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Beste leden,

We hebben alweer ons 3e webinar achter de rug! Marco van Veller hield een mooie 
presentatie over hoe hij en Maria omgaan met de DM van Louve waarbij er, zoals altijd, 
veel ruimte was voor vragen en opmerkingen. Maar het was natuurlijk ook gewoon 
gezellig elkaar weer eens te spreken! De onderwerpen van onze webinars lopen uit-
een en wellicht vind je het zelf ook leuk om eens een presentatie over een bepaald 
(Saarloosgerelateerd) onderwerp te doen! Of heb je juist een vraag waaromheen we 
als vereniging iets kunnen organiseren? Dat kan ook. Laat het ons weten; secretaris.
avls@gmail.com en we komen erop terug.

Het elkaar in levende lijve zien schuift iedere keer naar achter, maar we hebben goe-
de hoop dat we van de zomer echt weer wat kunnen organiseren. De verschillende 
keuringen in het outcrosstraject worden tot nu toe digitaal gedaan of zijn uitgesteld 
en ook de groepswandelingen, waar veel vraag naar is, zijn nu nog niet toegestaan. 
Sommige leden organiseren, verdeeld over het land, in kleine groepjes wandelingen 
die zij zelf via hun eigen social media aankondigen. Mocht je interesse hebben, Mari-
anne is van de meeste op de hoogte en kan je doorverwijzen.

Over social media gesproken; niet alleen onze Facebookpagina groeit flink door, ook 
het AVLS Instagram account groeit zoals Thorgal in zijn eerste jaar; als een jekko! 
Hartelijk dank voor al jullie likes, hartjes en follows! 

Wat minder hard gaat, is de aanwas van pups. De outcrossnesten die geboren zijn, 
waren mooie grote nesten, maar daar moeten natuurlijk ook 100% Saarloosnesten te-
genover staan om het ras te behouden. En het is niet zo dat er geen vraag is, mocht je 
daar over twijfelen. 

Nog aan het rondkijken voor een 
geschikte bruidegom? Meld je aan 
voor onze Kampioensclubmatch en 
bekijk daar eens op je gemak de aan-
wezige honden en maak kennis met 
de eigenaren. IJs en Corona dienen-
de, hopen we dat we de KCM zondag 
12 september weer in Hoenderloo 
kunnen houden. Als alles lukt gaat 
de inschrijving daarvoor op 1 augus-
tus open.

Tot snel! Online of fysiek.
Ineke

Voorwoord
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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 hondenras-
sen. 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 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 bal-

lotage. Het enige wat we vragen, is dat je onze uitgangspunten onderschrijft. Voor vragen over lidmaatschap, gezondheidscertificaten, 
adreswijzigingen, dek- en nestmeldingen en verdere informatie:  secretaris.avls@gmail.com.

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 Ne-
derlands cultureel erfgoed en 
dient daarom beschermd en 
in stand te worden gehouden.

Genenvariatie
Door de heersende kampioenencultuur 
werd jarenlang doorgefokt op uiterlijke 
raskenmerken. Daardoor nam de gen-
envariatie dramatisch af. Het ras werd 
door deze praktijk enorme schade toe-

gebracht. De AVLS is opgericht om radi-
caal 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 alleen 
zaligmakend. Honden kunnen onmoge-
lijk decennialang én gezond én raszui-
ver worden gefokt. Daarom proberen 
we met ons fokbeleid de verwantschap 
van de honden terug te brengen om 
de inteelt beter beheersbaar te hou-
den. We kruisen druppelsgewijs, onder 

streng gecontroleerde voorwaarden, 
vers bloed in. Dit outcrossprogramma 
is een essentieel onderdeel van ons fok-
beleid.

Vrijwillige fokkerij 
Geselecteerde pups uit dit fokprogram-
ma worden teruggefokt op raszuivere 
Saarlooswolfhonden. Zo behouden we 
de uiterlijke raskenmerken en het bij-
zondere karakter van ons ras, waarbij 
tegelijkertijd de genenvariatie wordt 
vergroot. Ieder lid kan op vrijwillige 
basis meedoen aan dit belangrijke pro-
ject, want we kennen geen van bovenaf 
opgelegde fokkerij. Bij de AVLS bepalen 
de fokkers zelf hun fokcombinaties, 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

Onze doelstelling

Onze uitgangspunten
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Bij fokster Sylvia Weyrich zijn op 17 maart 12 pups ge-
boren. Chumani’s Mona Leia Chiara wierp 7 reutjes (2 
wolfsgrauw en 5 bosbruin) en vijf teefjes (1 wolfsgrauw 
en 4 bosbruin). 

De gewichten varieerden van 380 tot 550 gram. Leia werd gedekt 
door Jumbo Lobo Terra Lupa. 

Geboortes

We hebben geen grote fokkers 
in onze vereniging zoals bij an-
dere rassen soms wel het geval 
is. De aanwas van pups, zo be-
langrijk voor het voortbestaan 
van ons ras, moet dus vanuit de 
liefhebberij van onze leden ko-
men.

Asgard (Let’s Go to Asgard Ookami 
Kodomo) heeft op 27 april 2 pups 
geworpen in de kennel van Méga-
ne Gebhart. Een bosbruin teefje 
van 370 gram en een wolfsgrauw 
reutje van 530 gram dat met de 
keizersnede is gehaald. 

Let’s Go to Asgard Ookami Kodomo werd 
op 24 februari gedekt door Kami (Jon 
Snow Kami van de Zevenhuizerplas). As-
gard bleek bij de keizersnede drachtig te 
zijn geweest van 5 pups.

Leia’s nest

Asgards nest

De goede trend van vorig jaar lijkt nu te 
zijn gestopt. En dat is jammer! Er zijn 
dit kwartaal geen dekkingen gemeld. 
Een fokkerswijsheid zegt: zonder fok-
ken geen honden. En zo is het maar net. 
Het is misschien lastig om op dit mo-
ment een nestje te plannen in je leven, 
maar geloof ons, het is een geweldige 

ervaring die je niet wilt missen. Mocht 
je plannen hebben, weet dan dat je al-
tijd van onze ervaren fokkers en vanuit 
de vereniging alle informatie en mede-
werking kunt krijgen. 

Je staat er niet alleen voor.

NUMMER 2 2021 - AVLS   5



Grasaren zijn echt gevaarlijk voor honden
Straks zijn ze er weer: grasaren. 
De zaden van hoog, wild gras met 
vervelende weerhaken die zich in 
de vacht, de neus en zelfs in het 
oog van de hond kunnen hechten. 
De gevolgen kunnen ingrijpend 
zijn. 

Kreupel
Vooral in het voorjaar en de zomer zijn 
er grasaren. Ze groeien in de toppen van 
lang gras. Het zijn scherpe bloeiwijzen 
die in de huid kunnen dringen van, bij-
voorbeeld, de poten van jouw hond. Als 
dat gebeurt, kan de hond plotseling kreu-
pel gaan lopen en zien we een zwelling 
op de plek waar de grasaar is binnenge-
drongen. Soms is er een duidelijk gaatje 
zichtbaar. Als het niet ontdekt wordt, kan 
de hele poot gaan zwellen. De hond kan 
koorts krijgen en ziek worden. Een gra-
saar kan ook terechtkomen in de neus-
holte of de oren.  

Het oor
Dierenartsen zien in de zomer regelma-
tig honden die door hoog gras hebben 
gelopen met hevige jeuk en krabwondjes 
aan de oren. Zowel op als in het oor kan 
een grasaar zich vastzetten. In het oor is 
natuurlijk het lastigst. Daar is hij niet me-
teen te zien en veroorzaakt juist daar het 
grootste probleem. Een oorontsteking 
kan het gevolg zijn en in het meest on-
gunstige geval kan een grasaar helemaal 
door het trommelvlies heen dringen. De 
dierenarts kan met een oorkijker en een 
lampje met daaraan een soort tange-
tje de grasaar verwijderen. Om schade 
aan de gehoorgang of het trommelvlies 

te voorkomen, moet de hond een nar-
coseroesje krijgen. Als de grasaar niet 
verwijderd wordt, kan dat grote gevol-
gen hebben. De scherpe punten van de 

grasaar kunnen zich ingraven in de oor-
huid. Daardoor kan er een zwelling aan 
de kop van de hond ontstaan. De grasaar 
kan dan in de kop of nekspieren terecht-
komen. 

De neus 
Een andere vervelende plek waar een 
grasaar terecht kan komen is in de neus. 
Meestal blijft het in de onderste neusgang 
steken. Een grasaar kan door zijn scherpe 
haakjes vast komen te zitten en zich ver-
der ingraven in het neusslijmvlies. Er ont-
staat dan een neusontsteking die pijn en  
irritatie veroorzaakt met een bloederige, 
etterige uitvloeiing. Het lijkt veel op een 
bacteriële ontsteking, maar een antibio-
ticum zal in dit geval niet helpen. 

De ontsteking verdwijnt niet en de neus- 
uitvloeiing blijft doorgaan. Het is dan 
noodzakelijk om een scopie te verrichten. 
Met een instrument wordt in de neushol-
te gekeken om te zien wat de ontsteking 
veroorzaakt. Dit onderzoek is nodig, om-
dat een grasaar niet op een röntgenfoto 
is te zien. De enige manier om te voorko-

men dat je hond een grasaar in de neus-
holte krijgt, is hoog gras vermijden. Een 
gemaaid grasveld bevat geen grasaren 
en de hond zal daar ook met veel plezier 
kunnen rondrennen. 

De huid
Op allerlei plekken kunnen grasaren pro-
blemen veroorzaken, bijvoorbeeld in de 
huid tussen de tenen. Dat is logisch, want 
de hond trapt op de grasaar en die dringt 
dan al snel in de huid. De hond zal bin-
nen korte tijd kreupel lopen. Ga naar de 
dierenarts! Wie daarmee te lang wacht, 
loopt het risico dat de grasaar zeer diep 
in de huid dringt. 

Het ooglid
In dit geval is medische zorg van veel 
belang. Grasaren kunnen via het ooglid 
zelfs achter de oogbol terechtkomen en 
dan kunnen er ernstige beschadigingen 
en ontstekingen optreden. 

De slokdarm
Als een hond een grasaar doorslikt, kan 
deze in de keelholte of de slokdarm ko-
men. Sommige honden eten gras. Juist 
die dieren lopen een hoger risico. 

Symptomen 
Er zijn nogal wat indicaties die erop wij-
zen dat een hond ergens een grasaar 

Als de grasaar niet verwijderd 
wordt, kan dat grote gevolgen 

hebben

De enige manier om te 
voorkomen dat je hond een 

grasaar in de neusholte krijgt, 
is hoog gras vermijden
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heeft. Als er zich een in het oor bevindt, 
schut de hond met zijn kop, houdt hem 
scheef en krabt aan het oor. Soms jankt 
hij ook bij het krabben. Dat is omdat de 
plek pijnlijk is. Een grasaar tussen de 
tenen laat de hond kreupel lopen en hij 
zal veel op de betreffende plek likken. 
Let dan goed op dat er geen ontsteking 
of een zwelling zit. Als dat het geval is, 
moet de dierenarts de grasaar opzoeken 
en verwijderen. Soms is er een gaatje te 
zien op de plek waar hij naar binnen is 
gedrongen. 

Tranende ogen of als de hond met zijn 
poot in de ogen wrijft, zijn vaak de oor-
zaak van een grasaar in het oog. Door-
dat de hond met zijn oog knippert is de 
boosdoener meestal niet te zien, want 
dan is hij achter het oog verdwenen. 
Ook hier geldt: ga naar de dierenarts! 

Als een grasaar de neus is binnengedron-
gen, niest de hond veel en ook nu wrijft 
hij met zijn poot. Een hoestende hond 
kan een grasaar in de keel hebben. 

Voor alle indicaties geldt dat voorkomen 
beter is dan genezen. Laat de dierenarts 

altijd even kijken. De oorzaak hoeft geen 
grasaar te zijn, maar bij een hond die 
door lang gras heeft gelopen, is de kans 
groot. 

Bron: Over Dieren, jaargang 31 nummer 
124.

Grasaren kunnen via het 
ooglid zelfs achter de 
oogbol terechtkomen

Brenda en Flow
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Inteelt, deel 2
Ingeteelde dieren hebben een ver-
minderde vruchtbaarheid, wat 
zich uit in kleine nesten, teven die 
leeg blijven en reuen met slecht 
zaad. Daarnaast hebben ingeteel-
de dieren een kortere levensver-
wachting en een slechter werkend 
immuunsysteem. De algehele 
levensvatbaarheid van een inge-
teelde populatie holt achteruit, 
maar dit is niet goed te zien vanuit 
het oogpunt van een fokker.

Door: Roxy Bergsma 

Steriele teven en reuen 
De afname in levensverwachting, weer-
stand en nestgrootte, en toename in 
steriele teven en reuen is pas zichtbaar 
als je veel data verzamelt over een lange 
periode. Inteeltdepressie kun je zien als 
de sluipmoordenaar die zit te loeren op 
elk ras dat zich bevindt in een gesloten 
stamboek.

Bestrijden van inteelt 
De eerste en meest voor de hand liggen-
de oplossing om inteelt tegen te gaan 
is door gewoonweg geen inteelt toe te 
passen. Maar omdat het vinden van on-
verwante dieren binnen raspopulaties 
meestal een onbegonnen zaak is, is dit 
geen voor de hand liggende oplossing bij 
de rashond. De stamboeken zijn geslo-
ten. (de Raad van Beheer heeft nu onder 
strikte voorwaarden de stamboeken geo-
pend voor een aantal rassen, onder ande-
re voor de Saarlooswolfhond, red.).

Genetische diversiteit
Dat is jammer, want daar ligt eigenlijk de 
grootste mogelijkheid om de effecten van 
inteelt tegen te gaan en onder controle te 
houden. Om dat goed te begrijpen, moe-
ten we het eerst hebben over genetische 
diversiteit.

Kleinere kans op 
genetisch defect
Genetische diversiteit is genetische vari-
atie. Met andere woorden: de genetische 
variatie tussen populaties (zoals tussen 
rassen), in een populatie (de genetische 
variatie die in een ras bestaat), en in een 
individu. De genetische variatie in het 
DNA van een individu is de mate waarin 
de allelen allebei hetzelfde zijn (homozy-
goot) of anders (heterozygoot). We noe-
men genetische diversiteit van een indi-
vidu daarom ook wel heterozygositeit. 
Hoe hoger de heterozygositeit, hoe meer 
verschillend de allelen zijn van de genen 
in het DNA. En hoe meer verschillend de 
allelen, hoe kleiner de kans op een gene-
tisch defect. Genetische diversiteit is met 
name enorm belangrijk bij de genen die 
het immuunsysteem regelen!

Selectieruimte 
Genetische diversiteit is dus heel belang-
rijk! Je wilt zo veel mogelijk genetische 
variatie hebben in een ras, zodat er veel 
verschillende allelen rond gaan. Als er 

veel variatie is, dan heb je ook veel selec-
tieruimte. Selectie is niet iets slechts; het 
is juist heel belangrijk, vooral bij honden-
rassen. 

Karakter en uiterlijk
Een ras heeft bepaalde eigenschappen 
die dat ras definiëren qua karakter en 
uiterlijk. Door selectie toe te passen, kun 
je op gewenste eigenschappen fokken. 
Maar selectieruimte is ook heel belang-
rijk bij ziektes. Als er geen of onvoldoen-
de genetische variatie is, dan kun je niet 
selecteren op gezonde dieren. 

Dalmatiër 
Een voorbeeld is de Dalmatiër en de 
aandoening hyperuricosuria (de hond 

kan niet of nauwelijks meer plassen en 
de blaas kan zelfs knappen, red.). Alle 
Dalmatiërs hadden twee defecte allelen 
op het gen dat deze aandoening veroor-
zaakt. Met andere woorden: er was geen 
hond meer te vinden met een gezond 
allel. Er was dus geen selectieruimte, 
er kon niet worden gefokt op gezonde 
honden. Gelukkig heeft een outcross 
met een Engelse Pointer in de jaren 
’70 een gezond allel het ras ingebracht. 
Alle nakomelingen die dit gezonde allel 
hebben geërfd, staan tegenwoordig be-
kend als ‘LUA (Low Urine Acid, red.) Dal-
matiërs’. Tegenwoordig hebben dus niet 
alle Dalmatiërs twee allelen voor hyper-
uricosuria.

Genetische drift 
Een raspopulatie kan genetische diversi-
teit op verschillende manieren verliezen. 

Twee manieren zijn al genoemd: inteelt 
en selectie. Een andere manier is gene-
tische drift, wat we in de volksmond ook 
wel kennen als ‘door toeval’. Genetische 
diversiteit neemt dus af door inteelt, se-
lectie en toeval. Er zijn dan steeds minder 
verschillende allelen in omloop in het 
ras, waardoor er steeds minder selectie-
ruimte ontstaat.

Verlies genetische 
diversiteit
Uit een aantal honden met een verschil-
lende genetische achtergrond, worden 

een klein aantal stamouders gekozen die 
de basis gaan vormen van het ras. Er vindt 
in het begin van het ras een sterke selec-

Inteeltdepressie kun je zien 
als de sluipmoordenaar

Je wilt zo veel mogelijk 
genetische variatie hebben 

in een ras

Er vindt in het begin van het ras 
een sterke selectie plaats

Een raspopulatie kan 
genetische diversiteit op 
verschillende manieren 

verliezen
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tie plaats om de gewenste eigenschap-
pen vast te leggen, waardoor het geneti-
sche materiaal van enkele stamouders al 
verdwijnt uit de genenpoel. Na verloop 
van tijd wint het ras aan populariteit. 
Bepaalde eigenschappen zijn gewilder 
dan andere, en het erfelijk materiaal van 
sommige stamouders wordt daardoor 
oververtegenwoordigd in het ras.

Bottleneck  
Een bottleneck  kan zorgen voor ver-
lies van bloedlijnen, bijvoorbeeld door 
een oorlog of andere ramp, of door het 
gebruik van enkele zeer populaire dek-
reuen. In dit voorbeeld zijn er nog maar 
drie stamouders vertegenwoordigd in de 
huidige genenpoel van het ras, waarbij 
het genetisch materiaal van de oranje 
stamouder verdwenen is door genetische 
drift (toeval).

Outcross
Het vergroten van genetische diversiteit 
is belangrijk om selectieruimte te cre-

eren voor fokkers. De enige manier om 
nieuw genetisch materiaal toe te voegen 
aan een ras, is door de stamboeken te 
openen. Het bewust inkruisen van onver-

wante honden heet ook wel ‘outcross’. 
Door outcross geef je fokkers weer de 
ruimte om te selecteren. Het openen van 
de stamboeken is noodzakelijk om een 
ras op lange termijn in stand te houden 
en om inteeltdepressie te voorkomen. 

Bron: www.dogsconnected.nl

Door outcross geef je fokkers 
weer de ruimte om te selecteren

Iedereen snakt ernaar om el-
kaar en onze honden weer 
te zien. Hopelijk kan dat bin-
nenkort! Als alles meezit wil-
len we, onder voorbehoud 
van afgelasting door de coro-
namaatregelen, dit jaar een 
kampioensclubmatch hou-
den op zondag 12 september 
2021. Locatie: Manege Fjord-
hes-Gard, Krimweg 125, 7351 
TL Hoenderloo. We verwach-
ten van alle aanwezigen, ex-

posanten en bezoekers,  dat 
zij zich aan de geldende richt-
lijnen houden. 

Inschrijven kan vanaf 1 augustus aan-
staande, uitsluitend via onze website. 
De inschrijving staat open voor AVLS  
leden en niet- leden die in het bezit zijn 
van een Saarlooswolfhond met een FCI 
erkende stamboom.  De keurmeesters 
zijn Jan Ebels voor de reuen en Mark 
Wibier voor de teven.

Op deze kampioensclubmatch kan het 
CAC certificaat worden toegekend  aan 
de beste reu of teef van het ras. Ook 
kunnen reserve CAC’s worden toege-
kend. 

In geval van afgelasting zullen we dit zo 
spoedig mogelijk kenbaar maken. Alle 
reeds overgemaakte inschrijfkosten 
zullen dan uiteraard worden terugge-
boekt. Voor bezoekers wordt geen en-
treegeld geheven. Iedereen is welkom.
Het bestuur.

Kampioensclubmatch zondag 12 september 2021

De Bottleneck
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“Wij hebben niet zozeer uitgekozen, wij zijn uitgekozen”
Alfa’s Marco Brands en Agatha Hielkema:

Het verhaal van Silla begint er-
gens op een camping in Spanje. 
Best ongewoon voor een hond die 
is vernoemd naar de Inuit god van 
voor- en tegenspoed. 

Door Hella Liefting
Foto’s: Lies Geluk en Marco Brands

Maar zoals bij alle Saarlooswolfhonden is 
er een logische verklaring. Namelijk een 
vier weken oude pup die later Donna zou 
gaan heten. Marco en Agatha waren aan 
het eind van hun Spaanse vakantie, toen 
Nederlandse vrienden van de Spaanse 
boer annex campinghouder een pup kre-
gen. Agatha wist toen al: voor mijn veer-
tigste wil ik een hond. 

Plomp
“Dat pupje was zo leuk. Onze vrienden 
zeiden: nou, er zijn er nog meer. Als je het 
niks vindt, gaan ze in een zak de plomp 
in.” Natuurlijk bleek Donna een vreselijk 
leuk hondje, en het stel viel als een blok. 
“De boer wilde niet meer herdershon-
den, en een van de teven was bespron-
gen door hoogstwaarschijnlijk een wil-
de berghond,”vertelt Agatha. “Daarom 
noemen we haar windherder.” Samen 

vormden ze een fijne roedel voor Donna, 
die door haar wilde afstamming terug-
houdend was. Zeker naar andere hon-
den. “We hebben alles met haar gedaan, 
cursussen, naar hondenfluisteraar Klaas 
Wijnberg op Ameland, maar op een wan-
deling zagen we haar ineens helemaal uit 
zichzelf bij een andere hond gaan staan. 
Dat deed ze eigenlijk nooit. Ik weet veel 
van honden, maar dit ras had ik nooit 
gezien. Dat bleek dus een Saarlooswolf-
hond te zijn.” Nog geen verklaring voor 
de Inuit god, maar Agatha vertelt dat de 

nestgenoot van Donna relatief jong is 
doodgegaan aan nierfalen. “Toen vroe-
gen we ons af hoe lang we nog met haar 
hadden, en dat we misschien aan gezel-
schap moesten denken. En toen kwam 
dus de Saarlooswolfhond in beeld.”

Kieskeurig
Ze gingen niet over een nacht ijs. Eerst 
een lidmaatschap van de AVLS. Gesprek-
ken met Marianne. Op bezoek bij Gerard 
en Marijke, waar tot ieders verbazing Wil-
low naast Agatha op de bank ging zitten. 
“Gerard zei: als jullie ooit een pup van 
Willow willen dan zit dat wel goed. Die 
is best kieskeurig.” Agatha ziet veel over-
eenkomsten in karakter tussen de wind-
herder en de Saarloos. Terughoudend, 
neemt eigen beslissingen, doet niets op 
commando. En ze hadden gezien hoe 
Donna op een Saarlooswolfhond had 
gereageerd. “Willow moest nog worden 
gedekt, maar wij wisten dat het goed zou 
komen. We hebben dus eigenlijk niet zelf 
gekozen, we zijn uitgekozen.”

Kamperen
In juni 2019 trad Silla toe tot de roedel. 
En hij mocht ongeveer meteen mee uit 
kamperen, een geliefde bezigheid van 
het gezin en van Donna. Elk jaar gaan ze 

met neef en nicht een weekend uit kam-
peren en wandelen. Donna draagt dan 
de binnentent in haar rugzak. Het wan-
delweekend was net gepland toen de 
roedeluitbreiding een feit werd. Weekje 
later de pup ophalen misschien? Marijke 
vond dat nergens voor nodig. Goed voor 
de binding. En zo lag Silla al met zeven 
weken in een tent. “Wandelen kon hij na-
tuurlijk nog niet zo goed en zeker niet zo 
lang, dus ik had op mijn rug een rugzak 
en voor een draagzak voor de pup.”
Het enige nadeel dat de alfa’s van de roe-
del kunnen bedenken is dat het wel erg 

lang heeft geduurd voor Silla helemaal 
zindelijk was. Ongeveer een jaar. “We 
hadden al ingesteld dat we er om beur-
ten toch ’s nachts uit zouden gaan, om 
te voorkomen dat hij het normaal zou 
vinden in huis zijn behoefte te doen. 
Maar toen we weer gingen kamperen, 
kregen we door dat hij wel degelijk door 
kon slapen. Nu geeft hij veel duidelijker 
aan dat hij er uit moet. Je moet als ei-
genaar ook even weten te lezen wat hij 
bedoelt.” 

Als je het niks vindt, gaan ze in 
een zak de plomp in

wij wisten dat het goed 
zou komen

Poseren in het bos
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Kiezen
Van overmatig jachtinstinct heeft Silla 
niet zoveel last. Misschien, denkt Marco, 
omdat hij best goed onder appèl is. Maar 
er is nog een andere tip: als de hond ach-
ter een ree of haas aangaat, loop dan de 
andere kant op. “Als hij moet kiezen tus-
sen jagen en de roedel, kiest hij toch het 
laatste.”

Nog een leerzaam feit: Silla was een 
slechte eter. Was, want een bioresonan-
tietest heeft aan het licht gebracht welke 
voeding wel en niet geschikt voor hem is. 

En dat het goed is om slechte eters vlees 
van één soort te geven, in plaats van die 
worsten waar allerlei dierproducten inzit-
ten. “We hebben dus een tweede vriezer 
aangeschaft.” 

Testen
Het leukste aan Silla vinden ze dat het 
zo’n knuffelhond is. “Hij mag op de bank, 
dat vinden we alleen maar gezellig. En 
als je ’s ochtends beneden komt, legt hij 
die oren helemaal plat en komt neuriënd 
naar je toe voor een uitgebreide begroe-
ting.” 

Silla, de knappe zoon van Willow en Malik, 
doorloopt nu allerlei testen voor het out-
crossprogramma. Of hij ooit wordt inge-
zet weet nog niemand; het nest was liefst 
tien puppen groot. Of ooit een teefje ver-
liefd op hem wordt, weten we niet. Maar 
hij heeft wel de harten veroverd van zijn 

roedel en wijde omgeving. Zelfs de dame 
van de uitlaatservice, die nooit aan een 
Saarlooswolfhond wilde beginnen, is dol 
op hem. Dan ben je, om in sporttermen te 
spreken, een hele grote.

Als hij moet kiezen tussen 
jagen en de roedel, kiest hij 

toch het laatste

Silla in de tent

Samen wandelen

Donna en Silla
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Huisdier mee op vakantie
Voor het geval het weer mag. Het 
is alweer bijna vakantietijd en het 
is daarom belangrijk om tijdig te 
besluiten wat we gaan doen met 
onze huisdieren. Gaan ze mee, of 
blijven ze thuis? In beide gevallen 
is het goed om op tijd alle zaken 
hiervoor te regelen. 

Door Dr. Paul Overgaauw, 
Dierenarts, specialist.

Het huisdier blijft thuis 
In veel gevallen is het voor de dieren be-
ter om niet meegenomen te worden. Er 
wordt daarmee een stressvolle reis be-
spaard en er is geen risico om, vooral in 
Zuid-Europa, een infectie op te lopen. 
Als het dier niet meegaat, zijn er verschil-
lende mogelijkheden zoals een pension, 

oppas thuis of laten logeren bij familie of 
vrienden. Als de dieren naar een pension 
gaan, moet hier op tijd worden gereser-
veerd. Ga er eerst kijken en denk er aan 
dat enkele vaccinaties verplicht zijn zoals 
parvovirus en hondenziekte. De entingen 
moeten meestal minimaal vier weken 
oud zijn en niet ouder dan een jaar. Soms 
worden nog andere inentingen gevraagd, 
zoals kennelhoest.

Het huisdier gaat mee 
op reis 
Als het dier meegaat op vakantie, maak 
dan tijdig een afspraak met je dierenarts. 
Die weet welke eisen er worden gesteld 
door de verschillende landen, ook waar 
je doorheen reist. Bepaalde Europese 
landen hebben aanvullende regels, zo-
als een verplichte wormbehandeling of 
bloedtest of een verbod van bepaalde 
rassen (zie ook www.licg.nl). 

Voor vecht- en waakhonden bestaan in 
Frankrijk bijvoorbeeld aparte regels en 
voorwaarden. Het is niet altijd mogelijk 
om deze honden mee te nemen. Sommi-
ge rassen mogen wel mee, maar dienen 
aan strenge voorwaarden te voldoen die 
niet realistisch zijn voor een kort verblijf. 

Verder moeten de dieren een Europees 
dierenpaspoort hebben en geïdentifi-
ceerd kunnen worden. Daarvoor is al-
leen de chip toegestaan. Een tatoeage 
is alleen nog geldig als de eigenaar kan 

aantonen dat die voor 3 juli 2011 is aan-
gebracht en deze nog goed leesbaar is. 
De dieren moeten minstens drie weken 
voor vertrek ingeënt zijn tegen hondsdol-
heid (rabiës). Er zijn verschillende regels 
voor dieren jonger dan drie maanden, 
die nog niet tegen rabiës ingeënt kun-

nen worden. Soms moet er een bloedtest 
worden gedaan om de rabiëstiter te be-
palen en te zien of de vaccinatie goed is 
aangeslagen. Dat kost veel tijd en begin 
daarom tijdig met de voorbereidingen. 

Waar moet je vooraf 
aan denken als jouw 
huisdier mee op reis 
gaat? 

Het is handig om het telefoonnummer 
van de dierenarts, het chipnummer en 

Als het dier meegaat op 
vakantie, maak dan tijdig een 

afspraak met je dierenarts

De dieren moeten minstens drie 
weken voor vertrek ingeënt zijn 

tegen hondsdolheid (rabiës). 

Leishmania in Europa bron Medisch Centrum voor Dieren

  Tijdig vaccineren tegen hondsdolheid  

 en chippen 

  Juiste documenten 

 (o.a. Europees dierenpaspoort) 

  Een goede transportbench, vooral in  

 trein of vliegtuig 

  Eventuele maatregelen tegen   

 reisziekte 

  Bescherming tegen infecties 

 Neem eigen voeding, medicijnen 

 en mand mee
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50 Hondentrucjes
Hardcover, 128 pagina’s
Auteur: Sophie Collins
Uitgever: Veltman Uitgevers B.V
€10,00    
ISBN: 9789048304127

Honden houden van spelen. Voor de gezondheid 
van een hond is het noodzakelijk om hem gees-
telijk en lichamelijk te blijven stimuleren. Zorg 
dat hij plezier heeft tijdens het spelen met deze 
hondenspelletjes, waar je zelfs de rustigste hond 
mee kunt verleiden. In dit boek vind je prachtige 
ideeën om veilig en gezond met je hond te spe-
len, zoals: hoe maak je jouw eigen hondenfit-
nesstoestellen. Creatieve manieren om speeltjes 
te gebruiken. Nieuwe ideeën voor apporteren 
en geurspelletjes. En positieve, stapsgewijze trai-
ningsinstructies
 

De wijsheid van wolven
Hardcover, 288 pagina’s
Auteur: Elli H. Radinger 
Uitgever: Lev.
€20,99  
ISBN: 9789400509696 

Wolven voeden hun welpen liefdevol op en ze be-
kommeren zich om oudere en zieke roedelgeno-
ten. Ze kunnen tijdens het spel alles vergeten en 
zich ook volledig focussen op waar ze mee bezig 
zijn. De Duitse wolvenonderzoekster Elli Radinger 
gaat aan de hand van fascinerende verhalen in 
op eigenschappen van wolven zoals vertrouwen, 
geduld, familiebanden, leiderschap, omgaan met 
tegenslagen en de dood. Ze onthult verrassende 
en vaak onbekende inzichten in het leven van 
wolven en toont aan dat we heel wat van ze kun-
nen leren.

Help je hond bij angst
Hardcover, 224 pagina’s
Auteurs:  Monique Bladder, Erica Bokelmann
Uitgever:  Edicola Hobby
€ 31,95 
ISBN: 9789493160002

Monique Bladder en Erica Bokelmann zijn beiden 
ruim 15 jaar gedragstherapeut voor honden. Ze 
hebben inmiddels honderden baasjes geholpen 
met het gedrag en de emoties van hun hond. In 
dit boek leer je wat de invloed van angst en van 
allerlei andere emoties op het gedrag van je hond 
is. Hoe herken je angst, welke verschillende vor-
men zijn er? En natuurlijk:  wat kun je er aan doen? 
Deze vragen worden beantwoord aan de hand 
van voorbeelden, moderne en wetenschappe-
lijk onderbouwde inzichten, stappenplannen, 
checklijsten én de jarenlange ervaring van twee 
gedragstherapeuten.

Boekbespreking

een foto van het huisdier mee te nemen 
voor het geval het dier zoekraakt. Als het 
huisdier een speciaal dieet of medicijnen 
nodig heeft, is het goed om dit ruim op 
tijd voor vertrek bij de dierenarts te be-
stellen. 

Neem voor de hele vakantieperiode vol-
doende mee en zorg voor een juiste be-
waring. Neem een voer- en waterbak mee 

voor onderweg en gebruik een halsband 
met een kokertje waarin het vakantie-
adres en telefoonnummer staan vermeld. 
In sommige landen zijn zaken als hon-
denpoepzakjes, een muilkorf of, zoals in 
Duitsland, een hondengordel in de auto 
verplicht. 

Bron: Over Dieren, Jaargang 31 nummer 
124. Wolf
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Honden kunnen het coronavirus ruiken

Ziekteverwekkers in het buitenland

Aan de Universiteit Gent werden 
zes honden opgeleid om te testen 
of ze kunnen ruiken dat mensen 
besmet zijn met het coronavirus. 
De test was succesvol, maar of 
honden nu op grote schaal worden 
ingezet, is nog de vraag.

Beter dan sneltest
De resultaten die de honden behalen met 
het ruiken van het virus zijn veel beter 
dan die van een sneltest. In 95 procent 
van de gevallen wisten de getrainde hon-
den het virus te traceren. Microbioloog 
Chris Callewaert: “De honden zijn perfect 

complementair met andere coronates-
ten, met het voordeel dat een corona-
hond heel snel en goedkoop een grote 
groep mensen kan screenen”.

Immuunsysteem 
De speurhonden worden in een afgeslo-

ten ruimte geconfronteerd met stalen 
van geteste mensen. “Men neemt een 
staal af van onder de oksels, de nek of 
de armen. Men doet dat in een potje en 
die stalen worden aan de honden gege-
ven”, legt de onderzoeker uit. De honden 
ruiken de unieke reactiegeur van het im-
muunsysteem.

Het menselijk immuunsysteem reageert 
met een zeer specifiek mengsel van mo-
leculen op elk virus. Zo heeft de reactie 
op het coronavirus een andere geur dan 
de reactie op het griepvirus. Volgens de 
Universiteit Gent kunnen de honden ook 
de Britse, de Zuid-Afrikaanse en de Brazi-
liaanse virusvariant traceren.

Voordelen
De honden hebben nog twee voordelen 
boven de sneltests. Bij een test met een 
coronahond is er al binnen één minuut 
een uitslag, waar een sneltest er tussen 

de tien en vijftien minuten over doet. 
Ook ligt de kostprijs lager: een test met 
een hond kost gemiddeld 1 euro, een 
sneltest kost al snel enkele tientjes. De 
mogelijkheden zijn eindeloos,van festival 
tot school.

Het is nog niet bekend waar de zes hon-
den worden ingezet en of het project na-
volging krijgt, bijvoorbeeld in Nederland. 
“De mogelijkheden om de honden in te 
zetten zijn eindeloos”, zegt Callewaert. 
“Op luchthavens, maar ook op muzieke-
venementen, bij festivals, op scholen en 
universiteiten. Eigenlijk op elke plek waar 
grote groepen mensen samenkomen die 
het risico lopen elkaar te besmetten.”

Tussen mensen
De honden moeten de stalen nu nog in 
een afgesloten ruimte testen, maar moe-
ten straks opgeleid worden om dat ook 
tussen de mensen te kunnen. “Dat vergt 
extra opleiding”, legt de onderzoeker uit. 
“Niet alle honden zijn daarvoor geschikt. 
Sommige kunnen worden afgeleid en 
daardoor niet optimaal reageren.” 
Bron: nu.nl

In het buitenland kunnen ande-
re ziekteverwekkers voorkomen 
dan in Nederland. Om besmet-
ting te voorkomen moet uw hond 
daarom beschermd worden. Op 
de website www.esccap.eu kan 
per land en regio vooraf gekeken 
worden welke parasieten en door 
parasieten overgebrachte ziek-
teverwekkers aanwezig zijn en 
waartegen preventieve maatrege-
len getroffen moeten worden.  

Hartworm
Hartworm is een parasiet die in grote de-
len van Zuid-Europa voorkomt. Besmet-
ting vindt plaats door steken van besmet-
te muggen. Zij brengen larfjes over die 
bij de hond kunnen uitgroeien tot wel 20 
cm. lange volwassen wormen in het hart 
en de longslagaders. Daar zorgen ze voor 
ernstige klachten terwijl ze weer duizen-
den nieuwe larfjes produceren. Om mug-
genbeten te voorkomen is lastig, maar 
met goede muggenwerende producten 
kan veel bereikt worden. Daarnaast moet 

met medicijnen voorkomen worden dat 
eventuele larfjes in het lichaam volwas-
sen worden. Haal deze medicijnen op tijd 
bij uw dierenarts en begin ermee voordat 
u op vakantie gaat. 

Barbesia
Een andere parasiet is Babesia die wordt 
overgebracht door bepaalde teken, die 
bijna in heel Europa gevonden worden. 
De parasiet maakt rode bloedcellen ka-
pot en de honden worden ernstig ziek 
met hoge koorts. Kenmerkend daarbij 

De honden ruiken de unieke 
reactiegeur van het 

immuunsysteem

De mogelijkheden zijn 
eindeloos,van festival tot 

school
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is het plassen van rode urine. Er bestaat 
een vaccin. Overleg met de dierenarts of 
dat geschikt is voor uw hond. Daarnaast 
is tekenbestrijding essentieel. Verder 
moet men de huisdieren dagelijks goed 
controleren op teken die direct verwij-
derd moeten worden. 

Leishmania 
Een voor de hond meestal dodelijke pa-
rasiet is Leishmania die wordt overge-
bracht door zandvliegjes en voorkomt 
in landen rond de Middellandse Zee. Het 
kan maanden tot soms jaren duren voor 
de ziekte tot uiting komt. Er is een vaccin 
beschikbaar, maar dat voorkomt niet al-
tijd een infectie. Om te voorkomen dat 
honden door zandvliegjes worden gebe-
ten kan een afwerende insecticideband 
worden gebruikt dat ook werkt tegen 
muggen en teken. 

Lintworm
In delen van Europa komt een voor de 
hond ongevaarlijke Echinococcus lint-
worm voor, die wordt overgebracht door 
het eten van slachtafval. De infectie is 
voor de mens erg besmettelijk en kan 

ernstige gezondheidsproblemen geven. 
Geadviseerd wordt daarom om honden 
die meereizen naar besmette gebieden 
iedere vier weken te behandelen en de 
laatste keer een maand na terugkomst. 

Tijdens de reis
Het is belangrijk voor uw hond om vol-
doende ruimte te hebben in de auto. 
Neem regelmatig pauzes en geef hem 
dan beweging, eten en drinken. Honden 
regelen hun lichaamstemperatuur door 
verdamping via hun tong (door hijgen). 
Ze kunnen niet zoals mensen zweten, 
waardoor ze in een warme auto snel 
oververhit kunnen raken, soms met fata-
le afloop. Een goede ventilatie en airco in 
de auto is daarom noodzakelijk. 

Laat uw hond nooit achter in een auto als 
het warm is. Sommige honden hebben 
moeite tijdens het reizen met het even-
wichtssysteem. Angst en onrust verster-
ken dit waardoor de hond misselijk kan 
worden en gaat braken. Dit noemen we 
reisziekte en het komt regelmatig voor. 

Zorg dat uw hond zich zo prettig mogelijk 

voelt en neem eventueel een geneesmid-
del mee waarmee wordt voorkomen dat 
hij reisziekte krijgen. (bv. een half tabletje 
primatour, red.)

Hoe voelt uw hond zich 
zo prettig mogelijk 
tijdens de reis?

Het zal duidelijk zijn dat een goede voor-
bereiding van de vakantie in het belang 
van u en uw huisdier is. Het tijdig raad-
plegen van de dierenarts is daarbij essen-
tieel. 
Bron: Over Dieren, Jaargang 31 nummer 
124.

  Geef het voldoende frisse lucht 

  Rijd rustig en voorkom onnodig 

 remmen of gas geven 

  Zorg dat het in de auto niet te warm 

 of te koud is. 

  Neem regelmatig pauze, geef de hond  

 wat te drinken en laat hem uit. 

  Laat hem tijdig wennen aan het rijden  

 in de auto 



Door: Helene en Huub Peters

We hadden al 2 honden: Arco 
(herdermix uit Hongarije, 1999) 
en Bruce (Tosa Inu, 2000). Bruce 
had al vrij vroeg veel problemen 
met zijn knieën en had na 4 jaar 
al 4 operaties gehad. Wij houden 
van grote honden, maar omdat 
ze meestal geen 10 jaar oud wor-
den, gingen wij op zoek naar een 
ras dat wat dichter bij de natuur 
staat. 

Na het nodige zoekwerk kwamen we uit 
bij de Saarlooswolfhond en uiteindelijk 
bij kennel “van de Kilstroom” van Marij-
ke Saarloos en Gerard de Moor. Het was 
inmiddels 2006 toen we contact met hun 
opnamen en ze hadden op dat moment 

een nestje van Duet liggen. Wij wilden 
heel graag een bosbruine reu en aange-
zien die nog niet allemaal besproken wa-
ren, mochten we komen kijken. 

Augustus reden wij voor het eerst naar 
Gytsjerk in Friesland en daar maakten 
we gelijk kennis met de schuwheid van 
de Saarloos, want Duet vond het maar 
niks met al die mensen die naar haar  
nest kwamen kijken. Wij waren allebei 
instructeur bij een kynologenvereniging 
en hadden wel wat kennis van honden, 
maar NIET van de Saarloos. We konden 
een pupje krijgen en mochten Uncas eind 
augustus ophalen.

Ondanks dat we veel van honden wis-
ten, hadden we het moeilijk met hem. 
want Uncas was geen hond, maar een 
Saarloos! Hij had zijn eigen kop en trok 
zijn eigen plan. Hij ging elke week mee 
naar de vereniging als wij les gaven en 
daar voelde hij zich ook thuis en was niet 

bang voor vreemde mensen. Uncas heeft 
enkele cursussen doorlopen en steevast 
na een halfuur les had hij er genoeg van 
en ging liggen; zelfs het lekkerste snoepje 
kon hem niet verleiden.   

Buiten de vereniging was dit een ander 
verhaal. Als we in het bos gingen wande-
len en we kwamen mensen tegen, vlucht-
te Uncas. Hij was eigenlijk de meeste tijd 
los en was behoorlijk gehoorzaam voor 
een Saarloos. Hij liep het dichte bos in en 
zo ongezien in de bosrand met ons over 
en kwam weer tevoorschijn als de men-
sen voorbij waren.

Nadat hij 2 jaar was geworden werd hij 
veel minder schuw en groeide hij gelei-
delijk uit tot een zelfbewuste reu. Hij was 
wel een mannetje en wilde de meeste 

Met Uncas en Cheveyo

Wij wilden heel graag een 
bosbruine reu

Hij had zijn eigen kop en trok 
zijn eigen plan
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ARUN KADIN VAN DE KILSTROOM
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reuen wel even “vertellen” wie de toko 
regelde.

Begin 2011 gingen wij met enkele ken-
nissen en hun Saarlooswolfhonden 
naar hondenfluisteraar Klaas Wijnberg 
op Ameland. Tijdens de eerste sessie op 
het strand, alle honden waren los, wilde 
Uncas aan Wolf, de Saarlooswolfhond 

van Klaas, gelijk laten weten wie de baas 
was. Hier liep zijn ego een behoorlijke 
deuk op, want toen Uncas op Wolf wilde 
springen, dook deze onder hem door en 
greep van de zijkant zijn hoofd vast. Wolf 

liet niet eerder los dan toen Uncas zich 
overgaf.

Eind 2011 werden wij benaderd door Ka-
rin Scheller, fokster uit Zuid Duitsland; 
zij wilde Uncas graag gebruiken om haar 
teef Kimani te dekken. Uiteindelijk zijn 
uit deze combinatie 5 pups geboren; 4 
teefjes en 1 reu.

Mei 2016 zakte Uncas tijdens een wande-
ling in de Eiffel door zijn poten en na on-
derzoek bleek dat hij een hartprobleem 
had, cardiomyopathi. Hiervoor heeft hij 
toen medicijnen gekregen, waardoor hij 
nog ruim 3 jaar een goed leven heeft ge-
had. Uncas heeft ons veel geleerd, had 
een heel bijzonder karakter en ondanks 
zijn stoerheid was hij een heel gevoelige 
hond.

Uncas

Hier liep zijn ego een 
behoorlijke deuk op
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Door: Ineke Pompen Ik had een schoonmoeder die in 
een kleine VW Polo reed alsof ze 
160 PK onder de motorkap had 
zitten. Inhaalacties op de snelweg 
waarbij je dacht, “Joh, zou je dat 
nou wel doen” en hop daar ging 
ze. Maar ook wegrijden uit een 
parkeervak terwijl jij -net als zij 
hopelijk- toch zag dat er met een 
aardig vaartje 3 auto’s en een bus 
achterop kwamen. Maakt niet uit 
joh! Knipper aanzetten en je er 
vol gas met piepende banden, ge-
woon voor gooien. 

Aeghir is die  schoonmoeder.

Terwijl Thorgal op zijn kussen kruipt, of in 
algemene zin aangeeft, dat hij niet echt 
de behoefte heeft aan gezelschap, denkt 
Aeghir om de een of andere reden dat dit 
het perfecte moment is om met zijn poot 
op Thorgals hoofd te gaan slaan. Of om 
gewoon aan zijn vaders achterpoot te 
gaan kluiven. Dondert niet, tijd voor ac-
tie!

Wij kijken het vaak met stomme verba-
zing aan. “Yo Aeghir! Dit is vragen om 
moeilijkheden. Wat begrijp je hier nou 
niet aan?” Maar als ik eerlijk ben; door 
zijn jeugdige overmoed (of zou het ge-
woon een bord voor zijn kop zijn?) lukt 
het vaak nog ook; Thorgal laat zich over-
halen en gaat toch spelen. 

Een jonge Saarloos is het levende bewijs 
van ‘nee heb je en ja kun je krijgen’. En de 
keerzijde is; zonder dat kleine aandacht-
vragende ding, zou Thorgal misschien 
een saaie *biep* aan het worden zijn. 
Want eerlijk is eerlijk, echt spelen en ren-
nen en vliegen, is er voor hem toch min-
der bij. 

Overigens komt die kleine er natuurlijk 
niet altijd mee weg. Soms zien we het 
even niet gebeuren, maar horen we zo’n 
serieuze snauw dat iedereen wel be-
grijpt, oké nu echt kappen dan. Waarbij 
Aeghir ook weer ZO overdreven beklik-
kend, letterlijk onder zijn vader probeert 
te kruipen, dat je Thorgal bijna met zijn 
ogen ziet rollen; My god, heb ik dit weer. 

Ook dat is best herkenbaar.

Jeugdige overmoed 

t en a
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• 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
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Cavom, daar draait een gezond hondenleven om!

de natuurlijke voeding
voor elke hond
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Algemene vereniging voor liefhebbers van Saarlooswolfhonden

Voor een gezonde 
Saarlooswolfhond 

met een fijn karakter


