
Geacht bestuur, geachte leden, 
 
 
Als één van de indieners van de motie wens ik deze voor u toe 
te lichten. 
Als eerste wil ik hierbij aangeven dat ons uitgangspunt is dat 
een ieder hier aanwezig één belang heeft en dat is het belang 
van de Saarlooswolfhond, het voortbestaan van dit unieke ras.  
Ten tweede wil ik aangeven dat de indieners van de motie de 
uitgangspunten van de vereniging huldigen, waarbij het met 
name gaat om het ras Saarlooswolfhond te dienen door een 
zorgvuldig fokbeleid naar de rastypische kenmerken, als in de 
geldende rasstandaard beschreven. Dit in het belang om het ras 
te bevorderen en waar mogelijk te veredelen, waarbij de 
hoogste prioriteit wordt gegeven aan ten eerste het bevorderen 
van de gezondheid en het welzijn van de Saarlooswolfhond in 
het algemeen en bestrijden van erfelijke gebreken binnen het 
ras in het bijzonder, ten tweede zijn karakter en ten derde zijn 
rastypische eigenschappen. 
Dit uitganspunt met daarbij het niet commerciële karakter vormt 
voor velen de basis om lid te worden van de vereniging.  
 
In 30 jaar is inderdaad veel bereikt, zoals Jan Verbeeck ook 
terecht opmerkt in het verenigingsblad van januari 2006, 
hetgeen hij ook verwoordde op de vergadering van april 2005.  
Maar tevens constateert Dhr. Verbeeck dat een gecentraliseerd 
fokbeleid niet kan zonder transparantie. Correcte en eerlijke 
informatie over loopsheden, dekkingen, geboortes en 
gezondheid zijn de basis van een goed onderbouwde sturing van 
het centrale fokbeleid. Ook daar staan wij achter, maar vinden 
ook dat daar de schoen wringt en komen dan ook met 
voorstellen ter verbetering van die transparantie in het belang 
van het ras!  
 
De afgelopen jaren is er meerdere keren een discussie gestart 
over de gezondheid van ons ras. Dit heeft niet geleid tot een 
brede discussie binnen de vereniging, maar een centrale sturing 
vanuit het bestuur waarbij wel informatie werd verstrekt, maar 
met de kaarten tegen de borst. Kritische vragen worden vijandig 



bejegend, hetgeen soms leidde tot verharding van de 
standpunten in plaats van het gezamenlijk onderzoeken van het 
geconstateerde probleem. Problemen worden gelegd bij de 
mensen die kritische vragen stellen en worden verketterd en 
buiten de discussie geplaatst. Dit geldt niet alleen voor de 
familie Berends. Het lijkt een structurele benaderingswijze van 
het bestuur. Dat is wat ons betreft niet de juiste weg. Er is zoals 
dhr. Verbeeck aangeeft sprake van een aparte en fragiele 
situatie. Er zijn nog teveel erfelijke factoren binnen het ras die 
nog niet voldoende verankerd zijn. Gezien de startsituatie dertig 
jaar geleden is dat niet verbazingwekkend en het is een 
prestatie te zien hoe het ras er nu voor staat. Dat neemt niet 
weg dat alle signalen serieus genomen moeten worden en 
besproken moeten worden. Het bagatelliseren en wegwuiven 
van kritiek is dan ook niet aan de orde. Inzicht in de huidige 
populatie is van groot belang. Het is onze opdracht de job af te 
maken zoals Verbeeck aangeeft. Rust roest stelt hij terecht, 
laten we de onrust dan ook in openheid bespreken. Het is in het 
belang van ons allen. Openheid is geboden. Zo is ons boek "De 
Saarlooswolfhond" niet meer actueel als we bladzijde 43 
lezen:"De witte Saarlooswolfhonden zullen in de toekomst niet 
meer te zien zijn. Het is een bewuste keuze deze niet meer te 
fokken, omdat er tussen de kleurslag wit en enkele ongewenste 
erffactoren een duidelijke samenhang was geconstateerd. Deze 
beslissing zullen de liefhebbers van witte wolfhonden misschien 
betreuren, maar gezondheid en betrouwbarheid zijn belangrijker 
dan een kleurslag." Niet te ontkennen valt dat er inmiddels weer 
witte Saarlooswolfhonden te bezichtigen zijn. Wat is er dan fout 
gegaan? 
 U vraagt om kritische en loyale leden, maar kritische leden 
mogen alleen kritisch zijn als zij loyaal zijn aan het bestuur en 
hun kritiek niet binnen de vereniging uiten. Als wij een bloeiende 
vereniging willen zijn dienen we open de discussie aan te gaan 
en alles in het werk te stellen om het ras te verbreden en 
gezond te houden.  
 
Om die openheid te bewerkstelligen stellen we een 7-tal 
amendementen voor die u heeft kunnen lezen. Ik licht e nog 
kort toe: 



 
Wij stellen als eerste voor om onze pupulatie door 
onafhankelijke deskundigen te laten onderzoeken. Het 
onderzoek zal zich moeten richten op de vraag of de 
geconstateerde defecten van de laatste tijd genetisch te 
verklaren zijn en de vraag welke maatregelen nodig zijn om 
deze problemen het hoofd te bieden, mede gelet op de smalle 
fokbasis. De overige vereisten voor dit onderzoek staan in 
voorstel 1 verwoord. 
 
Om als vereniging de ontwikkeling in het fokbeleid te kunnen 
volgen en de betrokkenheid te vergroten stellen wij middels het 
tweede voorstel voor dat het bestuur jaarlijks tijdens de 
algemene ledenvergadering verantwoording aflegt over de 
fokcombinaties voor het volgend jaar inclusief een bespreking 
van mogelijke toekomstige fokcombinaties. Van elke dekking en 
de uitkomst hiervan zal het clubblad melding doen. 
 
Als derde stellen we voor om een einde te maken aan het 
toestaan aan fokkers om stambomen op eigen naam te zetten 
en de honden bij andere leden onder te brengen. Dit omdat het 
niet in het belang is van de vereniging om zoveel invloed bij één 
fokker te leggen. Want denkt u zich eens in als een fokker met 
veel honden zich terugtrekt uit de vereniging. Dat maakt de 
vereniging uiterst kwetsbaar en een kwetsbare vereniging die 
afhankelijk is van een enkele fokker is ons inziens geen gezonde 
ontwikkeling. Deze ontwikkeling is misschien begrijpelijk gezien 
de situatie van dertig jaar geleden, maar past ons inziens niet 
meer bij een vereniging anno 2006 en is gezien de 
kwetsbaarheid van het ras ook niet gewenst. 
 
Als vierde punt waar wij de vereniging transparanter willen 
maken is de pupbemiddeling. Thans is volslagen onduidelijk wie, 
wanneer in aanmerking komt voor een pup. Wij stellen dan ook 
voor de wachtlijst van pupbemiddeling voor een ieder 
opvraagbaar te maken en het bestuur de opdracht te geven een 
lijst met redenen aan de ledenvergadering voor te leggen 
waarop staat vermeld wanneer een lid niet in aanmerking kan 



komen voor een pup. Het lid moet bezwaar kunnen aantekenen 
bij een per direct in te stellen bezwaarcommissie 
 
Ter bevordering van een open communicatie tussen de leden is 
het goed als een ieder elkaar kan informeren. Het beschikbaar 
zijn van een adreslijst van alle leden ten behoeve van alle leden 
is daarbij een goed middel. Indien iemand dat niet wenst 
behoeft deze niet op de lijst geplaatst te worden. 
 
Het zesde punt van aandacht is de ingezonden stukken  in het 
clubblad. Wij zijn de mening toegedaan dat we een open 
vereniging zijn en censuur niet aan de orde is, behalve in geval 
van onwelvoegelijk taalgebruik. Interne discussie is essentieel 
voor een vereniging. Als dit niet mogelijk is krijgen we discussies 
over de vereniging buiten de vereniging, hetgeen juist 
ongewenst is. Door discussies niet mogelijk te maken vergroot 
je de kans dat er buiten de vereniging een platform ontstaat. 
 
Als laatste punt stellen we tot verdere democratisering van de 
vereniging voor de statuten te wijzigen , waarbij een bestuurslid 
maximaal 6 jaar aaneengesloten deel mag uitmaken van het 
bestuur. Na een periode van 3 jaar dat iemand geen zitting 
heeft, kan hij/zij zich opnieuw verkiesbaar stellen. Om 
continuïteit van bestuur te waarborgen wordt nu voorgesteld elk 
jaar 2 bestuursleden die aan bovenstaande uitgangspunt 
voldoen af te laten treden. 
 
Wij begrijpen dat dit een aantal wijzigingen betreft die misschien 
niet allen in goede aarde vallen. 
Besef echter  dat wij dit inbrengen ten behoeve van de 
vereniging en in het belang van de Saarlooswolfhond. Wij 
verwachten een discusie en schriftelijke stemming over 
voorliggende punten. 


