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Geacht bestuur, 
 
In mijn brief van 20 juli jongstleden heb ik u op de hoogte gesteld van de gerezen problemen bij de 
Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden. Ook heb ik u gewezen op de onrust die onder de 
leden is ontstaan. Met name de houding van het bestuur, de gebrekkige communicatie en het niet 
krachtdadig ingrijpen om deze problemen het hoofd te bieden, hebben veel leden verontrust. Het be-
treft hier onder andere de zeer slechte resultaten van de dekkingen van de laatste tijd, de te kleine nes-
ten, teven die leeg blijven na dekking, reuen die niet willen dekken, weeënzwakte bij teven, een te 
hoog percentage doodgeboorte, zeer ernstige darmproblemen, de erfelijke oogafwijking PRA, het 
voorkomen van OCD et cetera. Het is een hele waslijst en veel leden maken zich zorgen. Inmiddels is 
duidelijk geworden dat zeer waarschijnlijk de oorzaak ligt in het fokken binnen de populatie met te 
zeer bloedverwante dieren. Een werkwijze die, volgens genetisch specialisten, na enige generaties 
uiteindelijk resulteert in inteeltdepressie. Sinds de sluiting van het stamboek zijn wij nu enige genera-
ties verder en alle geconstateerde symptomen wijzen inderdaad in deze richting. Het is duidelijk dat 
dringend nieuw bloed nodig is. Het bestuur van de rasvereniging is furieus over alleen al deze sugges-
tie. Volgens haar zal er nooit met honden buiten de rasvereniging worden gefokt. 
 
Om de kritiek van een aantal leden te weerleggen, en om op voorhand de suggestie te pareren dat in-
breng van nieuw bloed noodzakelijk is, werd diverse malen de stelling in het clubblad geponeerd dat 
alle Saarlooswolfhonden die buiten de rasvereniging zijn gefokt “bastaarden” zijn, ook al hebben zij 
een door de Raad van Beheer uitgereikte stamboom. Dat hiermee geen enkele bijdrage werd geleverd 
aan de oplossing van de geconstateerde problemen spreekt vanzelf. Ik heb u hiervan op de hoogte ge-
steld in mijn brief van 6 mei en 20 juli jongstleden. 
 
Om het ras in de beginperiode op te bouwen verlangde de voorzitter een volmacht van de leden om het 
fokbeleid te bepalen, met zijn vrouw als uitvoerster. Die volmacht werd hem destijds door de leden 
gegeven en is nu - na 25 jaar - nog steeds van kracht. Deze volmacht, maar vooral de uitvoering van 
het fokbeleid door zijn echtgenote, leidde tot een zeer overheersende positie van één kennel in de ras-
vereniging, te weten kennel Timberley. Nota bene de eigen kennel van het echtpaar. 
 
Leden/fokkers die zich niet langer bij deze praktijk wensten neer te leggen werden in de loop der tijd 
geroyeerd. Ook de dochter van de naamgever van het ras is dit destijds tot haar eigen ontsteltenis 
overkomen. De fokbasis van de vereniging - toch al dramatisch smal - werd op deze manier steeds 
verder verkleind. Dit was niet in het belang van het ras, want met deze fokkers verdween ook telkens 
een onontbeerlijk deel van de toch al kleine genenpool. Maar kennelijk was dit van ondergeschikt 
belang. Andere kritische leden/fokkers kregen geen clubblad meer. Indien daarna door hen geen con-
tributie meer werd betaald (de acceptgiro werd meegezonden met het clubblad), was een geldige reden 
gecreëerd om hen geruisloos van de ledenlijst af te voeren. Dit zijn malicieuze praktijken.  
Ook nu nog wenst het bestuur zich van kritische leden/fokkers te ontdoen in plaats van de problemen 
krachtdadig aan te pakken of zelfs maar enige discussie op dit punt toe te staan. Om dit feit te onder-
strepen heeft men mij per brief d.d. 13 september jongstleden met onmiddellijke ingang geroyeerd. 
Een goed bewijs van het monddood maken van leden die zich kritisch opstellen en een constructieve 
bijdrage willen leveren. 
 
Omdat ik geen enkel respons vond bij het bestuur van de rasvereniging heb ik mij tot u gewend. Dit 
wordt nu uitgelegd als een poging tot “het schaden van de verenigingsbelangen, waarbij u zich tevens 



 2

inspant het bestuur en de vereniging in een kwaad daglicht te stellen bij onze moedervereniging en 
anderen.” en als “onloyaal gedrag.”  
Kan een bestuur een lid van deloyaal gedrag betichten als dit lid de gerezen problemen bij u, als 
rechtmatig overkoepelend orgaan, aankaart nadat is gebleken dat men volkomen doof blijft voor elke 
suggestie, iedere discussie uit de weg gaat en geen enkel antwoord geeft op vragen betreffende het 
fokbeleid? Nimmer heeft mij een uitnodiging van het bestuur bereikt om over de problemen te praten. 
Bovendien zou ik met meer recht van spreken de rasvereniging van deloyaal gedrag jegens u kunnen 
betichten, omdat u telkens beschuldigd wordt van het uitreiken van stambomen aan bastaarden. Ik heb 
overigens beroep tegen mijn royement aangetekend. 
 
Hoe dit verder ook zij, mijn voorstel om onafhankelijke experts van buiten de rasvereniging naar de 
problemen te laten kijken en de hele populatie in een diepgaand onderzoek te betrekken, wilde de 
voorzitter tijdens de vorige algemene ledenvergadering niet eens ter discussie stellen.  
Maar inmiddels heb ik de toezegging van een gerenommeerd oogspecialist en een vermaard genetisch 
expert om, indien de rasvereniging dat wenst, de problemen te onderzoeken. Naar de mening van een 
van hen zou de rasvereniging zelfs onbehoorlijk bestuur verweten kunnen worden, gezien de zijns 
inziens onzorgvuldige wijze waarop het bestuur destijds het PRA probleem heeft aangepakt. Ook 
sprak hij zijn verbazing uit over het feit dat leden van de rasvereniging dit bij hem aankaarten en niet 
het bestuur zelf. Dit zou inderdaad gebruikelijk zijn indien het bestuur zijn verantwoordelijkheid zou 
nemen. Maar het zal u duidelijk zijn dat dit niet het geval is. Het bestuur van de rasvereniging vindt 
het ruim voldoende om uitsluitend de fokcombinaties te onderzoeken op PRA en ontkent de sympto-
men die wijzen op inteeltdepressie ten stelligste. De voorzitter en zijn vrouw wijten alle problemen 
aan het ondeskundig gedrag van leden bij dekkingen en geboorte en aan dierenartsen die te weinig op 
de hoogte zouden zijn van de unieke hoedanigheid van het ras. 
Zeker zou op uw voorspraak, naast de door mij genoemde specialisten, ook andere specialisten bereid 
gevonden kunnen worden om aan deze onderzoekscommissie deel te nemen. Mijns inziens moet een 
zo breed mogelijk scala aan specialisten hierin zitting hebben. Het feit alleen al dat gefokt wordt met 
honden die het predikaat “PRA voorlopig niet vrij” hebben in combinatie met honden die verdacht zijn 
drager van deze erfelijke ziekte te zijn, is ronduit alarmerend! Maar mogelijkerwijs is dit noodzakelijk 
en misschien kan men niet anders. Dit bewijst dan eens te meer dat binnen de eigen populatie niet 
meer verantwoord kan worden gefokt. Dat dit toch gebeurt zonder een uiterst zorgvuldig vastgesteld 
en door specialisten begeleid fokprogramma is zeer verontrustend.  
 
Het bestuur van de Kynologen Vakbond Nederland berichtte mij dat zij inmiddels een uitgebreid dos-
sier heeft opgebouwd over het zelfingenomen gedrag van het bestuur van de rasvereniging dat geen 
enkele openheid biedt voor uitwisseling van standpunten. Ook op brieven van de KVN wordt niet 
gereageerd. U heeft mij geantwoord in uw brief van 25 juli jongstleden dat u mede naar aanleiding van 
eerdere verzoeken en mededelingen van anderen in overleg bent gegaan met de rasvereniging.  
Het zou echter, in het licht van dit alles, van buitengewoon verantwoordelijk bestuur getuigen indien u 
uw bevoegdheid krachtens artikel 7 lid 1 van het Huishoudelijk Reglement aanwendt om de belangen-
behartiging van het ras aan de rasvereniging te ontnemen. Mijns inziens is meer dan aantoonbaar ge-
maakt dat dit noodzakelijk is. 
Het mag niet zo zijn dat een schitterend en uniek Nederlands ras door arrogantie, tunnelvisie, zelfge-
noegzaamheid - ja zelfs door plat eigenbelang - dreigt te degenereren! Binnenkort zal u een brief be-
reiken, waarin meerderen met mij (leden, ex-leden en sympathisanten) een klemmend beroep op u 
zullen doen uw verantwoordelijkheid in deze te nemen. In afwachting van uw antwoord verblijf ik 
inmiddels hoogachtend, 
 
 
Johan Berends. 
Frankrijk. 
 
Bijlage:  brief aan NVSWH d.d. 19 september 2005. 
c.c. 
Bestuur Kynologen Vakbond Nederland. 


