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Op 19 september houden we een ledenbijeenkomst  
speciaal gericht op alles wat met de fokkerij van de  
Saarlooswolfhond te maken heeft.  
  
Uw Saarlooswolfhond is het resultaat van een al  
ruim dertig jaar succesvol bedreven gecentraliseerde  
fokkerij. Indien we in de toekomst onze gezonde,  
mooie en rastypische Saarlooswolfhonden populatie  
verder willen uitbouwen hebben we de honden van  
vandaag écht nodig. Daarom nodigen we onze leden  
van harte uit om bij deze bijeenkomst aanwezig te  
zijn.  
 
Mogelijk hebt u de mogelijkheid om uw hond in te zetten in de fokkerij nog niet 
overwogen of heeft u dit wel al gedaan, maar bleven er te veel onduidelijkheden over om 
de stap te durven/kunnen zetten. Zeker indien dit bij u het geval is, stellen wij het zeer 
op prijs u te mogen begroeten op deze ledenactiviteit van 19 september. De 
bijeenkomst start om 11.00 uur en duurt tot ongeveer 14.00. Locatie Dorpshuis “De 

Lier” - Koningsweg 12 - 6652 GH Puiflijk. Graag tot ziens op 19 september! 
 
 

  
Bent u met uw Saarlooswolfhond op vakantie geweest? Of heeft uw Saarlooswolfhond 
zijn vakantie thuis gevierd J? Wij zien er graag foto’s van! Stuur uw leukste 
Saarlooswolfhond-vakantiefoto naar ons op! De leukste foto wordt dan geplaatst in het 
clubblad. We zijn benieuwd! 

19 september: Informatiebijeenkomst ‘dekking, dracht en geboorte’ 

 

Vakantiefoto’s gezocht! 



 

Op 27/28 november wordt weer de “WINNER” tentoonstelling te Amsterdam 
georganiseerd. Als bestuur zouden we graag zien dat een groot aantal 
Saarlooswolfhonden van de vereniging op de “WINNER” tentoonstelling op 28 november 

aan het publiek wordt getoond. Als vereniging zullen we tevens op deze dag onze 
Saarlooswolfhond promoten in een stand in het “Hondendorp”. De grootste promotie 

bereiken we natuurlijk met onze Saarlooswolfhonden bij de keuringen. 
 
Graag horen we van u of u interesse heeft om uw Saarlooswolfhond voor de “WINNER” 
tentoonstelling in te schrijven.  
 
U kunt online inschrijven of u kunt via Cees van der Geer het inschrijformulier opvragen. 
Indien u inschrijft let dan wel op: het inschrijfgeld varieert. Wanneer u inschrijft en 
betaalt voor 22 september is het inschrijfgeld € 57.50. Wanneer u inschrijft en betaalt 

tussen 22 september en 24 oktober 2010 (sluitingsdatum)dan is het inschrijfgeld  
€ 69.50. Heeft u nog vragen i.v.m in welke klasse u uw Saarlooswolfhond het beste kunt 
inschrijven neem dan contact op met Cees van der Geer. 

Wanneer u voor de "WINNER" nog een ringtraining met uw Saarlooswolfhond wilt volgen, 
organiseren we dat graag voor u. Voorlopige datum eventuele ringtraining:  
30 oktober 2010 11:00 uur ergens centraal gelegen in Nederland. 

 
 

 
 
 

 

 
Op 22 augustus organiseerden we een  
wandeling bij het Reindersmeer in Well  
(Noord Limburg).  
 
Het weer zat ons mee! Het werd dus een  
prachtige wandeling! De 11 Saarlooswolfhonden  
genoten en konden af en toe pootje baden en  
lekker fris water drinken. De geïnteresseerden  
in de Saarlooswolfhond die meeliepen kregen  
dus een prima beeld van de Saarlooswolfhond  
en de vereniging.  
 
Na afloop van de wandeling zochten de baasjes  
hun verfrissing bij de theetuin dicht bij het  
Reindersmeer. Heerlijk eten, heerlijke ijsjes en  
smoothies en een prima service zorgden voor  
een mooie afsluiting van de wandeling. 

Terugblik wandeling Reindersmeer 

 

Winner Tentoonstelling Amsterdam 



 
Op zondag 29 augustus organiseerde de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) de 
Nationale Dag van het Levend Erfgoed op het Landgoed Velder in Liempde. Op die dag 
kwamen meer dan 50 zeldzame Nederlandse (landbouw)huisdierrassen bij elkaar.  We 
zagen een verzameling van zeldzame Nederlandse runder-, paarden-, schapen-, geiten-, 
honden- en kippenrassen op één plek.  
 
De Saarlooswolfhond is een Nederlands ras en was daarom met een stand aanwezig op 
de Dag van het Levend Erfgoed. Ondanks het slechte weer, kregen we veel aanspraak 
van bezoekers die erg geïnteresseerd waren in de Saarlooswolfhond.  
 
Verder werd op deze dag een boek gepresenteerd met de Nederlandse 
(Landbouw)Huisdierrassen. Ook de Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden 
heeft haar bijdrage hieraan verleend. Willem Cloosterman staat samen met zijn 
Saarlooswolfhonden Ayka en Anly prachtig op de foto. De Saarlooswolfhond heeft extra 
ruimte in het boek gekregen omdat zelfs de makers van het boek de foto’s zo mooi 

vonden.  
 

 

 

Terugblik ‘Nationale Dag van het Levend Erfgoed’ 



 

Datum Activiteit Overige info 

 

Zondag 19 
September 

 

Informatieve bijeenkomst rond het thema 
"Dekking, dracht en geboorte" in dorpshuis 
"De Lier" te Puiflijk 

In deze Nieuwsbrief 

Zaterdag 
30 oktober 

Eventuele ringtraining: 11:00 uur ergens 
centraal gelegen in Nederland. 
 

Cees van der Geer 

27 en 28 
november 

Winner Amsterdam 
Saarlooswolfhonden op 28 november 

http://www.winnershow.nl 
 

   

 

Agenda 


