbaar te stellen. Op
de algemene ledenvergadering van 28
november werden 4 nieuwe bestuursleden gekozen, waarvan er 3 niet door het
bestuur waren voorgedragen. Nog geen
week later kondigden de 5 reeds zittende
bestuursleden aan per direct af te treden,
omdat het reeds ingezette beleid op “onvoldoende draagvlak” kon rekenen. Het

VFR
Een aantal aanpassingen in het fokreglement (VFR) werd door de leden goedgekeurd. Het bestuur kan nu, door onvoorziene omstandigheden, een uitzondering
maken op de regel dat een reu maximaal
1 geslaagde dekking per 12 maanden
mag verrichten met een maximum van
drie dekkingen gedurende zijn leven.

Geen clubdag in 2020
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is de vraag hoe dit zich verder zal ontwikkelen, welk beleid het nieuwe bestuur
voor ogen heet en of de gelederen zich
in de toekomst weer zullen sluiten. Vooralsnog lijkt de eensgezindheid in de rashondenwereld verder weg dan ooit.

tie deed weer haar best om artikelen te
verzamelen en interessante interviews
af te nemen. De leden schreven leuke
stukjes waaruit hun grote passie voor de
Saarlooswolfhond blijkt.

SWH International

IT4Dogs
Tussen alle onrust door kwam het nieuwe digitale systeem, IT4Dogs, op 1 december online. Gegevens van honden
zoals afstamming, nakomelingen, titels,
nestgenoten en gezondheidsuitslagen
kunnen nu worden opgezocht. Ook outcrosshonden kunnen in het nieuwe systeem worden opgenomen.

Normenmatrix
AVLS en NVSWH werden het eens over de
normenmatrix van de Saarlooswolfhond
waarin de gezondheids- en welzijnseisen
van het ras zijn geregeld. Ouderdieren en
pups moeten aan deze eisen voldoen. Is
dit het geval dan wordt dit met een groen
vinkje op de nieuwe stamboom aangegeven, anders wordt een rood kruis geplaatst. De normenmatrix gaat gelden
voor alle fokkers van Saarlooswolfhonden in Nederland, dus ook voor hen die
niet bij een rasvereniging zijn aangesloten.

Er zijn twee bijeenkomsten geweest in
drie jaar. De eerste werd georganiseerd
door de NVSWH, de tweede door ons. In
2020 zou de derde bijeenkomst in Duitsland plaatsvinden, maar die werd vanwege corona afgezegd. De AVLS werkt
overigens al jarenlang samen met buitenlandse fokkers, waarvan velen lid zijn van
onze vereniging.

Het bestuur.

Social media
Op social media blazen we ons partijtje
mee. Eind 2020 hadden we 933 volgers
op Instagram en op Facebook werden
we door 1661 mensen gevolgd. Op 16
november stonden we stil bij de geboortedag van Leendert Saarloos, omdat we
zonder zijn vasthoudendheid nooit hadden kunnen genieten van onze prachtige
honden. Daar waren velen het mee eens.
Het bericht werd maar liefst 76 keer gedeeld.

Animal Event

Clubblad
We zijn blij dat iedereen altijd enthousiast meedoet aan het clubblad De redac-

De samenwerkende rasverenigingen van
Nederlandse Hondenrassen meldde dat
door gebrek aan sponsoring het rashondendorp op Animal Event niet door kon
gaan. Overigens werd door de coronacrisis het hele Animal Event afgelast.

Activiteiten

Keuren in coronatijd
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ren aanmelden. Er konden maximaal 30
personen meewandelen. Alle wandelingen waren zeer snel volgeboekt. De kampioensclubmatch werd afgelast en staat
nu voorlopig gepland op 12 september
2021. We hopen dat dit evenement, waar
altijd veel Saarlooswolfhonden met hun
baasjes op afkomen, door kan gaan en
dat dit keer corona geen roet in het eten
zal gooien.
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De activiteiten stonden dit jaar op een
laag pitje. De Nieuwjaarswandeling in
Lage Vuursche kon nog doorgaan, maar
de wandeling op 29 maart in de Katwijkse duinen moest door de lockdown worden afgelast. We hebben daarna toch
nog een paar clubwandelingen kunnen
organiseren. Op 28 juni in het Abtswoudse Bos bij Delt, op 12 juli een zonnige
strandwandeling in Noordwijk aan Zee,
op 16 augustus een boswandeling weer
in Lage Vuursche en tenslotte een herfstwandeling op 4 oktober in het Zwolse
bos. Deelnemers moesten zich van tevo-

Saarloos met Kaja

Verplichte registratie voor alle hondenfokkers
en importeurs van honden!

De overheid wil aan deze praktijken
paal en perk stellen. Vanaf zomer 2021
zal elke hond via een nieuw registratiesysteem altijd herleidbaar zijn tot de

fokker of de importeur. Dat betekent
dat elke hondenfokker wordt verplicht zich eenmalig te registreren
bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het doet er
niet toe of het om bastaarden, rashonden, 1 hobbynestje of om 30 nesten
per jaar gaat. Importeurs van honden
moeten zich via DigiD registreren bij
de RVO. Zo wordt bevorderd dat de import en fok van honden uit de anonimiteit wordt gehaald.
Chippen mag alleen nog worden uitgevoerd door dierenartsen of geregistreerde chippers, bijvoorbeeld van de
Raad van Beheer. Zelf chippen (heel
gebruikelijk in de malafide hondenhandel) wordt verboden. Dierenartsen en
geregistreerde chippers moeten zelf

ook de pups/honden aanmelden bij de
RVO en hebben daarvoor het RVO registratienummer van de fokker nodig.
De fokker moet de hond in het systeem
afmelden als deze overgaat naar een
nieuwe eigenaar. De nieuwe eigenaar
moet de hond weer aanmelden, maar
de fokker blijt voor altijd gekoppeld
aan de hond.
Tevens wordt het verplichte Europees hondenpaspoort gekoppeld
aan de registratie. De EU wil dat via de
hondendatabanken van de lidstaten
de gegevens van elke hond, zijn fokker,
de behandelend dierenarts, de eigenaar en eventueel volgende eigenaren,
in de toekomst ook Europees volledig
traceerbaar worden.

Ontvang gratis
probeerpakket:
Met 3 x 100 gram voer naar keuze
+ SAMPLE 3in1 cranberry koekjes
+ SAMPLE schapenvet bonbons
incl. spaarkaart en infoboekje.
 puppy

 geperst mini

 lam&rijst

 geperst lam

 adult
 diner

 senior

 high energy
 giant

 GEPERST KIP (bio cert.)

 geperst adult
 Pup mini

 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: ___________________________________________



Al jaren is er sprake van malafide
handel in honden en pups. Veel
te jonge pups, niet of onvolledig
gevaccineerde honden worden
door criminele handelaren geimporteerd en doorverkocht via
populaire handelssites op het
internet. Er is een enorme keus
en er gaat veel geld in om. Vooral
vanuit het voormalig Oostblok
worden honden en pups illegaal
ons land ingevoerd, compleet
met chip en al. Veel van die handel speelt zich af in de anonimiteit.

Maximaal 1 pakket per gezin.
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De stamboom van Enjoy Trixie Elok Bastaja

Kusje van Lizy voor Aldo
Door: Aldo Houtkamp

Toen ik een jaar of 10 was ging
mijn vader op zoek naar zijn eerste hond en kocht hiervoor een
hondenencyclopedie.
Hierin
stond ook de Saarlooswolfhond
en ik was op slag verliefd. Dit gevoel is nooit meer weggegaan en
ik was vastbesloten om er later
een of meerdere in mijn leven te
verwelkomen.
Het werd een jaar of vier geleden al iets
concreter nadat mijn toenmalige vriendin mij in contact bracht met Marianne
en Johan. Voor mijn verjaardag gingen
wij bij hen op bezoek zodat ik het ras nu
eens in het echt kon zien. Ik had het tijdens onze relatie blijkbaar veel over de
Saartjes….

16
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Het heet daarna dan nog wel even geduurd voordat de tijd rijp was, maar zo’n
drie weken geleden was het dan zo ver,
mijn allereerste hond en Saar Lizy! Mijn
vader had vroeger wel een Drentse patrijshond genaamd Tommy waar ik mee
ben opgegroeid, echter heb ik die heel
anders meegemaakt en is hij inmiddels
ook alweer 10 jaar geleden overleden.
Vorig jaar was het tijd voor mijn vaders
tweede hond, genaamd Boomer. Met zijn
3e zijn wij veel op pad gegaan en heb ik
hem helpen opvoeden. Dit heet de band
met mijn vader enorm versterkt. En Boomer heet bij mij gelijk ook al een stukje
kunnen voorbereiden op het hebben van
een hond. Wij zijn ook hechte maatjes geworden en ik hou veel van hem. Gelukkig
denkt Lizy daar net zo over!

Ter voorbereiding heb ik mij in de loop
der jaren uiteraard ingelezen en filmpjes op Youtube opgezocht. Maar mijn
voornaamste voorbereiding kwam uit
de afgelopen 3 jaar die ik heb meegelopen met de vereniging. De wandelingen
waar ik vele mooie Saartjes en hun eigenaren heb ontmoet. Dit was voor mij een
ontzettend fijne bron, ik heb hier enorm
van genoten en zie iedereen nu ook als
onderdeel van mijn eigen roedel/familie.
Een hecht deel daarvan vond het nu wel
eens tijd worden voor mijn eigen Saar
en die wisten dat Belinda haar Yiska liet
dekken. Wij hebben toen contact met elkaar opgenomen en waren beide erg verdrietig toen Yiska leeg bleef. Haar grote
zus Phobos daarentegen had wel geluk,
samen met Django. Hier werd ik erg blij
van, omdat ik dan zo toch nog een beet-

je van Yiska zou meekrijgen, waarnaast
hun papa Malik mijn hart natuurlijk ook
al lang had veroverd.
Je kunt ook wel merken dat zijn bloed
door Lizy loopt. Ze vertoont zo nu en
dan al een paar van zijn trekjes. Maar de
aanwezigheid van pappa en mamma is
nog sterker aanwezig en daar ben ik blij
mee. Daarnaast heet ze natuurlijk ook
haar eigen karakter en die is niet snel te
missen…het is me er eentje! Ontzettend
nieuwsgierig, echt een eigen willetje
en deinst, zodra ze zich op haar gemakt
voelt, nergens voor terug. Niet haar zin
krijgen gaat gepaard met een scala aan
geluidjes, die door ons dan juist weer als
schattig wordt ervaren (zeg het maar niet
tegen haar). Ze heet haar gekke buitjes,

het jagen zit er al goed in, maar ze is daarnaast ook erg zacht en lief. Lekker aaien
over haar buikje blijt echt een verwenning.

aanwezig. Ik ben super dankbaar en nog
altijd verliefd op dit mooie ras.

Ze is terughoudend in nieuwe situaties,
waarbij mensen voor haar het spannendst blijven. Ze went wel redelijk snel
en haar nieuwsgierigheid overwint het
uiteindelijk. Je merkt dat ze een vrij karakter heet en goed gaat op duidelijkheid met een open houding vanuit mijn
kant. Ik heb m’n handen er zeker aan vol
en geniet enorm van het proces. Ik leer
ontzettend veel en kijk uit naar de jaren
voor ons. Jaren met daarin hopelijk ook
een nestje of 2! Mijn leven is erdoor verrijkt, voel mij nu veel meer gegrond en

Lizy
ENJOY TRIXIE ELOK BASTAJA

YES DJANGOONAI ANDJING BASTAJA

WUNJO
WAYANG
SAWODUWHI

QUITNEY
QUIRINA TIKANI
BASTAJA

PHOBOS

KAROLOTTES KAY
MALIK

DIAMOND
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Een echte winter
Door: Ineke Pompen

De tuin bij het huis in Rotterdam
grenst aan 4 of 5 andere tuinen.
En die tuinen horen bij huizen die
allemaal minimaal 3 etages hoog
zijn en dus uitkijken over onze
tuin. Soms hebben de buren ook
de bloody nerve om daadwerkelijk een raam open te doen, de was
op te hangen op hun balkon of in
algemene zin, een teken van leven
te vertonen.

Dat betekent dat Aeghir vaak op de rand
van de schuifpui blijt liggen als wij buiten zitten. Pootjes op de rand en continue omhoog loerend en links en rechts
spiedend naar het gevaar dat ongetwijfeld ieder moment op ons neer daalt.
Dat zijn vader hier behoorlijk anders in
staat en zelfs gaat liggen pitten buiten,
moet hij vooral zelf weten. Nee, die kleine
hoeven ze echt niks wijs te maken. Het is
gewoon gekkenwerk zo’n tuin en levensgevaarlijk.
Totdat we een echte winter kregen. Nou
is dat in zijn leventje niet of nauwelijks
voorgekomen, dus wij waren dan ook
behoorlijk verrast dat gedurende die kou
van de afgelopen periode, meneertje
koekepeertje te pas en te onpas voor de
deur stond te drentelen en als het hem
niet snel genoeg ging, die zelf maar open
maakte (de energieafrekening wordt hier
met angst en beven afgewacht want dit
grapje doet hij ook s’ nachts).
Serieus. Hij kon er geen genoeg van krijgen. Hij moest nog wel heel even (in zijn
optiek, bij ons was het al snel: Ja godsamme Aeghir, het is -6. Ga je nou naar buiten
of niet?) kijken of de kust veilig was, maar
uiteindelijk won na 30 seconden toch altijd de tuin.

Aeghir

En of zijn vader nou wel of niet mee naar
buiten ging; boeien, hij ging eens even
lekker een nieuwe sneeuwengel maken.
Over de muur kijken hoe het bij de buren
was (!) Dat klote takje dat ondanks alles
toch boven de sneeuw uitstak, kapot
knagen. Gewoon nog een keertje kijken
of je dat witte koude spul nou kon eten
of niet.
Dus de volgende keer dat we na 1
sneeuwvlok op straat door iedereen
aangesproken worden dat “dit voor hun
zeker het fijnste weer is”, slikken we dat
verhaal over een NEDERLANDS ras in, bijten op onze tong en knikken alleen maar
naar die nephusky die achter onze benen
staat te blafhoesten.
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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

Voor een gezonde
Saarlooswolfhond
met een ﬁjn karakter

Algemene vereniging voor liefhebbers van Saarlooswolfhonden

