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Beste leden,

In de week waarin ik nadacht over wat ik zou schrijven in dit voorwoord, ver-

vielen de Corona-maatregelen, bliezen we allemaal 100 x van de weg af door 

Dudley, Eunice en Franklin, viel Poetin Oekraïne binnen en hadden we een gij-

zeling in Amsterdam. Er zijn weken waarin het saaier is, zeg maar.

Binnen de kynologie is het gelukkig iets rustiger maar ook nooit saai. Waar 

ik in mijn laatste stukje van 2021 nog iets zei over de plannen van de Raad 

met betrekking tot stimulering van de fokkerij van de Nederlandse rassen, is 

de portefeuillehouder die dit behandelde alweer gewisseld. We probeerden 

al een paar maanden (!) om hem bij te praten over onze outcross, maar begrij-

pen nu waarom het maken van een afspraak zo’n probleem was. Die afspraak 

wilden we combineren met een kennismaking met de nieuwe leden namens 

de Raad van Beheer in de outcrosscommissie, Wilma Roem en Erica Bakker, 

maar dat hebben we van de week zelf maar georganiseerd in de vorm van een 

online meeting. Daarmee is de selectiecommissie na het vertrek van Monique 

van Boxtel en Carel Canta weer compleet. 

Wilma zit als deelnemer ook in het opleidingstraject voor keursmeester van de 

Saarlooswolfhond dat we samen met de NVSWH organiseren. Een traject waar 

veel belangstelling voor is en waar Marianne en Jan vanuit het bestuur veel tijd 

in gestoken hebben. In verband met de Covid beperkingen kon dat de afgelo-

pen periode niet starten maar we gaan nu met volle kracht vooruit en komen 

wellicht over een paar maanden bij jullie terug omdat we op een gegeven mo-

ment ook ‘oefenhonden’ voor dit examen nodig hebben. Wordt vervolgd.

Ondanks Covid hebben we overigens vorig jaar niet echt stilgezeten. Dat kun je 

lezen in het jaarverslag 2021 in dit nummer. 

Ik wens jullie zoals altijd veel lees-

plezier!

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.

Vrj willige fokkerj  
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 bj zondere ras voor de 
toekomst te behouden. Word lid!

secretaris.avls@gmail.com

Onze doelstelling

Onze uitgangspunten
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Dekkingen en Geboortes

Geboortes

Bregjes nest 

Op zaterdag 4 december is in kennel Yu-

moja van Diana Rijkers een oepsnestje 

geboren van 10 pups. Eén reutje is later 

overleden. De 9 pups zijn 6 teefjes en 3 

reutjes, allen wolfsgrauw. De vader is 

Darwin di Terra del Lupa (Ibi), de moe-

der is Estrella van de Scheldeschorre 

(Bregje). Het nest is onderdeel van het 

outcrossprogramma. Alle pups hebben 

een baasje gevonden.

Pips nest

Sandra van Gaalen berichtte ons dat op 

15 december Aida (Pip) 7 stevige reut-

jes heet geworpen, allen wolfsgrauw. 

De gewichten varieerden van 535 tot 

610 gram. De vader is Kalyke (Loki). Het 

nest is onderdeel van het outcrosspro-

gramma. Alle pups hebben een baasje 

gevonden.

In december 2021 zijn 2 nesten geboren met 16 pups. We moeten nog even wachten op de pups 
van Maska en Beer tot eind maart. 

Dekkingen

Maska is gedekt

We kregen bericht van Carlo van Hal dat 

op 20 januari Karolottes Megan Noah 

(Maska) is gedekt door Cody (Beer). 

Een echo heet uitgewezen dat Maska 

drachtig is. De pups worden eind maart 

verwacht. Heb je interesse in een pup-

je? Neem dan contact op met Sjaron 

van Hal-Blokker.

Bregjes nest

Pips nest

Dekking Maska en Cody
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Als een droom

Onverwacht

Gewenst

Aan ons toevertrouwd

Perfect passend

Vonden we elkaar

Maakte je onze cirkel rond

We zaten in pittige tijden

Vol verwachting

Vol teleurstelling

Vol verdriet

Om jou dan weer te zien

Te voelen

Een natte snuit

Je zachte blik

Een lik

Een poot

Een hondenstreek

Je trok ons weer terug

En nam ons mee jouw wereld in

En die wereld is prachtig

Die wereld is mooi

Je sloot ons in jouw hart

En wij jou in de onze

Onze kinderen

Met al hun angsten

Een voor een

Als een vanzelfsprekendheid

Je gaf ze rust

Geborgenheid

Warmte

Veiligheid

We kleurden onze wereld samen in

En die werd adembenemend mooi

Jij

Wij

De kinderen

Je diergenoten

Als een kind zo blij met Souris

Dagen een lach van oor tot oor

Biche, genoemd naar jou

Omdat je sprong als een hinde

En ten slotte Kehinde

Bang voor ons, alle rust bij jou

Samen leven in onze cocon

Van liefde en warmte

Rust

Eerlijkheid

Verbondenheid

Speelsheid

Duidelijkheid

Vertrouwen

Een spiegel voor ieder in ons gezin

Mens en hond

En toen werd jouw wereld anders

En daarmee de onze

Je vertrouwen in ons

Op de proef gesteld

Doordat je steeds minder zelf kon

In jouw en onze dromen

Nog een jolly jumper

Verbonden

Intensiever

Wederzijdse afhankelijkheid

Steeds meer

Vertrouwen

In elkaar

Keuzes maken

Over grenzen heenkijken

Leren

Transformeren

Onvermijdelijk

Einde

Nu

Dank voor wat je ons leerde

Gegeven hebt

Onvoorwaardelijke liefde

Gevonden in jou

Louve

Louvi

Louva

Louvke

Lahja Kadin van de Kilstroom

Zonnestraal

Jolly jumper

Mikmak paddiewak

Verder zonder jou

Jij gaat jouw weg zonder ons

Wij onze weg hier zonder jou

Voor altijd in ons hart

Voor altijd bij ons

Voor altijd 

Door Maria Schipper en Marco van Veller

Voor Louve
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Naam:___________________________________________________

Adres:___________________________________________________

PC/Woonplaats: ______________________________________

Telefoon: ______________________________________________

e-mailadres:___________________________________________#

Mail deze bon naar : 

info@bfpetfood.nl 

of stuur naar: Biofood, 

Postbus 151 , 9200 AD Drachten

Ontvang gratis 
probeerpakket:

Maximaal 1 pakket per gezin. 

QR CODE HOND

met 3 x 100g natuurvoer naar keuze 

+ SAMPLE 3in1 cranberry koekjes 

+ SAMPLE schapenvet bonbons 

incl. spaarkaart en infoboekje. 

q puppy 

q adult

q lam&rijst

q  diner

q senior

q high energy

q giant

q geperst mini

q  geperst adult 

q geperst lam

q BIO KIP bio gecert.

q GEPERST ZALM graanvrij

q  Pup mini 

q  adult mini 

q sensitive mini 

q  control mini 

q  senior mini
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Het concept van een raszuivere hondenfokkerj
Deel 1

In 2008 maakte David Lévy ken-
nis met de Saarlooswolfhond. 
De Fransman was meteen ver-
kocht en begon een kennel, 
Khalibisnya Maginwulf, geheel 
gewijd aan zijn geliefde ras. 
Lévy deelt zijn kennis graag met 
anderen en hij heet uitgespro-
ken ideeën over de fokkerij. Zijn 
kritisch artikel “Het concept 
van een raszuivere hondenfok-
kerij” publiceren we in 2 delen. 
Hierbij deel 1.

Door:  David Lévy

Vertaling: Johan Berends

Raszuiverheid in de hondenfokkerij was 

(en is) oorspronkelijk voorbehouden 

aan honden die in een erkend stamboek 

staan ingeschreven. Het stamboek legt 

de stamboomgeschiedenis van het ras 

vast. Honden die in deze registers werden 

ingeschreven, hoefden echter niet per se 

verwant te zijn. Ze werden alleen gedo-

cumenteerd. Het was niet ongebruike-

lijk dat bij sommige honden de melding 

“zonder bekende oorsprong” werd geno-

teerd. In Frankrijk werden stambomen 

lange tijd door de fokker zelf met de hand 

geschreven. De Société Centrale Canine 

heet daar een stempel op aangebracht 

om te bevestigen dat de overgeschreven 

informatie in overeenstemming was met 

het boek van de oorsprong van het ras. 

Maar na verloop van tijd verschoof de be-

tekenis van “zuiver ras” steeds meer naar 

zoiets als “zuiverheid” en “besmetting” 

dat, genetisch gezien, niets betekent. 

De oorsprong van het 
woord stamboom

Het woord stamboom verscheen in het 

Engels (pedigree) als ‘pee de Grewe’ dat 

weer afkomstig is van het Franse ‘pied de 

grue’ (poot van de kraanvogel). De stam-

boom lijkt op de pootafdruk van deze vo-

gel om de vertakkingen van een afstam-

ming aan te geven. De stamboom is het 

belangrijkste document als het gaat om 

raszuiverheid in de hondenfokkerij.

Bestaan er 
rasspeciieke genen?

Nee, er zijn geen genen die “horen” bij 

een ras. Honden zijn allemaal opge-

bouwd uit hondengenen. Er zijn geen 

“Saarloos” genen, “Labrador” genen etc. 

Raszuiverheid betekent genetisch niets, 

omdat alle honden hondengenen heb-

Pee de grewe

David Lévy

Raszuiverheid betekent 

genetisch niets
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ben. De DNA databank Embark kan met 

een algoritme wel rassen identificeren 

die betrokken zijn geweest bij de geneti-

sche samenstelling van een hond uit een 

kruising. Hoe? Door vaak dezelfde patro-

nen, verdelingen en kleine verschillen in 

het DNA te vinden in een bepaald ras of 

afstamming. Maar zeker niet door “hon-

denras”-genen te identificeren. Je kunt 

daarom de resultaten in Embark niet zien 

als een bevestiging van een raszuivere 

hond.

Wanneer zjn honden 
“raszuiver”?

In feite wanneer de oficiële hondenin-

stanties dat besluiten, omdat de regels 

om de zuiverheid van een ras vast te stel-

len, afhangen van de mening van specia-

listen en niet van genetica. De regels van 

een hondenvereniging of een kennelclub 

zijn willekeurig en gebaseerd op het be-

grip “onzuiver.” Pas als de ongewenste 

genen (de “onzuiverheden”) voldoende 

zijn weggefokt, zal het ras door puristen 

worden geaccepteerd. Dit helpt niet mee 

selectiestrategieën te ontwikkelen om de 

genetische diversiteit te behouden.

Kun je de 
genenverhouding van 
een outcrosshond 
voorspellen?

Met eenvoudige genetica kunnen we 

voorspellen welk deel van de genen een 

outcrosshond krijgt. Een kruising tussen 

ras A en ras B levert A-B nakomelingen 

op. De pups hebben 50% genen van ras 

A en 50% genen van ras B. Bij een terug-

kruising op ras A, zullen de pups gemid-

deld 75% genen van ras A en 25% genen 

van ras B hebben. Bij meer terugkruisin-

gen op ras A loopt dit op naar ongeveer 

87-12 en 93-6 procent. Door meer terug 

te kruisen op ras A gaat de genetische 

diversiteit van de eerste kruising steeds 

meer verloren.

Behouden rassen 
hun oorspronkeljke 
genenpool in de 
loop der tjd?

Voor degenen die de ‘raszuivere’ ideo-

logie aanhangen, voor degenen die ge-

loven dat een gesloten populatie veilig 

is voor ziekten die alleen van buitenaf 

kunnen komen, zou ik zeggen: bedenk 

dat een ras met zogenaamde stamou-

ders begint. Alle honden in het ras zijn 

aan deze stamouders verwant. Genen 

uit die oorspronkelijke genenpool gaan 

met elke generatie verloren door inteelt. 

Dit is het gevolg van selectie en geneti-

sche drit. (zie AVLS clubblad 2021 editie 2, 

Roxy Bergsma over genetische drit, red.) 

In elke volgende generatie zullen er meer 

genen verloren gaan. De genenpool van 

de nakomelingen zal dus steeds minder 

lijken op die van de oorspronkelijke sta-

mouders.

Wat bljft er van een 
ras over als 10, 25 of 
zelfs meer procent van 
de originele genen weg 
zjn?

Is een Saarlooswolfhond met slechts 

70% van de originele genen nog wel een 

Saarloos? Als jouw Saarloos 80% van de 

oorspronkelijke  genen heet, maar ande-

re honden slechts 70%, is jouw hond dan 

“beter”? Hoeveel van de oorspronkelijke 

genenpool mag je verliezen voordat de 

overgebleven honden nog als honden 

van hetzelfde ras kunnen worden be-

schouwd?

Welke soorten genen 
gaan verloren?

Fokkers hebben altijd sterk geselecteerd 

op genen die het fenotype bepalen (het 

uiterlijk van de hond, red.). Het resultaat 

is zichtbaar: er is gelijkvormigheid ont-

staan. Maar zo kun je de genetische uit-

putting van een populatie niet zien. De 

uitputting zit in de genen die de hond la-

ten functioneren. En die genen zie je niet! 

Hoe zit het met een rasechte Dobermann 

die 50% van de oorspronkelijke genen-

pool heet verloren en stert aan hartfa-

len voor hij 2 jaar oud is? Is dat nog steeds 

een rastypische vertegenwoordiger van 

het ras? Nog steeds een Dobermann? 

Kan hij nog steeds als “raszuiver” worden 

beschouwd als hij maar een fractie van 

de originele Dobermann genen heet? Al 

deze dubbelzinnigheid komt omdat de 

definitie van “raszuiverheid” gebaseerd 

is op een mening en niet op genetica.
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Fokkers mogen alleen door middel van inteelt fokken, want an-

ders geen stamboom en geen kennelnaam. Het is daarom niet 

de verantwoordelijkheid van de fokkers, maar van de landelijke 

kennelclubs om outcrossprogramma’s mogelijk te maken voor 

hun aangesloten rasverenigingen. De AVLS is met de Saarloos-

wolh ond een outcrossprogramma gestart, later nagevolgd door 
de NVSWH. Zal de toegevoegde genei sche diversiteit met deze 
programma’s voldoende zijn? En nog belangrijker: kunnen fokkers 
hiervan profi teren in hun fokkerij?

Fokkers fokken niet met een seleci estrategie voor een groep. 
Ze zijn tevreden met het fokken van hun eigen honden en willen 
daarvoor het beste. Ze gaan zelden naar het buitenland voor an-
dere bloedlijnen. Dezelfde fokcombinai es worden soms verschil-
lende keren herhaald. In dit laatste geval spreek ik niet van fok-

kers maar van vermeerderaars, want de doelstellingen zijn niet 
hetzelfde (fok je voor het ras of fok je voor jezelf).

En dan is er nog de mode voor het “type”. De Heilige Graal voor 
fokkers. Met type kun je op het eerste gezicht de oorsprong 
van deze of gene hond herkennen. Met inteelt kun je het type 
vastleggen, maar hiermee holt de genei sche diversiteit achter-
uit.  Bovendien draagt het ertoe bij dat bepaalde dekreuen te 

populair worden. Ze duiken vaak op in de stambomen omdat ze te 
veel worden gebruikt. Nogmaals, dit helpt niet mee in een kleine 

populai e zoals de Saarloos, die een dringende behoet e heet  aan 
genei sche diversiteit voor haar eigen voortbestaan.

De opvai  ng dat je met populaire honden ook de “beste” honden 
fokt, is nog veel te diep geworteld.

Door de krii eke omvang van de eff eci eve populai e van de Saar-
looswolh ond is er niet veel keus voor fokkers. (de eff eci eve popu-
lai e zijn de honden waarmee wordt gefokt en die nakomelingen 
krijgen, red.) Dit vermindert alweer de mogelijkheid om de ge-
nei sche diversiteit van de Saarlooswolh ond te vergroten. Reu 
eigenaren moeten worden aangemoedigd hun hond als dekreu 

aan te bieden.

Deel 2 zal gaan over de verschillen in de genetische data en de off iciële stamboomdge-

gevens van de Saarlooswolfhond. 

Bron: khalibisnya.com

Gevolgen voor fokkers

Rashonden in een gesloten genenpool zul-

len in elke volgende generatie genen ver-

liezen. Een ras begint aanvankelijk met een 

genetische diversiteit die wordt bepaald 

door een eindige genenpool. Het ras ver-

liest genen in elke volgende generatie door 

inteelt. Waar houdt dit op? Generaties later 

heet  het ras, door inteelt en genetische 

drit , niet langer meer de genen die nodig 

zijn om gezonde honden te fokken. Dit is 

het lot van ALLE hondenrassen en veel ras-

sen zitten nu op dood spoor, omdat er niet 

meer voldoende genen over zijn. Hoe gaan 

fokkers dit oplossen? Hoe kunnen ze de 

ontbrekende genen terugfokken zodat er 

weer meer gezonde honden komen? 

Wat kunnen fokkers 
doen om de genetische 
diversiteit te 
bevorderen?

Er zijn niet veel mogelijkheden. Erger nog, 

sommige fokpraktijken deugen niet, maar 

zijn nog steeds ingeburgerd en die helpen 

niet om de genetische diversiteit te ver-

groten. 

Boekbespreking

Hondenopvoeding
Paperback, 127 pagina’s 

Auteurs: M. Brünner 

Uitgever: Welzo Media Productions BV

€14,95 

ISBN: 9789058216144

De regels die gelden binnen de honden-

roedel vormen de basis van dit inzichte-

lijke boek van Maya Brünner. De laatste 

jaren is bij hondeigenaren geleidelijk het 

besef doorgedrongen dat honden op een 

andere manier leren dan aanvankelijk werd 

gedacht. Daarom moeten we ons veel meer 

verplaatsen in de denkwereld van de hond  

en de manier waarop een hond leeft. Pas 

wanneer wij gaan begrijpen hoe een hond 

denkt en voelt, kunnen we niet alleen op 

een betere manier met hem communice-

ren, maar ook zijn gedrag beter begrijpen 

en vertalen naar onze eigen menselijke 

denkwijze. Daarna wordt het voor ons dui-

delijk hoe we onze rol binnen onze eigen 

roedel moeten zien.  Door het gedrag van 

een roedel wolven te observeren, is heel 

veel informatie te verkrijgen over de onder-

linge communicatie en de verdeling van de 

rangorde. Pups worden door de hele roedel 

opgevoed. Dit is een eerlijke opvoeding. 

Generaties later heeft het ras, 

door inteelt en genetische drift, 

niet langer meer de genen die 

nodig zijn om gezonde honden 

te fokken.
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Jaarverslag 2021

We dachten dat in 2021 een eind 
zou komen aan het coronavirus, 
maar niets was minder waar. 
In de zomer leek alles nog goed 
te gaan, maar aan het eind van 
het jaar ging Nederland weer in 
lockdown. 

Pupaanwas
In 2021 werden in totaal 58 pups geboren, 

24 teefjes en 34 reutjes. Bij twee dekkin-

gen bleek de teef helaas niet drachtig. 

In Nederland werden 4 nesten geboren 

met 33 pups. Bij onze buitenlandse fok-

kers werden ook 4 nesten geboren met 

25 pups. In Duitsland was er nog een nest 

met 7 pups, maar dit werd door de fokster 

niet gemeld, omdat de pups al een baasje 

hadden gevonden. 

Derde lustrum 
De Romeinen wisten het al: tempus fu-

git. En inderdaad, de tijd vliegt! Op 6 de-

cember 2006 passeerde bij de notaris de 

oprichtingsacte van de Algemene Vereni-

ging voor Liefhebbers van Saarlooswolf-

honden. Eind 2021 bestonden we dus 

oficieel 15 jaar. Voorzitter Ineke Pompen 

memoreerde het in haar voorwoord (4e 

editie 2021), maar een feestje zat er niet 

in. We gaan gewoon door naar ons vierde 

lustrum. Streep zondag 6 december 2026 

maar aan in je agenda.

Outcross
De leden in de outcross selectiecommis-

sie van de Raad van Beheer hebben hun 

taken bij de RvB neergelegd. We hebben 

dus afscheid genomen van de heer Carel 

Canta en mevrouw Monique van Boxtel en 

danken hen hartelijk voor hun jarenlange 

bijdrage aan dit voor ons ras zo belangrij-

ke project. Eind 2021 kregen we bericht 

van de Raad van Beheer dat er 2 nieuwe 

leden zullen worden benoemd in de selec-

tiecommissie van het AVLS outcrosspro-

gramma. In 2021 werden 24 pups geboren 

in het outcrossprogramma en er vonden 

4 keuringen plaats van verschillende nes-

ten. Op 19 juni was er een tussentijdse 

keuring van de 5 pups van Bliss en 7 van 

de 8 pups van Emani in de NID lookalike 

outcross. Op 4 juli vond de eindkeuring 

plaats van de F2 generatie van de Working 

Husky outcross. 8 honden werden toege-

laten tot de fok, 1 hond werd in reserve 

gehouden. Samen met de eigenaren zal 

worden besproken wanneer welke hond 

in de fokkerij wordt ingezet. Op 3 oktober 

was de eindkeuring van de F3 outcross 

met de Zwitserse Witte herder. Helaas wa-

ren niet alle gezondheidsonderzoeken uit-

gevoerd. 4 honden werden toegelaten tot 

de fok onder voorbehoud van de uitslag 

van de gezondheidsonderzoeken. Op 3 

oktober vond ook de tussentijdse keuring 

plaats van de F2 outcross met de Noorse 

Elandhond. 6 honden werden gekeurd. 

Alle uitslagen van de keuringen zijn op de 

website gepubliceerd.

Publiciteit
De Franse vereniging Association Saar-

loosiens de France vroeg of ze het artikel 

‘De stamboom van Kaja van de Kilstroom’ 

(clubblad 2017 nummer 2) in hun nieuws-

brief mochten opnemen. Natuurlijk von-

den we dat prima. Kaja was een bijzon-

dere hond, omdat ze de eerste bosbruine 

Saarlooswolfhond was. De redactie van 

het magazine Seasons benaderde ons om 

de Saarlooswolfhond in het zonnetje te 

zetten. En zo stond Lies Geluk met Brand 

en Roubaix (Husky Grinta ontbreekt ook 

niet) met maar liefst 6 pagina’s in het janu-

arinummer 2022 van het blad!

Social Media
Mensen weten ons inmiddels te vinden 

op social media. We passeerden op Insta-

gram de grens van 1000 volgers (nu meer 

dan 1100). Dat werd met een coronaproof 

filmpje gevierd. Op Instagram kan ieder-

een toetreden tot onze community met 

nog meer foto’s, verhalen en leuke film-

pjes van onze Saarloosjes. Facebook ge-

bruiken we voor aankondigingen van dek-

kingen en geboren nesten, updates van de 

dekreuenlijst, groepswandelingen etc. Op 

FB hebben we nu meer dan 1800 volgers. 

Clubblad
Ons clubblad verscheen in een frisse, 

nieuwe vormgeving van grafisch vormge-

ver Dick Ockers. Ook dit jaar was de re-

dactie weer druk bezig het blad te vullen 

met verhalen van onze leden, interessan-

te interviews, mooie foto’s, artikelen over 

fokken, boekbesprekingen en de vorde-

ringen in het outcrossprogramma.

Embark/MyDogDNA
De AVLS heet in 2021 de samenwerking 

met MyDogDna beëindigd. We hebben 

jarenlang gebruik gemaakt van deze 

DNA databank en onze leden interes-

sante kortingen gegeven bij inschrijving. 

Maar na de fusie met het Amerikaanse 

bedrijf Mars Wisdom Panel ontstonden 

grote problemen die helaas niet werden 

opgelost. (zie: jaarverslag clubblad 2020 

nummer 1). We hebben MyDogDna di-

verse malen om de ruwe data gevraagd, 

maar op al onze verzoeken kwam geen 

antwoord. Ons geduld was op. Uiteraard 

staat het onze leden vrij MyDogDna te ge-

bruiken, maar als rasvereniging zijn we 

overgestapt naar de DNA databank van 

Embark. We raden onze leden aan dit ook 

te doen. In Embark zijn en blijven de ruwe 

data eigendom van de gebruiker, zodat 

de gegevens ook eventueel zijn in te la-

den in andere databases en te gebruiken 

voor onderzoekdoeleinden. Bovendien 

test Embark op veel meer variaties in 

het DNA, de zogenaamde SNP’s (200.000) 

dan MyDogDna (20.000). Voor een aan-

tal rassen heet Embark een breedertool 

ontwikkeld en die zal in de toekomst ook 

voor ons ras beschikbaar komen. Embark 

biedt in de tussentijd aan voor de inge-

voerde Saarlooswolfhonden op verzoek 

een proefparing(en) te maken, zodat 

het verwachte inteeltpercentage vooraf-
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gaand aan de dekking beoordeeld kan 

worden. 

Dekreuenlijst
Aan het eind van het verslagjaar stonden 

47 reuen op de lijst. Een reu mag volgens 

ons fokreglement maximaal 3 nesten 

voortbrengen. Dit geldt ook voor nesten 

van een buitenlandse reu. Een aantal 

reuen ouder dan 10 jaar en reuen die het 

maximum van 3 voortgebrachte nesten 

hadden bereikt, werden van de lijst ver-

wijderd. 

Herplaatsers
Er werden in 2021 twee Saarloosjes her-

plaatst, een teef en een reu. Beide hon-

den kregen een fijn nieuw thuis waar ze 

liefdevol in de roedel werden opgeno-

men. 

Leden
Er meldden zich 30 nieuwe leden aan. Een 

paar leden zegden hun lidmaatschap op. 

Aan het eind van het verslagjaar stond de 

teller op 308 leden, met 35 buitenlandse 

leden.

KCM 2021
Op zondag 12 september vond in Hoen-

derloo de kampioensclubmatch van de 

AVLS plaats. Met inachtneming van de 

coronamaatregelen kon dit evenement 

voor iedereen op een veilige manier wor-

den gehouden. Er werden 67 honden 

ingeschreven, 31 reuen en 36 teven. De 

keurmeesters waren Jan Ebels voor de 

reuen, en Mark Wibier voor de teven. Het 

was een gezellige dag waarvan elke be-

zoeker en deelnemer heet  genoten. Het 

weer hielp ook mee. Heel veel dank aan 

alle vrijwilligers die weer enthousiast hun 

handen uit de mouwen hebben gestoken. 

Alle uitslagen van de voorgebrachte hon-

den staan in ons clubblad gepubliceerd 

(2021 nummer 3).

SWDI
Eind 2021 vonden 2 online vergaderin-

gen plaats, beiden georganiseerd door 

de NVSWH. Door miscommunicatie was 

een aantal verenigingen, waaronder de 

AVLS, niet uitgenodigd voor de eerste. 

De Duitse rasvereniging had toegezegd 

een vergadering in 2021 te organiseren, 

maar dit ging vanwege corona niet door. 

De volgende (online) meeting zal door de 

AVLS worden georganiseerd. 

Raad van Beheer
De Raad van Beheer heet  zich dit jaar 

teruggetrokken uit Fairdog, het samen-

werkingsverband van onder andere de 

KNMvD, de beroepsorganisatie voor 

dierenartsen in Nederland , de Sophia-

vereeniging, Dier & Recht, Dibevo en de 

Universiteit Utrecht. Volgens de Raad 

was er “een ongelijk speelveld ontstaan 

tussen stamboomhonden en niet-stam-

boomhonden.” Fairdog wil een bonafide 

aanbod van gezonde, sociale honden 

stimuleren en illegale, malafide import 

bestrijden. De deelnemers van Fairdog 

betreuren de stap van de RvB, maar vin-

den tegelijkertijd dat een organisatie die 

stambomen uitgeet  aan honden die niet 

volgens normen van de wet zijn gefokt, 

geen serieuze gesprekspartner kan zijn. 

Op dinsdag 5 oktober is er een bijeen-

komst geweest met vertegenwoordigers 

van een aantal verenigingen van Neder-

landse rassen. Het aantal gefokte honden 

gaat bij veel Nederlandse rassen geleide-

lijk achteruit. Doel van de bijeenkomst 

was een pilot te lanceren om de fokkerij 

te stimuleren. Het bestuur van de RvB 

heet  € 10.000,- gereserveerd om deze 

pilot te ondersteunen. Naast meer fok-

ken, moet ook gekeken worden naar de 

kwaliteit van de fokkerij. De vergadering 

stelde voor een nulmeting te doen en te 

kijken naar de genetische diversiteit in de 

rassen. In een volgende bijeenkomst zal 

hier dieper op worden ingegaan.  

RVO registratie
Vanaf 1 november 2021 geldt voor elke 

hondenfokker in Nederland een wette-

lijke verplichting zich eenmalig te regis-

treren bij de Rijksdienst voor Onderne-

mend Nederland, de RVO. Onze fokkers 

kunnen zich registreren als niet bedrijfs-

matige hondenhouder en verkrijgen 

daarmee een UBN nummer. Ook als een 

hond wordt gekocht of uit het buitenland 

wordt geïmporteerd moet men zich re-

Eindkeuring outcross Working Husky

Nieuwe stamboom?
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gistreren. De nieuwe regels zijn bedoeld om meer grip te krijgen 

op de illegale en malafide hondenfokkerij en -handel.

Normenmatrix
Het is al ruim een jaar geleden dat de AVLS en de NVSWH overeen-

stemming hebben bereikt over de normenmatrix van de Saarloos-

wolfhond. Dit document stelt de gezondheids- en welzijnseisen 

van ons ras vast en gaat gelden voor iedereen die Saarlooswolf-

honden in Nederland fokt, dus ook voor fokkers die niet bij een 

van beide rasverenigingen zijn aangesloten. Het is teleurstellend 

dat de Raad van Beheer de matrix nog niet in werking heet laten 

treden. Er waren bij de Raad klachten binnengekomen. Het rode 

kruis op de stamboom, als de pup niet volgens de regels van de 

matrix was gefokt, zou als te negatief worden ervaren. Het is on-

duidelijk hoe en wanneer de matrix zal worden ingevoerd. 

Rasexamen 
keurmeesters
Achter de schermen is door de AVLS en de NVSWH hard gewerkt 

aan de opzet van het rasexamen voor keurmeesters van de Saar-

looswolfhond. Het examen moest worden uitgesteld door corona, 

maar het ziet er nu naar uit dat het in 2022 door kan gaan.

Webinars
We hebben als vereniging een naam hoog te houden als het gaat 

om cursussen en lezingen. Dat was in het coronajaar 2021 in le-

vende lijve helaas niet mogelijk, dus werden er 4 webinars ge-

houden. De deelnemers moesten zich van tevoren aanmelden en 

kregen daarna een link om in te loggen. De belangstelling voor de 

online bijeenkomsten was steeds bijzonder groot. Enkele webi-

nars waren ook toegankelijk voor niet-leden. Tijdens de webinars 

werd gebruik gemaakt van een PowerPoint presentatie.

Epilepsie bij de Saarlooswolfhond was het eerste onderwerp 

dat aan de orde kwam. De presentatie werd verzorgd door Maria 

Schipper en Marianne Eggink. Tussentijds, maar ook na afloop, 

was er ruimte voor vragen waar veel gebruik van werd gemaakt.

Er zijn nog steeds veel vragen over de outcross bij de Saarloos-

wolfhond. Daarom werd besloten dat het tweede webinar over dit 

onderwerp zou gaan. Marianne Spies-Stoop, populatiegenetica 

en adviseur op het gebied van genetische vraagstukken en Esther 

Siteur-van Rijnstra, lid van de gezondheids- en outcrosscommis-

sie gaven een presentatie. Uiteraard konden ook hier vragen wor-

den gesteld, die door de presentatoren werden beantwoord.

Het derde webinar vond plaats onder de titel ”En dan wordt mijn 

hond ziek”. Marco van Veller vertelde over de weg die Maria en hij 

zijn gegaan toen hun Saarlooswolfhond Louve in juli 2019 de eer-

ste symptomen van Degeneratieve Myelopathie kreeg. Zij wisten 

vanaf het begin dat Louve deze erfelijke ziekte zou krijgen, maar 

op dit moment veranderde hoop in vrees. In zijn lezing liet Marco 

zien hoe Maria en hij een zoektocht van mogelijkheden hebben 

gemaakt waarbij hoop, ongeloof en liefde hen hebben geleid. Het 

was een indrukwekkend verhaal. De grote liefde van hen beiden 

voor Louve werd voor iedereen meer dan duidelijk. 

Het vierde webinar werd verzorgd door Audry Wennekers. Haar 

werk als veterinair natuurgeneeskundige combineert Audry met 

het vertalen van boodschappen van dieren als dierentolk. Ze ver-

telde waar de oorsprong van de klachten en de symptomen van 

de hond ligt, wat we met een natuurlijke aanpak kunnen bereiken 

en welke invloed het baasje op de hond heet. Na afloop was er 

weer volop ruimte voor vragen en discussie.

Activiteiten
Veel landelijke manifestaties waar de AVLS vaak present is zoals 

Landleven, Animal Event en de internationale Winnertentoonstel-

ling werden door corona afgelast. Dat was jammer, want dit zijn 

altijd goede gelegenheden om ons ras in de spotlights te zetten. 

Wel konden we een paar groepswandelingen organiseren, waar-

voor de deelnemers zich vooraf moesten aanmelden. De belang-

stelling was bijzonder groot. Het maximum aantal deelnemers 

was steeds na 1 à 2 dagen al bereikt. We hopen in 2022 weer wan-

delingen te kunnen organiseren zonder rekening te hoeven hou-

den met een maximum aantal deelnemers.

Het bestuur.
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Wolf Vladimir Droom Over Rosenwolf
* 9 juni 2019 - † 18 januari 2022

Dag lieve Wolf

Door: Anton Fielmich en Gwendelyn Luijk

En opeens is het huis leeg. Bijna 2,5 jaar 

lang vulde Wolf er elke centimeter van. 

Bedelend om een stukje worst bij het eten. 

Met z’n poot op je been als je zat te wer-

ken en hij dat maar verspilling vond van 

kostbare wandeltijd. Zijn kop op schoot. 

Om het hoekje loerend bij het toiletteren 

(“Wolf, ik kan dit alleen!”). Nu hij weg is, 

lijkt het huis kaler dan het voorheen ooit 

was.

Wolf was een verrassing. Anders dan de 

meeste mensen keken wij niet maanden 

uit naar de komst van onze pup. We wil-

den een Saarloos en hadden ons huiswerk 

gedaan, dat wel. We hadden ons oog laten 

vallen op een pup in Tsjechië, maar die 

bleek al vergeven te zijn. Een paar weken 

later, op een camping in Zuid-Duitsland, 

zagen we een bericht voorbij komen: de 

pup was teruggekomen naar het nest. 

Dat kán geen toeval zijn, dachten we. Dus 

maakten we een afspraak, gooiden onze 

vakantieplannen om en kochten aan de 

grens nog snel een voederbak, riem en 

speeltje. Drie dagen later keken we ver-

bouwereerd toe hoe onze gloednieuwe 

pup als een wervelstorm door ons huis 

raasde. Wolf.

Een hond wordt vaak men’s best friend ge-

noemd. Wolf was de beste vriend die je ie-

dereen toewenst. Type ‘altijd vrolijk’, type 

‘overal voor in’, want samen is alles leuk. 

Ook het type ‘hou me niet aan het lijntje’.

We noemden hem soms grappend onze 

toverwolf, want Wolf had een magische 

uitwerking op mensen. Voor een Saarloos 

was hij uitzonderlijk open. In een oog-

wenk wist hij het vertrouwen en de harten 

te winnen van bijna iedereen die hij ont-

moette. Hoe vaak hoorden we wel niet: 

“Ik ben eigenlijk bang voor honden, maar 

met déze hond heb ik nergens last van.” 

Een kwispel, een aai, en Wolf stond alweer 

klaar voor een uitgebreide knufelsessie. 

Dat hij zijn knufelaars daarbij meer dan 

eens omver leunde, kon hem niets sche-

len. Liepen we langs een bouwput, bleef 

Wolf steevast net zo lang over de rand kij-

ken tot één van de bouwvakkers zich een 

hoedje schrok.

Boswandeling of festival, verjaardag, die-

rentuin, skatepark of vuurwerkshow – hij 

vond alles even interessant en ging overal 

mee naartoe. De haven bij ons om de hoek 

was een grote favoriet: even aan de kade 

staan, naar de grote zeestomers kijken, en 

stiekem naar binnen gluren bij de vishal. 

Open deuren waren onweerstaanbaar 

voor Wolf, dus die grote prikneus stak hij 

in iedereens zaken. Mensen die voor ons 

wildvreemd waren, begroetten onze hond 

daardoor alsof het een oude bekende 

was. En hij groette, blij als altijd, terug.

Ook op ons mistte hij zijn magische uit-

werking niet. Door Wolf maakten we nieu-

we vrienden, kwamen we veel meer in de 

natuur en werd de wereld voor ons een 

stuk groter. Hij danste mee als we vrolijk 

waren en maakte ons aan het lachen als 

we dat nodig hadden.

Deze zomervakantie begonnen we met 

het bijhouden van een online dagboek 

namens onze Wolf. Daarin  schreef ‘hij’ en-

thousiast over zijn avonturen en over zijn 

streken, en schudde hij af en toe meewa-

rig zijn kop over die vreemde mensen en 

hun vreemde mensenzorgen. “Mijn grijze 

pak staat mij altijd goed”, verzuchtte hij 

als het vrouwtje weer eens niet wist wat 

ze aan moest trekken.

Allemaal onzin natuurlijk. Wolf kon niet 

praten en al helemaal niet schrijven. En 

toch had hij wijze lessen voor ons in petto.

Zo wist hij zaken als ‘haast hebben’ op ge-

heel eigen wijze in perspectief te zetten, 

want bij voorkeur koos hij die momenten 

uit voor een potje pak-me-dan-als-je-kan. 

Hij leerde ons het belang van delen door 

andermans ballen af te pakken en om niet 

te veel waarde te hechten aan materiële 

bezittingen door ons tuingereedschap als 

kauwspeeltje te gebruiken. Inderdaad, af 

en toe konden we Wolf ook gewoon wel 

NUMMER 1 2022 - AVLS   
14



achter het behang plakken. Dat gevoel 

was ongetwijfeld wederzijds.

Maar Wolf kon niet lang boos blijven. Daar 

was hij te vrolijk voor. En boos blijven op 

Wolf, dat was al helemaal onmogelijk.

Hoe zou Wolf op latere leet ijd geweest 

zijn? Tevreden baas of oude brompot? 

We hadden het allemaal prima gevonden, 

maar zullen het nooit weten.

Afgelopen oktober werd Wolf ziek. Vocht 

uit zijn lymfesysteem lekte in zijn borst- en 

buikholte. We waren bereid om al het mo-

gelijke te doen om hem bij ons te houden, 

maar het lot bepaalde anders. Drie maan-

den, vijf ziekenhuisopnames en twee ope-

raties later, was duidelijk dat hij niet meer 

beter werd. In januari zagen we zijn tover-

lantaarn langzaam uitdoven. Op de och-

tend van 18 januari is onze grote vriend in 

alle rust thuis ingeslapen.

UIT HET DAGBOEK VAN WOLF
18 JANUARI, 8.50 UUR

Ook tijdens zijn ziekte hield Wolf zijn dagboek bij. Zijn laatste stuk-
je verscheen op zijn laatste ochtend.

Lief dagboek,

Ik ben op reis en papa en mama konden 

niet mee. Ze brachten me vanmorgen 

tot aan het begin van de brug naar ‘de 

andere kant’ en vanaf daar moest ik 

zelf verder. Dat vind ik best spannend, 

want het liefst ga ik met zijn allen er-

gens heen. 

Ik ben ook wel benieuwd waar de reis 

naartoe gaat. Volgens mama zijn er 

heel veel andere hondjes waar ik mee 

kan spelen, net als in de opvang bij tan-

te Martine. Papa zegt dat er ook veel 

nieuwe paaltjesroutes zijn om te ont-

dekken. En mijn mini-voetbal gaat ook 

met me mee, dus ik hoef me nooit te 

vervelen. 

Papa en mama hebben me beloofd dat 

ik nooit meer benauwd of misselijk zal 

zijn en geen pijn zal hebben, en dat er al 

helemaal geen ziekenhuizen, pillen en 

prikken meer zijn. Dat lijkt me voor de 

verandering best prettig! 

Wat een hoop liefde heb ik in mijn leven 

gehad. En wat heb ik een hoop lief ge-

had. Ruwe bolster, blanke pit, dat was 

ik. 

Nou...dag dan maar hè. Als je nog eens 

aan mij denkt, herinner me dan zoals ik 

was: altijd vrolijk, dapper, nieuwsgie-

rig en een tikkie ondeugend, soms een 

beetje lomp maar met een knuf el voor 

alles en iedereen. 

Ik was graag wat langer gebleven, 

maar het was tijd voor mijn laatste gro-

te avontuur. En misschien dat ik pap, 

mam, oma en al mijn vriendjes op een 

dag weer zie. 

Ik loop vast vooruit.
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Door: Wilma Pabst

In 2004 was er een hondenshow 
in Goes waar Mijke met haar 2 
Tsjechen aanwezig was en er wa-
ren ook Saarlooswolfhonden. Een 
mooie kans om beide wolfhon-
denrassen in het echt te gaan zien.
Op mijn vraag wat de verschillen 
waren tussen een Tsjech en een 
Saarloos, kreeg ik de riem van 
Karlik de Tsjechenreu in mijn han-
den gedrukt. ‘Ga er maar eens een 
stukje mee lopen’ zei Mijke.

Wat een prachtig mooi dier. Hij liep ook 

gewoon met mij mee aan de riem in de 

grote hal en ik kon hem aaien. Wat een 

verschil met de Saarlooswolfhonden 

die we van een afstandje hadden gezien 

maar die we dus niet konden aaien. Een 

Tsjechoslowaakse wolfhond  zou op dat 

moment meer in ons drukke leven pas-

sen met 3 jonge zoons. 

Het toeval wilde dat er een nestje Tsje-

chen geboren was en Mijke gaf ons de 

info van de fokker mee. We gingen op be-

zoek en kregen veel informatie over ka-

rakter en gedrag en we zagen ma en pa. 

Zo kwam er eerst een drukke Tsjechen-

pupreu, Angel van Koos en Letty. 2 jaar 

later had Mijke een mooi nest en kwam 

er een pittige Tsjechenpupteefje Bachata 

bij. Ik was lid geworden van de Tsjechen-

vereniging waar Corrie voorzitter van 

was. Zij fokte Tsjechen en Saarlozen en 

doordat ze aangaf dat beide rassen goed 

samen gingen en door de Saarlozen die 

we op wolfhondenwandelingen tegen-

kwamen, wilden we heel graag een Saar-

loos erbij.

In 2007 was ik uitgenodigd om te komen 

kijken in Frankrijk, er waren 2 nestjes ge-

boren. De pups van het ene nestje waren 

prachtig maar schuw en kropen onder de 

kast. De andere 2 pups, broer en zus, wa-

ren niet schuw en klommen tegen onze 

benen omhoog om geaaid te worden. 

Het reutje nam ik op schoot, hij genoot 

van het aaien en viel op mijn schoot in 

slaap. Zijn moeder Brun was een mooie 

lieve bosbruine Saarloos, ik kon haar ook 

goed aaien. Corrie vertelde over zijn va-

der Djoe-Bobbi, een mooie wolfsgrauwe 

reu met een zachtaardig karakter die bij 

Bengt woonde. 

Zo kwam Izkander, zijn roepnaam werd 

Luna (Loen), in ons leven. Hij werd gelijk 

door Bachata als haar pup beschouwd en 

ze begon mee op te voeden. Als Loen zijn 

tandjes in een stoelpoot wilde zetten dan 

liet Bachata hem met een zachte correc-

tie merken dat het niet mocht. De 2 Tsje-
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IZKANDER DE LOUBA-TAR, ROEPNAAM LUNA

DJOE-BOBBI V. RIJNECKER HOF

BAGGHERA 

SPHALE 

ESKALUPA

XIVAS 

REGAL DAOINA 

SIDHE 

XARAH 

XUNNIVA 

DE LOUBA-TAR

XERRA 

NOUNOU 

QUE CHAKKA LOU

BUXI BRUNEHAMEL QUE CHAKKA LOU

chen waren druk en altijd in voor actie. 

Loen was ontzettend makkelijk met een 

heerlijk karakter en zoals hij was had ik er 

wel 10 kunnen hebben. Hij was de grote 

knuf elbeer van de kinderen. Onderling 

was er respect als het trio naast elkaar 

stonden te eten. De reuen hebben onder-

ling nooit gevochten, ook niet toen Loen 

prachtige nesten heet  verwekt nadat hij 

alle gezondheidsonderzoeken had ge-

had. Ik ben trots op alle mooie lieve na-

komelingen die bij Esther met Sumsi, bij 

Karen met Lotte, bij Marianne en Johan 

met Lica en bij Clémence met Grazia ge-

boren zijn. Helaas kreeg Loen op 9 jarige 

leet ijd kanker wat niet operabel bleek te 

zijn, veel te jong moesten we hem laten 

te gaan.

5 jaar geleden heb ik samen met Vera een 

Amerikaanse wolfhond/Husky Ghost van 

10 maanden oud opgehaald en is hij hier 

komen wonen. Hij heet  een heel zacht-

aardig karakter met grappige streken, 

een heerlijke kroelkont. Ik wilde mijn 

steentje bijdragen aan de gezondheid 

van het ras dus heb ik hem aangemeld 

voor het outcrossproject. Na een strenge 

keuring van de Raad van Beheer samen 

met outcrosscommissie van de AVLS is 

hij goedgekeurd en heet  hij een bijlage 

stamboom zodat de pups straks ook een 

stamboom krijgen. Hij heet  alle gezond-

heidsonderzoeken gehad en is vrij van al-

les. Ben heel blij dat hij binnenkort Romy 

van Gerrie en Jan, ook vrij van alles, mag 

gaan dekken. We hopen op een mooi en 

gezond nest.

Luna
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Door: Ineke Pompen

De outcrossnesten worden, zoals 
jullie wellicht weten, 3 keer ge-
keurd in twee jaar en omdat we 
bij die laatste keuring gelijk wil-
len doorgeven en bespreken wie 
er met zijn hond wil fokken, is het 
wel handig dat dan ook de gezond-
heidsonderzoeken gedaan zijn. 
Dan kunnen we dat in onze keuze 
meenemen. Maar na 7 jaar out-
cross met 6 verschillende rassen/
aangekeurde honden is het een gi-
gaklus om al die administratie en 
contacten met iedereen daarover 
te onderhouden.  

Of de andere bestuursleden dus een deel 

daarvan van Marianne wilden overne-

men. Tuurlijk. Snapt iedereen. Willen we 

ook. En omdat ik de Podenco lijn had, 

kon ik een week later mee om de pupjes 

van Ibi x Bregje te bekijken. Pupjes waar-

van er op dat moment nog best een paar 

beschikbaar waren.

Gekkenwerk natuurlijk. 

Want ik weet niet hoever jullie zijn qua le-

vensfase bedoel ik, maar wij hebben het 

er best al wel eens over gehad; gaan we 

hierna nog aan een hond beginnen? Laat 

staan aan een Saarloos. En zo ja, wan-

neer dan?

Thorgal is 10. Aeghir 7. Nou heet mijn 

privé-situatie, maar ook een wereldwijde 

pandemie me geleerd dat verder dan 3 

jaar vooruit kijken best knap is. Maar efe 

zonder dollen, de realiteit kan zo maar 

zijn dat we over 3 jaar er heel anders bij 

zitten, zeg maar. 

Wat daarbij ook meespeelt; eind vorig 

jaar zijn binnen een maand twee van 

onze drie katten overleden. En die hup-

pelden eigenlijk een half jaar daarvoor 

best nog wel zorgeloos met hun toen 

15-jarige lijf door het huis. Iedereen thuis 

was behoorlijk heartbroken. Robbert en 

ik zeiden toen al tegen elkaar; jemig als 

dit al de ellende is die we van de poezen 

hebben, hoe moet dat dan dadelijk ooit 

nog goedkomen als 1 van de honden…

Ik weet echt niet of ik daarna ooit nog 

aan een andere hond durf te beginnen. 

Want zo’n kanjer als Thorgal krijgen we 

nooit meer. Daar hebben we zoveel geluk 

mee gehad. Zo lief. Zo knufelig. Zo mooi. 

En zo ontzettend stout. Ja dat ook. Heet 

ons ook handen vol met geld gekost om 

alle schades aan andere dieren of spullen 

af te kopen.

En zo eentje als Aeghir met zijn onderda-

nige puppengedrag die ondertussen wel 

het speeltje van zijn vader jat, bestaat 

ook niet. Zo’n ander karakter weer dan 

Thorgal, maar ook zo grappig en zo lief. 

Totdat ik dus op internet al die puppen-

Er nog niet uit

Pup van Bregje en Ineke

foto’s voorbij zie komen. Waarbij som-

migen verrekt veel lijken op hoe die 2 

van ons ooit waren. Zelfde gekmakende 

streken maar ook van die ogen waar je 

voor smelt. Zelfde gelukzalige blik als ze 

slapen. 

Maar jemig. Dan ben ik dadelijk midden 

zestig (ik weet het, je geet me geen jaar 

meer dan 31, maar trust me) en loop ik 

weer met een reu van 40 kilo in de bloei 

van zijn leven aan mijn arm. Of gaan we 

dan voor een teef? 

Of doen we gewoon niet meer mee aan 

die gekkigheid van de Saarloos en gaan 

we voor een makkelijke hond. Eentje 

waar mensen graag op passen maar 

vooral, die ik ook met een gerust hart 

aan kennissen durf mee te geven. Eentje 

die ook thuis kan blijven en dan gewoon 

gaat slapen in plaats op zijn oude dag, de 

mand met verse broodjes van de eettafel 

te raggen, de helt aan te vreten en terwijl 

hij best lekker bezig is, ook maar eens 

aan de theedoek begint want, YOLO.

Ik ben er nog niet uit. Hoet ook niet god-

zijdank want ik heb er natuurlijk twee die 

de gezegende leetijd van 15 gaan berei-

ken. 

Wordt vervolgd. 

Ineke
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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 i jn karakter


