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Aan het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden. 
T.a.v. het secretariaat  
Keurnotenlaan 2 
9451 JB  Rolde. 
Pays-Bas.        A A N G E T E K E N D 
 
28 oktober 2005 
 
Geacht Bestuur, 
 
Dit is het verweer op mijn royement. De flagrante leugens en verdraaiingen van feiten in uw brief van 13 
september 2005, waarin u mij meedeelt mij te royeren als lid van de rasvereniging, zal ik nu weerleggen. 
Uw bedrieglijke versie van de gang van zaken kan niet onbesproken blijven. Ik wijs u erop dat stukken 
van een vereniging wettelijk tien jaar door het secretariaat bewaard moeten blijven.  
 
Naar aanleiding van de dode puppen van mijn teefje Hushala Helatna van ’t Schoman in oktober 2004 
heb ik u gevraagd deze en soortgelijke problemen aan de algemene ledenvergadering van 2005 voor te 
leggen. Ik heb u gevraagd de leden een bindende uitspraak te vragen over de wenselijkheid van het 
instellen van een onafhankelijke commissie van specialisten om deze problemen in kaart te brengen. In 
plaats van dit te doen, deelt u mij bijna een jaar later mede dat u mij royeert als lid van de vereniging. 
 
In deze brief klopt u zich op de borst over uw zorgvuldige fokbeleid. Deze zorgvuldigheid zou moeten 
blijken uit het feit dat u aandrong op een tweede oogonderzoek nadat het eerste onderzoek mijn teefje 
Hushala Helatna van 't Schoman voor PRA had vrijgegeven. Dat onderzoek was gedaan omdat u, net als 
mijn vrouw en ik, met ons teefje wilde fokken. Bij dat oogonderzoek werd Shala vrijgegeven voor PRA, 
maar bij een eerder onderzoek was zij voorlopig niet vrijgegeven.  
Mijn vrouw en ik zouden volgens u een second opinion niet nodig hebben gevonden. De waarheid is dat 
wij hier geen bezwaar tegen hadden, maar wij vroegen ons af waarom u in dit geval een second opinion 
nodig achtte terwijl u in een ander geval met een reu had gefokt (Ezraah Elkelev Meehamolad) die voor 
PRA voorlopig niet vrij was gegeven. Hier vond u een second opinion kennelijk niet nodig, hoewel er in 
dit geval veel meer reden voor was. Shala was immers vrijgegeven voor PRA en deze reu niet. In goed 
Nederlands noemen wij dit meten met twee maten. In een 2 uur durend telefoongesprek moest uw 
secretaris Gosling Mast mijn vrouw dan ook het antwoord op deze vraag schuldig blijven. Het gesprek 
eindigde met de mededeling van Mast dat hij het met deze beslissing ook niet eens was, maar voorzitter 
Pielanen kon op basis van een volmacht geheel zelfstandig het fokbeleid bepalen.  
Dat wisten wij niet. Hoe dan ook, wij lieten alsnog een 2e oogonderzoek uitvoeren en Shala werd ook nu 
weer vrijgegeven voor PRA. We konden daarna met haar en onze reu Tunka fokken. Wij vertrouwden in 
deze geheel op uw expertise om met deze combinatie te kunnen fokken. Wij wisten destijds nog niet van 
het bestaan van inteeltdepressie. Nu weten we beter. Het is het gevolg van uw jarenlang falend fokbeleid 
waarbij veel te veel met bloedverwante dieren is gefokt. Het spreekt vanzelf dat mijn vrouw en ik elk 
vertrouwen in het door u gevoerde fokbeleid, voor zover er al sprake van een beleid is, hebben verloren. 
 
Over PRA wil ik nog het volgende opmerken. Het beeld dat u schetst van een onmiddellijke en 
daadkrachtige aanpak van dit probleem is een misleidende voorstelling van zaken. Toen enige jaren 
geleden de eerste gevallen van PRA zich voordeden, moesten sommige leden van het bestuur zich de 
blaren op de tong praten, alvorens u tot actie wilde overgaan. U weigerde destijds pertinent de symptomen 
onder ogen te zien, net zoals u nu alle aanwijzingen van inteeltdepressie ontkent. Het is niet zonder 
betekenis dat bestuursleden in het verleden opstapten. Zij waren het beu steeds recht te moeten praten wat 
krom is. 
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In het 2e punt van uw royementsbrief van september 2005 beweert u dat mijn brief van 8 november 2004, 
waarin ik de leden om een bindende uitspraak vraag om een onafhankelijke commissie van specialisten in 
te stellen die de problemen moet onderzoeken, "in overeenstemming met uw wens" is behandeld in de 
algemene ledenvergadering van april 2005. Dit is een aperte leugen. Mijn brief is slechts voorgelezen 
door de secretaris, waarna voorzitter Pielanen er staande de vergadering schande van spreekt dat dit door 
mij zo is aangekaart. Hij stelt dat als hij bij de geboorte was geweest Shala’s puppen nog zouden leven. 
Het was allemaal te wijten aan onze onkunde en dat van onze dierenarts. Het bekende liedje. Wel 
merkwaardig dat hij nu zijn oordeel meteen klaar heeft, terwijl hij niet bij de geboorte aanwezig is 
geweest en zich steeds volkomen afzijdig heeft gehouden. Ook heeft hij vooraf geen enkel advies of 
waarschuwing gegeven. Wijsheid achteraf is altijd heel makkelijk. 
De voorzitter lapt liever de statuten aan zijn laars, weigert op de inhoud van mijn brief in te gaan en kapt 
elke discussie af tijdens de rondvraag als een paar leden alsnog om opheldering vragen. Deze abjecte 
gang van zaken, die geen enkel opening bood voor een zinnige gedachtewisseling, hebben verschillende 
leden mij bevestigd en staat in schril contrast met uw bewering dat alles "in overeenstemming met uw 
wens" zou zijn behandeld. Een volstrekt leugenachtige voorstelling van zaken. Bovendien is het 
verenigingsrecht geschonden. 
 
In het 3e en 4e punt van de royementsbrief beschuldigt u mij ervan dat ik de belangen van de vereniging 
zou hebben doorkruist door mij tot de Raad van Beheer te wenden. Bovendien zou ik u "systematisch 
passeren" en "een collegiaal gesprek binnen de kaders van de vereniging" onmogelijk hebben gemaakt 
door met juridische procedures te dreigen. Dit is alweer een valse verdraaiing van feiten. Ik zal u de exact 
gang van zaken schetsen. Dit alles beslaat het tijdsbestek van bijna één jaar. 
 
Voor de bevalling van de dode puppen van Shala in oktober 2004, hebben mijn vrouw en ik een 
intensieve e-mail wisseling met Diny Pielanen en wij volgen haar aanwijzingen stipt op. We willen de 
geboorte van de puppen vanzelfsprekend tot een goed einde brengen. Maar Shala heeft totale 
weeënzwakte tijdens de geboorte. Na consultatie van onze dierenarts wordt besloten tot een 
weeënopwekkend middel. De eerste pup wordt na de eerste injectie binnen 20 minuten dood geboren. De 
andere injecties geven geen resultaat. Ik bel Diny Pielanen en vraag haar advies. Er wordt besloten om 
direct een keizersnede uit te voeren. Dan blijkt dat de tweede pup ook dood is. Na deze dode pup en onze 
mededeling per e-mail daarvan aan Diny Pielanen, hebben wij nooit meer iets van haar vernomen. Van de 
voorzitter hebben wij overigens - tot aan de dag van vandaag - nog nooit iets gehoord.  
Dit zegt mijns inziens genoeg over het minieme communicatieve vermogen en over de kille houding die 
wordt aangenomen als er iets misgaat. En het getuigt al helemaal niet van die warme belangstelling die 
steeds bedrieglijk voor de leden wordt voorgesteld. Ik kan dit korter zeggen: als alles goed gaat is er niets 
aan de hand, als het misgaat, kunnen de leden doodvallen. Deze volstrekt onnodige behandeling is heel 
veel leden overkomen en heeft bij hen veel kwaad bloed gezet.  
 
Mijn vrouw en ik bleven hoe dan ook met een aantal vragen zitten. Want hoe kan het dat een kerngezonde 
teef algehele weeënzwakte vertoont en dat er na 4 dekkingen maar 2 puppen worden geboren? Intussen 
hadden wij van andere leden vernomen dat er veel vaker wat misgaat. Dit wordt echter zoveel mogelijk 
door u verzwegen of de eigenaren krijgen de schuld. Inmiddels het bekende liedje. U antwoordt mij op 
mijn  brief 8 november 2004 dat dit zal worden "ingebracht,” daarmee in het midden latend wat u met 
deze opmerking bedoelt. U stelt verder dat de geboorte en de door mij aangegeven nesten "uitgebreid” 
zijn besproken op een eerder gehouden informatiedag. Deze voorstelling van zaken is ronduit schandalig. 
Leden die deze informatiedag wèl hebben bijgewoond en mij hun versie hebben verteld, herinneren zich 
nog goed hoe summier u hierover hebt gesproken. U stelde dat er wel eens wat misging bij een geboorte, 
maar hieruit konden geen algemene conclusies worden getrokken. Van een uitgebreide bespreking van de 
nesten die ik u heb genoemd is nooit sprake geweest.  
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Mijn stukje voor het clubblad over de dode puppen van Shala werd niet geplaatst. U vraagt mij dit artikel 
te herschrijven; er zou sprake zijn van een "onevenwichtige voorstelling van zaken." Ik antwoord u dat ik 
dat niet van plan ben. Over het onfatsoen van Diny Pielanen, van wie wij nooit meer iets hebben 
vernomen, wordt in het stukje gezwegen.  
 
Verder meld ik u dat ik van mening ben dat leden die niet in de gelegenheid zijn een informatiedag bij te 
wonen ook op de hoogte moeten worden gebracht van belangrijke informatie. Ik pleit nogmaals voor een 
onafhankelijk onderzoek, voor een betere communicatie en voor meer openheid. Ook stel ik u op de 
hoogte van het feit dat Shala na de geboorte van de dode puppen tijdens een later PRA onderzoek in 
december 2004 voorlopig niet werd vrijgegeven voor PRA. Mijn stukje over de doodgeboren puppen 
wordt in het volgende clubblad weer niet geplaatst! Ik wil hiermee geen genoegen nemen en kondig u aan 
in de algemene ledenvergadering over dit alles om opheldering te vragen. U antwoordt mij vlak voor deze 
algemene ledenvergadering in een brief van 14 maart 2005 (kennelijk om verdere deining te voorkomen) 
dat mijn stukje alsnog zal worden geplaatst. Op de weeënzwakte bij Shala - de werkelijke oorzaak van de 
doodgeboorte - gaat u niet in. Over het voorlopig niet vrijgeven van PRA bij Shala antwoordt u mij dat dit 
in het "onderzoeksdossier verwerkt zal worden." Ook hier geeft u geen enkele inhoudelijke 
gedachtewisseling. 
 
Op de algemene ledenvergadering van april 2005 kan ik niet aanwezig zijn. Na afloop van deze 
vergadering word ik door verschillende leden gebeld. Ook krijg ik e-mails over de gang van zaken tijdens 
deze jaarvergadering. Het wordt nu duidelijk wat u bedoelde met "uw brief zal worden ingebracht." De 
brief wordt slechts voorgelezen en de verdere gang van zaken heb ik reeds hierboven geschetst. In de 
rondvraag willen enkele leden alsnog opheldering en een discussie aangaan. Maar Pielanen kapt dit af. De 
problemen hebben de aandacht van het bestuur en daar moet men het verder maar mee doen. Van u krijg 
ik geen antwoord. 
 
Mijn stukje over de geboorte wordt daarna in het clubblad geplaatst met een anonieme mededeling vooraf 
dat hier sprake is van "menselijk falen." Nu is de maat vol voor mij. Dit is alsnog iemand een trap 
nageven. We zijn nu twee maanden na de algemene ledenvergadering en nog steeds heb ik van u geen 
enkel antwoord gekregen. Ik schrijf u een brief op 6 mei 2005 en vraag u om bevestiging dat mijn brief 
van 8 november 2004 slechts door de secretaris is voorgelezen en dat het daarbij is gebleven. Ik krijg 
hierop geen antwoord. Ik spreek mijn bezorgdheid uit over het feit dat met Darwin is gefokt, een reu die 
voor de erfelijke oogafwijking 'PRA voorlopig niet vrij' heeft gekregen. Meer nog verontrust mij het feit 
dat nu met Tundra wordt gefokt, een teef die 6 jaar lang nog nooit 'PRA vrij' heeft gekregen. Bovendien is 
met deze teef gefokt in combinatie met Hagar. Een riskante combinatie, want van deze reu heeft u niet de 
absolute zekerheid dat deze geen drager is van PRA. Het betreft hier allemaal honden die op naam staan 
van Diny Pielanen. Dit is mijns inziens niet toevallig. De gezondheid van de honden, volgens de statuten 
de eerste prioriteit van de vereniging, moet hier kennelijk wijken voor plat eigenbelang van haar eigen 
kennel Timberley. U geeft hierover ook geen enkele verantwoording aan de leden. De meeste leden zijn 
trouwens totaal onwetend over dit alles, omdat deze informatie hen nooit bereikt. Ik wijs u daarnaast op 
het feit dat u op de nieuwe website van de vereniging zo pocht dat de Saarlooswolfhond van de 
rasvereniging erg gezond is en dat ziektes "als o.a HD." niet voorkomen. U zwijgt in alle talen over PRA. 
Ik vraag u of pupkopers hierover worden ingelicht. Ik bericht u ook dat het laatste woord over de PRA 
van mijn teefje Shala nog niet is gezegd. Ik heb inmiddels overleg gehad met mijn advocaat. Hij adviseert 
mij het volgende. Als blijkt dat ik niet op verantwoorde wijze kan fokken met Shala zal ik u in gebreke 
stellen wegens het leveren van wanprestatie. Zonodig zal ik mijn rechten via een juridische procedure 
afdwingen. Een koopcontract werkt naar beide kanten. Mijn vrouw schrijft de fokkers Jan en Jo Beun dat 
wij hun niets verwijten, omdat de beslissing met welke dieren wordt gefokt niet bij hen lag, maar bij u. U 
treedt telkens in de rechten van fokkers van de vereniging. Volgens mijn advocaat is dit voor de 
Nederlandse wet een onrechtmatige daad.  
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Omdat ik van u geen enkele respons krijg, wend ik mij tot de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied.  
Ik vraag het bestuur van de Raad om commentaar op de bewering die u in het clubblad doet dat “alle 
Saarlooswolfhonden die buiten de rasvereniging worden gefokt bastaarden  zijn, ook al hebben zij een 
door de Raad verstrekte stamboom.”  
Dit wordt later door u uitgelegd als een poging tot “het schaden van de verenigingsbelangen, waarbij u 
zich tevens inspant het bestuur en de vereniging in een kwaad daglicht te stellen bij onze 
moedervereniging en anderen.” En als “onloyaal gedrag.”  
Maar ik vraag u, kan een bestuur een lid van deloyaal gedrag betichten als dit lid de gerezen problemen 
bij het rechtmatig overkoepelend orgaan aankaart, nadat is gebleken dat het bestuur volkomen doof blijft 
voor elke suggestie, iedere discussie uit de weg gaat en geen enkel antwoord geeft op legitieme vragen 
betreffende het fokbeleid? Bovendien zou ik met meer recht u van deloyaal gedrag jegens de Raad van 
Beheer kunnen betichten, omdat u deze telkens beschuldigt van het uitreiken van stambomen aan 
bastaarden. Ik vraag u of u wellicht een krachtdadiger beleid voor ogen staat om een zinvollere bijdrage 
op dit punt te leveren, anders dan steeds met deze beschuldiging te komen. Maar ik krijg, inmiddels is dit 
bijna vanzelfsprekend, van u geen antwoord.  
 
Het bestuur van de Raad van Beheer antwoordt mij wel. De Raad stelt dat uw bewering onjuist is en dat 
alle honden met een F.C.I. stamboom, rashonden zijn. Men zal u om uitleg vragen. De Raad vraagt mij 
vervolgens om verdere vragen en opmerkingen van mijn kant in deze kwestie aan haar voor te leggen. 
Van u krijg ik alweer geen antwoord. Ik schrijf daarna een artikel voor het clubblad over de 
wetenschappelijke stand van zaken in het PRA genonderzoek bij de Saarlooswolfhond en de mogelijkheid 
op een doorbraak. Dit stuk wordt door de samenstelster van het clubblad, Diny Pielanen, niet geplaatst. Ik 
stuur het artikel aan alle bestuursleden per e-mail, zodat ze zich kunnen verwittigen van de correcte 
inhoud. Ik krijg geen enkele reactie. Daarna meld ik voorzitter Pielanen dat ik hem verantwoordelijk houd 
voor deze gang van zaken. Ik sommeer u de redactie opdracht te geven het artikel te plaatsen. Mijns 
inziens kan het niet zo zijn dat de redactrice, niet meer en minder een lid van de rasvereniging als ieder 
ander, een lid op deze wijze censureert. Bovendien wordt zo aan andere leden belangrijke informatie over 
dit onderwerp onthouden. Ik meld u dat u nog steeds niet heeft gereageerd op al mijn vragen en ook niet 
heeft aangegeven welk beleid u voor ogen staat om de problemen daadkrachtig aan te pakken. 
Ik wacht nu al maanden op antwoord en geef aan dat de tijd van afwachten wat mij betreft voorbij is. 
Verdere zwijgzaamheid zal u niet zal baten. Ik kondig u aan op de volgende algemene ledenvergadering 
van 2006 wel aanwezig te zijn en moties in stemming te zullen brengen, waaraan u zich niet langer zal 
kunnen onttrekken. Ik kondig u ook aan dat wat mij betreft op deze algemene ledenvergadering een eind 
zal worden gemaakt aan de machtspositie van Diny Pielanen in de vereniging. Ik doel hier op het feit dat 
alleen zij bepaalt met welke honden wordt gefokt, wat wel en niet in het clubblad wordt gepubliceerd en 
welk lid wel en welk lid geen pup toegewezen krijgt. Ik krijg van u geen antwoord. 
 
Het bestuur van de Kynologen Vakbond Nederland bericht mij intussen dat zij over een lijvig dossier 
beschikt over de handelswijze van de Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden. Maar ook de 
KVN krijgt geen enkel antwoord op haar brieven. Op 20 juli 2005 bericht ik het bestuur van de Raad van 
Beheer dat u in het nieuw verschenen clubblad doorgaat met de beschuldiging dat de Raad stambomen 
uitreikt aan honden die geen Saarlooswolfhond zijn. Het woord bastaard is nu verdwenen, maar de 
beschuldiging blijft hetzelfde. Het is nu van tweeën één. Of u beschikt over onderliggende gegevens om 
uw beschuldiging waar te maken, òf de Raad van Beheer heeft gelijk en alle honden waarvoor een 
stamboom werd uitgeschreven zijn rasechte Saarlooswolfhonden. Indien u ongelijk heeft is er sprake van 
smaad. Dat wordt door de Nederlandse wetgever omschreven als aanranding van iemands eer of goede 
naam, door tenlastelegging van een bepaald feit, met het kennelijke doel daaraan ruchtbaarheid te geven. 
Volgens mijn advocaat is hiervan duidelijk sprake. Ik stel u via een kopie van deze brief op de hoogte, 
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maar krijg van u geen antwoord. Ik vraag aan de Raad van Beheer welke sancties zij u kan opleggen 
indien dit ad absurdum zo doorgaat.  
 
Het bestuur van de Raad van Beheer antwoordt mij dat mede naar aanleiding van verzoeken en 
mededelingen van derden, de Raad met u in gesprek zal gaan. De uitkomst van deze besprekingen zal 
bepalend zijn of er maatregelen tegen u worden genomen en of nadere afspraken moeten worden gemaakt. 
Van u krijg ik, hoe verrassend, geen antwoord!  
 
Intussen wordt op een discussieforum over Saarlooswolfhonden op het internet, zonder mijn medeweten 
en toestemming, een selectie privé gevoerde e-mails tussen Diny Pielanen en mij in de openbaarheid 
gebracht. Deze e-mails zijn van leugenachtig en achterbaks commentaar voorzien van ene 'Capsule' die 
zich ook wel 'Paula' noemt. Zij wil haar ware identiteit niet bekend maken. De beperkte communicatieve 
vermogens worden nu kennelijk aangewend om alsnog gelijk te krijgen in de zaak van de dode puppen 
van Shala. Ook hier met de duidelijke intentie toegewijde leden alsnog een trap na te geven. Mijn vrouw, 
onze dierenarts en ik worden ervan beschuldigd onzorgvuldig te hebben gehandeld door elk half uur 
"levens beëindigende Piton" bij Shala in te spuiten. Onze dierenarts zou daarna nog 12 uur hebben willen 
wachten met een keizersnede om de andere pup te halen. Onmiskenbare leugens en een totale verdraaiing 
van de feiten! Ik meld dit aan onze dierenarts. Hij is furieus over deze aantijging en hij verzekert mij dat 
hij de identiteit van de schrijfster via gijzeling door de rechtbank zou hebben achterhaald en haar 
vervolgens voor het Franse gerecht zou hebben gesleept, indien deze beschuldiging door een Frans 
staatsburger was gedaan. Ik neem hierna contact op met mijn advocaat en stuur op zijn advies Diny 
Pielanen een e-mail en een aangetekende brief, met afschrift aan alle leden van het bestuur en aan de 
fokkers van Shala, Jan en Jo Beun.  
Hier is sprake van ernstige schending van het briefgeheim. Ik verzoek Diny Pielanen zeer goede nota te 
nemen van de inhoud van deze brief teneinde verdere actie van rechtswege mijnerzijds te voorkomen. 
Men spot niet met mij als het om schending van mijn rechten gaat! De aangetekende brief krijg ik een 
paar dagen later ongeopend retour met de aantekening dat deze door mevrouw Pielanen is geweigerd. 
Enige tijd later ontvang ik ook de kopie van deze brief ongeopend retour, die ik geadresseerd had aan de 
voorzitter. Ook hier de aantekening dat de brief is geweigerd. Mij verbazend over deze bizarre gang van 
zaken besluit ik, na advies te hebben ingewonnen bij mijn advocaat, beide ongeopende brieven te 
bewaren als bewijsstuk om later bij de griffie van de rechtbank in het bijzijn van de rechter geopend te 
worden in geval ik besluit tot rechtsvervolging over te gaan. Mijn advocaat adviseert mij dringend dit te 
doen. Hoewel ik in mijn rechten geschonden ben, wil ik het zo ver niet laten komen. Ik besef dat 
mevrouw Pielanen zeer goed op de hoogte is van de inhoud van de brief, omdat ik deze ook per e-mail 
aan haar heb verstuurd. Dat vind ik voldoende. Het heeft geen zin deze toch al onverkwikkelijke zaak 
verder op de spits te drijven. 
 
Daarom meld ik u en in het bijzonder voorzitter Pielanen op 1 augustus 2005 dat het mijn vrouw en mij er 
helemaal niet om gaat wie gelijk heeft in de zaak van onze dode puppen. Wij willen alleen de oorzaak 
achterhalen van dit drama. Ik wijs u nogmaals op het feit dat ik al die tijd, inmiddels is zo’n 10 maanden 
verstreken, nooit antwoord heb gekregen. Ook toont u geen enkele openheid om de problemen met de 
leden te bespreken. Ik krijg geen antwoord! Dit verbaast mij intussen niet meer. Op 31 augustus 2005 
bericht ik voorzitter Pielanen dat ik mijn aan hem persoonlijk gerichte brief geweigerd retour kreeg. Mij 
is inmiddels gebleken dat communicatie een zwak ontwikkelde eigenschap van hem is, maar dat hij dit op 
deze manier toont, vind ik toch merkwaardig. Ik opper de mogelijkheid dat de brief wellicht niet onder 
zijn aandacht is gekomen. Zou hij in dat geval eens in zijn omgeving willen navragen of dit mogelijk is? 
Ik wijs de voorzitter erop dat er in dat geval sprake is van 'vervreemding van een goed door derden.’ Dit 
is een tamelijk ernstig vergrijp dat door de Nederlandse wetgever strafbaar is gesteld. Mocht dit niet het 
geval zijn, dan spreek ik mijn verwondering uit over het feit dat een voorzitter kennelijk niet 
aanspreekbaar wenst te zijn voor een lid van zijn vereniging. Dit lijkt me een novum. Daarna spreek ik de 
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hoop uit dat het secretariaat zijn werk voorbeeldig zal doen en dat via deze weg de brief hem alsnog zal 
bereiken. Ik neem aan dat dit het geval is, maar krijg geen antwoord.  
 
Op 13 september 2005, bijna  een jaar later, bereikt mij dan eindelijk uw reactie. U  deelt mij mede dat u 
mij met onmiddellijke ingang als lid van de rasvereniging uitschrijft! Zo pakt u dat dus aan. In plaats van 
vragen over het gevoerde fokbeleid inhoudelijk te beantwoorden, wacht u af tot u de tijd rijp acht om 
kritische leden te royeren. Bovendien beschuldigt u mij van het "stelselmatig passeren van het bestuur” 
zodat een 'collegiaal gesprek’  nu niet meer mogelijk is. Een beter voorbeeld van het verdraaien van 
feiten heb ik werkelijk niet eerder meegemaakt. De kwestie duurt nu bijna een jaar en nooit heeft mij in al 
die tijd een uitnodiging uwerzijds bereikt om te komen praten. Nooit heb ik antwoord gehad op mijn 
vragen. Niet van de voorzitter, niet van de secretaris en ook niet van de overige jaknikkers binnen uw 
gelederen om in een 'collegiaal gesprek’ met mij van gedachten te wisselen! Ik moet mijn stelling 
herzien. Uw communicatieve vermogen is niet miniem, het is hersendood. Hoe dan ook, ik heb op 19 
september 2005 formeel beroep aangetekend tegen mijn royement. 
 
Op 21 september 2005 stel ik het bestuur van de Raad van Beheer hiervan op de hoogte. De Raad had mij 
eerder al gevraagd haar van de verdere ontwikkelingen op de hoogte te houden. Het is mij inmiddels 
duidelijk dat u nergens op wilt reageren, u heeft zelfs geen begin van een antwoord op kritische vragen! U 
wilt alleen het royement van al die leden die lastige vragen stellen. U zwelgt daarentegen graag in uw 
eigen zelfgenoegzaamheid en u klopt u trots op de borst over het gevoerde fokbeleid. Saarlooswolfhonden 
buiten de vereniging zijn bastaarden, daarbinnen is niets aan de hand. Quod erat demonstrandum. U kunt 
opgelucht ademhalen. Einde discussie. Maar u bewijst met deze opstelling eens te meer dat u zelfs de 
elementaire beginselen van communicatie en fatsoenlijke omgangsvormen niet onder de knie heeft.  
 
Maar de leden moeten ook de hand in eigen boezem steken. Zij hebben het immers allemaal laten 
gebeuren. Ik ben niet het enige lid dat geroyeerd is. Het is een heel lijstje geworden in de loop der tijd.  
Bij goed journalistiek gebruik wordt hoor en wederhoor toegepast. In gewoon Nederlands betekent dit dat 
men ook de andere kant van het verhaal moet horen. Ik ben dus gaan praten met een paar geroyeerde 
leden die net als ik vragen stelden en kritiek hadden. Met het andere kamp dus, de buitenwacht zoals u ze 
noemt, de zogenaamde “commerciële” fokkers die onverantwoord bezig waren, die uw centrale fokbeleid 
naast zich neerlegden en alleen uit waren op eigenbelang. Die moest u immers wel royeren in het belang 
van het ras? Ik ken al die verhalen net zo goed als ieder ander lid. Maar ik kreeg een heel ander verhaal te 
horen. Een bloemlezing. 
Wilbert Horsting heeft voor en na het overlijden van zijn hond Eyro diverse conflicten met Diny en Frits 
Pielanen. Hij kreeg zelfs dreigbrieven dat zijn hond zou worden opgehaald! Dit allemaal omdat hij Eyro 
had laten onderzoeken op PRA. Er was in het nestje van Eyro ook een pup die blind was. Hij meldde dat 
aan de rasvereniging, kreeg na verloop van tijd geen clubblad meer, en werd zo geruisloos van de 
ledenlijst verwijderd wegens niet op tijd betalen van de contributie.  
Conny Fijnheer laat haar teef Saraika, geboren uit een vaderdochter kruising, op eigen initiatief in Utrecht 
met 6 andere honden onderzoeken. Als van de 7 honden er 5 niet worden vrijgegeven voor PRA, 
waaronder haar eigen hond, wordt Conny ervan beschuldigd de rasvereniging in een kwaad daglicht te 
stellen. Zij krijgt nu al 5 jaar geen clubblad meer! Maar ze betaalt nog steeds haar contributie, want ze wil 
per se lid blijven. “Ik gun ze de lol niet.” 
Sylvia Weps stelt de eigenaren van de nakomelingen van haar reu Larshanko op de hoogte van de 
mogelijkheid dat ze PRA hadden omdat de rasvereniging dat nalaat. Dit wordt haar niet in dank 
afgenomen. Ondanks toezeggingen dat niet met deze nakomelingen zou worden gefokt omdat deze voor 
PRA niet waren vrijgegeven, gebeurt dit toch.  
Ruud de Bruin, vraagt waarom u geen duidelijkheid geeft over PRA en waarom u daar niet open over 
bent. Uw antwoord: dan had je maar op de jaarvergadering moeten komen. De Bruin hoort van andere 
leden dat de enkeling die daarover begint, meteen de mond wordt gesnoerd door de voorzitter. Een aantal 
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malen meldt hij schriftelijk dat zijn hond Lupus, waarmee u eerder nog wilde fokken, beschikbaar is en of 
u hierover met hem contact wil opnemen. Er volgt stilte, stilte en stilte. Als hij zijn lidmaatschap en het 
contract opzegt en buiten de rasvereniging zijn hond Lupus voor de fokkerij aanbiedt, spant u een 
rechtszaak aan. De rechter verwijst het koopcontract en de bepalingen daarin naar de prullenmand.  
Francis Timmermans is het niet eens met uw fokbeleid en wordt geroyeerd. Zij wordt er nu van 
beschuldigd "aan de lopende band" puppen te fokken, waarbij uitsluitend geld haar drijfveer zou zijn..  
Bert Strijk is al het zwarte schaap van de rasvereniging, als hij geroyeerd wordt. Hij wordt er valselijk van 
beschuldigd een gezonde reu te hebben doodgespoten om van een roedelprobleem af te zijn. Maar hij is 
slechts zijdelings bij deze zaak betrokken. Hij zou ook onwaarheden in en buiten de rasvereniging 
rondbazuinen over PRA en zo de vereniging in een kwaad daglicht stellen. Waar hebben we dat toch meer 
gehoord? Hij wordt geroyeerd. Weer een lastpak minder. 
Christa de Graaff beheert een forum op internet die kritisch is over de rasvereniging. Ze wordt geroyeerd.  
Corrie Keizer. Ja inderdaad, met haar hebben we ook gepraat. Ze vliegt niet rond op een bezemsteel, dat 
viel allemaal reuze mee. Maar ze wordt door u zonder enig spoor van bewijs beschuldigd van het kruisen 
van Tsjechische Wolfhonden met Saarlooswolfhonden. Feit is dat u wederrechtelijk een foto van haar 
website haalde van een Tsjechische Wolfhond en die in het clubblad plaatst om aan te tonen hoe a-typisch 
haar Saarlooswolfhonden zijn. Corrie Keizer is jaren geleden geroyeerd omdat ze vragen had over uw 
fokbeleid en daar antwoord op wilde. Antwoord heeft zij nooit gekregen. Wel royement. 
Lena van der Laan doet samen met haar destijds goede vriendin Diny Pielanen de redactie van het 
clubblad. Lena heeft een teef in huis die op naam van Diny Pielanen staat. Ze krijgt zonder pardon een 
advocaat op haar dak. Mevrouw Pielanen wil zelfs deze teef met gerechtelijke dwang bij haar weghalen 
omdat ze dekking eist! Ik heb de correspondentie hierover gelezen. Einde vriendschap, einde 
samenwerking voor het clubblad. En dit lijstje is nog langer, nog veel langer! 
 
Ach, het zijn ouwe koeien uit de sloot. Maar wees gerust. Mijn vrouw en ik zijn ook gaan praten met 
leden die (nog) niet geroyeerd zijn. Redelijke mensen, waarmee normaal te praten valt. Een eigenschap 
die wij onszelf ook toekennen.  
Hanneke Huisman heeft een nestje van haar teefje Darwa. Via de pupbemiddeling van Diny Pielanen 
komt een potentiële koper kijken. Hanneke heeft daar geen goed gevoel bij. Daarna mag ze het zelf 
uitzoeken. Ze blijft uiteindelijk met het teefje zitten. Voor het reutje in haar nest dat maar één ingedaalde 
teelbal heeft, krijgt ze helemaal geen gegadigde van de wachtlijst toegewezen, want “daar kan ik (Diny 
Pielanen) ze niet mee opzadelen.” 
Jo Beun wordt zó ongenadig door de voorzitter uitgescholden dat mijn vrouw haar in tranen aan de 
telefoon krijgt. Wat is het geval? Jo heeft alvast een foto van de pasgeboren Shala aan ons opgestuurd 
terwijl er volgens uw voorzitter “nog niets beslist was.” Alweer een regelrechte leugen. De waarheid is 
dat Diny Pielanen haar zinnen op Shala had gezet! Over deze soap heb ik destijds gezwegen in mijn 
stukje voor het clubblad. Jo is volkomen terecht van mening dat Shala naar ons zou gaan.  
Will en Wilma Raijmakers worden door Diny Pielanen, toen ze informatie wilden over een pup, zó lomp 
te woord gestaan dat ze  hun lidmaatschap opzeggen en nu anderen aanraden de vereniging te mijden als 
de pest.  
Julia Pau wordt ongenadig door Diny Pielanen uitgescholden na de onbedoelde dekking van Muriyek en 
Shiva. Zij wil “nooit meer iets met dat verschrikkelijke mens te maken hebben.” Haar man Sanja Pau wil 
nog een pup en die weet heel goed waar Abraham de mosterd haalt.  
Jos de Bruin en Marian Bekker worden hemeltergend, stelselmatig en doelbewust door Diny Pielanen 
gedwarsboomd bij officiële instanties in hun pogingen wolvenopvang te realiseren. Ze worden zelfs 
gedwongen hierom te verhuizen!  
Anne Marie Bovenkamp heeft nooit enig advies gekregen over de ernstige darmstoringen van haar teefje 
Tosca die nu op Prednisolon leeft.  
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Joeke Pieters en Sjaak Thijssen, mensen die je toch met geen mogelijkheid kunt beschuldigen van 
deloyaal gedrag, stapten nog niet zo lang geleden uit het bestuur. Dat ging zo geruisloos mogelijk, want 
hier moest geen ruchtbaarheid aan worden geven. Waren ze te kritisch? Waren dit geen jaknikkers? 
 
Ten slotte Marijke Saarloos, de dochter van de enige schepper van dit ras: Leendert Saarloos. Zij 
ontvangt, misschien niet toevallig, tegelijkertijd met uw voorzitter in het voorjaar van 2005, de gouden 
erespeld van de Raad van Beheer, wegens haar grote verdiensten voor de kynologie. Haar verhaal is als 
volgt. Zo'n 28 jaar geleden kopen Frits en Diny Pielanen hun eerste hond, Timber van de Kilstroom, bij 
haar. Zij geeft hen alle informatie die ze willen hebben en inventariseert de dan bestaande populatie. Als 
Pielanen twee jaar later voorzitter wordt, dwingt hij op de algemene ledenvergadering een blanco 
volmacht af om te fokken. Hij heeft een externe fokker gevonden om de fokkerij van de 
Saarlooswolfhond over te nemen, want volgens hem hebben de mensen die het tot dan toe deden er geen 
verstand van. Maar hij wil niet zeggen wie deze externe fokker is. Dit loopt hoog op, want veel leden 
gaan hier niet mee akkoord. Uiteindelijk loopt dit uit op een royement van de leden die voet bij stuk 
houden, de nu zogenaamde “commerciële” fokkers. Let wel: op instigatie van de voorzitter van de 
rasvereniging wordt Marijke Saarloos tot haar eigen ontsteltenis, samen met andere fokkers die ook tegen 
zijn praktijken bezwaar maken, zonder pardon geroyeerd. En de aanwezige leden op die beruchte, roerige 
ledenvergadering van de inmiddels met stalinistische hand geregeerde rasvereniging stonden erbij, keken 
ernaar en deden…  geen donder! De jaknikkers en de onwetenden bleven over.  
 
Bij de aanstaande ledenvergadering van 2006 zal ik de leden verweer geven op mijn royement.  
Zeven jaar geleden dacht ik lid te worden van een open, enthousiaste, warme en belangstellende 
vereniging, waar discussies welkom zijn, waar men een gezamenlijk doel voor ogen heeft en open wil 
staan voor andermans ideeën.  
In werkelijkheid werd ik lid van een starre, gesloten en zelfgenoegzame club met een megalomane 
voorzitter aan het roer die uitsluitend het eigen gelijk koestert en andersdenkenden buitensluit.  
Mijn vrouw en ik gaan weer genieten van onze honden en we zullen ons blijven inzetten voor dit ras, 
waar wij zoveel van houden. En of u het nu deloyaal vindt of niet, afschrift van deze brief gaat naar 
onderstaande organisaties. Als de waarheid u in een kwaad daglicht stelt, bent u daar zelf debet aan. Alles 
is gezegd. 
 
Johan Berends.  
Frankrijk. 
 
  Afschrift van deze brief aan: 
- Bestuur Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.   
- Bestuur Kynologen Vakbond Nederland.                                                                                                                                                                                                 


