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Secretariaat N.V.S.W.H. 
Keurnotenlaan 2 
9451 JB  Rolde. 
Pays-Bas.      
  
  
8 november 2004. 
  
Aan het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden. 
  
Geacht bestuur, 
  
Nu de emoties over de dood van de puppy's van Shala weer wat zijn geluwd en mijn vrouw Marianne 
en ik van heel veel leden van onze vereniging hartverwarmende steun en medeleven hebben 
ontvangen (helaas niet van de kant van het bestuur, maar dit terzijde) is het tijd om weer over te gaan 
tot de orde van de dag.  
  
Ik blijf echter met een aantal vragen zitten ten aanzien van de geboorte van de dode pups. Want hoe 
is het mogelijk dat een kerngezonde teef, uit een ogenschijnlijk kerngezonde populatie 
Saarlooswolfhonden, niet in staat is om op natuurlijke wijze een nest puppen te werpen? Het kan toch 
niet zo zijn dat slechts met specialistische hulp dit tot een goed einde kan worden gebracht! Er is hier 
immers sprake van natuurhonden, gekruist uit wolf en Duitse herder, die jaren geleden als 
uitgangspunt dienden bij de opbouw van het ras. Mijn ervaren dierenarts hier in Frankrijk begreep er 
dan ook niets van. In zijn praktijk heeft hij een paar grote commerciële fokkers en hij maakt maar heel 
zelden problemen mee bij de geboorte van puppen. Naar zijn oordeel is Shala een kerngezonde teef, 
die in uitstekende conditie verkeert. Zij had destijds ook geen problemen met een te nauw 
geboortekanaal of iets dergelijks. Het probleem was, bleek later, dat zij nauwelijks persweeën had.  
  
Indien Shala de enige teef in de populatie zou zijn die dit was overkomen, zou er misschien nog 
sprake kunnen zijn van een tragisch incident. Maar veel meer teven binnen de rasvereniging hebben 
de afgelopen tijd problemen gehad, naar mij nu is gebleken. Dit kan dan ook niet als het zoveelste 
incident in een reeks worden afgedaan of als ondeskundig handelen van de eigenaren bij de 
geboorte. Ons ras is genofysisch zo gebouwd dat de geboorte weinig problemen zou moeten 
opleveren. Hoe komt het dan toch dat het vaak - te vaak - mis gaat? Als ik de nestjes van de 
afgelopen drie jaar bezie, is er teveel fout gegaan om te kunnen verklaren. Een greep uit de gevallen 
die mij bekend zijn. In totaal zijn er de afgelopen drie jaar 18 nestjes of pogingen daartoe geweest, 
waarvan er in 8 gevallen grote problemen en puppensterfte optraden. Dat is een percentage van 44%!  
  
Thorick en Lynantha - 2 puppen dood, Layak en Loubia - 1 pup dood, Ithakin en Myrthe - 2 puppen 
dood, Layak en Rainbow - 2 puppen dood, Thorick en Tiga - 2 puppen dood, Mitra en Lashko - 2 
puppen dood, Darwin en Myrthe - 1 pup dood, Shala en Tunka - 2 puppen dood. Dit zijn toch 
verontrustende aantallen. U bent beter op de hoogte en zal deze lijst misschien nog kunnen 
aanvullen!  
  
Een andere vraag is: waarom zijn er de laatste jaren - ondanks succesvol verlopen dekkingen - teven 
die helemaal niet of heel vaak niet opnemen (Chanouk, Calica, Hera, Myrthe en wellicht meer 
gevallen die ik niet ken) en waarom hebben sommige teven maar zo weinig puppen geworpen? In het 
geval van Tunka en Shala: 4 ogenschijnlijk succesvolle dekkingen en maar 2 (helaas dode) puppen! 
In 2004 zijn er 3 nesten met twee puppen geboren! Ook is mij gebleken dat bij sommige nesten 
slechts 1 pup in leven blijft! Is dit normaal? Het komt bij nesten zonder schijnbare problemen ook voor 
dat er meer puppen op de echo te zien zijn, dan er uiteindelijk worden geboren. Wat is hiervan de 
oorzaak? Men zegt dat dit jaar meer Saarlooswolfhonden buiten de vereniging dan daar binnen zijn 
geboren! Als onze rasvereniging zijn bestaansrecht wil blijven behouden, moet er iets veranderen 
anders keert de wal het schip. Dat mag toch niet gebeuren! 
  
Natuurlijk gaat het soms ook goed met nesten van acht puppen en soms meer! Maar dit zou niet de 
uitzondering moeten zijn, zoals nu het geval is! Wellicht is er sprake van een onbedoelde negatieve 
genetische ontwikkeling in de populatie, misschien is de lijnenteelt te ver doorgevoerd, misschien 
waren bepaalde fokcombinaties genotypisch toch niet zo gewenst als van tevoren gedacht werd, 
wellicht is er sprake van een bacteriële of virale infectie die de populatie is binnengeslopen zonder dat 
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u zich dat bewust bent, wellicht ook is er behoefte aan nieuw bloed, omdat deze verschijnselen op 
degeneratie van het ras duiden. U begrijpt dat, na de droevige ervaring met Shala, al deze vragen 
mijn vrouw en mij erg bezighouden en we willen graag antwoord op deze vragen, ook al is dat moeilijk 
of pijnlijk.  
  
Ik denk echter dat u zich terdege bewust bent van de geschetste problemen, maar vind in dat geval 
dat leden van de rasvereniging recht hebben op communicatie vanuit het bestuur, via een brief of 
middels een uitgebreid informatief stuk in het clubblad. Dat is zelfs uw plicht als u uw taak serieus 
neemt. Ik citeer uit "De geboorte bij de hond" van Dr. C. Naaktgeboren, zoals u bekend een autoriteit 
op dit gebied. Over soortgelijke moeilijkheden bij een ander ras schrijft hij: "door het ontbreken van de 
persreflex duurt de uitdrijving in het beslissende stadium te lang, wat de hoge mortaliteit van de 
puppen verklaart (...) Al met al lijkt het wel duidelijk dat de rasverenigingen er wellicht goed aan doen, 
dit soort ervaringen van hun leden te bundelen en daaruit richtlijnen op te bouwen om tot een beter 
verloop van de geboorte te komen." Omdat u de problemen rondom de dekkingen en de geboorte van 
onze honden nooit duidelijk aan de leden heeft kenbaar gemaakt, is hiervan onder hen nauwelijks iets 
bekend. Sommigen vermoeden wel iets, maar niemand kent het totale beeld. Als lid van onze 
rasvereniging was mij dit probleem bij de Saarlooswolfhond, tot voor kort, ook geheel onbekend. U 
moet hier - in het belang van het ras - uw verantwoordelijkheid nemen en dient onverwijld aan te 
geven dat u zich bewust bent van de onrust onder de leden - want die is er - en van de problemen in 
de populatie! In de tweede plaats dient u een uiteenzetting te geven van het beleid terzake dat u voor 
ogen staat om deze problemen het hoofd te bieden. Dat vraagt bestuurlijk om een krachtdadig 
optreden. Zeker! En ik wil u bij deze dringend de suggestie doen om onafhankelijk advies in te winnen 
en te rade te gaan bij ervaren kynologen, genetici en eventueel andere specialisten, die geen 
belangen hebben in onze vereniging. Dat laatste is belangrijk! Ik onderschat geenszins uw 
deskundigheid, maar slechts op deze manier kunt u op voorhand eventuele bezwaren, als zou er 
sprake zijn van subjectieve en selectieve beoordeling, pareren.  
  
De ervaring die in de loop der jaren in het bestuur is opgebouwd aangaande vele aspecten van de 
kynologie en van ons ras in het bijzonder, erken ik. Desondanks zal een onafhankelijk onderzoek van 
specialisten het beste resultaat opleveren. Als loyaal en toegewijd lid van onze vereniging, wil ik u mijn 
bezorgdheid en die van mijn vrouw kenbaar maken en ik hoop dat u de wijsheid zult bezitten om open 
te staan voor suggesties van derden. Leendert Saarloos heeft, ondanks zijn legendarisch eigenwijze 
karakter, zich destijds ook laten overtuigen om de hulp van de geneticus professor Hagendoorn in te 
roepen, toen de problemen hem boven het hoofd dreigden te groeien. Ik wens u diezelfde wijsheid 
toe. Ik wacht intussen uw gewaardeerde reactie af. U dient echter, ongeacht uw antwoord, deze brief 
als ingekomen stuk te voegen bij de ingekomen stukken voor de jaarlijkse ledenvergadering, waarin u:  
1. de leden op de hoogte stelt van de gerezen problemen in de populatie. 
2. de leden om een bindende uitspraak vraagt over de in deze brief gestelde aandachtspunten en 
suggesties, indien u deze zelf op voorhand zou afwijzen.  
  
Ik verblijf met vriendelijke groet en hoogachting, 
   
Johan Berends.  
Frankrijk. 
  
  
Deze brief bereikt u per electronische mail en per post. 
  
  
  
  
  
  
 


