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Geacht bestuur, 
 
Wij, leden en ex-leden van de rasvereniging, liefhebbers en sympathisanten van het 
Nederlandse ras "De Saarlooswolfhond" willen dringend het volgende onder uw 
aandacht brengen. 
Bij de oprichting van de Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden, nu enige 
decennia geleden, was slechts een zeer beperkt aantal honden beschikbaar voor de 
fokkerij. Door het stelselmatig royeren van leden/fokkers door de jaren heen sloot de 
rasvereniging steeds meer honden uit. De toch al beperkte genenpool werd op deze 
wijze steeds verder verkleind. Een funest beleid met zeer verontrustende gevolgen! We 
zijn nu een paar generaties verder en er duiken alarmerende symptomen op die sterk 
wijzen in de richting van inteeltdepressie als gevolg van het fokken met te zeer 
bloedverwante dieren. 
 
Het bestuur is doof voor elk voorstel deze problemen op te lossen of zelfs maar ter 
discussie te stellen. Men weigert pertinent elke samenwerking met andere fokkers of 
zusterverenigingen in het buitenland. Maar er is dringend nieuw bloed nodig! Wij maken 
ons nu grote zorgen over het voortbestaan van het ras. Het enige antwoord dat de 
Nederlandse rasvereniging heeft op leden die kritische vragen stellen en oplossingen 
vragen, is royement. Een onloochenbaar feit is dat de laatste jaren uiterst slechte 
resultaten geboekt worden met de dekkingen. Er worden veel te kleine nesten geboren, 
teven blijven leeg en reuen willen niet dekken. Er is regelmatig sprake van 
weeënzwakte bij de geboorte en er is een te hoog percentage doodgeboorte. Ernstige 
darmproblemen, allergieën en OCD komen nu ook voor en de erfelijke oogafwijking 
PRA rukt steeds verder op! 
 
Op geen enkele manier is gebleken dat het bestuur van de Nederlandse rasvereniging 
bij machte is deze problemen te onderkennen en op te lossen. Maar de vereniging is 
door de Raad van Beheer tot nu toe de enig officieel erkende organisatie voor de 
belangenbehartiging van het ras. Het is niet mogelijk gebleken het bestuur van de 
rasvereniging in actie te laten komen om de genoemde problemen op te lossen. 
Om verdere schade aan het ras te voorkomen, verzoeken wij u daarom met de meest 
mogelijke klem een commissie van onderzoek in te stellen en de behartiging van het ras 
op u te nemen krachtens artikel 7 lid 1 van het Kynologisch Reglement. Het mag niet zo 
zijn dat een schitterend en uniek Nederlands ras ten onder gaat aan het onvermogen 
van een rasvereniging, die geen enkele actie wil ondernemen. Wij verzoeken u 
dringend uw verantwoordelijkheid in deze te nemen. 
 
Hoogachtend, 
 
De volgende 207 ondertekenaars…. 
 


