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Beste leden,

Mensen! Wat een fijne zomer hebben we gehad! Niet te warm dit keer 
voor de hondjes. Een paar gezamenlijke wandelingen met veel mensen 
die kennis wilden maken met de Saarloos. Een paar outcrosskeuringen 
die gelukkig ook weer of line konden plaatsvinden en medio september 
natuurlijk onze kampioensclubmatch.

Een gezellige en mooie zondag mede dankzij de inzet van veel vrijwilli-
gers met zoals altijd goed weer (dat buitje dat over kwam toen we aan 
het opruimen waren, telt niet echt mee). Veel Saarlozen ook die voor het 
eerst voorgebracht werden en eigenaren in de ring die hun stinkende 
best deden met hun eigen kampioen. Een dag met veel ‘oudgedienden’ 
maar ook veel nieuwe mensen en een top sfeer, zoals het altijd in de 
Saarlooswereld zou moeten zijn. 

Ook hier; van harte gefeliciteerd Tom en Stephanie Schoondermark, die 
met broer Damiano en zijn zus Phelicia in de kampioensprijzen vielen! 
Zoals altijd kunnen jullie alle voorgebrachte honden en de uitslagen in 
dit magazine vinden.

We duimen voor een herfst met een paar nestjes en voor een virus dat 
zich voorlopig koest houdt zodat we dit jaar weer echt gezamenlijk de 
Feestdagen kunnen doorbrengen.  Voor de herfst staat verder de eind-
keuring van de pups van Shanti en Ivar/Chakka en de tussenkeuring van 
de pups van Ziva X Viggo op de agenda. Last but not least zullen we in 
november onze vernieuwde en online fokkerscursus (ook interessant 
voor reu-eigenaren!) organiseren. 

Houd de website in de gaten!

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 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 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 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 bal-

lotage. 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.

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.

Vrĳ willige 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 bĳ zondere ras voor de 
toekomst te behouden. Word lid!

secretaris.avls@gmail.com

Onze doelstelling

Onze uitgangspunten
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Geboortes

Leela’s nest 

Bij fokster Jana Rosenbergová heet 

Leela op 1 juni  Leela (Ailein Fleur Ro-

senwolf) 6 pups geworpen. 

Het zijn 4 reutjes (allen bosbruin) en 2 

teefjes (1 wolfsgrauw en 1 bosbruin). 

Het gaat goed met moeder en kroost. 

Leela werd gedekt door Harold Louis 

de in Fine Mundi. Alle pups waren bij 

voorbaat  al besproken.

Dekkingen

Frekki is gedekt

Op 24 juli is een dekking geweest tus-

sen Lapponie de Louba-Tar (Frekki) en 

Ckuruk Schurki Wakanda Tachunga 

(Schuri). 

De pups worden eind september ver-

wacht. Heb je interesse in een pupje? 

Neem contact op met fokster Mégane 

Gebhart van kennel Des Terres du Val-

halla. Houd er rekening mee dat de 

pups na 15 weken Frankrijk mogen ver-

laten. 

Grace is gedekt

Op vrijdag 10 september is er een dek-

king geweest tussen Miyax Grace Kelly 

en Byela van Riva Odin Thorgal. 

Als de dekking succesvol is worden de 

pups in november verwacht. Heb je in-

teresse in een pupje? Neem contact op 

met Gerrie Pols van kennel Silva Amica.

Tot nu toe zijn er dit jaar 4 nesten geboren, 3 bij onze buitenlandse leden en slechts 1 in Neder-
land.  Daar maken we ons een beetje zorgen over, want elk nest en elke pup is kostbaar voor ons 
ras. Het jaar is nog niet om. We hopen dat het tij nog keert. 

Yiska is gedekt

Op zondag 12 september is er een dek-

king geweest tussen Charon (Yiska) en 

Sir Brego van de Zevenhuizerplas. Als 

de dekking succesvol is, worden de 

pups in november verwacht. Heb je in-

teresse in een pupje? Neem contact op 

met  Belinda Mokveld. 
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Kampioensclubmatch 2021

De kampioensclubmatch 2020 
moest wegens COVID-19 worden 
afgelast en het was nog maar de 
vraag of de KCM dit jaar doorgang 
kon vinden. Dat was nog helemaal 
niet zeker, want het coronavirus 
houdt de wereld nu al meer dan 
1,5 jaar in zijn greep.  

Foto’s: Jan de Olde, Caroline Haas, Ine-

ke Pompen, Johan Berends en Martine 

Schaap.

Met inachtneming van alle voorzorgs-

maatregelen kon uiteindelijk de KCM toch 

op een veilige manier worden gehouden. 

Op zondag 12 september vond in Hoen-

derloo dus de kampioensclubmatch van 

de AVLS plaats onder auspiciën van de 

Raad van Beheer.

Nadat voorzitter Ineke Pompen iedereen 

hartelijk welkom had geheten konden we 

beginnen. Keurmeester Jan Ebels keurde 

de reuen, keurmeester Mark Wibier de 

teven. Ze werden bijgestaan door ring-

meesters Ellen Zwarteveld en Isabel van 

Soest. De schrijvers waren Ria Suos en 

Lizette Bremmers. De baasjes en de hon-

den lieten zich van hun beste kant zien. 

Het weer hielp ook nog eens goed mee. 

Die twee druppels mochten geen naam 

hebben.

Er werden 67 honden ingeschreven, 31 

reuen en 36 teven. Beste reu en Best of 

Breed (met CAC) werd de bijna 2 jarige 

reu Damiano Del Urlando Lupo van S. 

Schoondermark. Zijn nestzuster Phelicia 

Del Urlando Lupo, ook van S. Schoonder-

mark, werd beste teef (met CAC). Een ge-

weldig mooi resultaat voor het echtpaar 

Tom en Stephanie Schoondermark, die 

er helemaal van ondersteboven waren. 

We feliciteren hen van harte.

Wat sfeer en gezelligheid betret  zijn we 

allemaal weer in de prijzen gevallen en 

aan het eind van de dag ging iedereen 

met z’n eigen kampioen naar huis. 

Dank aan alle deelnemers en bezoekers 

die er een onvergetelijke dag van hebben 

gemaakt. 

Ook heel veel dank aan alle vrijwilligers 

die weer belangeloos hun handen uit 

de mouwen hebben gestoken. De orga-

nisatie van zo’n dag is altijd weer een 

klusje. Keurmeesters, ringmedewerkers, 

schrijvers uitnodigen, Raad van Beheer 

informeren, locatie huren, inschrijving 

openen, catalogus samenstellen en la-

ten drukken, prijsbekers en medailles 

bestellen, EHBO post regelen, sponsors 

benaderen, zakken hondenvoer laten be-

zorgen, uitzetlinten, plaatsingsborden en 

flip-overs, keurrapporten in tweevoud, 

partytenten opzetten, ringen uitzetten, 

catering inkopen, voldoende wisselgeld 

in kas, QR codes maken, ringnummers 

met welkomstpakket voor de deelnemers 

etc. etc. Iedereen kwam in alle vroegte 

volgeladen aanrijden. Sommigen waren 

al om 5 uur uit de veren en aan het eind 

van de dag werd alles weer netjes opge-

ruimd. Nogmaals een groot compliment 

aan iedereen! Hier volgen de uitslagen 

van de voorgebrachte honden.

Best of Breed Damiano 
Del Urlando Lupo
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Keurverslag KCM 2021 

Reuen/Males
Keurmeester: Jan Ebels

Puppyklasse reuen/
Puppy class males

Elijah,  Eigenaar L. Kuil-van der Horn

7 mnd oude reu, prima ontwikkeld, van 

mooi type, heel mooi hoofd met de juis-

te verhoudingen, prima geplaatste en 

gedragen oren, correct gebit, goede oog-

kleur, prima nek, mooie rechte rug, goed 

gehoekte voor- en achterhand, sterke 

en rechte benen, mooie voeten, prima 

wolfsgrauwe vacht, vertoond al het mooi 

lichtvoetige gangwerk wat voor een Saar-

loos zo typisch is. In rust goed gedragen 

staart, maar in actie wat getordeerd. 

1. Veelbelovend, Beste Pup  

Kuno, Eigenaar R.M. van Dam

7 mnd. Al flink uit de kluiten gewassen 

jonge reu van prima type. Mannelijk en 

goed gevormd hoofd, compleet schaar-

gebit, prima geplaatste oren, goede ogen 

van gele kleur, stop zou iets vloeiender 

kunnen. Prima lichaamsbouw met ge-

hoekte voor- en achterhand, rechte rug, 

krachtige benen en mooie gesloten voe-

ten. Goede wolfsgrauwe vachtstructuur. 

Vertoond voor leetijd al prima gangwerk. 

2. veelbelovend

Finn, Eigenaar J. Oosterheert

7 mnd reu, prima ontwikkeld, mooi ge-

vormd mannelijk hoofd in de juiste pro-

porties, mooi gedragen oor, goede oog-

kleur, correct gebit, goede nek, rug nog 

wat los, prima ontwikkeld lichaam, goed 

gehoekte voor- en achterhand, moet nog 

iets meer breedte in de voorborst krij-

gen, krachtige benen en voeten, mooie 

wolfsgrauwe vachtstructuur, in rust goed 

gedragen staart, in rust wat getordeerd, 

gaat al soepel, maar nog wat jeugdig los.

3. Veelbelovend

Ivaylo, Eigenaar J.W.J.M. Koch

Absent

Jeugdklasse reuen/
Youth class males

Enjoy Lucifer Elok Bastaja, 

Eigenaar P. Roelandt

Bijna 1 jaar oude reu, prima ontwik-

keld, van heel mooi type, zeer mannelijk 

hoofd, correct wigvormig, prima goed ge-

dragen oren, ogen met goede gele kleur, 

mooie bovenbelijning, prima ontwikkeld 

lichaam, goed gehoekte voor- en achter-

hand, goede benen, correct gebit, krach-

tige voeten, mooie wolfsgrauwe vacht, 

prima gedragen staart, gaat soepel en 

moeiteloos. Fijne hond om te keuren. 

1. Uitmuntend, reserve CAC, 

Beste jeugd
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Myn Senca Amai, 

Eigenaar S. Hamminga

9 mnd. Prima ontwikkelde jonge reu van 

prima type, mooi mannelijk hoofd, goe-

de verhouding en mooie wigvorm, goede 

oren, tikje hoog gedragen, mooie rug- 

neklijn, prima ontwikkeld, mooi gehoek-

te voor- en achterhand, krachtige benen, 

prima voeten, mooie wolfsgrauwe vacht, 

prima gedragen staart, correct scharend 

gebit, gaat vlot en ruimgrijpend, attente 

hond die zich gedraagt zoals een Saar-

loos hoort te doen.

2. Uitmuntend

Enjoy Michael Elok Bastaja, 

Eigenaar W. Hemstede

11 mnd, prima ontwikkelde reu, met een 

goed wigvormig mannelijk hoofd, mooie 

gele ogen, goed gedragen oren, volledig 

gebit, helaas tang, goede hals- en ruglijn, 

prima lichaam, een tikje te goed door-

voed, goed gehoekte voor- en achter-

hand, goede benen, goede wolfsgrauwe 

vacht, kan zijn gangwerk wat beter leren 

tonen door wat meer training. Vriendelij-

ke en goed benaderbare hond.

3. Zeer goed

Roku, Eigenaar E.B.P. Zaal

9 mnd. Te kleine reu, onder de minimum-

maat, wigvormig hoofd dat wat meer 

lengte mag hebben, oren wat klein en 

spits, correct schaargebit, mooi gedragen 

nek, rechte rug, prima passend lichaam, 

mooi gehoekte voor- en achterhand, 

mooie rechte benen, goede voeten, bos-

bruine vacht van goede structuur, ver-

toond vlot en soepel gangwerk, staart in 

rust goed gedragen maar in actie wat te 

hoog en ligt gekruld boven de rug.

Matig

Tussenklasse reuen/
Intermediate class 
males

Harawyn Polderwolf Freely Yuuto, 

Eigenaar E.J.A. van der Molen

2 jaar oude, prima ontwikkelde reu, goed 

wigvormig hoofd, mooie oren, goede gele 

ogen, compleet schaargebit, goede hals, 

rug kan nog wat strakker worden, prima 

gehoekte voor- en achterhand, krachtige 

benen en gesloten voeten, goede wolfs-

grauwe vacht, soepel en ruimgrijpend 

gangwerk, prima gedragen staart, ver-

toont het terughoudende gedrag van een 

Saarloos maar is goed benaderbaar. 

1. Uitmuntend

Lucio Lobo de la Luna Llena, Eigenaar 

C.R. Tahalele

1,5 jaar, jonge reu van goed type met ene 

prima wigvormig hoofd, stop kan iets 

vloeiender, goede gele oogkleur, goed 

gedragen oren, schaargebit, volledig, 

met sterke kiezen in onderkaak, maar 

kleiner in bovenkaak, prima hals- en 

rugbelijning, goed lichaam maar aan de 

magere kant, goed gehoekte voor- en 

achterhand, goede voeten, goede wolfs-

grauwe vacht, mag nog iets meer kraag 

en broek krijgen. Gaat vlot maar zou zich 

wat beter kunen tonen, typisch Saarloos 

karakter, maar hij zou toch iets benader-

baar moeten zijn.

2. Zeer goed

Fokkersklasse reuen/
Breeder class males

Damiano Del Urlando Lupo, 

Eigenaar S. Schoondermark

Bijna 2 jaar, krachtige en masculine reu, 

mooi wigvormig en rastypisch hoofd, 

mooie ogen, kompleet scharend gebit, 

prima gedragen oren, prima nek, rech-

te rug, prima lichaam, goed gehoekte 

voor- en achterhand, krachtige benen en 

voeten, goede wolfsgrauwe vacht, tikje 

warrelig op de rug, soepel ruim gangwerk 

met goed gedragen staart, vertoont een 

goed teruggetrokken Saarloos karakter.

1. Uitmuntend, Beste reu, Best in 

Show, CAC. 

Cool Cooper Cuan Cium Bastaja, 

Eigenaar F.E. Timmerman

Forse krachtige reu van 5 jaar die een 

tikje te weldoorvoed is, goed wigvormig 

hoofd, voldoende gele ogen, goed gedra-

gen oor, zou het iets meer kunnen tonen, 

goede nek, rug mag een tikje strakker, 

goed maar een tikje zwaar lichaam, cor-

rect schaargebit, goed gehoekte voor- en 

achterhand, goede benen, kan wat stevi-

ger in de polsen, staat achter licht met de 

hakken ingedraaid, zeer teruggetrokken, 

zou zich iets beter kunnen showen.

2. Zeer goed
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Open klasse reuen/
Open class males

Elek v.d. Scheldeschorre,

Eigenaar S.J.E. Lijnse Raeimakers

2 jaar oude reu van mooi type, mooi wig-

vormig hoofd, prima gedragen oren, gele 

ogen, correct schaargebit, mooie nek en 

rechte rug, prima lichaam, goed gehoekte 

voor- en achterhand, rechte benen, goede 

voeten, mooie wolfsgrauwe vacht, vlot en 

ruim gangwerk.

1. Uitmuntend

Drom Mustang Djempol Bastaja, Eige-

naar R. Loohuis Mioch

Forse reu van mooi type, mooi wigvormig 

mannelijk hoofd, goed geplaatste gele 

ogen, goede stop, correct gebit, mooi ge-

dragen oren, prima bovenbelijing, goed-

lichaam, goed gehoekte voor- en achter-

hand met krachtige benen en grote voeten, 

prima wolfsgrauwe vacht, gaat soepel en 

uitgrijpend met goed gedragen staart.

2. Uitmuntend

Topaas van Gaia’s Wolvenhof, 

Eigenaar I.M. Pompen

7 jaar oude reu, krachtige reu, mooi type, 

mooi wigvormig mannelijk hoofd, pri-

ma gedragen oren, goed geplaatste gele 

oogen, correct gebit, goede nek en rechte 

rug, goed gehoekte voorhand, een tikje 

sterk gehoekte achterhand, goede be-

nen en voeten, wolfsgrauwe vacht, goede 

structuur en iets warrelig op de rug. Gaat 

vlot en ruim grijpend, tikje los in de achter-

hand. Prima Saarloos karakter.

3. Uitmuntend

Aras, Eigenaar M.M. Stankiewicz

2,5 jaar, mooie maat reu, mooi wigvormig 

hoofd, prima gedragen oren, correct gebit, 

gele ogen, mooie nek en rechte rug, prima 

lichaam, goed gehoekte voor- en achter-

hand, staat nog wat los met vrij dicht tegen 

elkaar staande voorpoten, goede voeten, 

goede wolfskleurige vacht, vlot en ruim 

grijpend gangwerk, tikje hoog aangezette 

staart. Fijne benaderbare reu die voor een 

Saarloos wat minder vrij mocht zijn. Prima 

gepresenteerd. Heet nog wat tijd nodig.

4. Uitmuntend

Royce-Kadin v.d. Kilstroom, 

Eigenaar E. Pauëlsen-van Hengst

2,5 jaar, mooie maat, mannelijk hoofd 

maar mag een tikje gestrekter zijn, mooie 

stop, correct gebit, mooie gele ogen, goed 

gedragen oor, mooie bovenbelijning met 

rechte rug, goed gehoekte voor- en ach-

terhand, prima lichaam, goede benen 

en voeten, goede bosbruine vacht, gaat 

vlot en ruim grijpend en goed gedragen 

staart.

Uitmuntend

Sir Brego v.d. Zevenhuizerplas, 

Eigenaar N.J. Roos

7 jaar, reu van mooi type met een manne-

lijk en wigvormig hoofd, mooi stop, pri-

ma gedragen oor, gele ogen, goede nek, 

rechte rug, goed gehoekte voorhand, pri-

ma lichaam, goede achterhand, zou iets 

stabieler kunnen, mooie wolfsgrauwe 

vacht, goed soepel gangwerk, tikje los, in 

rust goed en in het gaan nog acceptabel 

gedragen staart. 

Uitmuntend

Kalyke, Eigenaar M. Barinova

4 jr. hond van goed type, mannelijk 

hoofd, zou een iets nadrukkelijker wig-

vorm mogen hebben en een tikje na-

drukkelijker hoofd, goed gedragen oren, 

voldoende geel oog, schaargebit, goede 

nek- en ruglijn, prima body, goed gehoek-

te voor- en achterhand, goede benen en 

voeten, mooie wolfsgrauwe vacht, gaat 

vlot, rustig Saarloosgedrag.

Zeer goed

Droom over Rosenwolf, 

Eigenaar A. Fielmich

Forse reu van heel mooi type. Mooi man-

nelijk hoofd met goede wigvorm, gele 

ogen, correct gebit, mooi gedragen oren, 

mooie nek, rechte rug, prima lichaam, 

goed gehoekte voor- en achterhand, goe-

de benen en voeten, mooie stand, mooie 

wolfsgrauwe vacht, ruim grijpend soe-

pel gangwerk, vriendelijke hond die met 

geen mogelijkheid toestaat dat men zijn 

testikels voelt. Hond zou een dikke U ver-

dienen als dat goed was, maar vandaag 

niet.

Zeer goed

Orfeo, Eigenaar E. Rademaker

3 jaar oude reu van goede maat, manne-

lijk hoofd met goede verhoudingen, zou 

iets voller onder de ogen kunnen zijn 

zodat de wigvorm iets beter wordt, tikje 

zware stop, correct schaargebit, goede 

nek en rechte rug, gestrekt lichaam, goed 

gehoekte voor- en achterhand, rechte 

benen en goede voeten, zeer donkere 

wolfsgrauwe vacht met wat tan ateke-

ning, goed ruim grijpend gangwerk, in 

rust goede staartdracht, in actie wat ge-

tordeerd.

Goed

Drom Dodge Djempol Bastaja, 

Eigenaar N.A.D. Zwaagman

Absent

Brand Tunka v.d. Zevenhuizerplas, 

Eigenaar E.C. Geluk

Absent

Kampioensklasse 
reuen/Champion class 
males

Jon Snow Kami v.d. Zevenhuizerplas, 

Eigenaar E. Pauëlsen-van Hengst

4 jaar, reu van mooi type en mooie 

maat, zeer mannelijk hoofd met goede 

wigvorm, goed gedragen oren, goed ge-

plaatste gele ogen, correct gebit, hele 

mooie bovenbelijning, prima lichaam, 

prima gehoekte voor- en achterhand, 

goede beenstand, mooie voeten, mooie 

wolfsgrauwe vacht, ruim en soepel gang-

werk, achterin tikje los, typisch Saarloos 

gedrag, vriendelijke reu. 

1. Uitmuntend

Beer, Eigenaar J. Helbers

4 jaar, reu van een heel mooi type, schit-

terend wigvormig hoofd, correct gebit, 

prima geplaatste gele ogen, hele mooie 

bovenbelijning, prima lichaam, mooi 

lichaam, goed gehoekte voor- en ach-

terhand, mooie rechte benen, goede 

voeten, mooie wolfsgrauwe vacht, prima 

ruim grijpend gangwerk, laat zich onder 

protest prima betasten. 

2. Uitmuntend
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Teven/Females
Keurmeester Mark Wibier

Jongste puppyklasse 
teven/Minor puppy 
class females

Sigyn’s Devotion Völuspa des Terres 

du Valhalla, Eigenaar M. Gebhart

4 maanden. Al krachtig ontwikkelde 

pup van goed rastype, goed gevormd 

hoofd, cor. aangezette oren, matige 

stop, goede ogen, schaargebit, cor. 

hoekingen, prima hals- en rugbelij-

ning, goede borst, krachtig bot, prima 

puppy gangwerk, goed ringgedrag. 

1. Veelbelovend 

Puppyklasse teven/
Puppy class females

Aiyana, Eigenaar S.K. Kellaert

7 maanden. Al uitstekend ontwikkel-

de teef van goed type, goed hoofd, oog 

en oren en stop, schaargebit, prima 

hoekingen voor en achter, uitstekende 

hals/rug belijning, goede borst, krach-

tig bot, goede voeten, cor. aangezette 

en gedragen staart, prima gangwerk 

voor leetijd, prima- en open gedrag. 

1. Veelbelovend

Misty, Eigenaar M. Höster

7 maanden. Al goed ontwikkelde teef, 

goed type, prima hoofd, oog, oren en 

stop, schaargebit, voldoende hoekingen, 

goede hals en rug, al prima ontwikkelt 

lichaam met krachtig bot. Goede voeten, 

goede staartdracht in stand en beweging, 

goed puppy gangwerk, goed open ge-

drag.

2. Veelbelovend

Jeugdklasse teven/
Youth class females

Enjoy Chloe Elok Bastaja, Eigenaar O. 

van Lierop

10 maanden. Uitstekend rasbeeld, al pri-

ma ontwikkeld voor leetijd, fraai hoofd 

Veteranenklasse 
reuen/Veteran class 
males

Bersifat Anak Una Neshoba, 

Eigenaar M.J. Aben

12 jaar, voor leetijd in fantastische con-

ditie, mooi type, mooi mannelijkk hoofd, 

stop mag iets vloeiender, goede ogen, 

prima gedragen oren, mooie nek, nog 

bijna rechte rug, prima lichaam, goed 

gehoekte voor- en achterhand, krachtige 

benen voor, achter toont hij zijn leetijd 

iets, goede bosbruine vacht, gaat nog als 

een jonge kerel, alleen achter zie je zijn 

leetijd. 

1. Uitmuntend

Dafydd Dai Declan Cara Mo Anam, 

Eigenaar M.R. van Nimwegen

12 jaar, gestrekte reu van prima type met 

prima gevormd hoofd, prima gedragen 

oren, goede oogkleur, goede nek, laat 

in de rug zijn leetijd zien, goed gehoek-

te voor- en achterhand, staat als gevolg 

van zijn leetijd niet helemaal meer sta-

biel voor en achter, goede wolfsgrauwe 

vacht, voor zijn leetijd nog prima condi-

tie, in aanleg goed gangwerk, maar toont 

zijn leetijd.

2. Uitmuntend

Mario River Della Lupa, 

Eigenaar T. Horst

8,5 jaar, reu van goed type, wigvormig 

hoofd, tikje breed gedragen oor, voldoen-

de geel oog, tang gebit, goede nek, rug 

niet helemaal meer strak, goed lichaam, 

goed gehoekte voor- en achterhand, 

krachtige benen, goede voeten, goede 

wolfsgrauwe vacht, prima ruim grijpend 

gangwerk, achter een tikje los, vriendelij-

ke open hond. Vanwege het gebit een zg.

3. Zeer goed

Byela van Riva Odin Thorgal, Eigenaar 

I.M. Pompen

Absent

Keurverslag KCM 2021 
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en uitdrukking, gebit sluit niet optimaal 

(op deze leetijd nog acceptabel), prima 

hoekingen, goede hals/rug belijning, goe-

de croup.  cor. staartdracht, goed lichaam 

met krachtig bot, goede voeten, soepel 

gangwerk, gereserveerd in gedrag.

1 Uitmuntend

Enjoy Trixie Elok Bastaja, 

Eigenaar A.V. Houtkamp

10 ½ maand. Vrouwelijk totaalbeeld, 

mooi rastype, uitstekend hoofd, ogen- 

oren. Rastypische uitdrukking, schaar-

gebit, goede hoekingen, prima hals- rug-

belijning, goede croup en staart, goed 

botwerk, goede borst, rastypische bewe-

ging met goede paslengte en stuwkracht, 

gereserveerd gedrag. 

2. Uitmuntend

Khalibisnya Maginwulf Rise and 

Shine, Eigenaar L. Mélon

Een jaar. Krachtig ontwikkelde teef, nog 

voldoende vrouwelijk, krachtig hoofd 

met goede ogen en oren, lippen zouden 

moeten aansluiten, mooie expressie, 

goede hoekingen, hals, prima rug, goede 

borst, stevig bot, goede staart, ruim en 

vlot gangwerk, in komen en gaan nog wat 

ongecoördineerd. Prima gedrag.

3. Uitmuntend

Suki, Eigenaar I. Peper

Negen maanden. Bosbruine teef met vol-

doende type, voor betere verhoudingen 

is meer beenlengte gewenst. Goed hoofd 

oog en oren. Goede hoekingen, goede 

hals en rug, cor. aangezette en gedragen 

staart, stevig bot, soepel gangwerk, onze-

ker in gedrag.

4. Zeer goed

Danika Dakari Villa della Lupa, 

Eigenaar P.G. van Woerkom

Bijna 14 maanden. Goed rastype, vrou-

welijk totaalbeeld, goed hoofd, oog en 

oren. Schaargebit, goede hoekingen 

voor en achter, goede hals/rug belijning, 

goede croup en staart, voldoende ont-

wikkeld in lichaam, beenlengte kon wat 

langer, goede borst, goed botwerk, prima 

gangwerk.

Zeer goed

Enjoy Mazikeen Elok Bastaja, 

Eigenaar J.L.M. Gerritsen

10 maanden. Vrouwelijk totaalbeeld, 

toont goed rasbeeld, maar in vergelijking 

tot haar leetijd nog weinig substantie, 

fraai hoofd en uitdrukking, schaargebit, 

goede hoekingen, uitstekende hals- en 

rugbelijning, goed botwerk, moet in li-

chaam, vooral borstpartij, meer ontwik-

kelen, kan zich goed bewegen maar is 

nog jeugdig los.

Zeer goed

Tussenklasse teven/
Intermediate class fe-
males

Harawyn Polderwolf Fairy Yoko, 

Eigenaar E.J.A. van der Molen

2 jaar. Goed rastype, goed gevormd hoofd, 

cor. aangezette oren, goede ogen, schaar-

gebit. Door haar angst is ze onvoldoende 

beoordeelbaar in stand en beweging. Op-

tisch gezien goed botwerk, toont goede 

vachtstructuur. 

Niet te beoordelen

Fokkersklasse teven/
Breeder class females

Phelicia Del Urlando Lupo, 

Eigenaar S. Schoondermark

22 maanden. Aantrekkelijk rasbeeld, goed 

aangezette oren, mooi hoofd, schaargebit, 

uitstekende hoekingen, goede hals- en rug-

belijning, goed ontwikkeld lichaam, goed 

aangezette en gedragen staart, stevig bot, 

goede vacht, goed gedrag en gangwerk.

1. Uitmuntend, Beste teef, CAC.

Oda Ostar of Wolfs Whisper, 

Eigenaar A. Lambaerts

6 jaar. Uitstekend rastype, krachtige teef 

wat geaccentueerd wordt door een paar 

coronakilo’s, fraai hoofd en uitdrukking. 

Schaargebit, cor. hoekingen voor en ach-

ter, goede hals rugbelijning onder invloed 

van conditie, goede staart, goed botwerk, 

rastypisch gangwerk met goede paslengte 

en stuwkracht, goed gedrag. Op basis van 

type uitmuntend.

2. Uitmuntend

Sagirah Lobo de la Luna Llena, 

Eigenaar S.J.C. de Vries

4 jaar. Prima rastype, goed gevormd 

vrouwelijk hoofd, goede ogen, oren. 

Schaargebit, voldoende hoekingen, hals 

van passende lengte, goede rugbelijning, 

goed lichaam, prima bot, goede borst, 

kan soepel bewegen. In goede conditie 

na haar nest, vacht van goede structuur. 

Op basis van type uitmuntend.

3. Uitmuntend

Elnora v.d. Scheldeschorre, 

Eigenaar C. de Graaf

Twee jaar, krachtige teef, goed hoofd oog 

en oren, tanggebit, voldoende hoeking 

voor, sterker gehoekt achter, voldoende 

nek, rug onvoldoende vast in stand en 

beweging, stevig bot, lichaam met veel 

substantie, goede staart, goede vacht, 

gangwerk onvoldoende in balans het-

geen geaccentueerd wordt door onvol-

doende droge conditie. Schuw gedrag. 

Goed

Harawyn Polderwolf Baby Willow, 

Eigenaar E.J.A. van der Molen

5 ½ jaar, stevige teef, mooi hoofd en uit-

drukking, krap schaargebit, goede hoe-

kingen, goede hals, rug moet vaster zijn, 

goede staart, goed botwerk waarbij de 

beenlengte onvoldoende is, goede vacht, 

kan zich goed bewegen, wat schuw in ge-

drag.

Goed

Nadie Lobo de la Luna Llena, 

Eigenaar S.J.C. de Vries

Twee jaar. Optisch gezien toont ze goed 

type, goed tevenhoofd met krap scha-

rend gebit, uitgehaarde vacht lijkt van 

goede kleur en structuur, optisch gezien 

goede hoekingen. Door haar gedrag is 

het gangwerk en een betere standbeoor-

deling helaas nog niet mogelijk.

Niet te boordelen

Howling by Moonlight Ryoji Aura, 

Eigenaar K. Wijns

Absent
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Open klasse teven/
Open class females

Mischka of Wolfs Whisper, 

Eigenaar A. Lambaerts

7 jaar. Aantrekkelijk rastype, vrouwelijk 

totaalbeeld. Fraai hoofd met correcte 

ogen en oren, mooie uitdrukking, schaar-

gebit. Correcte hoekingen, goede hals, 

voldoende vast in rug in stand en bewe-

ging. Prima lichaam en bot. Rastypisch 

gangwerk.

1. Uitmuntend. Reserve CAC.

Estrella v.d. Scheldeschorre, 

Eigenaar D.A. Rijkers

2 jaar. Aantrekkelijke teef, mooi rastype, 

harmonisch gebouwd. Expressief hoofd, 

schaargebit, uitstekende hoekingen voor 

en achter, krachtige hals die goed over-

gaat in prima rugbelijning. Goed bot en 

voeten. Rastypisch, soepel gangwerk. 

Fijn gedrag.

2. Uitmuntend

Harawyn Polderwolf Cute Meagan, 

Eigenaar E.J.A. van der Molen

4 jaar. Mooi rastype, goed in verhouding, 

aantrekkelijk hoofd, mooie expressie, 

schaargebit. Uitstekende hals/rug belij-

ning, goed lichaam en borst, prima bot-

werk, goede voeten en staart. Rastypisch 

en vloeiend gangwerk waarin ze zich her-

pakt en haar kwaliteiten toont.

3. Uitmuntend

Odinblood Managarm des Terres du 

Valhalla, Eigenaar M. Gebhart

3 jaar. Krachtige teef van goed ras- en ge-

slachtstype. Prima hoofd, oog en oren, 

mooie uitdrukking, schaargebit, correc-

te hoekingen, goede hals/rug belijning, 

goede borst- en borstkas, stevig bot, goe-

de staart, goed uitgrijpend soepel gang-

werk. 

4. Uitmuntend

Sol-Kadin v.d. Kilstroom, 

Eigenaar B.L.S. Diephuis

2 ½ jaar. Aantrekkelijk rastype. Cor. ver-

houdingen in lichaam, goed oog en oren, 

middelbruin oog, schaargebit. Uitste-

kend lichaam, prima hoekingen, vloeien-

de hals/rug belijning, goede borst, goede 

staart in stand en beweging. Rastypisch 

eficiënt gangwerk, goed gedrag.

Uitmuntend

Eayla v.d. Scheldeschorre, 

Eigenaar T. Horst

2 jaar. Prima rastype, vrouwelijk totaal-

beeld, mooi hoofd, oog, oren en uitdruk-

king, schaargebit, goede hoekingen, 

goede hals/rugbelijning, goed lichaam, 

goed bot, goede staart, van opzij gezien 

correct gangwerk, in komen en gaan wat 

nauw. Goed gedrag.

Uitmuntend

Salo, Eigenaar N. de Boer

4 jaar. Stevige teef, prima rastype, mooi 

hoofd, mooi oog en oren, goede uitdruk-

king, schaargebit, goede hoekingen voor- 

en achter. Goede hals- en rugbelijning, 

goed lichaam dat iets droger in conditie 

zou mogen zijn, uitstekend bot, goede 

staart, temperamentvol in gangwerk, 

toont goede paslengte en stuwkracht. 

Goed gedrag en omgang. 

Uitmuntend

Phobos, Eigenaar F.E. Timmerman

Stevige teef, prima rastype, goed ge-

vormd hoofd met breed gedragen oren. 

Goede ogen en stop, schaargebit, prima 

hoekingen, goede borst, stevig lichaam 

met veel substantie, stevig bot, buiklijn 

niet meer optimaal, opgetrokken na nest 

hetgeen de uiterlijke belijning in stand en 

beweging enigszins schaadt. Goed gang-

werk, goed gedrag. 

Uitmuntend

Segunda Lobo de la Luna Llena, 

Eigenaar L. Vink

2 jaar. Vrouwelijk totaalbeeld, goed ras-

type, vrouwelijk hoofd met ietwat hoog 

gedragen oren, schaargebit, uitstekende 

hoekingen, uitstekend lichaam en borst, 

goed bot, goede staart, goede vacht-

structuur, soepel en goed uitgrijpend 

gangwerk, waarbij het hoofd een fractie 

hoog gedragen wordt. Fijn gedrag.

Uitmuntend

Drom Bugattie Djempol Bastaja, 

Eigenaar N. van der Burg

3 jaar. Krachtige teef die voor betere ver-

houdingen in lichaam meer beenlengte 

moet hebben. Goed hoofd, oog, oren, 

schaargebit, voldoende hoekingen, goe-

de hals/rug lijn. Lichaam met wat veel 

substantie, zou wat droger mogen zijn. 

Beweegt met voldoende paslengte en 

stuwkracht.

Zeer goed

Bree-Zazou Loup Hivernal, 

Eigenaar A. Wennekers

Bijna 5. Goed rastype, prima verhoudin-

gen in lichaam, goed hoofd, laag gedra-

gen oren, schaargebit. Wat weinig stop, 

goede ogen, voldoende hoekingen, 

voldoende substantie in lichaam, goed 

bot, goede staart, gaat met voldoende 

paslengte en stuwkracht. Goed gedrag.

Zeer goed

Vaiana Tala Sweet Lake Diamond, 

Eigenaar J. Oostdam

Bijna 3 jaar. Teef met voldoende rasty-

pe, goede ogen, oren wat laag gedragen, 

tanggebit, matige hoekingen, wat korte 

hals, stevig lichaam dat onvoldoende 

droog in conditie is. Goed bot, goede 

staart, gaat met voldoende paslengte 

en stuwkracht. Gedraagt zich niet rasty-

pisch.

Goed

Ylva-Kadin v.d. Kilstroom, 

Eigenaar W. de Wit

2 ½ jaar. Mooi hond die echter inlichaam 

en hoofd een aantal rastypische kenmer-

ken mist. Goede schedel met wat korte 

voorsnuit. Middelbruin oog, schaargebit. 

Toont wat kort in lichaam. Voldoende 

hals, goede rug, goede staart. Beweegt 

met korte paslengte. Achter wat onsta-

biel. Vriendelijk gedrag.

Goed

Accidentally in Love There You Go, 

Eigenaar E. Versnel

2 ½ jaar. Uitstekend rastype. Vrouwelijk 

totaalbeeld met goede verhoudingen in 

lichaam. Goed hoofd, oog- en oren. Op-

tisch gezien goede hoekingen. Goed bot. 
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Goede staart. Door haar angstige gedrag 

is haar gebit niet beoordeelbaar, noch 

een goede standbeoordeling, kan goed 

lopen maar niet beoordeelbaar.

Niet te beoordelen

Sansa Stark v.d. Zevenhuizerplas, 

Eigenaar I.J. van der Horst

Absent

Fjalla-Kadin v.d. Kilstroom, 

Eigenaar E.C. Geluk

Absent

Jiminy, Eigenaar K. Wijns

Absent

Kampioensklasse 
teven/Champion class 
females

Ookami Kodomo Let’s Go To Asgard, 

Eigenaar M. Gebhart

6 jaar. Krachtige teef van goed type. 

Goede lengte in lichaam maar zou graag 

meer beenlengte wensen. Expressief 

hoofd. Schaargebit. Goede hoekingen, 

goede hals, voldoende sterk in rug. Prima 

achterhand. Lichaam met veel substan-

tie, goede borst, vacht van juiste kleur en 

structuur. Stevig bot, voeten zouden wat 

sterker mogen zijn. Goed gangwerk. 

1. Uitmuntend

Veteranenklasse 
teven/Veteran class 
females

Byorka Una Neshoba, 

Eigenaar A. Lambaerts

12 jaar. In excellente conditie geshowd. 

Uitstekend rastype, fraai hoofd met 

goede oren en prima ogen voor leetijd. 

Schaargebit. Evenredige hoekingen voor 

en achter. Uitstekend lichaam met goede 

borst. Stevige botten. Goede vacht, goe-

de staartdracht, voor leetijd goed uitgrij-

pend soepel gangwerk.

1 Uitmuntend, Beste veteraan

Azrah Lingua di Terra del Lupo, 

Eigenaar N. de Boer

10 ½ jaar. Mooi rastype. Vrouwelijk to-

taalbeeld. Expressief hoofd. Goede ogen 

en oren, schaargebit, prima hoekingen 

voor en achter. Mooie hals/rug belijning. 

Ietwat sterk afvallende croup waardoor 

staartdracht en balans in gangwerk wat 

onder druk komt te staan. Goede borst. 

Goede botten en voeten. Goed uitgrij-

pend gangwerk en veel stuwkracht. Fijn 

temperament. 

2. Uitmuntend

Bibianna Jantarowa Wataha, 

Eigenaar S.J.C. de Vries

8 ½ jaar. Goed rastype. Nog voldoen-

de geslachtstype. Stevig hoofd met 

voldoende stop, goede ogen en oren, 

schaargebit. Goede hoekingen. Substan-

tierijk lichaam, krachtige bo tten, mag 

wat sterker in de polsen, goede hals/rug 

belijning in beweging, goede staart. Be-

weegt met goede paslengte en voldoen-

de stuwkracht.

3. Zeer goed.
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Outcrosskeuringen 19 juni en 14 juli 2021
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Met 3 x 100 gram voer naar keuze 

+ SAMPLE 3in1 cranberry koekjes 

+ SAMPLE schapenvet bonbons 

incl. spaarkaart en infoboekje. 

Naam: ___________________________________________________

Adres: ___________________________________________________

PC/Woonplaats: ______________________________________

Telefoon: ______________________________________________

e-mailadres: ___________________________________________

  puppy 

  adult

  lam&rijst

   diner

  senior

  high energy

  giant

  GEPERST KIP (bio cert.)

  geperst mini

   geperst adult  

  geperst lam

   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

Ontvang gratis 

probeerpakket:

Maximaal 1 pakket per gezin. 

In het outcrossprogramma wordt 
onder streng gecontroleerde 
voorwaarden druppelsgewijs 
nieuw bloed in onze populatie in-
gebracht. Zo houden we het ras 
gezond en de inteelt beheersbaar. 

Foto’s: Ineke Pompen en Johan Berends.

Er was weer veel werk aan de winkel. De 

pups van Bliss en Emani werden in juni 

gekeurd, Willows pups waren in juli aan 

de beurt.  Het was een tussentijdse keu-

ring voor de eerste generatie NID pups 

van Bliss en Timber en de 2e generatie 

van Emani en Horzel. Voor de 2e generatie 

pups Working Husky  van Willow en Malik 

ging het om de eindkeuring.  Het waren 

allemaal zonder uitzondering vriendelij-

ke en mooie honden, die een positieve 

bijdrage kunnen leveren aan een gezonde 

genenvariatie die onze populatie zo nodig 

heet. Van Willows nakomelingen  werden 

aan het eind van de keuringsdag 8 hon-

den toegelaten. In overleg met de eige-

naren zal een schema worden opgesteld 

wanneer deze honden gedoceerd zullen 

worden ingezet  voor de fokkerij.

De selectiecommissie en de eigenaren 

van de honden hadden het er maar druk 

mee. In totaal moesten 21  jonge honden 

worden gekeurd. Het resultaat mocht er 

zijn. Jarenlang zorgvuldig selecteren en 

fokken zal hopelijk zijn vruchten op de 

lange termijn afwerpen.  Een gezonder en 

gevarieerder genenpakket, daar doen we 

het allemaal voor.

We weten dat het outcrossprogramma 

veel tijd kost waarbij ons geduld soms 

enorm op de proef wordt gesteld. Maar 

we zijn op de goede weg. Dat bewijst dit 

resultaat. In het verleden moest er soms 

worden bijgestuurd, zoals een foklijn die 

moest worden stopgezet. Helaas kent 

elke fokkerij tegenslagen, maar we ne-

men deze beslissingen in het besef dat de 

gezondheid van de honden altijd voorop 

dient te staan. 

Het is opvallend hoe snel het rastype van 

de Saarlooswolfhond weer teruggefokt is. 

Dat was ons al voorspeld door genetici, 

maar we kunnen nu met eigen ogen zien 

dat de 2e generatie outcross al veel op de 

Saarlooswolfhond lijkt, ook qua karakter 

en gedrag.  In de 3e generatie zal er  nog 

minder verschil zijn.

Het waren leuke en ontspannen dagen 

met enthousiaste pupeigenaren. Ieder-

een genoot volop om al dat jonge spul te 

zien. De keurverslagen zijn te vinden op 

de website. In oktober is er nog een  tus-

sentijdse keuring van de 2e generatie NEH 

pups van Ziva en de eindkeuring van de 

3e generatie ZWH pups van Shanti. Daar 

verwachten we ook veel van en we zullen 

er natuurlijk over berichten in het volgen-

de clubblad.  



Door Robbert Zaadnoordijk 

Met Anne, Jelle, Lieke en natuurlijk Kaya.

18 jaar geleden is mijn liefde voor 
het ras Saarlooswolfhond ont-
staan. We waren met onze, toen 
nog  jonge kinderen, in dierenpark 
Rhenen. Ik kwam een ouder stel 
tegen met twee Saarlooswolfhon-
den en ik was direct verkocht. Wat 
een prachtige, trotse beesten en 
hoe mooi is dat gereserveerde ge-
drag. Mijn grote wens was om een 
hond aan ons gezin toe te voegen. 
Anne daarentegen was er toen nog 
niet aan toe. Mijn enthousiasme 
voor een Saarloos moest dus nog 
even in de koelkast.

Negen jaar later, de kinderen een stuk 

ouder en het leven wat beter op de rit, 

wakkerde het vlammetje voor een hond 

weer aan. Mijn voorkeur ging nog steeds 

uit naar een Saarloos. Anne vond dat al 

snel een enorm beest. Om een beter ge-

voel te krijgen bij de grootte en het karak-

ter van het ras zijn we op bezoek gegaan 

bij Johan en Marianne, die ons mee heb-

ben genomen in het wel en wee van het 

houden van een Saarloos.  Uiteindelijk in 

de auto hebben we toen besloten dat we 

graag een teefje zouden willen. Marianne 

heet ons in contact gebracht met Karin 

en Robert van kennel Karolottes waar 

Pleun een nestje zou krijgen. We waren in 

Egypte op vakantie toen we te horen kre-

gen dat er ook voor ons een pup bij zat. 

Het was sowieso een teefje en het was 

nog maar de vraag of het een bosbruine 

of wolfsgrauwe zou worden, aangezien 

we afhankelijk waren van de keuze van 

een ander. Voor ons maakte het niets uit.  

Uiteindelijk werd het Kaya, een mooie 

bosbruine pup met een uitzonderlijk en-

thousiast karakter.  

Toen we dachten dat het opvoeden van 

twee kinderen een uitdaging was, had-

den we nog geen idee hoe uitdagend het 

kan zijn om een Saarloos op te voeden. 

De hoeveelheid sokken, schoenen,  tas-

sen en ander los liggende spullen die 

door Kaya vakkundig zijn versnipperd, 

zijn legio. Daarna altijd schuldbewust op 

haar mat liggend met een blik van: ik kan 

er echt niks aan doen, hoor!

Kaya was al heel vroeg snel van begrip. 

Tijdens de puppycursus had ze al snel 

door dat er een volgorde was waarin de 

opdrachten moesten worden uitgevoerd 

en als dat dan was afgelopen dat je dan 

wat lekkers kreeg. Dus wat deed Kaya? 

Alle aangeleerde opdrachten in een trits 

achterelkaar uitvoeren en dan verwach-

tingsvol naar de zak met trainingsnoep-

jes van het baasje gaan zitten kijken.  

Ze is uiteindelijk opgegroeid tot een soci-

ale aanhankelijke kroelkont die als groot-

ste hobby heet om in de meest onmo-

gelijke houdingen uren te slapen. Als het 

haar past komt ze even bij je langs voor 

een aai of een knufel. Wandelen met 

meerdere gezinsleden vindt ze altijd een 

feestje, maar soms is gewoon zakelijk je 

behoete doen, bij slecht weer, ook goed 

genoeg. Ze vindt het heerlijk om met an-

dere honden te spelen, maar blijt wel al-

tijd een dominante tante. 

Als het niet gaat zoals zij vindt dat het 

moet gaan dan laat ze dat duidelijk we-

ten, maar altijd met respect (heet ze 

denk ik van haar moeder). Vreemde men-

sen blijven een uitdaging voor haar, al is 

ze na bijna acht jaar wel zover dat, als het 

bezoek gewoon gaat zitten, er wel mee 

te dealen is. Mensen die Kaya kent daar-

Als het niet gaat zoals zij vindt 

dat het moet gaan dan laat ze 

dat duidelijk weten

We waren in Egypte op vakantie 

toen we te horen kregen dat er 

ook voor ons een pup bij zat
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De stamboom van Karolottes Phoebe Penelope Pax 
Roepnaam Kaya *19-06-2013



KAROLOTTES PHOEBE PENELOPE PAX

LEROUX KADIN V.D. KILSTROOM

AIKO TAKODA 

UNA NESHOBA
HONEHE

DUET DOLCE 

DE LOUBA-TAR

BELLA LOTTE 

TERRA LOUPA

KAROLOTTES HELENA PLEUN

entegen worden luid jankend ontvangen 

en dan wordt er door haar bij iedereen in 

het huis duidelijk gemaakt dat er iemand 

terug is bij de roedel. Het is ieder week-

einde weer geweldig als de kinderen, nu 

21 en 19 jaar, terugkomen van hun stu-

dieadres. De blijdschap en het enthou-

siasme waarmee zij worden onthaald is 

ongekend en soms zo ontroerend. Kaya 

is geen makkelijke eter. Dat heet  ze 

waarschijnlijk van haar vader Lazlo, waar 

ze wel meer gelijkenis mee heet . Soms 

een paar dagen niet en dan een periode 

vol enthousiasme. Een mooiere en lie-

vere hond hadden we ons niet kunnen 

wensen. Dat het ook een eigenwijze, on-

deugende, autistische en slecht horende 

sodemieter kan zijn, hebben we 

graag voor lief.

Een mooiere en lievere hond 

hadden we ons niet kunnen 

wensen
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Door: Ineke Pompen

Op de clubdag van een paar weken 
terug heb ik met een paar mensen 
gesproken die aan het bekijken 
waren of een Saarloos wat voor 
hen was. Het blijt dan een moei-
lijk evenwicht tussen alle K-stre-
ken uitgebreid toelichten maar 
ook vertellen dat dit de beste en 
leukste en slimste en uiteraard 
mooiste honden ever zijn. 

Nog wel een momentje
Want dat uiterlijk is in principe waarom 

we er allemaal voor gevallen zijn, denk 

ik. Sterker nog, ik sprak Jan en Carla die 

vertelden dat ze oprecht verbaasd zijn als 

ze samen met Logan mensen passeren 

en die maken GEEN opmerking over hoe 

mooi Logan is. 

En als ik zie dat er die dag tientallen intac-

te reuen en teven, met heel veel vreemde 

mensen eromheen die soms ook nog the 

AUDACITY hebben om aan je gebit en/

of ballen te zitten, zonder incident met 

elkaar de dag doorbrengen, dan ben ik 

echt trots op de Saarloos en snap ik niet 

dat je nog naar een ander ras wil kijken. 

Dat gezegd hebbende….wij hebben echt 

iedere dag nog wel een momentje – in de 

keuken – met uitlaten -bij het stofzuigen 

etc. – waarop ik me realiseer dat dit niet 

een ras voor iedereen is. Aeghir is bijna 7 

maar ik voer nog dagelijks (!) een toneel-

stuk op voordat hij naar buiten wil. En bij 

iedere straat die we passeren, trekt hij als 

een gek naar rechts of links omdat dat de 

kortste weg terug naar huis is. Terwijl hij 

ook prima ONDER tafel op een vol terras 

kan liggen. Hij negeert alle andere hon-

den die langs lopen en pas als één van 

ons terugkomt van het toilet/afrekenen, 

komt hij ook omhoog en hangt zichzelf, 

al happend naar je gezicht (!) half op aan 

zijn riem omdat de roedel toch zeker 7,5 

minuut niet compleet was. Waarbij zijn 

vader nog net niet met zijn ogen rolt, het 

bijna hoofdschuddend aanziet en als het 

al te lang duurt een giga snauw geet om-

dat die kleine moet ophouden met die 

onzin en vooral normaal moet doen!!

Voor mij is er geen ander ras meer. Maar 

ik snap helemaal dat ze voor sommigen 

iets te veel EXTRA zijn.
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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

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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Algemene vereniging voor liefhebbers van Saarlooswolfhonden

Voor een gezonde 
Saarlooswolfhond 

met een fi jn karakter


