
Voorzitter: Mensen mag ik even stilte. 
 
Lid: Houden we nog een plaspauze of is daar niet in voorzien? 
 
Voorzitter: Ik was het eerlijk gezegd niet van plan, maar als het nou alleen een plaspauze is, 
dan wil ik de tijd beperken tot 5 minuten als dat nodig is. Maar ik denk dat het de vergadering 
dient dat we hier bij elkaar blijven. We hebben nog 2 dingen te doen en als dan iemand 
wegloopt….. en u zal spelenderwijs wel merken dat het een doel dient. Ik geef het woord 
verder aan de heer Mast en hij zal u ook het een en ander onder de aandacht brengen. 
 
Mast: Als onderwerp voor deze vergadering heb ik, zoals ik ook al eerder heb geschreven, zal 
ik berichten over het PRA-onderzoek en zaken die naar boven zijn gekomen. Eventueel kan ik 
nog wat inzicht geven in wat zich daar omheen afspeelt. Ik zou mij daar eigenlijk van willen 
verschonen, maar mocht het nodig zijn dan zal ik het niet nalaten. 
En daarnaast wil ik even kijken naar de ontwikkeling van de Saarlooswolfhond. Wij hebben 
ook al daarover geschreven in het clubblad over de afgelopen 30 jaar. In dat verband wil ik 
dat nu ook in kort bestek doen en dan wil ik ook nadrukkelijk de andere weg schetsen waar u 
hoofdzakelijk allen van verschoond bent, maar wat daadwerkelijk speelt in een 
“rashondenbranche” tussen haakjes. 
 
Het PRA onderzoek dat loopt al vele jaren en ook elk jaar houden wij met een groep honden 
waarmee wij naar Dortmund gaan, er worden daar foto’s genomen om mogelijk verloop waar 
te nemen. Ons is ook verteld dat de wijzigingen zo miniem zijn dat dat niet, dat ze zo miniem 
zijn dat ze eigenlijk niet als wijzigingen momenteel zijn te kwalificeren. Daarmee is niet 
gezegd dat het nooit zal gebeuren, er is alleen gezegd dat met de huidige inzichten tot op dit 
moment, met die onderzoekgroep, want daar is ook het jaarverslag op gebaseerd, dat dat naar 
voren is gekomen. 
U ziet hier ook een foto weer eeh van de retina en even voor de korte duidelijkheid, hier 
bevindt zich de oogzenuw, dit zijn de bloedvaten, hier vindt u kleine stukjes spikkeltjes dat is 
de hyperreflexie waar men op doelt. Deze foto is van een wolfsgrauwe hond en ja, afhankelijk 
van het soort pigment wat een hond heeft, heeft het een bepaalde kleur. Ik zal u het zo bij een 
bosbruine laten zien. Waar het altijd om gaat bij het beoordelen van deze zaken: PRA is 
gewoon een kapstokbegrip. Niet meer en niet minder. En alles wat zich aan de retina wijzigt 
dat is dan de retina atropie, dat valt daaronder. Dan is het verloop van de tijd, de mate van 
verloop, de snelheid van verloop, is uiteindelijk doorslaggevend of het de ‘P’ van progressief 
heet en hoe groot en  progressief hij is. 
Wij voeren niet voor niets deze studie uit. Wij doen dat nu al 5 jaar, en wij gaan met die 
honden door al tot ze hopelijk 16 worden of nog ouder. Want wij zullen van begin tot eind 
uitzoeken van als men het ziet op jonge leeftijd, wat is het verloop door de jaren heen en hoe 
ontwikkelt zich dat naar het einde toe. Dan is ook elke discussie, hypothese of wat dan ook is 
uit de lucht en ligt dat gewoon duidelijk op tafel. Dat is heel belangrijk en relevant om te 
weten. 
Waar zien wij dat gebeuren met die foto’s? Het moge duidelijk zijn dat met zo’n 
kapstokbegrip meerdere geleerden verschillende inzichten erop nahouden. En die inzichten 
die beginnen al op het moment dat dierenartsen of oogspecialisten kwalificaties geven. 
Kwalificaties die van hond tot hond, of vaak bij dezelfde hond, variëren van arts tot arts. En 
als er zulke berichten zijn dan moeten wij toch met elkaar zorgen dat wij dat op één lijn 
krijgen. Niet dat de artsen op één lijn moeten zitten, zij hebben hun eigen punten, maar dat wij 
zaken gewoon normeren. Dat wij uitsluiten dat er naar willekeur met verschillende inzichten 
inzitten.  En dat doen we dan ook. Dat is eh… dat hoeft ook geen betoog. 
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En eh ja, die kwalificatie die men geeft, ik zal nog voor de mensen die misschien nog niet de 
artikelen gelezen hebben in het clubblad, in de afgelopen jaren…. Ziet men wat dan valt dat in 
de rubriek Progressieve Retina Atropie en dan hangt het er vanaf wat men ziet. Men ziet niets, 
dan is het vrij, dat is een duidelijke zaak. Men meent iets te bespeuren, en dat kan dan een 
aantal kenmerken zijn. Hetzij dat bijvoorbeeld de bloedvaten dunner worden, nou dat is hier 
niet het geval, dat kunt u ook zien, hetzij dat de oogzenuw geslonken is, die bevindt zich hier, 
dat u kunt ook zien, dit zijn prima oogzenuwen. Hetzij dat de pigmentering volledig 
vertrokken is, ook dat is niet zo. Hetzij dat er meer licht wordt teruggeworpen, want een retina 
atropie is ook een  aandoening van de retina – ik heb dat in een vorige presentatie een keer 
aangegeven – het is een laagje van verschillende soorten cellen en eh als er dus iets dus 
celletjes ontbreken, dat is hetzelfde als een gatenkaas voor een spiegel, je schijnt er met een 
lamp in, je krijg meer licht terug dan dat het velletje helemaal gesloten is. Dat noemt men dus 
hyperreflexie. En dan hangt het er dus vanaf of dat over het hele bereik is of om een klein 
specifiek puntje. Bij onze honden die wij in het onderzoek hebben, laat een beeld (en dat is 
wat wij met mekaar aan de oppervlakte zien, dus niet wat we met mekaar onder water meten, 
maar wat we aan de oppervlakte zien) laat een lichte mate of een hele lichte mate van een 
hyperreflexie zien. Dat is natuurlijk een afwijking van het normale beeld, wat men bij ogen 
van honden ziet, daar is ook geen enkele discussie over. Het is ook wat wij eeh het is ook een 
eigenschap die vererft binnen onze populatie. Daar hebben wij de stamboomanalyses op 
losgelaten en dat is ook uitstekend te volgen, dus het is niet een milieufactor van buitenaf, (dat 
zou misschien nog wel een rol kunnen spelen, maar het is niet dat dat de oorzaak daarvan is) 
het is gewoon een eigenschap die in onze populatie zit. En die eigenschap die is, als wij de 
stambomen goed nalopen, die zit er ook al in van vóór 1975. Het is niet iets wat onderweg is 
ontstaan, het is gewoon iets wat wij mee hebben gekregen uit de beginpopulatie van 1975. En 
ook daarvoor moet het ook al gespeeld hebben. Dus dat geldt, al 30 jaar fokken wij, in 
beginsel natuurlijk zonder dat wij daar wat van wisten, met honden. Je kiest natuurlijk a-select 
en met het resultaat die wij, zeg maar, tot een jaar of tien terug hadden. Toen hebben wij eh 
onderzoek gedaan, toen die meldingen binnenkwamen. En artsen destijds, maar dat was met 
de wetenschap van toen, dus ik ga daar geen veeg uit de pan van maken, maar ik ga wel 
aangeven hoe voorzichtig je moet zijn, wil je zoiets goed uitzoeken is… Artsen destijds 
zeiden: wij hebben dat gezien wat u daar bij die Saarlooswolfhond heeft. Stelt niets voor, 
beste mensen. Bijzonderheidje, verder geen aandacht aan schenken en u kunt verder met uw 
fokkerij.  
 
Dat waren de uitspraken van toen en wij hebben als vereniging en dat is enerzijds is dat goed, 
maar anderzijds moeten wij ons er wel van bewust zijn, gezondheid is een soort van 
achilleshiel. En daar bedoel ik mee dat het vaak door mensen wordt aangegrepen als een soort 
van open zenuw om hele clubs op te naaien, om stemming te trappen zonder dat daar 
feitelijke gronden voor zijn. Wij hebben gezegd: wij laten dat tot de bodem toe uitzoeken, we 
gaan dat ook helemaal tot het bittere eind doen. En het mag ook getuigen van minimaal 5 
leden die van hun overleden hond retina’s beschikbaar hebben gesteld aan de wetenschap. En 
dat houdt dus in: uw hond is net overleden, de dierenarts komt voorbij,  ogen gaan voor 
onderzoek naar een universiteit of instelling om a) foto’s te maken van de fundus en de 
conditie daarvan (dat heb ik vorige jaren gedemonstreerd, foto’s in dat vlak) en ook om uit 
specifieke cellen die in die retina zitten daar het RNA en het materiaal te winnen die gebruikt 
kunnen worden in de stamboomanalyses en ook vooral voor genetisch onderzoek. En, het 
moet gezegd, dat is dan de verdienste van ons allemaal, dat dankzij die bijdrage van die 
retina’s even indirect, zeg maar, bij de Schapendoes een belangrijke ontwikkeling kunnen 
doen, want daar kwam het voor en men heeft de ogen van een schone hond gebruikt om het 
DNA, zeg maar, op die cellen te ontwaren en zo indirect bewijzen te vinden om zo de 
Schapendoes aan een marker te halen. Het is natuurlijk ook een hartstikke groot compliment, 
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ook voor u allen, ook heel fijn voor de Schapendoes, maar alleen wij hebben daar helaas nog 
geen profijt van gehad. 
 
Want het is erg lastig om een genetisch defect boven tafel te halen. Er wordt tegenwoordig 
vaak verkondigd, en dat zie je ook bij de menselijke wetenschap, DNA is je-van-het, het is 
een soort van tovermiddel voor al uw problemen. Alleen om het te vinden, dat waar het 
specifiek misgaat, is letterlijk een zaak… een naald in een hooiberg. 
En dat kost dus tijd en afhankelijk van het vermoeden, men weet dus wel globaal om welk 
deel van het DNA men moet kijken, alleen men weet het niet precies en het kan ook nog ja 
dat is dan een multifactoraal gebeuren zijn, dus dat het van meerdere genenparen afhangt die 
samen tot het probleem leiden. Dus bij ons heeft men met heel veel markers gezocht. Dat 
onderzoek is ook afgerond. Dat onderzoek, dat specifieke onderzoek en op de markers waarop 
men gezocht heeft, heeft men voor de Saarlooswolfhond niet een afwijkinkje die in deze 
genen of genenparen gevonden wat zich ten opzichte van onze andere in het onderzoek 
betrokken honden eeh niet voordeden. En voor de duidelijkheid. Het zijn ongeveer 75 
bloedstalen van families Saarlooswolfhonden uit onze gehele populatie tot 4 generaties terug. 
Dus dat zijn zelfs honden van 15 en 16 jaar hebben wij daar nog aan deel kunnen laten nemen 
zodat wij het hele stuk van het begin tot nu hebben. En toekomstige nesten nemen wij ook 
bloed vanaf (en dat ga ik dus ook doen) en die gaan ook in het onderzoek mee . Zodat mocht 
later in de toekomst die doorbraak er wel zijn wij daarmee verder kunnen.  
Verder vragen daarover? Zegt u het maar. 
 
Lid: Mag ik? Graag het volgende. U gaf daarnet aan het geval dat een aantal mensen met hun 
overleden hond dus de retina beschikbaar hebben gesteld. Zou het niet praktisch zijn als de 
vereniging aan alle leden duidelijk maakt of dat voor specifieke honden geldt of voor 
algemeen. Mijn hond heb ik helaas afgelopen week moeten laten inslapen wegens hoge 
ouderdom  en doorzakken van de achterhand. Ik heb op dat moment bijvoorbeeld mij niet 
gerealiseerd dat ik misschien een bijdrage had kunnen leveren in dit onderzoek en in zo’n 
situatie waarin ikzelf moet beslissen van ik ga mijn hond in laten slapen, kan je daar van 
tevoren over nadenken  
 
Mast: Ja, dat is dus, ik begrijp het… 
 
Lid: De vraag is: kan de vereniging duidelijk maken voor wie het geldt. Voor specifieke 
honden om eventueel zoiets beschikbaar te stellen. 
 
Mast: Het is eigenlijk eh… en ik heb uw vraag goed begrepen en we zijn er ook altijd heel 
eenluidend in antwoord daar op. Wij hebben overleg gehad met de universiteit die dat 
onderzoek doet over wat moet wel en wat dan niet nodig is en van die honden die specifiek 
ook, die dat hele het traject nu doorlopen van A tot Z, met die ogencontrole elk jaar, van die 
honden daar hebben wij afspraken met de eigenaren gemaakt of zij dat zouden willen doen. 
Want het blijft tenslotte uw hond. Maar daar is dus wel in voorzien, zodat daar niet iets ons 
ontglipt. Ja? Prima! 
 
Ander lid: Mag ik ook iets vragen, dan? Gaat het om een willekeurige keuze van honden die 
hieraan meegewerkt hebben of was het om bepaalde keuze voor die honden te maken? 
 
Mast: Eeeh nou, het is een hele bewuste keuze  …. dat zijn de honden geweest eeh…… een 
groot aantal daarvan, die destijds eeh voorlopig niet vrij hadden en eeh dat zijn ook de honden 
eeeh , en ook de honden die niet vrij waren gegeven, dat zijn de honden die wij in dat 
onderzoek hebben. Eeeh. Punt uit. Gewoon heel simpel. 
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De Bruin: Een hond die voorlopig niet vrij is wordt die ook tentoongesteld als ik vragen mag? 
 
Mast: Ik ben voorlopig even bezig met mijn verhaal. 
 
 
De Bruin: Nou, dat is fijn dan. 
 
Een lid: Ik vraag me af wat daar aan mankeert? 
 
Ander lid: Ik wil graag nog de volgende informatie. U zei net bij de Saarlooswolfhond is iets 
van wat niet bij de gewone hond…… 
 
Mast: Nee. Nee, nee. 
 
Ander lid: Wat mij bezig houdt is, is er wel eens een wolf gespiegeld 
 
Mast: Nee, maar dat is ook niet de strekking van dit verhaal. Het vertrekpunt bij deze materie 
is eeh dat men eeh in het algemeen bij honden een bepaald beeld van de retina waarneemt en 
als er afwijkingen zijn dan moet daar naar worden gekeken. En dat is puur je-van-het. En dan 
moet nader onderzoek en onderzoek en vervolgonderzoek uitwijzen wat dat dan is.  
 
Lid: Nou dat is duidelijk. 
 
Ander lid :……. is het zaak ….. onverstaanbaar 
 
Mast: Nee kijk, het is eigenlijk vrij. Het is eigenlijk… tot op heden…. Het enige wat ik dus 
kan zeggen is: er zijn bij een aantal honden worden een afwijkend beeld waargenomen. Dat is 
voor ons reden tot zorg en om in die materie te duiken. Eeh wij hebben geen wolven 
opgetrommeld om daar in de ogen te kijken. En ik ga ook niet speculeren uit welke hoek de 
wind waait. Wij moeten rekenen van dat het gezien wordt, dat wij daar aandacht aan besteden, 
dat is voor ons relevant en uiteindelijk zal de tijd, genetisch onderzoek en eeeh ons leren wat 
het is. Dan ga ik nu verder met…… 
 
Mevrouw Fijnheer: Ik zou toch graag even een vraag stellen. U zegt net, u gebruikt honden 
die in het verleden niet vrij hebben gekregen. Heeft u daarentegen ook een controlegroep met 
honden die wel vrij hebben? Die in dat onderzoek meelopen? 
 
Mast: Ja, ja zoals het in een goed onderzoek betaamt, is het als volgt opgetuigd. Dat wij ook 
van start zijn gegaan met honden die kwalificaties hadden en honden die kwalificaties vrij 
hadden. En wij hebben daar vooraf, voordat wij met dat onderzoeksprogram zijn gestart, 
hebben wij daarover geen mededelingen gedaan aan diegenen die in de ogen hebben gekeken 
en pas naderhand kwamen daar dus de uitslagen uit. Dus dat is helemaal geheel neutraal, 
objectief vastgesteld. Het is ook belangrijk dat wij het moeten doen met de feiten waar men 
mee boven tafel komt en daar moet het inpassen. 
 
Dit is dan een foto van een Saarlooswolfhond die is 7 jaar. Hij heeft een eeeh, dit is een 
bosbruine hond, ook deze hond heeft eeh, dat kunt u ook zien aan het lichtbruinige kleurtje 
van de retina. Ook hier ziet u weer de bloedvaten, de pigmentering, de oogzenuw, hoe het 
zaakje in elkaar steekt. En over het algemeen is het zo: bij de klassieke vorm of de 
veelvoorkomende vormen waar mensen het dan over hebben waar men dan bij het begrip 
PRA aan denkt is het zo dat ten gevolge van verval van cellen er een afbraakproces 
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plaatsvindt en dat afbraakproces dat vindt dan heel snel plaats. En in onze situatie is het zo dat 
eigenlijk, en dit is dan zeg het novum, het is niet iets waar we trots op zijn, maar het is het 
nouveauté, dat dit erg langzaam, dat dit, ja eigenlijk, geen progressie vertoont. Het is niet 
gezegd het is oké wat daar gezien wordt, er is alleen gezegd: we zien een afwijking die weinig 
wijzigt. 
De pigmentering, de bosbruine hond, de aderen, de zenuwen en had u een ware PRA hond 
voor u gehad dan was dat gewoon een leeg vlak. 
 
Lid: Dat is duidelijk. Mag ik een vraag stellen? Is dit een foto van een niet vrijgegeven hond? 
 
Mast: Ja, van een voorlopig niet vrijgegeven hond en ik wil er nog even een eh. Daar wil ik 
…over die hele materie wil ik nog even wat zeggen. Voor ons is de constateringen dat men 
een afwijking ziet aan de retina, ook al is die nog niet volledig te duiden, is genoeg tot 
voorzichtigheid. En daarnaast is het zo dat in dat protocol, is dat een gradatie van vrij: men 
ziet niets. Voorlopig niet vrij: dat houdt concreet in, we zien één of meerdere kenmerken die 
zouden kunnen duiden op…. het is niet dat men het goed ziet, maar het zou kunnen duiden op 
en nader onderzoek moet dat dus nog uitwijzen: dat is voorlopig niet vrij. En niet vrij houdt 
gewoon in: het voldoet aan alle randvoorwaarden en daar mankeert…… Dat is gewoon niet 
vrij. En wat wij dus hebben gezien…. 
 
De Bruin:Ja, jullie geven aan: voorlopig niet vrij. Is dat het beeld wat wij zien? 
 
Mast: Absoluut! 
 
De Bruin: Hoe gaan jullie met zo’n  beeld om dan. Mag daar niet mee gefokt worden? 
 
Mast: Wat zegt u? 
 
Ander lid: Zo gaat het nou elke keer. 
 
Mast: Nee, het gaat, ik heb hier het onderzoek het eeh 
 
De Bruin: Omdat het iets anders is als dat  dat Brahm over dat beeld. Geeft vervolgens niet 
vrij hè afwijking heb waarbij men duidelijk de, volgens die Brahm dan, advies gegeven wordt 
waarom er absoluut niet met die dieren gefokt moet worden. Gaan wij daar dan een probleem 
van… 
 
Mast: Meneer sorry, hoor. Kunt u de vraag een keer goed voor mij herhalen, dan kan ik daar 
op ingaan. 
 
De Bruin: Dit is dus…. dit beeld kan wel en dat is voorlopig niet vrij. De zenuwen zijn nog 
doorbloedt, dat is logisch, want het betekent dat de retina werkt, dus totaal blind is hij pas als 
de bloedvaten weggaan. Dus dit is beginnend beeld. Of verwacht men een  tijdslimiet? Wordt 
er dan vanuit gegaan dat het dan wel PRA is? 
 
Mast: Dat is aan de deskundigen om daarover te oordelen. 
 
De Bruin: Nou daar is al een oordeel over. Het lijkt mij best interessant eigenlijk Ik weet niet 
hoe jullie daar tegenover staan. Bijvoorbeeld Brahm is namelijk de enigste die zegt: ik geef 
voorlopig niet vrij…. 
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Mast: Nou, kijk, nou moet u even heel snel uw mondje houden. Ik ga nu even iets aan de 
vergadering vertellen waar ik dus persoonlijk totaal niet vrolijk van ben en dat is het 
volgende. Wij hebben al 8 jaar lang totale tegenwerking, hetzes en stemmingmakerij onder 
oogspecialisten en zovoort 
 
De Bruin: Ik heb….. 
 
Een paar leden roepen nu geëmotioneerd door elkaar. 
 
Mast, met stemverheffing: Nee ik wil nu ook even mijn verhaal geven. Hetzes en 
stemmingmakerij. zodat… om die club maar onmogelijk te maken en te doen alsof wij er 
niets aan doen. Dat is een complete leugen. Dan is het zo dat wij een onderzoek doen. Andere 
mensen met honden, waar ook wat aan gezien wordt: prima. Doen ook hun onderzoek. Prima! 
En dan begint … en dan begint de ongein. Dan moet men zonodig eerst met de hondjes bij 
arts B in de ogen laten kijken, dan naar de arts waar men weet dat de vereniging daar over de 
vloer is met een aantal specialisten, vervolgens gaat men die foto’s even over de grote plas 
sturen naar weer een andere oogarts, en gaat men oogartsen onderling lopen afbranden. Dat is 
dus tactiek die slaat nergens op, die is …. 
 
De Bruin: Dat is… 
 
Mast: Dat mist elke…. hou nu even je mond, dat  mist elke fatsoensgrond en dat is de manier 
om elk onderzoek te frustreren en naar de kloten te helpen.  
 
De Bruin: Nou, dat is uw visie. Dr. Brahm is de enigste geweest. PRA voorlopig niet vrij…. 
 
Mast: Het gaat mij …. 
 
De Bruin: Ook al is een hond met 5 jaar totaal blind! Alle anderen, ja, de beste van Nederland 
hebben…. Dr Brahm is niet eens aangesloten erkend ECVO specialist… Ja? Volgens Dr. 
Heijn heeft dat dan, daar hebben we een gesprek over gehad, de secretaris van de ECVO… 
 
Mast: U heeft dus gesprekken met Dr. Heijn?  
 
De Bruin: Ja? Waarom? 
 
Mast: Ik eh… Kijk het is gewoon simpel, die hele materie die buiten de vereniging  …. hoe 
men denkt.  
 
De Bruin: Dat is heel iets anders. 
 
Mast: Hoe men denkt, hoe men denkt, hoe men denkt de vereniging een poot te moeten 
uitdraaien en hoe men denkt goedbedoelde onderzoeken, die we de hele tijd tot van begin tot 
eind uitvoeren,  de poten… de specialisten tegen elkaar op te moeten zetten. Dat is gewoon 
een grote schande. En dat… en dat….. 
 
De Bruin: Nee, dat is gewoon niet waar. 
 
Mast: Dat is gewoon absoluut waar en ik bemoei me verder ook niet in. Ik ben hier klaar mee. 
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De Bruin: Ik heb gewoon een vraag. Dat is mooi. En als het dan eens juist is? Dat u met een  
verkeerd onderzoek er feitelijk verkeerd in zit? Dan moeten we nu maar gewoon zeggen, 
jongen laten we maar ophouden? Wij geloven u, wij gaan gewoon verder? 
 
Mast: Ik heb net aangegeven dat ..  Meneer wilt u gewoon weer gaan zitten. Wij zien hier een 
afwijking met mekaar, daar maken we ons met mekaar zorgen over, daar houden wij rekening 
mee met de fokkerij.  
 
De Bruin: Nou blijkbaar niet. 
 
Mast: En wij zoeken dat van haver tot gort uit en daarmee is het voldoende behandeld. Dank u 
wel.  
 
De Bruin: Kennelijk niet. Hoezo? 
 
Mast: Daarmee is dit onderwerp behandeld. Ik dank u wel. 
 
De Bruin: Zo? Hahaha. 
 
Voorzitter: Meneer de Bruin, ik ontneem u het woord. Wilt u gaan zitten! Ja? De vergadering, 
die zal, dat komt dus zo, die zal dus wel beslissen. U heeft nou genoeg veroorzaakt… 
 
Ander lid: Meneer de voorzitter, ik vind dat die man even zijn zegje mag doen. 
 
Voorzitter: Dat is dan jammer, dan geldt hetzelfde voor u. 
 
Ander lid:  Onverstaanbaar 
 
Voorzitter: Meneer Mast heeft duidelijk uit de doeken gedaan, er is gewoon geprobeerd 
duidelijkheid…. hij geeft daar gewoon een antwoord op en u probeert duidelijk ons de nek om 
te draaien Wij komen uit een andere hoek en dat gaat door. En de vergadering is oud en wijs 
genoeg, Denk ik, dus om hun mening daarover te geven. Maar iedereen ontneem ik nu het 
woord daarover. Ja?! Meneer Mast. 
 
Lid:  Dat begrijp ik niet. Wij vergaderen! 
 
Ander Lid: Mag ik dan nog een andere vraag stellen. 
 
Mast: Heel kort! 
  
Ander Lid: Zijn bij de Saarlooswolfhonden honden die nog niet totaal niet vrij zijn gegeven of 
zijn ze allemaal voorlopig niet vrij. 
 
Mast: Wij hebben onderzoek, wij hebben gewoon onderzoek in de categorie voorlopig niet 
vrij.En ik geef …. en ik geef….. 
 
Mevrouw Fijnheer: Er bestaan in de vereniging honden die PRA hebben. Mijn hond! 
 
Mast: Mevrouw, gaat u rustig zitten. 
 
Mevrouw Fijnheer: Hallo! Ik had 6 pups die ook PRA hadden! 
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Mast: Gaat u even gaat u even . 
 
Mevrouw Fijnheer: Niet zo vaag. Je mag er niet over praten! 
 
Voorzitter: Ook mevrouw Fijnheer ontneem ik het woord.. 
 
Mevrouw Fijnheer: Dank u wel. 
 
Mast: Ik zeg ook niet…… 
 
Mevrouw Fijnheer: Je mag niet meer zeggen dat buiten de vereniging…. 
 
Voorzitter tot mevrouw Fijnheer: De PRA van uw hond dat zit wel even anders in elkaar. 
 
Mevrouw Fijnheer: Oh, door de voeding? 
 
Voorzitter: Nee! 
 
Mast: Nee, ik, ik gaat u zitten. U krijgt ….  Ik zeg…. u krijgt….. ik zal u nog iets zeggen, dan 
kunt u rustig blijven zitten. Het volgende is het geval. Die kwalificaties dat is wat oogartsen 
met elkaar houden.en wij hebben dus gevallen meegemaakt dat oogartsen de kwalificatie ‘niet 
vrij’ gaven, dat een andere oogarts ‘voorlopig niet vrij’ gaf en nog andere oogartsen ook een 
‘voorlopig niet vrij.’ Daar, nee…. daar zitten, daar zitten variaties in. En wat ik u aangaf… het 
gaat mij niet om vlaggetje A of vlaggetje B. Het gaat erom, er wordt wat gezien! Dat is niet 
goed, daar besteden wij aandacht aan en daar hebben wij ogen voor. Letterlijk! Letterlijk! En 
het is dus niet……  en dat is misschien ingewikkeld om te zeggen, er is totaal geen enkele 
ontkenning of wat dan ook. Het gaat er gewoon om, er wordt wat gezien, dat staat….. dat is 
…..dat staat gewoon buiten elke discussie. Daar wil ik ook  geen discussie over hebben, dat is 
gewoon zo. En daar maak ik ook geen standaardantwoord van. 
 
Mevrouw Fijnheer: Niet dat er iets gezien wordt. Er is iets! 
 
Mast: Ja, dat zeg ik ook. Ik dank u wel. Ik eh ik eh 
 
Lid: Maar het wordt helemaal niet duidelijk hoe er met…We hebben een vergadering! Er kan 
toch wel over gesproken worden. 
 
Ander lid: Er zit hier zoveel emotie van iedereen  achter over en weer  
 
Lid: Het mag toch wel wat duidelijker gesteld worden? 
 
Ander lid: De vragen die hier worden gesteld. Er wordt ook niet meer rustig naar elkaar 
geluisterd. Het is zo’n gevecht wat hier geleverd wordt.. En ik zit er als buitenstaander, 
probeer het allemaal te ……..snappen 
 
Mast: U kunt rustig blijven zitten. Ik zal niet uit mijn vel springen. 
 
Lid: Wij moeten met elkaar in gesprek blijven toch? 
 
Mast: Wat ik dus aangeef is: deze materie wordt gezien, er is geen discussie over dat er wat 
gezien wordt, het is ook…. er worden ook consequenties uit getrokken en dat wordt tot op de 
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grond toe uitgezocht en wat voor vlag men er later op plakt, dat is niet interessant. Het gaat 
erom dat wij de juiste keuze nemen voor het fokken met onze honden. En daarmee is….. 
 
Lid: Er wordt dus niet gefokt met…. 
 
Mast:  Daarmee…. daarmee zeg ik…. daarmee zeg ik. 
 
Ander lid: onverstaanbaar 
 
Lid: Onverstaanbaar 
 
Mast: Ik hou hierover op.  
 
Lid: Ik wil niet dat u erover ophoudt 
 
Mast: We kunnen er beter over ophouden 
 
De Bruin: Ik maak een opmerkng over Duitsland, maar de conclusies zijn niet duidelijk. 
 
Voorzitter: De discussie moet nu afgelopen zijn! Het moet nu duidelijk zijn dat de 
ledenvergadering bij herhaling zijn goedkeuring heeft gegeven aan het beleid. Ja! Daar blijven 
we bij. We hebben het in dienst gegeven van de wetenschap en we wachten af. En wat dan 
daar achteraf, wat u dan allemaal vindt, dat zal me worst wezen. We wachten op iedere uitslag 
en u krijgt alles keurig netjes aangeleverd, hoe ver dat de ontwikkeling is. En wat u er verder 
van vindt dat zal me worst wezen. De vergadering bijeen heeft zijn goedkeuring gegeven en 
dat lijkt mij voldoende en ik kap hier ermee. Mevrouw Verbeeck, dat is het laatste en …. 
 
Mevrouw Verbeeck: Het is dus juist een stukje verduidelijking voor de vragen die gesteld 
worden, hè. Van worden honden ‘vrij’ of ‘niet vrij’ of ‘voorlopig niet vrij’ gegeven. Wij 
kunnen die zin in België, wij toch een denk ik dubbelspecialiste die al zeer veel jaren 
onderzoek bij alle honden die d’r zijn hè. Als zij een vrouw, die heel veel 
Saarlooswolfhonden ziet, in België hè, ook in Frankrijk, ook uit Duitsland, zij geeft toch wel 
in gesprek één: Ik zie iets en dan om u toch ook een idee te geven van de wetenschap, allez, 
een heel aantal oogartsen zien inderdaad soms wel iets, maar zeggen even van: dit is niet eeeh 
PRA, hè want echt PRA is toch wel wat anders, hè. En die zie ik ook, die 
Saarlooswolfhonden. Maar ze zijn inderdaad… na vele jaren moet ze ons antwoorden: u heeft 
gelijk, het zijn Saarlooswolfhonden van buiten de vereniging. Ik heb er nog nooit één ontmoet 
van binnen de vereniging, maar mind you, die op al die aspecten en die echt PRA heeft en dus 
ook blind wordt hè, dat is één. 
Twee, ik zie wel iets, maar ik weet zelfs niet wat het is. Als daar iemand die als oogarts hè, 
uitsluitend dit doet, in vertrouwen weliswaar, zo’n uitspraak doet, hè dan denk ik van goed, 
dan moeten we ook durven aannemen dat zowel in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, er 
heel veel oogartsen aan het werk zijn, maar die met het verschijnsel dat men nu nog steeds 
aan het onderzoeken is binnen de Saarlooswolfhond, dat men inderdaad niet goed weet wat 
men ziet. Men weet niet vanwaar het vandaan komt. En ook oogartsen durven, als ze eerlijk 
zijn, wel die uitspraak doen. Twee, het is niet progressief. Men ziet in die zin op bepaalde 
leeftijd wel iets, maar dit wijzigt niet, hè? Het zijn ook honden die oud worden en die niet 
blind worden. Ja? 
 
Lid: Ja, maar er zijn verschillende vormen.. 
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Mevrouw Verbeeck: Ja,  maar ook daar zegt men van, wat men ziet is wel telkens hetzelfde, 
hè. Is hetzelfde verschijnsel. 
 
Lid: Niet hetzelfde 
 
Ander lid: Nou, maar duidelijk wel… 
 
Mevrouw Verbeeck: Maar waar je…. na verloop van tijd is men dit hyperreflexie gaan 
noemen, hè. Dat hebben ze een naam gegeven. Zeg maar van ja, het is één van de indicatoren. 
Zo’n oogartse zegt ook: goed u komt bij mij. Waarom? Hè, u komt daar binnen uw vereniging 
waar men dit onderzoek als voorwaarde stelt voor fokkerij. Als ik iets……. ik durf in 
vertrouwen zeggen: dit is geen PRA, maar u komt bij mij om te weten van: moet u met die 
hond fokken? Dan geef ik inderdaad voorlopig niet vrij. Ja? En dit is eigenlijk wat zich 
aandient. Zij vroeg begrip voor haar situatie als oogarts. Ook al zegt ze van: dit lijkt me geen 
PRA te zijn. Ik weet ook niet wat het is. Dit gesprek is al jaren geleden hè. 
 
Mast: Mevrouw Verbeeck, dank u wel voor uw toelichting. 
 
Applaus. 
 
Mast: Dan is het goed om naar het volgende punt te gaan.  
 
Lid: Mag ik nog een andere vraag stellen? 
 
Mast: Nee, ik ga nu eh  dat is dan echt….dat moet ik dan maar zo zeggen, dat is dan echt voor 
de rondvraag. Dat is eh , dat is het eh 
 
Lid: Nee,  het heeft hiermee te maken… 
 
Mast: Ja, maar dat mag u dan daar doen, want anders dan …. Ik wil een verhaal houden, ik 
wil een presentatie geven…. U mag in de rondvraag, mag u daar op terugkomen, en dan mag 
u mij die vraag ook stellen, geen enkel eeh geen enkel probleem, maar voorlopig wil ik het zo 
houden. Eh, dan eeh dan wil ik het hebben eeeh 
 
Lid: …..de laatste tijd niet meer. Ik ben niet helemaal in orde en ik moet naar huis. 
 
Applaus.  
 
Mast: Het is in een jaar van 30 jaar bestaan, of 31 jaar bestaan, eens goed om eens eh ons 
heen te kijken hoe en wat en speciaal voor deze vergadering heb ik dat ook nog eens een keer 
gedaan. Sinds de jaren 80 zijn er 2 stromingen. Er is een fokkerij ontstaan binnen de 
rasvereniging en er is een fokkerij daarheen gebracht. Laat ik het maar kort te typeren. Dat 
heet moderne stijl, liberaal, ieder voor zich opgebouwd en gevoerd door onder andere 
geroyeerde leden van de club, die een andere, individuele aanpak voorstonden. Beide 
stromingen zijn d’r. Beide stromingen hebben zo hun eigen werkwijze en het is denk ik eens 
goed om eens even te belichten hoe dat dan in de praktijk uitpakt.  
En er is natuurlijk altijd een woordje over gezondheid en eh dat is natuurlijk iets, dat is….het 
is levend en natuurlijk materiaal en ook in onze populatie kan natuurlijk bij deze of gene hond 
iets ontstaan. Dat is absoluut waar. Waar ik het over wil hebben zijn de structurele problemen, 
en daar bedoel ik dan mee zaken die keer op keer, heel vaak voorkomen. Die structureel aan 
het ras gebonden zijn. En hier hebben wij toch wel een kleine, merkwaardige ontwikkeling bij 
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de hand. Binnen onze rasvereniging hebben wij, even gegeven dat gegeven van mij dat er 
geen structurele dingen zijn behoudens dat onderwerp van PRA , een raszuivere kerngezonde 
populatie betrouwbare rashonden. En als je je ook in die materie verdiept wat zich buiten de 
vereniging afspeelt (en de rasvereniging kijkt natuurlijk ook niet alleen binnen de eigen 
muren maar ook buiten haar muren) dan hebben wij helaas een vrij trieste constatering. Veel 
a-typische honden, structurele gezondheidsproblemen (daar kom ik zo meteen nog verder op 
terug) en vooral ook problemen die daadwerkelijk niet in onze populatie voorkomen, en wel 
daarbuiten en toch als men naar de papieren kijkt, zou men mogen verwachten dat dat wel zo 
is. Dat is niet zo, dus daar is wat gebeurd. En dan hebben wij een dag, dan is het weer eens zo 
ver, dat iemand zichzelf moedwillig ………. en de kaart trekt ‘gezondheid’ en meent dat 
binnen deze club daar geen aandacht voor is. dat daar de ogen voor gesloten worden om de 
zaak eens op te juinen En dat is een zorgelijke ontwikkeling. Ernstig! En daarom wil ik  het 
eens hebben over een andere kijk. En om maar aan te geven dat ook u had deze presentatie 
kunnen maken, heel veel van deze zaken, los van dingen waar ik dan zelf mee kom, komen 
gewoon uit publieke bronnen. Daar is geen… een woordje ‘Google’ is goed genoeg, zal ik 
maar zeggen. En als je dat dan ook leest en een aantal vertegenwoordigers daarvan die zitten 
hier in de zaal, die zitten de zaak goed op te juinen. En dat blijkt ook voorraad tot leuke 
uitspraken van ‘het bestuur moest maar eens opgeknoopt worden in een boom.’ En dat moet 
niet één maal, maar bij herhaling. Nou, dat getuigt van stemmingmakerij en daar willen wij 
als club van verschoond blijven en ik herken ook hier het niveau. De vraag is gewoon: 
waarom dan wel? Waarom staat men dan daar zo, heeft men die gedachte? En dat heeft te 
maken met iets dat heet dan rasbescherming. En het is ook zo, wij hadden dit verhaal op deze 
dag niet hoeven houden, als er buiten de verenigingsmuren niet chronisch gemarchandeerd 
was. Hadden wij buiten de vereniging rastypische, raszuivere Saarlooswolfhonden gehad, dan 
hadden we zowel binnen als buiten de vereniging met raszuivere honden gefokt en dan had 
men een ander iets. Wij echter zitten op een raszuivere populatie en die moet beschermd 
worden, want die bescherming verdient het ook.  
 
En wat zijn dan zoal de bedreigingen? Wij hebben te maken met zinloze rasvermeerdering in 
puppenfabrieken. Ik heb er helaas geen ander woord voor. Ze zijn bekend, de puppen vliegen 
je om de oren als uit een fabriek. Dan hebben we daar de aspecten raszuiverheid en we 
hebben daar natuurlijk ook in het clubblad al vaak woordjes aan gewijd, soms in bedekte 
termen, soms ook expliciet op de website, soms verwees ik naar de rasstandaard zodat 
iedereen het voor zichzelf kan zien. En wat kleeft daar dan aan? Want wij zijn tenslotte een 
rasvereniging die een populatie beheert en op de been houdt. Daar kleeft o.a. aan 
gezondheidsaspecten. Die komen wel verder voor. U heeft mevrouw Stoetman gezien, die 
heeft de moed gehad haar verhaal hier te presenteren, dat vind ik nog steeds erg knap, ook dat 
zij daar aandacht voor vraagt. 
Dan hebben wij te maken – en daar komen dus eigenschappen voor driehoek cataract, en 
E.P.I., dat is een soort van eeh insufficiënte pancreas insufficiëntie, stofwisselingsproblemen 
en zo zijn er nog een aantal aandoeningen die typisch uit de Duitse Herder komen en dan zeg 
ik het weer: maar zegt iedereen: Ja, maar …. Iedereen is met dezelfde populatie begonnen en 
dat is zo. Maar dat is dus niet zo, want anders had het ons om de oren moeten vliegen. 
 
Dan hebben wij te maken met inkruisen van de Tsjech. Ook daarvan wordt vaak geroepen: die 
vereniging die doet aan stemmingmakerij die kletst maar wat uit zijn nek daar ga ik wat van 
laten zien dat het echt niet zo is en binnenkort kunnen een aantal mensen zich verheugen op 
een brief op de deurmat die ze liever nooit gehad hadden willen hebben. 
Dan hebben wij te maken – en dat is ook een trent- met en dat is een gevoelig onderwerp, dat 
is een gevoelig onderwerp, dat heet wolfbeheer. Ook wij allemaal zijn liefhebber van 
wolfseigenschappen , wij allemaal houden van woloven in de natuur, daar genieten wij 
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allemaal van en zo zijn er mensen die graag wolven in een of andere vorm in huis willen 
hebben. En men kruist dan in goed vertrouwen wolven en honden in de hoop dat daar iets 
leuks van te maken is. Maar daar zitten grote risico’s aan. Wilde dieren. U kruist een kat met 
een tijger, niet dat dat qua fysiek kan, maar dat worden dan ook geen lieve poesjes. En zo is 
dat met wolfhybriden ook. En… dat is wel goed om te noemen, eeeh de Saarlooswolfhond is 
ooit al eens in de Tweede Kamer aan de orde geweest, toen men het had over de regeling 
agressieve dieren. Men had gehoord van Rottweilers die beten en men had ook gehoord van 
wolfhondjes. En dankzij dat wij met elkaar als vereniging voor een zorgvuldig gefokte 
populatie hebben gezorgd van hoogst betrouwbare honden, ontsprongen wij daar de dans, 
want anders hadden wij een verboden hondje gehad. Nu zien wij weer dat – en dat is een 
teneur – dat waait over uit de Verenigde Staten, daar fokt men naar hartelust wolfhybriden 
(hartstikke leuk op die ranch met een 3 meter hoog hek, prikkeldraad erover) en nu gaat men 
vanuit Amerika deze kruisingen importeren naar Europa. Nou u voelt hem al aan, een 
wolfhondje bijt een kind een arm af en wij zitten met mekaar in de problemen. Dat zijn dus 
zaken daar moeten wij ook echt duidelijk afstand van nemen. Een Saarlooswolfhond is een 
hond. Hij heeft natuurlijke trekjes, maar ‘t is een hond en heeft met dat soort activiteiten niets, 
maar dan ook niets van doen. 
 
Dan is het ook zo dat wij als boeman worden afgeschilderd. Dat is natuurlijk niet het geval. 
Deze zaken die worden niet door ons in het leven gehouden, die zijn door anderen verricht.  
En het is natuurlijk altijd zo in fokkerskringen: men gaat met elkaar bepraten en zegt: nou ja, 
ik zie wel dat Fikkie  niet deugt, maar ja, zolang je het DNA niet in handen hebt dan is ie toch 
lekker toch wel Fikkie.Dat heet een stamboom.  
En een stamboom is gewoon een stuk papier wat uitgegeven is op basis van goed vertrouwen 
dat fokkers de juiste gegevens hebben doorgegeven aan de registrerende instantie. Het 
kynologisch reglement die ook de stamboomhuishouding reglementeert, die gaat er ook 
expliciet vanuit en die hebben dat opgenomen, mochten dan later de ware feiten bekend 
worden dan trekken wij het in. Alleen daar hebben wij dan wel degenen voor nodig die met de 
brokken zitten en niet diegene die het veroorzaakt heeft. Dus dat is een relatief wankel 
systeem. Zo meteen kom ik dan met foto’s en dan kunt u ook zien , dan kunt u ook echt zien 
(en ik zal dat aanwijzen ook) dat daar wel een discrepantie zit dat wat daar aan het riempje 
loopt en welk papiertje men in de hand heeft. 
 
Er is een Tsjech ingekruist en niet één Tsjech, maar een heleboel Tsjechen. In dit geval wil ik 
een paar dingetjes kwijt. En het eerste is: binnenkort krijgen wij de uitslag, de definitieve 
uitslag van een rechtszaak met NHSB honden waarvan blijkt dat één ervan niet de hond is 
geweest, maar zo’n leuke Tsjechoslowaakse wolfshond. 
Dan krijgen wij nog dat andere procedures, die zijn onderweg, of die zijn of staan op stapel. 
Dat betreft dan stambomen, het is niet een of ander fokkertje, een of andere knoeier in de 
hoek, het is gewoon in de mainstroom van de Saarlooswolfhond en dat is…het gaat om 
tientallen nesten en hele grote groepen honden. Die zaken zijn onderweg, daar hebben wij alle 
vertrouwen in dat dat boven tafel komt en daar hopen wij dan ook mee eens een keer een 
streep te zetten onder die zaak. 
 
Meldingen van bijtincidenten en agressie. Ook uw hond heeft wel eens oorspronkelijk gedrag, 
daar heb ik het niet over, ik heb het erover dat wij ook gebeld worden door mensen buiten de 
vereniging die met de brokken zitten en zeggen: mijn hond heeft dit en dat gedaan of een 
dierenarts die opbelt: “Nou ben ik al voor de zesde keer mensen aan het hechten hier en 
hondjes aan het hechten omdat “Fikkie” (en dan vragen we “welke Fikkie?”)  weer eens een 
paar  onverstaanbaar gedaan heeft.” Gedrag wat in onze honden niet naar boven komt en 
waar wij dus wel mee geconfronteerd worden. De vraag is dan ook.  
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Een lid: Nou, nou, nou... 
 
Mast: Ik zeg niet dat al onze honden lieverdjes zijn, ik heb het hier over agressieve honden.  
Dan is het zo, en dat gaf ik al aan met de Tweede Kamer, de regeling agressieve dieren. Dat is 
ooit gedaan voor de Rottweiler en dat was nog een heel stukje ………. geweest nog,            
dat ze in Nederland nog mochten bestaan en zeker ook met de Saarlooswolfhond of met de 
Tsjechoslowaakse wolfhond is men dan eigenlijk gewoon om dat op één…. de term wolfhond 
en de publieke opinie en brokken. U weet genoeg, wij kunnen de brokken weer opruimen met 
elkaar en degenen die het allemaal ooit eens een keer op hun geweten hebben gehad, hebben 
ons getrakteerd. 
 
Dan hebben wij daar de wolfhybriden. Ik gaf u dat al aan, dat is levensgevaarlijk. Er zitten 
hier mensen die hebben daar verstand van en ook als men wat research doet op dat vlak buiten 
de verenigingsmuren, maar gewoon op het internet, kunt u dat zelf vaststellen. 
Gezondheid ga ik verder op in. En dit alles zou dan, zeg maar, vrij baan moeten krijgen. Dan 
heb ik hier een paar van die foto’s en ja, ze staan op het internet. Ik wil ze u ook niet 
onthouden. Dit zijn nou typische exemplaren die u hier niet in de zaal herkent. En om nog  
maar eens te kijken naar deze hond, los van de bespiering, de oren, de neus, de 
schedelverhoudingen, de snoet, een typische Duitse Herder. En uiterst rechts ziet u een hond 
met een de genoemde schedelverhouding  onverstaanbaar en de schedel is ovaal  Nou dat is 
een typisch kenmerkje van de Tsjechoslowaakse wolfhond en die ziet u hier dwars doorheen 
schijnen. Nu wil ik u alle details besparen, maar de ogen, de oren, de verhoudingen, de 
breedte et cetera. Nou komt bij de Tsjechoslowaakse wolfhond de bosbruine kleur 
waarschijnlijk niet voor, die komt niet voor, die behoort ook niet voor te komen, deze heeft 
het kleurtje bosbruin en de wind moet dus uit een bepaalde hoek waaien. En dat wij niet 
alleen staan met onze observeringen, dat komt omdat wij goede contacten onderhouden en 
ook mensen ons goed weten te vinden als wij info’s over Saarlooswolfhonden willen hebben. 
Wij hebben te maken met keurmeesters uit het buitenland, die ons verbijsterd opbellen van: 
“Ik  sta hier met m’n  handen op m’n rug te keuren want ik ben weer bij de 
Saarlooswolfhonden geweest. Is dat normaal in dat ras van jullie?”   
Nee, dat is niet normaal! Wij krijgen ook eigenaren aan de telefoon die hondjes gekocht 
hebben waar dan vervolgens zaken niet blijken te kloppen. Gelukkig weet men die weg en één 
ervan heb ik even uit Duitsland gehaald, het ging om meerdere berichten, dat maakt ook 
allemaal niet uit, Ik weet niet of ik het even moet overzetten voor de liefhebbers, maar het 
komt er ook gewoon op neer. De fok buiten de vereniging is echt een loterij. Men weet niet 
wat men krijgt, maar hoofdzakelijk kranke, zieke kruisingen. Dat is niet mijn verhaal, dit is 
een verhaal van mensen die zelf met de brokken zaten. En dan wat er, (want die mensen 
hebben zich werkelijk waar in de materie verdiept) die komen erachter er wordt doorgefokt 
met EPI honden. Dat is een aandoening daar sterft die hond later een hongerdood aan als dat 
niet behandeld wordt en dan stopt misschien het probleem. 
Dan hebben wij ook te maken met de ernst van dwerggroei, HD waarden et cetera. Zaken 
waar je niet vrolijk van wordt. En….. het meest kwalijke aan het geheel is: men fokt er 
bewust mee door. Ook tentoonstellingen zijn een waardevolle bron van informatie. 
Exposanten spreken je aan, je maakt eens een babbel en ze zeggen: Goh, die en die fokker (ik 
ga hier geen namen noemen) ik had daar een reu van, die had vanaf dag 1 al epilepsie, en die 
heeft 5 keer bij mij op de stoep gestaan dat ik vooral maar eens even met die reu moest 
dekken. 
 
Nou u kunt aangeven: als dat de aanpak is dan komen er brokken van en die brokken worden 
steeds groter. Zo hebben wij een andere liefhebber ja, en hij heeft mij geschreven: noemt u 
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m’n naam maar en dat doe ik dan ook, die is erg bekend, en hij zegt van ja wat ik gezien heb 
dat zijn zwaar verwaarloosde honden en het spijt mij van de foto’s maar mensen moeten 
weten wat hier aan de hand is. En dat zijn toch dingen, die moet u ook weten gewoon. Want u 
moet weten wat het verschil is tussen een goede, fatsoenlijke aanpak en wat een liberale 
aanpak is en de knoeiers die daar misbruik van maken. Hij zegt ook gewoon, ik kon er niet 
meer tegen, en zeker niet over de leugens van de fokkerij. Niet door ons in de mond gelegd, 
uit eerste hand. 
En hier hebben we dan zo’n fantastisch gehuisvest zaakje honden. Van die kennel. 
 
Een lid: ’t Is echt niks! 
 
Mast:  En ik weet niet… voor de mensen achterin hebt u,  denk ik, en verrekijker nodig, dit 
komt daadwerkelijk van het internet, deze foto’s, het is niet zomaar. En u ziet hier, voor de 
mensen achterin,  dit is gewoon modder, helemaal kleddernat, hier zien we de honden, 
daaronder ziet u water, hier ziet u er een kennelhek voor en zo zijn de hondjes gehuisvest 
zonder enig onderkomen en een kwekerij in zomer en winter. En dan gaan we verder, en dit 
wordt (want we hebben… wij krijgen natuurlijk ook post van mensen die gefrustreerd zijn) 
die zeggen “Ach, ik ben bij die mevrouw geweest, het valt allemaal reuze mee, het stelt 
allemaal niets voor, er is niets commercieels aan.” Nou, wij hebben bakken video’s waar het 
allemaal wèl op staat. En dat wordt dan goedgepraat, om te suggereren dat keuzes die 30 jaar 
geleden aangaande die persoon, dat die onterecht waren. Wij weten 30 jaar beter en dit is het 
bewijs. 
 
En dan gaan we verder. Dan zegt ie ook nog, een andere. Ja dat was dan deze dame, ja ik kan 
er ook niets aan doen, maar ik moet u ermee confronteren, en u kunt het zelf zien: chronisch 
ondervoedde honden, u kunt de ribben tellen, niet één rib maar alle ribben, en ook als wij op 
exposities komen is dat gewoon het beeld. En keurmeesters zeggen dan eufemistisch op het 
keurrapport: de hond mag…. is iets te droog. Nou, dit heet gewoon graatmager, eet natte 
kranten en het is gewoon een kennelhond, temeer daar u kunt zien: geen bespiering op de 
achterhand. Het moet gewoon duidelijk zijn. 
 
En dan komen wat feiten! Feiten ook, waar wij natuurlijk al wel kennis van hadden, en wat 
ook duidelijk te zien is van bij mensen van buiten de vereniging gekochte hondjes lopen (ik 
zeg niet allemaal, maar grote groepen) en dan hebben wij foto’s van nesten, geboren in 
Frankrijk, maar geregistreerd in Nederland en dan niet een enkeltje maar een heleboel. Ook 
nesten, geboren in Frankrijk, op verschillende namen geregistreerd, onder verschillende 
rasnamen. En dan ook nog, zegt ie: “Ik heb erbij gestaan, dat niet reu A het was, maar reu B 
en de eigenaar in het nootje werd genomen.” En dan zegt men (en dan krijgen wij ook brieven 
binnen op het secretariaat als rasvereniging) dat ze zeggen: “het is niet waar, die vereniging 
die kletst maar wat over die Tsjechen.” En daarom zeg ik ook nog dit bewijs, hier kopie! En 
voor ik dat doe, zal ik daar nog even van  die foto daar om aan te geven dat wij niet in 
Photoshop handig zijn geweest. Het filmpje! En kijkt u maar even goed, dat weet u gelijk hoe 
laat of het is. 
Nou u ziet hier keurig de ruim opgezette kennel, bestaande uit een natte modderbaan. Nou u 
telt de honden en links telt u één pakje vreten en dit is dan de structurele situatie 
 
Een lid: Is dit Frankrijk? 
 
Mast: Dit is in Frankrijk. Nou u ziet het wel. Die beesten, dit is één grote treurnis en dan zeg 
ik het nog netjes. En dit is structureel en dit zou niet aan de orde zijn en hier zou een 
vereniging zich niet over op moeten winden en ook u niet als lid?  
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Nou, wij denken daar gelukkig dus anders over. En omdat wij natuurlijk niet flauw zijn, 
kijken wij even om ons heen en gaan wij bij meerdere fokkers langs en zoeken allerlei dingen 
uit die men etaleert over de Saarlooswolfhond  
Nou dit zijn echt, echt geen Saarlooswolfhonden. Zelfs als u de hond in de wasmachine doet 
komt hij er nog niet zo uit. Hier links, typisch weer de Tsjechenverhouding, met het hoofd en 
de snoet. Aan de andere kant, dit is helemaal een raar geval. En ik heb maar een even, ik heb 
gewoon wat voorbeeldjes opgezocht zodat u dat goed kunt zien. Deze hond, deze hond, die 
hond typisch een Duitse Zwarte Herderssnoet, de Tsjechensnoet, het straalt ervan af, en 
mensen onwetend gehouden in het buitenland. 
 
Een lid: Mag ik vragen. Is er een vermoeden hoe oud die hond is met die zwarte snoet? 
 
Mast: Rechts? 
 
Lid: Nee, die linksboven staat. 
 
Mast: Oh, linksboven? 
 
Lid: Ja? 
 
Mast: Die is……….nou, dat is een jonge hond, ja! Nee, maar heb wel andere eeeh 
exemplaren van hetzelfde beest op latere leeftijd. Dat eeh. Ik ben niet handig of zo, het zijn 
gewoon eerlijke plaatjes. En hier hebben we er ook een paar. Nou, het is ook Mensen die dit 
kopen in het buitenland er wordt verteld: zo hoort eenSaarlooswolfhond eruit te zien, die 
mensen zijn van goed vertrouwen. Later blijkt dan dat de fokker niet zo goed te vertrouwen 
was, of fokkers en eeeeh nou hier ziet u een paar van die exemplaren. Links, rechts in het 
midden. Het is echt…. het benadert de Saarlooswolfhond niet eens meer. 
 
Lid: Duidelijk een Tsjech ingekruist! 
 
Mast: Wat zegt u? 
 
Lid: Er is duidelijk een Tsjech ingekruist. 
 
Mast: Ja, en dan weten we ook gelijk hoe laat het is met die fokkerij wie er dan wel inzit, en 
wat er niet op wordt gezet. En dat ziet u ook wel weer aan die linker daar. Hier rechts ook, dat 
zijn typische Duitse Herder en Tsjechische fenomenen. De namen zijn gewoon bekend, 
helemaal geen probleem, hoor. Alleen ik noem ze hier niet. 
 
En dan iets, dat is de gezondheid. Gezondheid is niet absoluut, maar is een relatief begrip. 
Ook de Saarlooswolfhond is een natuurlijke hond en de natuur is ook niet feilloos. Het gaat er 
om dat wij dat naar vermogen in goede banen leiden. En ja, toch altijd ons vertrekpunt 
geweest en dat zal het ook blijven ook. Als er problemen zijn, ook wat voor vlag men ook op 
het probleem plakt, wij zullen daar altijd aandacht aan besteden en rekening mee houden. 
Niemand zit te wachten op een rampfokkerij, niemand zit te wachten op het verdoezelen van 
combinaties of wat dan ook. Wij willen ….. als er problemen zijn dan sluiten wij ook dingen 
uit. En om een voorbeeld te geven. Een tijdje terug heb ik contact gehad met iemand die wou 
fokken, mooie teef, Teef had ongeluk gehad met de knie. Toch durfde de arts het niet 
helemaal uit te sluiten wat het zou kunnen zijn, zeggen wij: wij nemen geen risico. Ja, zei de 
fokker: u heeft groot gelijk, ik doe dat ook niet, ik ben het grotendeels eens. 
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En wat niet structureel is daar kun je ook geen onderzoek naar doen, want u zult niets vinden. 
Nooit, nooit eigenbelang.   
Dan, ja wat zien we dan daarbuiten, en ook dat is terug te vinden op de website. We hebben 
dus een inventarisatie gemaakt van de gezondheidsmeldingen die wij krijgen en dat eeeh dat 
spreekt eigenlijk wel voor zich. Dwerggroei hebben we gehad, cataract, epilepsie, erfelijke 
vorm, ik heb het eigenlijk wel allemaal aan u uitgegeven. En omdat wij er in de vereniging er 
een potje van zouden maken, wat totaal niet het geval is, heeft men petities rondgestuurd, 
buiten de rasvereniging om, lekker klagen bij de moedervereniging, de Raad van Beheer, om 
die zaak hier onder curatele te stellen, om de zaak maar op te hitsen. Wij weten ook wel wie 
daar allemaal mee in de slag zijn geweest. Het is één grote schande! Want wat heeft men 
nodig?  
 
Een lid: Goede honden! 
 
Mast: En dan….wij staan voor een gemeenschappelijke, diervriendelijke aanpak en buiten de 
rasvereniging, ik kan het niet anders zeggen, iedereen heeft keuzevrijheid in deze wereld. 
Iedereen. Daarbuiten één rokende, liberale puinhoop en  we hebben voor u iets anders. Ik 
dank u wel.  
 
Applaus 
 
De voorzitter. 
Geachte aanwezigen, toen ik van de week nog eens wat zaakjes doorbladerde besloot ik een 
gericht verzoek aan mij om de vergadering fatsoenlijk te laten verlopen, naar vermogen te 
zullen bevorderen. Een tweede reden hiervoor is die en gene te willen ontnemen dat hier 
behandelde zaken verdraaid worden weergegeven. De discussie in de vergadering zal dat dan 
ook ten doel zijn, indien u voor een fatsoenlijk verloop kiest.  
 
De vergadering kent de gebruikelijke punten aangevuld met een geagendeerde motie en een 
verweer op uitschrijving. In mijn korte betoging zal ik kenbaar maken wat mij voor ogen 
staat. Door de u toegezonden informatie heeft een deel der leden die weinig of niets hebben 
gevolgd van hetgeen die en gene bezighoudt. Allereerst zult u begrijpen dat er mensen zijn die 
gebukt gaan onder een verderfelijke drang een goedgeleide vereniging onder te schoffelen om 
daar persoonlijke genoegens aan over te houden. Misschien kan het u troosten dat dit de 
kynologie is ten voeten uit. De personen die fokkerij nastreven in alle vrijheid zijn bereid heel 
ver te gaan in de afbraak van een systeem die dat beteugelt. Voor Diny en mijzelf gaat dit heel 
ver. Regelmatig mogen wij kennis nemen van beledigingen en bedreigingen. Te talrijk zijn de 
verenigingen in dit kynologisch wereldje waar het bestuur op zeker moment de brui geeft aan 
het bestuurlijk opereren en opstappen. Jammer voor u die daar moed uitputten: wij  zijn uit 
een ander hout gesneden.  
 
Wetend dat ik mij ervoor geneer dat niet het bestuur maar u in vergadering bijeen wordt 
afgeschilderd als een stelletje zombies en volgelingen. U bent slaafs en niet in staat 
controlerend op te treden. Wie fatsoen als hoog in het vaandel meedraagt die weet hoe je 
respect en waardering uitdrukt. Eenendertig maal verleende u unaniem goedkeuring aan het 
gevoerde beleid. Zelfs goedkeuring aan een invulling van rasbegeleiding die tot ver over de 
landsgrenzen met grenzeloze bewondering wordt gevolgd. Wanneer u de u toegezonden tekst 
doorleest dan kan het toch bijna niet anders of u doorziet de hele zaak Uiteraard uitgezonderd 
diegenen die zich beschikbaar houden met hun stem het fatale schot af te schieten. Bij succes 
roof je dan de tent leeg en vertrek je met de oorlogsbuit.  Alweer moet ik dit ideaal 
doorkruisen, want daar is over nagedacht. Wie oplettend is geweest die zal het niet ontgaan 
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zijn dat het bestuur zich niet heeft laten verleiden in een bak ellende te worden meegesleurd. 
Nadenkend heb ik ervoor gekozen pas nu een standpunt in te nemen en nu onze visie duidelijk 
te maken in een opzet die verdere discussie ongewenst maakt De tekst van de moties zijn 
vastgelegd evenals het verweerschrift. Nu aangevuld met mijn toelichting. 
 
Kijken wij naar de moties dan maken wij een vlucht naar vervlogen tijden. In het jaar 1980 
voltrok zich een gelijkenis, een blauwdruk. De poging toen een opzet te creëren om ons ras 
overlevingskans te bieden, bleek te stranden op commercieel verzet. Toen waren d’r op de 
hiervoor belegde vergadering 159 van de 167 bestaande leden. En 167 leden schreven toen de 
eer onder hun naam door slechts met 2 blanco afwijkende stemmen de vloer aan te vegen met 
het verzet en het beleid werd stevig op de rails gezet. En dat is de laatste 20 jaar streng 
bewaakt. 
 
Het laat zich raden: buiten de rasvereniging viert corruptie hoogtij. We zien nog slechts 
bastaarden vanuit een enkele ingekruiste hond. De gezondheid van die honden is erbarmelijk 
slecht waar de ergst denkbare erfelijke afwijkingen spelen. Mede door ontwikkelingen die 
gaande zijn en de stand van zaken buiten de vereniging, beseffen zij dat het tijd wordt voor 
een alles of niets spel. De ledenlijst wil men afdwingen om u direct te kunnen bestoken. Men 
wil de lijst pupaanvragers om ongetwijfeld door te spelen aan de fokkers buiten de club, men 
zou het willen verbieden om honden op naam uit te zetten. Heel grappig dat de mede-indiener 
de heer de Bruin, daar zelf een begin mee heeft gemaakt, in de wetenschap dat deze gedekt 
was door een Akita-Inu (een Japanse vechthond) en dit dus vervolgens voor de vereniging 
verzwijgt. Een werkelijk potsierlijk grapje is toch wel van één en ander om een bestuurspost 
te koppelen aan een actie met als maximale 6 jarige zitting dus per drie jaar en dan 2 maal als 
maximum. U zult het toch niet als hatelijk ervaren als je na 10 jaar….  Gemompel…. 
 
Misschien is het gewenst, alvorens verdere zaken te belichten, vast te stellen dat de moties 
van generlei waarde zijn en niet behandeld hoeven te worden. Het werkstuk van de heer 
Dirkzwager is door niemand ondertekend, indieners zijn niet allemaal leden, de inhoud is 
aanmatigend, veronderstellend en hoogst beledigend. Toch is de keuze gemaakt dit onder de 
aandacht te brengen en ik vraag u straks uw verantwoording te nemen. Het is toch niet serieus 
te nemen om de kronkelende gedachtengang, ontsproten aan een chaotisch iemand, te 
veronderstellen ons doen en laten onder te brengen, onder curatele te brengen daar waar de 
machten zijn de Saarlooswolfhond naar behoren te kunnen (gemompel) De moties zijn niets 
meer dan een alles of niets poging grip te krijgen op de vereniging en deze om te buigen 
richting commercieel voordeel. De voor te stellen koers is bijna lachwekkend. Men wil dat 
ieder lid kan beschikken over de ledenlijst. Laten wij de wet met het recht op privacy buiten 
beschouwing, dan is het toch de laatste tijden wel gebleken waar deze voor moet dienen. Voor 
zover die bestaat, wenst men te beschikken over de lijst pupaanvragen. Natuurlijk om de 
(gemompel) door te behandelen.  
 
Men wenst een verklaring wanneer iemands pupaanvraag niet wordt gehonoreerd. Het schort 
hier toch werkelijk iets aan het intellect. Ja, hoe miniem ook in aantal, mag u aannemen dat 
bij een bemiddelingsweigering is komen vast te staan dat er aan het leefmilieu het een en 
ander schort. Nog steeds is er een onwrikbare eis dat er geen kennelmilieu is en de eerder 
gehouden dieren niet hebben blootgestaan aan zaken die wij verafschuwen. Voorts moge 
duidelijk zijn dat discreet handelen hoog in ons vaandel staat. Men wil inspraak in het 
redactioneel opereren. Hoe doorzichtig! Heel jammer is het ons duidelijk geworden welk doel 
dit moet dienen. Leugens, dreigementen, ophitserij opnieuw op de digitale snelweg en dit nu 
op sites en babbelboxen zijnde getekende bezoekers met wellicht als doel het clubblad 
daaraan te willen toevoegen. Nee, het voorrecht tot beheer is wel zeker toegedicht aan de 
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redactie, maar met het bestuur als controlerende factor. Voorts is het een ongeschreven wet 
dat de ledenvergadering heeft bepaald dat een cluborgaan nimmer gebruikt mag worden om 
zekere zaken te bevestigen. Het is een orgaan voor clubmededelingen met af en toe ruimte 
voor belevenissen.  
 
Men wil inspraak in de fokkerij. Men wil gezondheidsonderzoeken. Ja, wat wil men, is de 
vraag. Ik ben van mening dat er geen ras op de wereld is waar zoveel controle is op de 
gezondheidsaspecten en socialisatie. De kans is zelfs groot dat er geen ras ter wereld zo 
gezond is als de Saarlooswolfhond. Ja, er is wel degelijk af en toe zorg, want hoewel een 
ziekteverschijnsel op kan duiken, wat inherent is aan het leven, kunnen we nog steeds roemen 
over ons kerngezond ras. Hier wel met de nadrukkelijke vermelding dat er het verschijnsel 
hyperreflexie is bij de oogfunkties. 
Nog steeds is er geen invulling kunnen geven aan dit merkwaardige verschijnsel. Jarenlang al 
doet de Universiteit in Bochum onderzoek, maar nog altijd is er geen merkbare 
ongerechtigheid gevonden. 
Voorlopig wordt dit verschijnsel onder het PRA hoofdstuk gerangschikt. De oogfunktie is niet 
gestoord, maar bedachtzaamheid beïnvloedt wel de fokkerij.  
Misschien is het goed even de ruimte te benutten het gedrag van één Saarlooswolfhond voor 
de fokkerij te gebruiken terwijl ze bij een oogonderzoek de vermelding “niet vrij” had 
gekregen. Bij deze hond is er verdeeldheid ontstaan over verschil van inzicht in de 
beroepsgroep of er wel of niet de rasvereniging het advies welke deze hond gewoon te 
gebruiken is geplaatst onder onderzoeksmethodiek. Met de eigenaars die de honden onder 
beheer hebben is de afspraak gemaakt in kader van beheersing. 
 
Een heet hangijzer is bij de Saarlooswolfhond keer op keer de frustratie bij de dekking en 
geboorte. Het is altijd tevergeefs gebleken mensen bewust te maken van dit stukje natuur in 
de Saarlooswolfhond. Ja, er hangt een gebruiksschrift aan. Zowel bij dekking als geboorte zal 
iedere storende factor van geaardheid en erfcoördinaten een hormonaal effect kunnen hebben. 
Nemen we alle voorzorg in acht, dan zal een dekking altijd succesvol zijn, hoewel altijd op de 
loer ligt bij mens en dier dat zekere zaken de voortplanting in de weg kunnen staan. De 
geboorte vraagt wel heel veel inleving en voorzieningen om hormonaal iets te verstoren. In 
alle gevallen is het altijd weer onbegrijpelijk dat er deskundige aanwezigheid ontbreekt en 
men zich bij de geboorte verlaat op alleen een dierenarts, die soms onbegrijpelijke besluiten 
nemen met betrekking tot de Saarlooswolfshond. Het zal de meeste aanwezigen toch wel 
duidelijk zijn wie voor alle commotie tot dekkingen en geboorte verantwoordelijk is. 
 
Wanneer we de geboorte van de hond analyseren, dan levert dat slechts verbijstering op over 
de geboortebegeleiding. Oh nee, er is de hond niets onthouden. Wel wreekt het zich 
ondeskundigheid en gebrek aan bereidheid tot intensief overleg. Het uiteindelijke 
geboorteverslag hebben wij wetenswaardig voor de waarheid aangenomen en geplaatst, echter 
met de toegevoegde tekst “menselijk falen.” Hoe is het toch mogelijk dat fokken altijd weer 
overschaduwd wordt door de invloed die trots heet en acceptatie van adviezen blokkeert. Het 
wordt onder de hand wat vervelend tijd te moeten besteden aan de gefrustreerde zielen die 
hun eigen tekortkomingen willen afwentelen om hun tijd te investeren in een 
gezondheidsonderzoek. Nog steeds zijn wij bij machte de verschijnselen en gevolgen van 
inteeltverschijnselen te herkennen.  
Het staat nu wel vast dat wij ons spelenderwijs gaan voorbereiden op inkruising van nieuw 
bloed. Ook is er al gewerkt aan de mogelijkheid deskundigen te laten meekijken naar de stand 
van zaken in onze beschermde populatie. Ja, wij zullen voorlopig spaarzaam zijn met 
mededelingen, alvorens niet alles op de rails staat. De reden laat zich raden: we kennen nu 
onderhand allemaal wel de inspanningen om ons of onze onderzoeken te frustreren.  
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Elke mogelijkheid met bijvoorbeeld deskundigheid op ooggebied in Utrecht is door laster en 
gluiperigheid een onmogelijkheid geworden en zelfs niet te vergeven pogingen hiertoe in 
Bochum. Wij zijn nog bijna dagelijks bezig de fokkerij buiten de vereniging in kaart te 
brengen. Er mogen weliswaar bedreigingen zijn aan ons adres. Men moet inmiddels wel 
begrijpen dat er buiten onze populatie nog slechts bastaardwolfhonden rondlopen. De 
gezondheidsaspecten aldaar is een tragedie aan het worden om over de  huisvesting der 
dieren maar te zwijgen. Wat wij in het licht van deze fokkerij wel serieus moeten nemen, 
onder andere door het inkruisen op grote schaal, begint een levensgevaarlijke situatie te 
ontstaan. Bijtgrage exemplaren zijn al in ruime aantallen geëlimineerd. Ongelukken liggen op 
de loer. Het bestuur heeft hierover al gesprekken gevoerd met de Raad van Beheer om 
redenen dat wij bezorgd zijn en een scheiding tussen de populatie.  
 
Het spreekt voor zich dat de commercieel fokken buiten de vereniging een oorlog tot gevolg 
heeft. Zij achten elk middel legaal om onze vereniging op te blazen en om onze honden te 
kunnen bereiken. Dan verschijnt een kartrekkend duo aan het firmament. Meneer B. zal het 
pad wel even vrijmaken. Links en rechts worden door hem leden en oud-bestuursleden 
bezocht in een poging negatieve berichtgeving los te weken om de jammerklacht samen te 
stellen. Hij bezoekt een fokster te Frankrijk en zegt haar steun toe, voor haar handel en 
wandel om vervolgens een briefing…. die naar alle windstreken wordt verscheept met het 
verzoek te tekenen voor ondersteuning. Het epistel gaat rond van prikbord in de supermarkt 
tot bejaardentehuis als vodden. En links en rechts worden ook nog wat afvallige kynologen 
van andere rassen benaderd, die net als hooligans niet vies zijn van een relletje. Het stuk, 
bezaaid met handtekeningen, gaat de digitale snelweg op: de eigen lastersite, de Raad van 
Beheer, alle keurmeesters, bonden… Er is een klein pluspuntje aan het geheel: met name 
naamsvermeldingen op de boxen geeft ons de namen waar wij niet mee in zee zullen gaan. De 
Raad van Beheer moederorganisatie ziet een paar figuren die dagelijks de laster en 
dreigementen aanvoeren, zij vragen links en rechts info over deze personen en weten 
inmiddels de chaoten op waarde te schatten.  
 
Ik wil niet onbesproken laten de ingezonden brief te belichten op de vergadering van 2005. 
Alweer meneer B. wenst zijn handelsstuk in te dienen. Het bestuur werd gepasseerd, die 
vervolgens nog heel redelijk het stuk verplaatste naar de rondvraag. Na een vraagpoging van 
een lid werd begrepen om dit epistel links te laten liggen. De heren Dirkzwager en de Bruin 
worden nu benoemd als ordonnansen die deze zaak verdraaid onder ogen brachten. 
Beschamend was dit jaar de berichtgeving dat de heer Jos de Bruin, leden wiens hond was 
overleden, probeerde een pup aan te smeren. In ieder geval zijn fok daar op af te stemmen. 
Wat is hier het einddoel van? Een steentje op het crematorium! 
De heer B., niet voor één gat te vangen, heeft nu een tennissite, waarmee hij vergelijkingen 
trekt. Griezelige hersenspinsels vol gramschap. De heer B. wiens lidmaatschap ter 
beoordeling in stemming komt, heeft de vereniging zéér grote schade berokkend en op grond 
waarvan het lidmaatschap niet kan voortduren. Maar daar kan het niet bij blijven. Datgene 
wat nu in beweging is gezet, is niet meer te stoppen. Het net begint zich te sluiten en daar 
iedere fokker, zowel in Nederland als daarbuiten, wist van de fraude of heeft daar zelf aan 
meegedaan. Fokkers zullen niet aan de eisen tot schadevergoedingen kunnen ontkomen en 
daar zullen velen rasloos verder gaan.  
De personen in onze vereniging die willens en wetens een wig wilden drijven onder de leden 
zullen wij daarvoor aanspreken. De indieners van de moties en hun sympathisanten kunnen 
beter de eer aan zichzelf houden. Ik dank u wel voor uw aandacht. 
 
Dirkzwager:   Ik zou toch graag het woord willen over de moties…. 
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Voorzitter:  Nee, dat doen we niet, dat hebben we nou net gezegd. 
 
Dirkzwager:  Ja, maar ik vind het een erg rare gang van zaken…. 
 
Voorzitter:  U heeft moties…. 
 
Dirkzwager: Wat een belachelijke gang van zaken 
 
Een ander lid:  Schandalig! 
 
Dirkzwager: U stelt mij in een daglicht waar ik helemaal niet in wens te staan.  
 
Voorzitter: Dat doet u zelf! 
 
Dirkzwager: Nee, dat maakt u ervan! Wij zijn niet voor niets bij deze vergadering aanwezig 
om de achterhaalde standpunten van de vereniging….. we willen de vergadering duidelijk 
maken….. 
 
Voorzitter:  Meneer (wijst op de motiebrief) hier staat uw toelichting, u trapt alleen maar 
rotzooi. 
 
Dirkzwager:  Ik trap geen rotzooi, daarom ben ik hier om de moties toe te lichten 
 
Voorzitter: En is die motie van U? 
 
Dirkzwager: Sorry? 
 
Voorzitter: Heb u die motie geschreven? 
 
Dirkzwager: Ja, en wat is er op tegen? Om een motie in te brengen in een algemene 
ledenvergadering…. 
 
Voorzitter: Dan liegt u namelijk, dat het uw moties zijn. U fungeert als stroman, maar u kunt 
het bewijs leveren….. 
 
Dirkzwager:  Ik heb nog nooit anders gedaan. Het is mijn verantwoording om de moties in te 
dienen. 
 
Voorzitter: Dan is de discussie gelijk gesloten. U hebt hem zelf geschreven? Dan draait u om 
de waarheid heen. 
 
Dirkzwager: Nee, nee, nee. Ik heb de verantwoordelijkheid zelf genomen….. 
 
Voorzitter:  onverstaanbaar. 
 
Dirkzwager: Nou, als dit de democratie is binnen de vereniging, nou ik vind het “fantastisch”  
 
(Volgt emotioneel  door elkaar geroep van alle leden) 
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Voorzitter:  Het komt allemaal uit dezelfde hoek. Het nestje van Beun, het nestje van meneer 
de Bruin. Schei nou toch uit meneer. Men zou als fatsoenlijk mens eerst eens met het bestuur 
moeten praten……….. 
 
Bestuurslid Verbeeck: Ik zou graag uw aandacht vragen voor het stuk van de heer Ruud in ’t 
Veld. Meneer in ’t Veld, graag uw ingezonden stuk. 
 
In ’t Veld: Eeeh, geacht bestuur….. 
 
Verbeeck: Meneer In ’t Veld, zou u hier willen komen, alstublieft. 
 
In ’t Veld (nu bij de microfoon): Geacht bestuur en leden. De brief die ik heb gestuurd is naar 
aanleiding van de moties die door een aantal mensen zijn ingediend. Ik heb de brief  aan het 
bestuur geschreven dat ik met belangstelling de informatie heb gelezen. Ik wil op het stuk 
tussen het bestuur en de heer Berends niet verder ingaan omdat mijns inziens er niets over te 
zeggen is. 
 
Mevrouw Verbeeck aan Dirkzwager (over de ingediende  moties): Geef me dat papier….dat 
zijn niet uw papieren. Ik haal ze weg. (na wat schermutselingen) U houdt ze dan maar. 
 
In ’t Veld: Ik heb echter wel behoefte gevoeld in te gaan op de moties. Het eerste wat ik me 
afvraag of die moties wel geldig zijn. Hier staat een krabbeltje onder van, naar ik aanneem, 
één indiener. In mijn optiek zal iedereen die de motie steunt zijn handtekening moeten 
plaatsen. Het kan niet zo zijn dat iemand een motie indient, mijn naam eronder zet terwijl ik 
er  niets van weet. Dat kan niet. Ik moet tekenen en dat had ik ook verwacht van deze mensen. 
Maar ik wil daar even verder dan niet op doorgaan. Eeeh motie nummer 1. 
 
Een lid: Als je dit gewoon agendeert dan is er toch niets aan de hand? 
 
Dirkzwager: Dan hadden wij daar bericht over moeten krijgen. 
 
In ’t Veld: Ik wil even verdergaan met mijn brief! Ik reageer allereerst op de 1e motie. 
Duidelijk komt bij mij naar voren dat die is ingegeven door een geroyeerd lid. En dan doel ik 
op zijn taalgebruik in de moties en wat ik van dit lid heb gelezen op diverse internetforums en  
brieven die hij aan het bestuur heeft geschreven. Wat hij schrijft over kleine nesten dat slaat in 
mijn optiek nergens op. Dat probleem hebben we in het verleden ook gehad. Het lijkt gewoon 
een zich herhalende cyclus. De ene keer kleine nesten, dan een jaar helemaal geen nesten en 
dan plotseling dan loopt het weer.  
 
Dirkzwager: onverstaanbaar. 
 
In ’t Veld tegen Dirkzwager: Mag ik even. Ik weet niet hoelang u lid bent, maar dan had u 
zeer zeker eens veel verder terug moeten kijken alvorens door te gaan.  
 
Voorzitter: onverstaanbaar. 
 
In ’t Veld:  Ja, oké. Ik zal de brief dan gewoon letterlijk voorlezen. Dit lijkt een herhalende 
geschiedenis waarvoor mogelijk een andere verklaring te vinden is dan te schermen met 
hormonale effecten. Bovendien geven de laatst geboren nesten aan dat er geen zorgen voor de 
toekomst zijn. Bovendien lijken mij de genoemde onderzoeksinstanties niet direct de meest 
betrouwbare gelet op de achtergrond van de genoemde specialisten. Daarnaast is de 
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opmerking dat de ledenvergadering uit haar midden een vertegenwoordiger, enzovoort 
enzovoort…., totaal misplaatst, aangezien de hiervoor benodigde kennis bij het merendeel van 
de leden niet aanwezig is. 
 
Motie 2. Het voorleggen van de beoogde fokcombinaties aan de ledenvergadering zal leiden 
tot een onwerkbare situatie, omdat het overgrote deel van de leden geen benul heeft van de 
totale populatie Saarlooswolfhonden van de rasvereniging en derhalve niet in staat moet 
worden geacht deskundig met het bestuur over deze materie te kunnen discussieren. Gelet op 
het feit dat ook de Raad van Beheer niet de namen van de eigenaren publiceert, dan wel 
publiceren bij haar stambomen on-line mogelijkheid op internet, is het mede gelet op de wet 
van de privacy, een misplaatste opmerking. Willen betrokken leden wel genoemd worden, 
dan kunnen zij dit zelf kenbaar maken. 
 
Motie 3. Deze motie duidt op een totaal gebrek van kennis met betrekking tot de kynologische 
wereld. Het is hierin gebruikelijk, en niet alleen bij onze eigen rasvereniging, dat fokkers 
besluiten bepaalde honden op naam te houden en bij iemand anders voor verdere verzorging 
onder te brengen. De redenen hiervoor kunnen divers zijn. Het aannemen van deze motie 
dient op geen enkele wijze het belang van de Saarlooswolfhond of voor de fokkerij zoals die 
wordt bedreven binnen de rasvereniging nu en in de toekomst. 
 
Motie 4. Deze motie leidt er mijns inziens alleen toe dat leden op de wachtlijst benaderd 
kunnen worden door fokkers die niet aan de rasvwereniging verbonden zijn, omdat ze 
afnemers zoeken voor hun fokproducten. Iemand die bewust lid wordt van de rasvereniging 
en zich op de wachtlijst laat plaatsen, kiest bewust voor een pup van de rasvereniging en zit 
niet te wachten op berichten in welke vorm dan ook van fokkers die niets met de 
rasvereniging te maken wilden hebben en mogelijkerwijs hun fokproducten niet kwijt kunnen. 
 
Motie 5. Deze motie roept hetzelfde gevaar op als motie 4. Bovendien is het de vraag of dit 
mogelijk is vanwege de privacy van de leden. Leden die hun adres bekend willen stellen, 
kunnen dit onderling regelen. 
 
Motie 6. Over het algemeen functioneert de redactie van het clubblad naar volle tevredenheid. 
Uiteraard zal het voor kunnen komen dat een artikel niet geplaatst wordt. Dit hangt mede af 
van het aantal ingezonde stukken en het aantal pagina’s dat het clubblad kan…kan of moet 
bevatten. 
 
Motie7. Dit is een motie die kant nog wal raakt. De mogelijkheid bestaat dat het bestuur gaat 
bestaan uit leden die sterk voorstander zijn van het aannemen van eigenaren van 
Saarlooswolfhonden die bewust geen lid van de rasvereniging willen worden, vanwege de 
wijze waarop de vereniging omgaat met het fokbeleid, dan wel dat in het verleden geroyeerde 
of uitgeschreven leden die erop uit zijn opnieuw lid te worden van de rasvereniging met als 
risico dat ze in het bestuur gekozen gaan worden. 
 
Dirkzwager: Waar leest u dat nou? 
 
In ’t Veld:  Mogelijke gevolgen hiervan: we krijgen te maken met honden die in ons 
fokbestand opgenomen worden, terwijl die afwijken van hetgeen de rasstandaard voorschrijft. 
Dit betekent bovendien dat binnen onze eigen populatie we kanslopen op infokken van 
erfelijke afwijkingen die thans niet in onze populatie voorkomen. Op die manier wordt het 
gehele ras ten gronde gericht.  
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Punt c. Dit is in strijd met artikel 3 2e alinea van de statuten.  Nu al bestaat de mogelijkheid 
dat leden zich bereid verklaren zitting te nemen in het bestuur, waarbij hun kandidatuur 
gesteund dient te worden door tenminste 20 leden. Artikel 10 punt 3 van de statuten. Gelet op 
de grootte van het ledenbestand en het besef dat bij nagenoeg alle leden, uitzonderingen 
uiteraard daargelaten, geen kynologische kennis en mogelijk geen bestuurlijke ervaring 
aanwezig is, loopt de vereniging het gevaar binnen de kortst mogelijke tijd door 
ondeskundigheid als een zeepbel uit elkaar te vallen. De voorbeelden hiervan zijn talloos 
binnen de Nederlandse kynologie. 
Rekening houdend met het gestelde in het eerste deel van punt 4, voldoet de rasvereniging 
ook niet meer aan haar verplichting, zoals gesteld in artikel 4 punt 3a van de statuten. Het 
behulpzaam zijn bij de vorming en instandhouding van een en terzake kundig 
keurmeesterscorps.  
Uit bovenstaande blijkt zeer duidelijk dat ik de ledenvergadering, indien mogelijk,  zal 
voorstellen alle ingediende moties niet ontvankelijk te verklaren dan wel af te wijzen 
Ik dank u. 
Applaus. 
 
Bestuurlid Verbeeck:  Nog een ingezonden stuk. De heer Nijboer. 
 
Nijboer: Geachte leden en bestuur, graag wil ik u langs deze weg van de brief gedateerd 6-2-
2006 van de heer J.G. Dirkzwager en acht andere leden reageren. 
Na bestudering van de motie zijn mijn conclusies als volgt. Mijn eigen conclusies 
(onverstaanbaar gemompel) Schrijvers en ondersteuners willen duidelijk de indruk wekken 
dat het met de SWH als geliefd ras niet zo best gaat, zonder dit echter met feitenmateriaal en 
deugdelijk met onderbouwing te staven. Dit allles wordt zonder zorgvuldig overleg in debat 
binnen de rasvereniging naar voren gebracht waarbij bestuur en leden gepasseerd worden. In 
een afgeleide politiek worden feiten verdraaid en afbraakpraktijken van geroyeerde leden 
verheerlijkt. De schrijvers gaan in ernstige mate voorbij aan de zeer diepe kennis, kunde en 
inzet van het bestuur, pupbemiddeling en de redactie van het clubblad heden en in het 
verleden. Zorgvuldige voorlichting over onderzoek en beleid aangaande vermeende 
oogproblematiek die hier in ruime mate aan de orde is geweest, worden gemakshalve niet 
genoemd. Schrijvers gaan duidelijk voorbij aan de zeer unieke situatie die de vereniging in 
het gevoerde fokbeleid binnen de Nederlandse kynologie inneemt. En dat het gevoerde beleid 
30 jaar door de algemene ledenvergadering gesanctioneerd  is. Op een aantal punten laten 
schrijvers privacy van leden links liggen, het is net ook al genoemd, een privacy die nota bene 
bij de wet geregeld is. Men gaat voorbij aan het feit dat de SWH ten opzichte van vele andere 
rassen de laatste 20 jaren qua fenotype een grote sprong voorwaarts heeft gemaakt, waarbij 
men op een uitstekende manier met het voorhandenzijnde genetisch materiaal heeft weten te 
gebruiken en de gezondheid en karakter gewaarborgd zijn. Waar zaken ongewenst waren of 
mis dreigden te gaan, is adequaat ingegrepen. Deze gang van zaken ziet men bij andere rassen 
niet. En zeker niet bij de zogenaamde vrije fokkers die hun producten tegen beter weten in 
nog steeds SWH mogen noemen. Er wordt gemakshalve vergeten dat als er binnen de 
vereniging geen dominante kennel aanwezig was geweest, het huidige niveau waarop de 
SWH nu staat, er niet was geweest en zeer velen onder ons geen SWH in hun bezit hadden 
gehad. Deze kennel fungeert als belangrijke veiligheidsklep om de doelen van de 
verenigingsfok te behalen. Schrijvers worden niet gehinderd door kennis aangaande het 
gevoerde beleid en de constructies van besturen uit het verleden en het huidige bestuur welke 
erop gericht waren en zijn om de gestelde doelen van de vereniging te behalen. Schrijvers zijn 
duidelijk niet in gesprek gegaan met het bestuur, om het voor hen klaarblijke onduidelijk 
beleid op een voor hen begrijpelijke manier uit te laten leggen. 
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Dirkzwager: Hoe weet je dat zo, als ik vragen mag?  
 
Mevrouw in ‘t Veld:  Laat hem nou eens uitlezen , doe niet zo onfatsoenlijk, joh. 
 
Nijboer:  Het heeft een duidelijk negatieve lading, waarbij nogmaals volledig voorbij wordt 
gegaan aan de wapenfeiten en het vele werk van het bestuur en vele leden welke nodig zijn 
geweest om het ras gezond en instand te houden tegen de verdukking in. Tegen alle 
verdrukking in. 
Dat er medewerking wordt verleend aan onderzoek en er binnen de vereniging aan onderzoek 
wordt gedaan is blijkbaar niet bekend of wordt niet onderkend. Ook de meer dan normale 
inzet van het bestuur en een aantal andere leden wordt over het hoofd gezien of niet genoemd. 
Een aantal punten in deze brief staat mijns inziens op gespannen voet met de statuten en het 
huishoudelijk reglement. 
Leden en bestuur, als ik alle punten op een rij zet, dan twijfel ik zeer of de betrefende 9 leden 
werkelijk de nobele beweegredenen hebben die zij naar voren brengen. Ik deel hun mening, 
zoals in de brief verwoord, in ieder geval niet. Het is een schoffering van 30 jaren door leden 
en rasvereniging gevoerd zorgvuldig beleid. Mede hierdoor en het hierboven reeds genoemde, 
kan ik niet anders dan concluderen dat er voor de leden/indieners c.q. ondersteuners van deze 
motie geen plaats kan zijn binnen de rasvereniging. Als lid van deze vereniging voel ik mij 
door hun motie ook persoonlijk aangesproken.  Ik heb zeer sterk de indruk dat schrijvers 
middels een aantal cruciaal aan te brengen veranderingen, het fokbeleid, de privacy van leden, 
de SWH en de vereniging om zeep willen helpen. 
U kunt begrijpen dat ik hier niet aan mee wil helpen en kan me moeilijk voorstellen dat velen 
onder u dat ook willen. Ik dank u. 
 
Applaus. 
 
Dirkzwager: Nou, daarom is een algemene ledenvergadering juist om dat soort dingen te 
bespreken en dat wordt hier onmogelijk gemaakt op dit moment. En we worden aan alle 
kanten zwart gemaakt en beschuldigt van dingen waar we helemaal geen deel aan hebben 
 
Voorzitter: Meneer u bent er 6 jaar bij meneer en nou is het eigenlijk….Nu zijn we eindelijk 
terug bij de ledenvergadering. Wat wilt u vragen? 
 
Onbekend Lid: Met het oog op het algemene recht van hoor- en wederhoor, denk ik dat het 
zou getuigen van kracht van het bestuur als ze het de heer Dirkzwager nu zijn motie zouden 
laten toelichten. 
 
Voorzitter: Nee, nee, want dat staat allemaal hier met conclusies. Tot 2 maal toe is het 
uitgelegd wat er staat, dus dan heb het geen zin om het nog een keer uit te leggen. 
 
Bovenkamp: Er is een mening over gegeven op ieder punt, maar dat is voorgelezen. Een 
gekleurde mening. 
 
Dirkzwager: Ik heb er een toelichting op te geven. 
 
Voorzitter: En de moties zijn aan iedereen verstuurd dus dan…. En ik denk ook dat wij hier 
bijeen zitten (mompel mompel) en dan ga ik u vragen…. Ik breng dan ook het volgende in 
stemming. 
 
Dirkzwager: Ik zou het graag toelichten… 
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. 
Voorzitter: Ik vraag of u de liefde voor de Saarloswolfhond wilt consolideren. 
 
Dirkzwager: Ja, maar daar suggereert u mee dat ik geen liefde heb voor de 
Saarlooswolfhond….…. 
 
Voorzitter:  door aan u te vragen…… 
 
Dirkzwager: Wat gebeurt er nou voorzitter? Ik heb wel liefde voor de Saarlooswolfhond, 
anders zat ik hier niet! Wat suggereert u nou voorzitter? 
 
Voorzitter: Meneer, wilt u gaan zitten alstublieft. Ik ga de vergadering vragen om het bestuur 
te ondersteunen door de moties en block te verwerpen. Ik vraag uw antwoord hierop om ja uit 
te drukken met hand opsteken. Nou, de meerderheid. Die liegt dus niet, die liegt er dus niet 
om… De 2e motie die ik in stemming breng. Het is niet anders dus… onverstaanbaar 
….werderom vraag ik u  en dat is niet uit ……onverstaanbaar ….geboren, maar ik vraag u het 
bestuur te ondersteunen. Ik vraag u de motie van eh…. eh….. eh……  te aanvaarden 
(Verbeeck: Nijboer) de heer Nijboer feitelijk te ondersteunen. Ook dat vraag ik per 
handopsteking. Ondersteunt u die motie. Ja? 
 
Onbekend lid: Wat voor motie was dat? 
 
Voorzitter: Ook dat is een ruime meerderheid. Het volgende wat er nu gaat gebeuren is dat nu 
op het bezwaarschrift overgegaan zal worden …. Daar is verweer op geweest en daar zijn 
conclusies uit getrokken dus u gaat daar gewoon schriftelijk dadelijk uw mening over geven 
Dus we gaan de briefjes ronddelen …onverstaanbaar…. En voor de uitslag is de secretaris 
aanwezig. 
 
Pauze. 
 
Voorzitter:Wat er nu gaat gebeuren.  Er is een uitschrijving door het bestuur gevraagd, die nu 
ter behandeling staat. De heer Berends, die is er dus niet. De stemming gaan we wel doen. De 
leden die geen contributie hebben betaald, hebben geen stemrecht en de geroyeerde leden net 
hebben dus ook geen stemrecht meer. We gaan de …. ronddelen Zullen we dat samen doen? 
En de lijst trekken. 
 
Een lid: Zijn wij geroyeerd? 
 
Ander lid: Ja! 
 
Voorzitter: Misschien mag ik nog even toelichten Het formulier dat u inhanden krijgt: U zet 
daar alleen op JA als u het eens met met het bestuur om deze uitschrijving te ondersteunen. 
Elke andere formulering is stemongeldig. 
 
Een lid: Hè? 
 
Ander lid: Wat nu? Dat moet u toelichten. De mensen weten niet eens waarover ze moeten 
stemmen. 
 
Een lid: Waarom hou je dan een stemming als je niet tegen mag stemmen? 
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Bestuurslid van de Geer: Jawel, je mag wel tegen stemmen. 
 
Een lid:Maar jee mag alleen JA invullen! 
 
Bestuurslid van de Geer: Nee, als je het eens bent met die uitsluiting moet je JA stemmen, 
maar in principe, in theorie ja…. hoeven we zelfs geen stemming te houden, want degene 
waar het om gaat is niet aanwezig.. Ja, dus…. het is gewoon dus…. 
 
Voorzitter: Nogmaals…. om nogmaals te benadrukken waarom we stemmen. U stemt voor 
uitlsuiting van de heer Berends. We hebben u gevraagd dat op te schrijven. En daarom zegt u 
alleen JA en ondersteunt u het bestuur op de juiste wijze. 
 
Een lid: Voor wie is dit eigenlijk? 
 
Secretaris: Dames en heren, de uitslag van de stemming. Punt 12 van de beroepsprocedure, 
daarover is gestemd van de  49 hebben 44 gestemd voor het bestuur, drie hebben blanco 
gestemd en 2 hebben NEE gestemd. De uitsluiting van het bestuur is hiermee een feit. Ik dank 
u wel. 
 
Applaus. 


