
In zijn antwoord op mijn reactie op Johan Berends ‘Autonomie of samenwerking’ schrijft hij 
“als de waarheid in een zodanig daglicht wordt gesteld, dat zij –naar mijn mening- nog 
nauwelijks raakvlakken met de werkelijkheid vertoont”.  Hij geeft daar ook aan dat hij mij op 
zijn eigen weblog zal antwoorden. 
 
In dat antwoord op zijn weblog uiteraard géén reactie van hem over mijn zogenaamde 
verdraaiingen van de waarheid in mijn stukje. Kan ook niet, want onwaarheden staan er 
namelijk niet in. 
Berends heeft wel iets anders gevonden: hij beweert met grote stelligheid dat ik na tientallen 
forumbijdragen onder schuilnamen eindelijk eens mijn eigen naam durf te plaatsen. 
Ik schrijf nooit op forums, heb geen eigen website, weblog, blog, of hoe het ook moge heten, 
om de doodeenvoudige reden dat ik die babbelbox-forums de meest afschuwelijke uitvinding 
van internet vind.  Bovendien zou me de tijd voor zulk geneuzel ontbreken. Serieuze 
berichten over ras en rasvereniging zijn te lezen op  www.saarlooswolfhonden.nl de website 
van de Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden. 
 
Ook zijn echtgenote Marianne Eggink heeft kortgeleden op het avls-forum met grote 
stelligheid beweerd dat IK degene ben van de blog www.saarlooswolfhondenweetjes.nl en 
mijzelf daar Lawanda noem. Niet dat zij het vermóeden heeft dat ik Lawanda wel eens zou 
kunnen zijn, nee gewoon mededelen dat ik het ben.  
Niemand van onze rasvereniging reageert nog op dit soort onzinverhalen, daar het echtpaar 
Berends al een aantal jaren niets anders doet dan kwaadspreken en schrijven op verschillen 
forums over de Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden, haar bestuursleden, leden 
en.....over mij daar ik voor hen de hoofdprijs ben. De oproep van Johan Berends op internet 
aan onze leden om massaal contractbreuk te plegen omdat zijn bevriende advocaat hem 
heeft verzekerd dat men het contract met een gerust hart in de open haard kan gooien. Zijn 
op touw gezette handtekeningenactie om de rasvereniging te laten verdwijnen, en die hele 
zooi ook nog eens naar de RvB heeft gezonden, zo gaat het al jaar in jaar uit en zijn 
persoonlijke wraakgevoelens zullen er wel voor zorgen dat dit natrappen voorlopig niet zal 
stoppen. 
 
Vanaf het begin is er in onze rasvereniging afgesproken nergens op te reageren, géén 
advocaat kosten, rechtszaken of andere kosten te maken om deze lieden te laten stoppen in 
hun poging de rasvereniging te schaden. De huidige Penningmeester is namelijk 34 jaar 
geleden bij de erkenning van het ras en de daaruit ontstane rasvereniging met 0,00 gulden in 
kas begonnen en dankzij het zuinig met de contributiecentjes omgaan, de vele giften, 
donaties e.d. van vooral de oud-leden uit het tijdperk van Leendert Saarloos zijn wij 
financieel altijd een bloeiende vereniging geweest en gaan wij dus écht geen cent uit de 
verenigingskas aan dit soort mensen besteden. 
 
Toch werd er gemord onder de leden dat alles maar geslikt werd wát de Berends en hun 
aanhang ook deden en door hun toedoen heeft Johan Berends van zijn provider al eens 
artikelen van hem op zijn weblog moeten corrigeren. Zijn walgelijke stuk over de vergelijking 
van onze raszuivere populatie en de 2de wereldoorlog, Hitler en de Nazi’s heeft hij er 
uiteindelijk na veel commentaar toch zelf maar vanaf gehaald. 
“Saarlooswolfhondenweetjes” is dan eindelijk, na veel gif uit de pennen van het echtpaar 
Berends te hebben moeten slikken, ontstaan om e.e.a. wat er zoal geschreven wordt over 
onze rasvereniging en haar leden, te weerleggen. ‘’Saarlooswolfhondenweetjes” is opgezet 
door personen die al jarenlang Saarlooswolfhonden hebben, en dit blog zal blijven bestaan 
zolang er tegen de rasvereniging wordt aangeschopt. 
 
Aan het eind van zijn reactie schrijft Johan Berends  dat hij hoopt dat wij de fokkerij buiten 
onze rasvereniging niet meer als bastaarden bestempelen en hoopt op samenwerking. 
Nou nee, Johan Berends samenwerking kan namelijk nooit ofte nimmer gaan gebeuren, 
vanaf 1975 is de populatie van onze rasvereniging raszuiver en dat is niet vanzelf gegaan 



kan ik je vertellen. Er zijn namelijk altijd wel idioten die er opnieuw een wolf in willen kruisen 
of een wolfhybride, of, of, of. Voor die avonturiers en dromers is er sinds 1982 plaats bij een 
door de rasvereniging geroyeerde groep ‘knoeiers’ die toentertijd  de Leendert Saarloos 
Stichting hebben opgericht en nu dus is vervangen door de avls.  
Zelfs het geroyeerde lid die toen al bestuurslid was van deze L.S.S. is heden ten dage weer 
bestuurslid bij de avls. De teef van dit bestuurslid, teefje ook al niet raszuiver, is kortgeleden 
gedekt door zoon Aiko uit de reu van de fam. Berends, Tunka Troy Timberley en de Duitse 
teef Be Misha von der Gottinger Breede, met ook al Tsjechenbloed in de aderen, en laten nu 
zowel deze reu als de teef van dit bestuurslid dragers zijn van de erfelijke ziekte 
Degeneratieve Myelopathie.  
Deze erfelijke afwijking zit wijdvertakt door de gehele populatie buiten onze rasvereniging 
evenals de veel voorkomende Hypofysiare Dwerggroei, EPI en cataract, al dit fraais is er bij 
de Saarlooswolfhonden, gefokt buiten onze rasvereniging, ingebracht door de in de loop der 
jaren ingekruiste diverse Tsjechoslowaakse Wolfhonden en wolfhybrides. Deze kruisingen 
hebben ook voor zeer veel variatie in het exterieur bij de populatie buiten de Nederlandse 
Vereniging van Saarlooswolfhonden gezorgd. Honden die je zo tussen de Tsjechen kunt 
neerzetten, honden met grote, ronde, diepdonkerbruine ogen, honden met heuse 
krulvachten en zoals ik in ons laatste clubblad al schreef bij een foto van een wolfhond met 
een grote  witte punt aan de staart, kan het nóg gekker????? 
Samenwerking en vermenging van deze twee populaties zal dus nimmer kunnen, 35 jaar 
dag en nacht bezig zijn om de Saarlooswolfhond zuiver, gezond, sterk en zonder erfelijke 
afwijkingen te houden gaan we niet verkwanselen door een stelletje knoeiers met hun 
bastaardhonden binnen te laten. 
Er zijn nog twee collega-bestuursleden van Marianne Eggink bij de avls die een geweldige 
aanwinst zijn voor de kynologie. Op de website van de RvB staat onder Uitspraak 
Tuchtcollege zaak nr: 08/050 te lezen dat bestuurslid Ruud de B. voor de tijd van 2 jaar is 
uitgesloten van alle kynologische activiteiten.  
Bestuurslid/mede oprichter van de avls,  Jos  de B. heeft vorig jaar zijn teef laten dekken 
door een wolfhybride. Op het dekaangiftebewijs de naam van de SWH-reu ‘Joepie’ ingevuld 
en later stambomen voor de 6 nakomelingen aangevraagd.  
Jammer voor hem dat ik vanaf het begin van al deze frauduleuze handelingen op de hoogte 
werd gehouden. Tot op heden weigert dit bestuurslid te voldoen aan de eis van de RvB een 
DNA-test te laten afnemen. Ondanks het feit dat dit nest staat vermeld op de nieuwe CD van 
de RvB, zijn er uiteraard geen stambomen afgegeven.  
En deze nieuw opgerichte 2de rasvereniging met dit bestuur wil lid worden bij de Raad van 
Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland!  
 
"Het is misschien ook wel een beetje sneu, een aantal jaren geleden werd met veel tam-tam 
aangekondigd dat het echtpaar Berends het ras zou gaan redden, een rasvereniging 
oprichten en zelf de kar gaan trekken.  
Blijkt nu dat ze al die tijd hebben lopen sjorren aan een dood paard.   
Het enige dat ze hebben bereikt is een nieuwe rasvereniging,  zonder rashonden....." 
 
Diny Degenhardt. 
 


