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Beste Leden,          21 mei 2009 
 
De ledenvergadering van 2009 ligt alweer enige weken achter ons. We hebben in een 
uitstekende sfeer tal van onderwerpen met elkaar besproken. Na haar verkiezing als 
bestuurslid heten we Marijke Saarloos van harte welkom in ons midden. Marijke heeft in de 
vergadering aangegeven haar jarenlange ervaring met Saarlooswolfhonden graag voor onze 
vereniging te willen inzetten. Ook Diana Rijkers willen we nogmaals hartelijk bedanken voor 
haar kandidatuur, haar inzet en het enthousiasme dat ze daarbij aan de dag heeft gelegd. Na 
de vergadering gaf Marjolein Roosendaal een lezing over vachtpatronen en kleurvererving bij 
de Saarlooswolfhond die door de aanwezigen met grote interesse werd gevolgd. 
 
De activiteitencommissie heeft dit jaar nog meer pijlen op de boog. Op 14 juni zal in het 
opleidingsinstituut van Martin Gaus te Lelystad een workshop over socialisatie en opvoeding 
plaatsvinden. Met name de jonge Saarlooswolfhond zal daarbij centraal staan. De 
inschrijving voor deze dag is inmiddels gesloten. Ook de AVLS dag op 27 september zal in 
het teken staan van socialisatie. De internationaal vermaarde wolvenkenner en fotograaf 
Monty Sloan zal speciaal voor ons een lezing houden over wolvengedrag, wolfhonden en 
socialisatie. Ook niet-leden zijn welkom op deze lezing. 
 
De besprekingen met Genetic Counselling Services bevinden zich in de eindfase. Het 
bestuur heeft goede hoop dat de datamanager nu binnen afzienbare tijd voor onze leden 
beschikbaar zal zijn. Als het zover is, zal iedereen daarvan op de hoogte worden gesteld. 
 
In deze nieuwsbrief ook het laatste nieuws over de klacht tegen de Raad van Beheer over 
het niet erkennen van tweede rasverenigingen. De AVLS heeft besloten een andere klacht in 
te trekken, namelijk die bij het tuchtcollege van de kynologie, naar aanleiding van het besluit 
van de RvB de gezondheidsgegevens van Saarlooswolfhonden voortaan zelf te publiceren. 
 
Verder kunnen jullie in deze nieuwsbrief weer diverse stukjes van onze leden lezen. Karen 
en Esther schreven enthousiast over de eerste nesten van Lotte en Sumsi. Remco en Saskia 
schreven een mooi stukje over Nikita die sinds een jaar hun leven verrijkt. Dierenarts Renée 
Wagenaar informeert ons over kennelhoest. Ook is een uitstekend artikel opgenomen van de 
internationaal vermaarde kynoloog Dr. Helmuth Wachtel over moderne inzichten in de 
hedendaagse hondenfokkerij. Johan spijkert onze kennis over de vaderlandse geschiedenis 
nog wat bij en in de rubriek ‘Mijn mooiste foto’ vertelt Dita enthousiast over haar Saarloosjes 
Indira en Bundu. De redactie prijst zich gelukkig twee foto’s van Marijke en Gerard op het 
spoor te zijn gekomen, een recente foto en een begin jaren 70.  We wensen iedereen weer 
veel lees- en kijkplezier. 
 
Namens het bestuur met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
Jan Dirkzwager, voorzitter     Marianne Eggink, secretaris 
 

 
De AVLS stelt zich ten doel alle eigenaren, fokkers en liefhebbers van Saarlooswolfhonden bijeen te brengen om gezamenlijk 
op te komen voor de belangen van het ras. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 05083425 

 http://www.avls.nl  
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De AVLS 
 

 
 
Nieuwe leden kunnen zich 
aanmelden op de website:  
www.avls.nl 
 
Contributie: € 25 per jaar  
Eenmalig inschrijfgeld: € 10  
Gezinsleden: € 17,50 per jaar  
Zij betalen geen inschrijfgeld. 
 
Gezinsleden zijn de levenspartner  
of de kinderen (tot 18 jaar) van 
leden die op hetzelfde adres 
wonen. Zij hebben dezelfde rechten 
als leden.  
 
Leden die zich na 1 juli  
inschrijven, betalen voor  het 
lopende jaar de helft van de 
contributie, mits zij gelijktijdig voor 
het volgende jaar de contributie  
voldoen. Hetzelfde geldt voor ge-
zinsleden.  
 
De vereniging kent geen ereleden.  
 
De contributie overmaken op 
Bankrekeningnummer: 
53.98.01.739 van de 
ABN-AMRO Bank Steenwijkerwold 
 
Ten name van: 
Algemene Vereniging voor 
Liefhebbers van Saarlooswolf-
honden 
  
Onder vermelding van:  
contributie en het jaar waarop de 
betaling betrekking heeft.  
 
Betalingen uit het buitenland:  
IBAN code: 
NL56ABNA0539801739  
BIC Code: ABNANL2A 

 
 
De AVLS wil iedereen die de Saarlooswolfhond in zijn hart 
heeft gesloten zo goed mogelijk informeren over allerlei 
aspecten van het ras. Wij zullen - waar nodig - opkomen 
voor de belangen van alle Saarlooswolfhonden. De AVLS 
wil een goede en open communicatie bevorderen tussen 
de leden en het bestuur. Het uitwisselen van standpunten, 
met respect voor elkaars mening, staat daarbij voorop.  
 
Artikelen van leden worden altijd gepubliceerd in het 
clubblad, tenzij er sprake is van overschrijding van 
algemeen aanvaarde fatsoensnormen. De inhoud van de 
artikelen mag het belang en de goede naam van de 
vereniging niet schaden of de doelstellingen verwerpen.  
 
Publicatie hoeft echter niet te betekenen dat het bestuur 
het eens is met de visie van de indiener. Indien er sprake is 
van een conflict tussen de auteur en de redactie over het al 
dan niet publiceren van een ingezonden artikel, zal het 
bestuur in voorkomende gevallen oordelen.  
 
 
Het bestuur van de AVLS bestaat uit: 
 
• Voorzitter, Jan Dirkzwager 
• Secretaris, Marianne Eggink 
• Penningmeester, Ruud de Bruin 
• Bestuurslid, Jos de Bruin 
• Bestuurslid, Marijke Saarloos 
 
 

 
Wij verwelkomen alle eigenaren met hun Saarlooswolfhonden, alle fokkers en liefhebbers 
van het ras (met of zonder hond) in onze vereniging. De AVLS sluit niemand uit en kent geen 
ballotage. De statuten en het huishoudelijk reglement zijn te vinden op de website van de 
vereniging.   
 

  
 

Sluitingsdatum nieuwe kopij: 15 augustus 2009  
 

Kopij mailen naar: johan.berends@avls.nl 
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In de procedure rond de klacht tegen de Raad van Beheer op Kynologische Gebied (RvB), 
aangaande diens tot nu toe gevoerde erkenningsbeleid voor rasverenigingen en kynologen-
clubs, heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) een rapport opgesteld met 
voorlopige bevindingen. De NMa schetst hierin de gang van zaken die heeft geleid tot de 
klacht van de Federatie van Rasverenigingen tegen de RvB. Daarna somt de NMa de feiten 
op die een rol hebben gespeeld bij de behandeling en beoordeling van de klacht. Er hebben 
daarnaast twee hoorzittingen plaatsgevonden waar vertegenwoordigers van de RvB als 
aangeklaagde en de Federatie als eisende partij moesten verschijnen. De klacht wordt in 
een juridische context geplaatst. Het is een lange opsomming van feiten en overwegingen 
die de NMa heeft gebracht tot een voorlopige conclusie. Het leek ons niet zinvol het rapport 
hier integraal te publiceren. Leden die over het totale rapport willen beschikken, kunnen zich 
wenden tot het secretariaat. Hier volstaan we met de voorlopige conclusie. Die luidt: 
 
“Vanwege het bovenstaande is naar het voorlopig oordeel van de NMa de “één 
rasvereniging per hondenras”-regel verboden op grond van artikel 6 van de 
Mededingingswet en artikel 81 van het EG Verdrag.” 
 
De NMa heeft op 23 februari 2009 de RvB op de hoogte gesteld van haar bevindingen en in 
een later stadium ook de Federatie. De RvB heeft inmiddels aangegeven dat zij een voorstel 
tot afschaffing van haar ‘één rasvereniging per hondenras’-regel op de agenda van de 
ledenvergadering heeft geplaatst. Die vergadering zal plaatsvinden op zaterdag 27 juni. De 
bal ligt nu bij de leden van de RvB, dat zijn dus de erkende rasverenigingen en kynologen-
clubs. Van enkelen van hen is hevige weerstand tegen dit voorgenomen besluit gekomen. Of 
zij een meerderheid in de vergadering vormen is onbekend. Hoe de afloop zal zijn, is nog 
onduidelijk. 
 
Het bestuur van de RvB adviseert haar leden echter dringend akkoord te gaan met 
afschaffing van de bestaande erkenningsregel. Dat betekent dat meerdere verenigingen per 
ras zullen moeten worden erkend. De RvB vreest dat anders de NMa dit dwingend zal 
opleggen en alle juridische kosten op haar zal verhalen. De NMa heeft daarnaast de 
wettelijke mogelijkheid de RvB een forse boete op te leggen.  
 
In mei 2008 heeft de AVLS reeds een aanvraag voor erkenning bij de RvB ingediend. 
Erkenning van de AVLS als rasvereniging zal voor onze fokkers betekenen dat ze niet meer 
zo’n € 100 per nestaangifte hoeven te betalen. We zullen nog laten onderzoeken of deze 
extra kosten voor nestaangifte met terugwerkende kracht moeten worden terugbetaald. 
Als de RvB de “één vereniging per ras”-regel afschaft, zal daadwerkelijk tot erkenning van de 
AVLS en andere tweede rasverenigingen worden overgegaan. Het is al met al een lange, 
ingewikkelde en juridische strijd geworden. Door een aantal van onze leden is achter de 
schermen enorm veel werk verzet. Hiervoor willen wij hen hartelijk bedanken. We houden 
jullie van de verdere ontwikkelingen op de hoogte. 
 
Het bestuur. 
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Onze herplaatser Nikita. 

door Remco en Saskia van der Doorn 
 

Dit stukje gaat over Nikita, hoe ze bij ons in huis kwam, wat ze 
heeft doorstaan en hoe het nu met haar gaat. 
 
Amigo hebben we als pup gekregen maar naarmate hij steeds 
ouder werd merkten we op dat hij ook steeds moeilijker alleen kon 
zijn. Ook ’s nachts was het moeilijk voor hem om alleen beneden 
te blijven en hij begon steeds vroeger te huilen zodat we wel op 
moesten staan. We hebben het geprobeerd te negeren, maar 
meerdere nachten achter elkaar om 5 uur je bed uitgejankt te 
worden, breekt je toch wel op. Dus Amigo mocht bij ons op de 
slaapkamer. Maar ruim 30 kilo hond op je rug in bed was ook niet 
alles. Overdag was het een probleem voor hem om ook maar 
even een half uurtje alleen te zijn en hij sloopte geregeld wat. Nu 
werd het ons duidelijk dat hij een maatje moest hebben en alsof 
het zo bestemd was, werd Nikita als herplaatser aangeboden. 

 
De omschrijving van haar sprak ons aan en we hebben de voormalige eigenaars gemaild. 
De reden waarom ze herplaatst werd, was omdat ze ongelukkig was en niet meer de happy 
Nikita was van altijd. De eigenaars hebben van alles geprobeerd, maar ze werd er niet 
vrolijker op.  Na wat heen en weer gemaild te hebben, zijn ze met Nikita bij ons thuis 
gekomen om eens kennis te maken en om te kijken of het tussen Amigo en Nikita klikte. We 
zijn wat gaan wandelen in het park en we merkte meteen op dat ze een zeer sociale en 
stabiele hond was. Ook tussen Amigo en Nikita ging het goed. We hebben toen afgesproken 
dat Nikita het weekend erop bij ons kwam om te kijken of dat goed ging en sindsdien – 21 
februari 2008 – is ze nu hier. In het begin moest ze natuurlijk aan ons, Amigo, de katten en 
aan de kinderen wennen, maar dat ging vrij snel. Na ongeveer een week durfde ik haar al los 
te laten en ze bleef altijd netjes bij je in de buurt.  
 
Nadat ze ongeveer 2 maanden hier was, merkte ik op dat ze na een tijdje gelegen te hebben 
moeite had met opstaan en een beetje mank liep met haar linkerachterpoot. Eerst dacht ik 
dat ze iets verrekt had, maar het ging niet over dus met haar naar de dierenarts. Die stelde 
de diagnose: artrose in de knie.  Ook nog voor de zekerheid foto’s gemaakt van haar 
heupen, maar daar was niets op te zien. Dit was natuurlijk een tegenslag voor haar en ons, 
want nu moesten we zorgen dat ze er zo min mogelijk last van had. Dus speciaal voer en 
naar de fysiotherapie om de knie soepel te houden. Twee dagen na de eerste fysiosessie 
ging ik met de honden wandelen in het park.  
 
Ze kon gewoon meelopen, want de stijfheid en iets mank lopen was alleen de eerste paar 
minuten. Daarna had ze geen last meer. We liepen door het park waar ze een andere hond 
ziet. Ze rent erachteraan door de bosjes en na een paar minuten komt ze terug, mankend 
met haar poot. Meteen naar huis en laten rusten. De dag erna weer naar fysio en verteld wat 
er is gebeurd. De fysiotherapeut onderzocht de knie, voelde nu een enorme speling erin en 
dacht meteen aan gescheurde kruisbanden. Niet meer aan artrose. ’s Avonds weer naar de 
dierenarts. Daar constateerden ze dit ook. Omdat onze dierenarts zelf geen kruisbanden 
behandelt, werden we doorverwezen naar DOKA in Amsterdam. We moesten ongeveer een 
maand wachten en dat vond ik veel te lang, dus heb ik zelf maar wat rond gebeld. Bij een 
dierenkliniek hier niet ver vandaan voeren ze dit soort operaties ook uit, dus heb ik gebeld en 
uitgelegd dat het om kruisbanden ging. Gebeld op vrijdag en we konden maandag erop 
terecht. Als uit de diagnose bleek dat het inderdaad de kruisbanden waren, werd ze meteen 
geopereerd.  
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Die maandag erheen en het was al snel duidelijk dat het inderdaad de kruisbanden waren. 
Eerst werd ons nog de mogelijkheden verteld, want je hebt verschillende methoden om het 
te herstellen. Nadat we erover eens waren welke optie het beste was, ging ze onder 
narcose. Eerst werden nog wat röntgenfoto’s gemaakt en daarna onder het mes. Wij weer 
naar huis. We zouden gebeld worden als de 
operatie klaar was. Na ongeveer 1,5 uur belde ze 
en vertelde dat de operatie gelukt was. We kregen 
een link waar we Nikita via de webcam konden 
bekijken. We zagen hoe ze aan het bijkomen was. 
(foto rechts) 
 
Diezelfde avond konden we haar weer ophalen. Ze 
was nog helemaal suf van de verdoving en de 
pijnstillers, maar ze was wel blij dat ik haar kwam 
ophalen. De arts had foto’s gemaakt tijdens de 
operatie om ons te laten zien hoe haar knie er van 
binnen uitzag. 
 
De meniscus is geheel verwijderd omdat die beschadigd en dubbelgevouwen was. Nu begon 
voor ons en Nikita een moeilijke tijd. De eerste nachten heb ik beneden op de bank geslapen 
zodat ik een oogje in het zeil kon houden. Ze moest niet aan de wond gaan bijten, maar 
gelukkig bleef ze eraf. De eerste nacht zat ze in de bench maar de tweede nacht had ze dat 
wel bekeken en ze sloopte het kleedje om duidelijk te maken dat ze eruit wilde. Amigo moest 
niet in de buurt komen, want ze had even geen zin in die opdringerige puber. Hij kon dan ook 
rekenen op dit soort reacties. (foto onder) 
De revalidatie zou ongeveer een half jaar duren. In die tijd mocht ze alleen rustig lopen en 

niet achter andere honden 
aanrennen. Dus rustig aan 
maar daardoor vlogen de 
kilo’s eraan en woog ze 
uiteindelijk 39 kilo! Die extra 
kilo’s moesten er ook weer 
af. Na 1 week kwam de 
nacontrole. De arts was zeer 
tevreden en complimen-
teerde haar dat ze zo’n lieve 
en rustige hond was. Hij kon 
ook rustig alles met haar 
doen . De wond genas goed 
en ze hield het zelf mooi 
schoon. 
 
 

Na een half jaar was de laatste controle. De arts heeft haar toen genezen verklaard. 
Inmiddels was ze alweer heel wat kilo’s kwijt, want een bonendieet doet wonderen. Ze woog 
tijdens de controle 30 kilo en nu op moment van schrijven 28,5 kilo.  
Nikita is ruim een jaar hier en we hebben haar zien veranderen in een rustige, lieve, ondeu-
gende en speelse hond die altijd blij is als je thuis komt en die graag lekker mee gaat 
wandelen. Ook al zijn het wandelingen van 5 uur! Ze daagt Amigo graag uit om te spelen en 
het allerliefst ligt ze in de tuin te kauwen op een lekker bot. 

 
Remco en Saskia van der Doorn  

baasjes van Amigo en Nikita. 
April 2009 
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Kennelhoest  
door Renée S.C. Wagenaar, 

dierenarts 
 

Kennelhoest is een zeer besmettelijke infectieziekte van de voorste luchtwegen van de hond. 
Met voorste luchtwegen worden de luchtpijp en hoofdvertakkingen naar de longen bedoeld. 
 
Oorzaak van kennelhoest 
 
Kennelhoest kan door verschillende virussen worden veroorzaakt. Daarnaast kunnen 
bacteriën ook een rol spelen. Eén van de virussen is het Canine (= honden) para-influenza 
virus en één van de bacteriën is de Bordetella bronchiseptica bacterie. 
 
Ziekteverschijnselen van kennelhoest 
 
Een droge, hard klinkende, aanvalwijze hoest, soms met kokhalzen of braken. Een enkel 
maal ontstaat een longontsteking, die soms dodelijk kan aflopen. Tussen het moment van 
besmetting en het daadwerkelijk ziek worden zit een paar dagen. Kennelhoest kan bij de 
hond op alle leeftijden voorkomen. 
 
Hoe voorkom ik kennelhoest? 
 
Het is niet te voorkomen. Als de ziekte heerst, dan je hond niet in contact laten komen met 
andere honden. Deze infectie verspreidt zich via minuscuul kleine vochtdeeltjes in de lucht 
(hoesten, niezen en direct neus-neus contact). 
Er bestaat geen inenting tegen alle virussen en bacteriën die kennelhoest kunnen 
veroorzaken. Er zijn alleen inentingen tegen het Canine para-influenza type-2 virus en de 
Bordetella bacterie. Zo'n inenting zorgt er alleen voor dat een hond minder 
ziekteverschijnselen vertoont en minder van het Canine para-influenza virus uitscheidt. 
Dit is de reden dat onze kliniek de waarde van de huidige kennelhoest inenting dubieus 
vindt. De meeste hondenpensions eisen echter wel een inenting tegen kennelhoest. 
 
Elk jaar (meestal in het voor- en najaar) woeden er in ons land wel een paar virussen, die 
kennelhoest kunnen veroorzaken. Op het moment dat de hond met één van deze virussen in 
aanraking komt, maakt zijn lichaam afweerstoffen aan. Daarna is hij voor vele jaren 
beschermd tegen dit virus. Omdat niet elke keer hetzelfde virus hoeft rond te waren, moet  
de hond elke keer opnieuw afweerstoffen aanmaken. 
 
Wij raden aan om pups niet standaard tegen kennelhoest in te enten, want hun lichaam moet 
al hard werken om voldoende afweerstoffen aan te maken tegen de inenting met 
Hondenziekte, Parvo, Ziekte van Weil en Hepatitis contagiosa canis. 
Bovendien is kennelhoest bij de hond te vergelijken met griep bij de mens. Waarom zouden 
we pups wel tegen kennelhoest inenten, terwijl baby's niet de griepprik krijgen? 
 
Wat te doen bij kennelhoest? 
 
Volwassen dieren zijn meestal niet echt ziek. 
Als de hond alleen hoest, dan: 

• Rust. De hond drie weken lang de gelegenheid geven uit te zieken en geen lange 
wandelingen maken. 

• Zacht, lichtverteerbaar voedsel geven en voldoende fris drinkwater neerzetten. 
Bijvoorbeeld wat gekookte kip met rijst en zout naast de droge brokken geven. 

• Niet in een rokerige of stoffige ruimte, want rook en stof werken prikkelend op de 
luchtwegen. 

• Goede ventilatie (zonder tocht) in een warme omgeving. 
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• Niet aan de riem laten trekken en voorkom blaffen, want dan wordt de luchtpijp 
geprikkeld. 

• Eventueel uitlaten aan een tuigje in plaats van een halsband om geen druk op de 
luchtpijp uit te oefenen. 

• Pups en jonge honden behandelen voor spoelwormen als dit langer dan 3 weken 
geleden voor het laatst is gebeurd. 

• Eventueel een warme vochtige katoenen of linnen doek om de hals slaan en daar 
overheen een wollen sjaal. Dit niet langer dan een half uur laten zitten. 

• Eventueel wat van een kinderhoestdrankje geven.  
 
Wanneer met kennelhoest naar de dierenarts? 
 

• Met pups en oudere, zwakke honden. De kans op een ernstige longontsteking is dan 
groter. 

• Honden met een korte snuitpartij. Bijvoorbeeld de Engelse Buldog. Zij raken sneller 
benauwd. 

• Als de hond erg hoest of lusteloos is. 
• Als de hond binnen 1 week geen verbetering vertoont. 
• Bij een etterige neusuitvloeiing en/of ooguitvloeiing. Dit wordt door een bacterie 

veroorzaakt en daartegen helpt een antibioticum. 
 
(N.B. Een virus moet echter worden uitgeziekt en kan niet worden bestreden met een 
antibioticum.)  
 
Let op: 
Hondenziekte en Besmettelijke leverziekte (= Hepatitis contagiosa canis) kunnen 
verschijnselen geven die in eerste instantie lijken op Kennelhoest. Zij maken de hond snel 
ernstig ziek en hebben bijna altijd een dodelijke afloop. Hiertegen bestaan goede inentingen. 
 
Is de inenting tegen kennelhoest te vergelijken met  de griepprik? 
 
Nee. Het kennelhoestvaccin voor de hond bestaat altijd uit één en dezelfde virusstam en één 
en dezelfde bacteriestam. Terwijl het griepvaccin voor de mens elk jaar opnieuw wordt 
samengesteld uit de virusvarianten die in dat jaar actief zijn in de wereld. Maar ook dan 
steekt er ieder jaar een onverwachte variant de kop op die niet in het vaccin zat verwerkt. 
Vandaar dat ook de mens ondanks de griepprik toch nog ziek kan worden, al wordt de kans 
hierop aanzienlijk beperkt. 
 
Vaccinatietarieven kennelhoest 
 
De kennelhoest neusdruppel inenting die een Canine para-influenza virusstam en een 
Bordetella bronchiseptica bacteriestam bevat, geeft tegen dit virus en deze bacterie 
gedurende één heel jaar bescherming en kostte in 2008 € 32,55. 
De kennelhoest inenting dient tijdig te worden gehaald, want het lichaam heeft 3 weken 
nodig om voldoende afweerstoffen aan te maken. 
Deze inenting kan ook aan drachtige teven en pups vanaf 3 weken leeftijd worden gegeven. 
 
 
 

Renée S.C. Wagenaar, 
april 2009 

 bron:http://www.dierenartsabc.nl 
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voor altijd vriendinnetjes 

 

 
Bantu, schoonheid in beeld 
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De algemene ledenvergadering van 2009 
 

 
De kandidaten voor het bestuur stellen zich aan de leden voor en beantwoorden diverse vragen over hun 

toekomstige rol en welke inbreng zij in het bestuur denken te hebben. 
 

   
Tijdens de lunch werd in de wandelgangen druk bijgepraat. 

 

   
Bij de lezing van Marjolein trad Pleuntje op als (min of meer) vrijwillig demonstratiemodel. 
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In de vorige nieuwsbrief hebben we jullie laten weten dat de AVLS een klacht heeft 
ingediend bij het tuchtcollege van de kynologie tegen de Raad van Beheer. Het betrof het 
niet openbaar maken van gezondheidsgegevens van ons ras door de erkende vereniging 
voor Saarlooswolfhonden.  
 
De Raad van Beheer deelde ons daarop mee dat de afdeling Gezondheid, Gedrag en 
Welzijn (GGW) deze gezondheidsgegevens binnenkort zelf zou publiceren nu duidelijk was 
geworden dat de erkende vereniging voor Saarlooswolfhonden pertinent weigerde dit te 
doen. De RvB vroeg ons er begrip voor te hebben dat dit enige tijd kon duren en vroeg 
tevens om intrekking van de klacht bij het tuchtcollege van de kynologie.  
 
Het bestuur van de AVLS heeft daarop de RvB laten weten dat met het publiceren van de 
gegevens ons doel is bereikt en dat de AVLS bereid was de klacht in te trekken als de RvB 
binnen 4 weken alle gegevens zou publiceren. Inderdaad heeft de RvB hieraan voldaan, 
zodat de gezondheidsgegevens van ons ras nu voor iedereen beschikbaar zijn en we 
hiervoor niet meer afhankelijk zijn van derden. Nadat het bedrag dat gemoeid was met het 
indienen van de klacht op onze bankrekening was teruggestort, heeft de AVLS de klacht 
definitief ingetrokken. 
 
Het bestuur. 
 

 
 
 
 
 

 (advertentie) 
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Honden fokken in het nieuwe millennium 
 

door Dr. Hellmuth Wachtel 
  
Prehistorie 
  
Voor een beter begrip van de huidige problemen in de rashondenfokkerij moeten we eerst 
een heel eind terug in de geschiedenis van het leven op aarde. 
 
Het leven begon ongeveer drie miljard jaar geleden, en twee miljard jaar lang waren 
eencellige microben de enige levensvorm. Toen ontdekten deze organismen de uitwisseling 
van genen. Delen van hun DNA - de materie waaruit genen zijn samengesteld - werden 
overgedragen van het ene individu op het andere. De op die manier verkregen nieuwe 
genetische eigenschappen waren belangrijk zowel voor overleving van de soort als in de 
concurrentie met soortgenoten onderling. Ook nu nog vindt dergelijke genetische uitwisseling 
plaats tussen eencelligen: sommige bacteriën die resistent zijn voor antibiotica geven dit 
kenmerk door aan andere bacteriën, die eerder niet resistent waren. 
 
De evolutie maakte hiermee een enorme sprong voorwaarts, want nu ontstonden de meer-
cellige levensvormen. Voorwaarde hiervoor was systematische genetische uitwisseling, 
oftewel geslachtelijke voortplanting van steeds twee partners. Pas daarmee werd het voor 
nieuwe, complexe levensvormen mogelijk om, te midden van de veranderende omgeving en 
de permanente bedreiging van parasitaire organismen, zich te handhaven en tot hogere 
levensvormen te transformeren. Daarvoor was een tweevoudige set van het erfelijke 
materiaal nodig: dubbele strengen DNA, die beide de codes voor alle vitale functies bevatten 
en elk afkomstig zijn van één van beide seksuele partners (de vader en de moeder van het 
individu).  
 
De totstandkoming van deze genetisch complexe vormen ging bepaald niet 'kosteloos.' 
Immers, voor voortplanting van deze vormen zijn twee individuen vereist. Er zat ook een 
gevaarlijke kant aan: defecte genen van een van beide ouders kunnen verborgen blijven 
achter gezonde genen van de andere ouder wanneer het gezonde gen dominant is, en 
voldoende is om een normale functie te vervullen bij nakomelingen. Maar dit was een 
aanvaardbaar risico omdat, normaal gesproken, een defect gen niet wijd verspreid is. 
Slechts bij heel hoge uitzondering zullen twee ouders die zelf gezond zijn, twee identieke, 
maar defecte genen doorgeven die leiden tot zieke nakomelingen. En mocht dat al 
gebeuren, dan zorgt doorgaans natuurlijke selectie er wel voor dat dergelijke zieke 
nakomelingen worden uitgesloten van verdere voortplanting. 
 
Genetische verscheidenheid 
 
'Overleving van de sterksten' vooronderstelt genetische verscheidenheid, met andere 
woorden: een grote mate van heterozygotie. Dat wil zeggen dat er twee verschillende 
varianten (allelen) van een gen op dezelfde plaats (locus) in het DNA voorkomen; 
homozygotie betekent dat er twee identieke varianten voorkomen op dezelfde locus in beide 
genen-sets.  
 
Heterozygotie is van belang voor het individu, maar ook voor de populatie. Voor het individu 
is een grote mate van heterozygotie doorgaans een voorwaarde voor vitaliteit en genetische 
gezondheid. Daarnaast is het voor de populatie van belang dat er veel allelen voor één locus 
in omloop zijn, omdat daarmee het aanpassingsvermogen van de soort aan veranderende 
omstandigheden verzekerd is. Het in omloop zijn van meerdere allelen voor één gen noemen 
we 'polymorfie'. 
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Vanaf hun ontstaan hebben de hoger ontwikkelde diersoorten zich moeten verweren tegen 
besmettelijke ziektekiemen en parasieten . Dit leidde tot een eeuwige wapenwedloop. Om 
het afweersysteem van hun gastheren te doorbreken, ontwikkelden de parasieten voortdu-
rend nieuwe vormen. Zodra een deel van de gastheerpopulatie weer immuun was voor de 
nieuwe parasiet, kon dat deel de soort in stand houden. Op die manier hebben de hogere 
gewervelde dieren een 'pakketje' immuniteitsgenen ontwikkeld, het 'Major Histocompatibility 
Complex' (MHC). In vergelijking met andere genen zijn er voor de genen die samen het MHC 
vormen heel veel verschillende allelen, waardoor het MHC zeer polymorf is (er zijn veel 
verschillende samenstellingen in omloop). Al vroeg in de duizenden jaren van 'wapenwed-
loop' ontstonden deze MHC-genen. Ze zijn dan ook ouder dan alle huidige diersoorten. 
 
Het risico van infectie door parasieten en gevaarlijke ziektekiemen leidde tot selectie op een 
hoge mate van MHC-heterozygotie. Een organisme dat zich tegen veel verschillende 
vijanden kan verweren, heeft immers veel meer overlevingskans en dus meer kans op 
voortplanting.  
 
Er zijn meerdere manieren voor dieren om riskante homozygotie te ontlopen, bijvoorbeeld 
vermijden van inteelt, een MHC-afhankelijke partnerkeuze en abortus. Ook komt het voor dat 
sterk ingeteelde foetussen afsterven en geresorbeerd worden. Mogelijk speelt ook een 
'sperma-wedloop' een rol, waarin de genetisch sterkere zaadcellen in het voordeel zijn, of 
waarbij die zaadcellen de voorkeur krijgen die in combinatie met de eicel leiden tot een 
heterozygote vrucht. 
 

Vermijden van inteelt blijft echter de 
belangrijkste manier om heterozygotie te 
handhaven. Het instinctieve 'belang' van 
ieder dier is natuurlijk dat er levensvat-
baar nageslacht verwekt wordt. Dat 
impliceert onder meer: niet paren met 
verwanten. Om inteelt te vermijden moet 
een dier bij een potentiële partner de 
verwantschap kunnen vaststellen. Men 
heeft aangetoond dat de lichaamsgeur 
een aanwijzing geeft voor de 
verwantschapsgraad. Interessant hierbij 
is dat het MHC niet alleen invloed heeft 
op de immuniteit, maar ook de lichaams-
geur bepaalt. Aangezien vrouwelijke 

dieren verreweg de zwaarste last dragen bij de voortplanting, is het aannemelijk dat zij het 
meest kritisch zijn in de partnerkeuze, om een 'slechte investering' te voorkomen. Dit 
natuurlijke selectiemechanisme zorgt ervoor dat in dierpopulaties het MHC in veel 
verschillende samenstellingen in omloop blijft. Nog maar kort geleden werd bewezen dat bij 
wolven de alfa-paren (die voor het nageslacht zorgen) overwegend niet verwant zijn, dit 
geheel tegen de tot nu toe gangbare veronderstelling in. 
  
Victoriaans Stamboekmodel 
 
Na dit uitstapje in de prehistorie komen we bij het begin van de moderne hondenfokkerij.  
 
De basis voor de stamboekfokkerij en de hondententoonstellingen werd gelegd in Engeland, 
ten tijde van koningin Victoria. Deze Britse vinding werd wereldwijd het meest succesvolle 
systeem van dierenfokkerij. Een stamboom garandeert (in meerdere of mindere mate) de 
raszuivere afstamming van een dier, en maakt het mogelijk om via planmatig fokken 
vooruitgang te boeken in de fokkerij. We zien hierin het Victoriaanse ideaal van zuivere adel 
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en aristocratie weerspiegeld: raszuivere dieren werden - en worden - als de aristocratie 
onder de huisdieren gezien. 
 
In die tijd hielden de vorstenhuizen zich strikt aan de eigen normen voor 'adellijke 
afstamming' en dit model werd voor de dierenfokkerij overgenomen. Maar omdat de aristo-
cratie slechts een klein deel van de bevolking uitmaakte, en het familiebezit vermeerderd en 
in stand gehouden moest worden, kwamen binnen de dynastieën huwelijken tussen verwan-
ten veel voor. De genetische diversiteit nam daardoor snel af en de verschillende dynastieën 
kregen te maken met ernstige erfelijke ziekten - precies wat we in de moderne hondenfokke-
rij zien gebeuren. 
 
In de fokkerij van productiedieren wordt het Victoriaanse model inmiddels als achterhaald 
gezien. Veelal is het vervangen door het fokken met kruisingen. Alleen genetisch veelzijdige 
(heterozygote) dieren zijn in staat aan de hoge productie-eisen te voldoen en zijn bestand 
zijn tegen de stress van intensieve managementmethoden. Voor de hondenfokkerij is het 
kruisen van verschillende rassen natuurlijk geen oplossing. We willen immers rashonden 
blijven fokken. Maar dan zal wel een andere koers moeten worden uitgezet. 
 
De huisdierenfokkerij is het laatste gebied waar het Victoriaanse model nog stand houdt. Het 
lijdt geen twijfel dat dit model grote verdiensten heeft gehad, we hebben er immers het 
ontstaan en de verbetering van een groot aantal fantastische rassen aan te danken. Maar dit 
model heeft ook z'n schaduwzijde, want nooit eerder werden hondenrassen zó hermetisch 
van elkaar afgegrensd, en zó lang in een 'gouden stamboek-kooi' opgesloten, als in de 
afgelopen eeuw. En een systeem waarin genetisch beperkte populaties nauwkeurig zijn 
afgegrensd, kan helaas niet tot in lengte van dagen overeind gehouden worden, zoals we 
hieronder zullen zien. 
 
Verlies van genetische variatie 
 
Niet alleen werden de rashondenpopulaties in het Victoriaanse model genetisch beperkt en 
zorgvuldig afgegrensd. Daar kwam nog bij dat de gangbare fokmethoden de genetische 
verscheidenheid sterk hebben gereduceerd. Een proces dat geleid heeft tot steeds grotere 
risico's van genetische afwijkingen en inteeltdepressie (verlies van vitaliteit.)  
 
Op dit moment is inteelt de methode die het meeste onheil aanricht op het niveau van het 
individu. Inteelt is niet alleen bij mensen verboden, ook bij honden is het misbruik, niet op 
morele gronden maar omwille van de gezondheid van het nageslacht. Een broer-zusparing 
leidt tot een heterozygotie vermindering van ca 25%. Dit betekent een grote kans dat de 
hond geen weerstandsvermogen meer heeft tegen duizenden ziekteverwekkers! 
 
Op het niveau van het ras, de populatie, is de grootste boosdoener niet zozeer inteelt, dat is 
veeleer de kampioenencultuur. Omdat alle nakomelingen van een dekreu ten minste elkaars 
halfbroer of halfzus zijn, heeft de overmatige inzet van een dekreu een negatieve invloed op 
het inteeltniveau van een groot deel van de populatie, zo niet op het hele ras. Maar dat is 
niet de enige negatieve invloed. Zoals we hierboven hebben gezien, zijn in een natuurlijke 
populatie (dus ook bij bastaarden) gelijksoortige defecte allelen uitermate zeldzaam, ook al 
kunnen er wel honderden verschillende defecten circuleren (bij bastaarden dus misschien 
alle afwijkingen die we van rashonden kennen). Dit is echter voor de totale populatie niet 
schadelijk, omdat de kans dat twee dezelfde defecten elkaar treffen uitermate klein is. Maar 
zodra de defecte allelen van één reu of van een klein aantal reuen wijd verspreid raken door 
een heel ras, neemt de kans op twee genen met hetzelfde defect in één individu dramatisch 
toe. Dan is het ook geen wonder dat volgende generaties steeds meer zieke nakomelingen 
laten zien. We moeten goed beseffen dat élke dekreu hoogstwaarschijnlijk een aantal 
gevaarlijke recessieve allelen bij zich draagt. Vandaag de dag kampen vrijwel alle rassen 
met hoge concentraties defecte genen afkomstig van eerdere topreuen, en de kans dat ze 
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aan het licht komen via zieke honden is navenant groot. Zo is een fantastische dekreu 
dikwijls de bron van toekomstige problemen, hoe groot zijn overige kwaliteiten ook mogen 
zijn. 
 
Iets minder bedenkelijk, maar eveneens schadelijk is excessieve selectie ten gunste van 
alleen de allerbeste individuen, en meer in het algemeen het combineren van ouderdieren 
met een heel sterke gelijkenis. Op korte termijn kan het snel tot resultaat leiden als we alleen 
met de allerbeste honden fokken, maar de genetische diversiteit zal net zo snel verminderen, 
waardoor al heel snel een bovengrens bereikt is. Daarom zal het tot blijvender resultaten 
leiden wanneer men niet uitsluitend de allerbeste, maar ook de goede individuen gebruikt, en 
zo ook in de toekomst nog ruimte laat voor vooruitgang. 
 
De meest voorkomende toepassing van inteelt door hobbyfokkers is lijnteelt. De schadelijke 
uitwerking van lijnteelt is minder dan die van incestteelt, omdat bij lijnteelt de inteeltcoëfficiënt 
minder snel omhoog vliegt. Maar ook hier komen we na enkele generaties aan waarden die 
vergelijkbaar zijn met broer-zusparingen. Toch zijn de negatieve effecten van lijnteelt ogen-
schijnlijk verbazingwekkend klein, waardoor sommige fokkers een leven lang lijnteelt kunnen 
toepassen zonder al te in het oog lopende problemen te krijgen. Maar uitblijven doen de 
problemen niet - in het gunstigste geval worden ze doorgeschoven naar de volgende 
generatie fokkers. Het huidige probleem van erfelijke afwijkingen is inderdaad een kwalijke 
'erfenis' van eerdere, oppervlakkig gezien zo succesvolle fokkers. 
 
Inteeltcoëfficiënt 
  
Zijdelings wil ik iets zeggen over de 
inteeltcoëfficiënt (F), die dikwijls 
verkeerd begrepen en overgewaar-
deerd wordt, zeker wanneer men 
slechts van een stamboom van vier of 
vijf generaties uitgaat.  
 
De inteeltcoëfficiënt wordt berekend 
met een formule, waarvan de uitkomst 
het waarschijnlijke, en niet het werke-
lijke heterozygotie-verlies zal 
aangegeven. Zoals we verderop zullen 
zien, wordt het genetisch verlies deels 
door het toeval bepaald. Dat betekent 
dat in werkelijkheid het verlies groter 
of kleiner kan zijn dan de berekende 
inteeltcoëfficiënt aangeeft.  
Daarnaast schrijdt het genetisch verlies al voort vanaf het ontstaan van een ras, of zelfs al 
langer, en is het niet beperkt tot de paar generaties die op een stamboom staan. Daarom is 
het verlies altijd vele malen groter dan wat men berekent op grond van de vier of vijf genera-
ties op een stamboom. Verder maakt het ook nog uit of de inteeltcoëfficiënt het resultaat is 
van vele generaties lijnteelt, of van één of enkele incestparingen. Bij een gelijke waarde 
volgens de formule zal het inteelteffect geringer zijn in het geval van langdurige lijnteelt, dan 
in het geval van snelle hoge inteelt (incestteelt). Dat komt waarschijnlijk door de natuurlijke 
drang tot behoud van heterozygotie, die over meerdere generaties ook meer effect zal 
hebben. Een geëigende DNA-test op homozygotie zou daarom meer uitsluitsel geven over 
het werkelijke genetische verlies dan de berekende inteeltcoëfficiënt. Het meest veelzeggend 
is een inteeltcoëfficiënt over minstens tien generaties gebleken.  
 
Dit alles neemt niet weg dat een inteeltvrije stamboom een wezenlijk kleiner ziekterisico voor 
de pups betekent. Het immuunsysteem van de hond kan in principe vele duizenden 
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antilichamen tegen duizenden infecties aanmaken, maar een ingeteelde hond heeft een 
groot deel van het afweersysteem moeten inleveren. Tegelijk daarmee neemt de kans op 
auto-immuunziektes toe. 
 
DNA-onderzoek 
 
In de hedendaagse methoden van ziektebestrijding wordt gebruik gemaakt van DNA- en 
markeronderzoek om lijders aan erfelijke afwijkingen op te sporen, en dragers van defecte 
allelen van de fokkerij te kunnen uitsluiten. Dit kunnen belangrijke maatregelen zijn, maar 
beide zijn niet meer dan symptoombestrijding, betreffen steeds maar één bepaalde afwijking, 
en bergen bovendien een risico voor de toekomst in zich. Dit kan zelfs een behoorlijk groot 
risico zijn als een groot deel van een populatie drager voor die bepaalde afwijking is. Als die 
allemaal van de fokkerij worden uitgesloten, dan zal de genenpool gevaarlijk verminderen. 
Maar uitsluiten is lang niet altijd nodig. In veel gevallen is het fokken met dragers van defecte 
genen verantwoord, wanneer zij verder goede kwaliteiten hebben en alleen aan niet-dragers 
gepaard worden.  
Hoe dan ook, selectie via DNA-onderzoek zal onvoldoende zijn om de huidige problemen het 
hoofd te bieden, zolang niet gelijktijdig het behoud van genetische diversiteit met een 
passend fokbeleid wordt ondersteund. 
 
Populatiegenetica 
 
Dat brengt ons bij een overzicht van de populatiegenetica. De genetische structuur van een 
populatie verandert onder invloed van een aantal factoren. Eén van de belangrijkste factoren 
daarin is de grootte van de populatie. Die is bepalend voor de mate waarin het toeval 
beslissend is voor het lot dat allelen ondergaan. Wat heeft puur toeval nu met de lotgevallen 
van een hondenras te maken? Heel veel. Een alledaags voorbeeld kan misschien 
verhelderend zijn. 
 
Als je een munt opwerpt zijn er twee mogelijkheden: kop of munt, maar slechts één daarvan 
gebeurt ook. Eén van de twee mogelijkheden valt altijd af. Als je het zes keer probeert wordt 
de kans al iets groter dat beide mogelijkheden gerealiseerd worden, maar ze zullen nog 
steeds niet even vaak voorkomen, één van beide uitkomsten zal 'winnen', of, met andere 
woorden, er gaan altijd bepaalde mogelijke uitkomsten verloren. Wanneer je honderd keer 
een munt opwerpt zullen de kansen ongeveer gelijk zijn. Hoe vaker je gooit, hoe dichter je bij 
een fifty-fifty verhouding komt. Kom je in de buurt van een miljoen worpen, dan is de 
afwijking van een fifty-fifty verdeling te verwaarlozen. Hoe groter het aantal worpen, hoe 
minder invloed het toeval heeft op de uiteindelijke uitkomst. 
 
Hetzelfde principe geldt voor de genen in een ras. Als het een numeriek erg klein ras betreft - 
met weinig worpen - worden bij iedere nieuwe generatie de genenparen opnieuw als dobbel-
stenen geworpen, of als kaarten geschud. Sommige allelen kunnen daarbij verloren gaan, 
net als bij het munt opwerpen, andere nemen in frequentie toe, en zo kan op den duur een 
allel geheel en al verdwijnen, terwijl andere zich handhaven en in het ras gefixeerd raken. 
Hoe meer dieren een ras telt, hoe kleiner het allelenverlies zal zijn, en hoe kleiner het aantal 
gefixeerde allelen. Daardoor zal ook het risico van een wezenlijke verandering in de popula-
tie geringer zijn, vooropgesteld dat het om de genetisch effectieve populatiegrootte gaat.  
 
De genetisch effectieve grootte van een populatie hangt voornamelijk af van het aantal 
oorspronkelijke voorouders en van genetische 'bottlenecks', bijvoorbeeld tijden waarin door 
oorlogen of afnemende populariteit er veel minder nesten worden gefokt. De effectieve 
grootte van een populatie is dat deel van de populatie dat bepalend is voor de mate van 
allelen-verlies. Ook al groeit een populatie snel in aantal, de effectieve grootte zal altijd klein 
blijven wanneer het ras ergens in z'n geschiedenis teruggaat op een klein aantal voorouders 
- hetzij bij de oprichting, hetzij vanwege tussentijdse calamiteiten. De nauwste flessenhals in 
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de geschiedenis van een ras is bepalend voor de effectieve genetische grootte. De 
homozygotie die ontstaat tijdens zo'n bottleneck blijft bestaan, maar verder genetisch verlies 
is omgekeerd evenredig aan de aanwas van de populatie. Als het aantal fokdieren snel 
toeneemt zal het verdere verlies langzaam gaan, maar als het aantal fokdieren klein blijft, zal 
het allelen-verlies in het zelfde tempo doorgaan. 
 
In vrijwel alle rassen geldt dat het aantal teven dat voor de fok wordt gebruikt vele malen 
groter is dan het aantal reuen. Dat heeft een rechtstreekse en zeer negatieve invloed op de 
effectieve populatiegrootte. In een dergelijke situatie geldt namelijk dat de genetisch 
effectieve grootte nooit meer kan zijn dan viermaal het aantal gebruikte reuen! In het 
theoretische geval dat we één reu voor 1000 teven gebruiken, is de effectieve populatie van 
de nakomelingen daardoor maar ongeveer 4! Als we bedenken dat al die nakomelingen 
minstens elkaars halfbroers en halfzussen zijn, is dat makkelijk te begrijpen. Dat verklaart 
waarom men beslist zo veel mogelijk dekreuen van goede kwaliteit moet inzetten. 
Het zal duidelijk zijn dat, met de gangbare praktijk van fokken, het genetisch erfgoed van 
onze rassen op een faillissement afstevent, en de kans op erfelijke afwijkingen evenredig 
toeneemt. 
  
Heterosis 
  

De normale weg die een fokker 
bewandelt om zijn lijn gene-
tisch veelzijdiger te maken, is 
die van outcross. Bij een 
combinatie van twee onver-
wante honden zullen genen-
paren met niet-identieke allelen 
ontstaan, overeenkomstig de 
genetische afstand tussen 
beide partners. Dit betekent 
onmiddellijk al een grotere 
vitaliteit, een betere gezond-
heid en een verminderd 
optreden van ziekte, vooropge-
steld dat de partners ook 
werkelijk onverwant zijn. Dit 

gunstige effect van outcross wordt ook wel heterosis of kruisingsvitaliteit genoemd. Helaas 
echter zijn in menig ras alle dieren onderling al net zo verwant als half- of zelfs volle broers 
en zusters, zodat het voorlopig moeilijk zal zijn om onverwante partners te vinden waarmee 
voldoende genetische verrijking en daaruit voortvloeiende heterosis bereikt kan worden!  
  
Inteeltdepressie 
 
Tegenover heterosis staat inteeltdepressie. Sterk ingeteelde honden, foklijnen of rassen 
lijden dikwijls aan inteeltdepressie. Symptomen daarvan zijn: verlies van vitaliteit, verlies van 
vruchtbaarheid, verlies van instincten (bijvoorbeeld moederinstinct, geslachtsdrift) en vermin-
dering van vele andere fysieke functies. Dat is afhankelijk van de betrokken allelen, die men, 
al naar gelang hun uitwerking, letaal, semi-letaal, subletaal of subvitaal noemt. De ernst van 
de inteeltdepressie hangt af van de omvang van het allelenverlies en van de mate waarin 
daarbij defecte allelen wel of juist niet voorkomen. Als er na langdurige inteelt geen depres-
siesymptomen optreden, of afwijkende dieren consequent van de fok worden uitgesloten, is 
het mogelijk dat zulke symptomen ook voor lange tijd uitblijven, maar de meeste van derge-
lijke ingeteelde foklijnen zullen te gronde gaan. Ook lijnen die wel langdurig overleven zijn 
echter extreem homozygoot (genetisch verarmd), die zou je 'genetisch verminkt' kunnen 
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noemen. Ze zijn genetisch onbuigzaam, dat wil zeggen, ze reageren niet meer op selectie, 
en zijn zeer vatbaar voor zware infecties.  
 
Een laatste uitweg uit ernstige inteeltdepressie is een outcross met een verwant ras. Na vier 
generaties terugfokken is er nauwelijks nog verschil te constateren tussen de nakomelingen 
daaruit en 'raszuivere' honden. Een heel klein deel 'vers bloed' is voldoende om genetisch 
verlies in een populatie te compenseren. 
 
Als we lezen hoe dikwijls in vroeger dagen in- en lijnteelt met succes zijn toegepast, zo op 
het eerste gezicht zonder al te veel problemen, dan moeten we dat voor een deel terugvoe-
ren op het feit dat de genetische verarming nog niet zo ver was gevorderd als vandaag. Voor 
een ander deel is het terug te voeren op het feit dat vroeger de natuurlijke selectie een veel 
groter aandeel had. Kostbare verzorging, opkomst van de diergeneeskunde en moderne 
voedingsleer maken het ons mogelijk om pups groot te brengen die het vroeger niet hadden 
gehaald. Daardoor wordt het anti-homozygotie-effect van de natuurlijke selectie sterk 
ingeperkt, hetgeen weer bijdraagt aan een verdere toename van homozygotie.  
 
We kunnen ons niet meer permitteren om net zo zorgeloos als onze voorouders om te 
springen met genetische verarming. Hun praktijken werden nog gecorrigeerd door natuurlijke 
selectie, maar optimale voeding en verzorging, moderne diergeneeskundige zorg, kunstma-
tige inseminatie voor dieren die zelf niet kunnen paren, minder beweging etc. helpen er alle 
aan mee dat verminderd levensvatbare dieren overleven en zelfs voor de fok kunnen worden 
ingezet. 
  
Een andere koers 
 
Hoe kunnen we dit heilloze proces stoppen? Ik noemde al de moleculaire technieken van 
marker- en DNA-onderzoek, waarmee ernstige erfelijke afwijkingen bestreden kunnen 
worden. Langzamerhand zullen er steeds meer van dergelijke indicatoren worden gevonden. 
Maar, zoals gezegd, dat is symptoombestrijding, en we zullen ook de oorzaken moeten 
aanpakken. We kunnen de resterende genetische verscheidenheid van een ras aan de hand 
van DNA- of stamboomonderzoek bepalen, en zo de mate van verarming te weten komen. 
We moeten incest- en lijnteelt goed in de gaten houden. Ons doel moet niet langer 
genetische verarming (homogeniteit) zijn, maar genetische verrijking.  
 
De vraag is of een showras, of welk ras dan ook, gefokt kan worden zonder sterke selectie 
op type. Type is natuurlijk belangrijk, honden worden immers ook om hun aantrekkelijke 
uiterlijk gewaardeerd. Maar bij het streven naar een bepaald type zou men moeten afzien 
van methoden die te zeer ten koste van het genetisch erfgoed gaan. Het enige bruikbare 
middel is selectie, maar rashonden zijn al zo lang volgens een rasstandaard gefokt dat afzien 
van de gevaarlijkste fokmethoden nauwelijks tot verlies van type zal leiden. Om gezondheid 
en heterozygotie te behouden is natuurlijk evenzeer selectie nodig. DNA-onderzoek kan ook 
uitsluitsel geven over de verwantschapsgraad en/of de individuele homozygotie, zodat de 
beste combinaties gedaan kunnen worden. Het aantal dekkingen per reu moet sterk gelimi-
teerd worden. Bij numeriek heel kleine rassen kan dat neerkomen op: niet meer dan één 
dekking per reu, per leven! Natuurlijk moet een waardevolle reu in 't algemeen wat vaker 
worden gebruikt dan een andere, maar geen enkele reu mag zijn stempel zetten op het 
genenbestand van een heel ras, zoals dat de afgelopen eeuw zo vaak gebeurd is, omdat ook 
de genen van een waardevolle reu met 100% zekerheid een aantal schadelijke allelen 
bevatten. We moeten voorkomen dat de defecte genen van één individu zich over een heel 
ras uitbreiden. 
 
Wanneer er onder rashonden steeds meer zieke honden opduiken, zullen de fokkers te 
maken krijgen met oppositie en kritiek van maatschappij en overheid. De publieke opinie 
toont een toenemende betrokkenheid bij dierenleed op terreinen waar er eerder geen 
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aandacht voor was. Vandaag de dag kijkt de maatschappij over onze schouder mee, de 
kennel is niet langer de privé-werkplaats van de fokker. Er zullen wetten komen voor de 
huisdierenfokkerij. Rassen die alleen maar gefokt kunnen worden met onverdedigbaar hoge 
proporties zieke dieren zullen verboden worden. We moeten er daarom op toezien dat we zó 
fokken dat de gezondheid en het weerstandsvermogen van onze honden weer hersteld 
worden, zonder dat we de rastypische kenmerken verliezen. Het is niet eenvoudig om deze 
beide doelstellingen te combineren, maar we zullen wel moeten. De ethiek van het fokken 
dwingt ons om onze conventionele ideeën en praktijken te herzien. 

 
Dat vereist een fundamentele 
verandering in ons huidige 
registratiesysteem en 
tentoonstellingswezen, weg van 
het Victoriaanse model. Dat wil 
zeggen dat, in noodgevallen, 
doelbewust geplande kruisingen 
tussen verwante rassen weer 
toegestaan moeten worden, net 
als in de begintijd van de 
rashondenfokkerij. Dat wil ook 
zeggen dat tentoonstellingen 
weer, net als in de begindagen, 
moeten dienen om fokdieren te 
selecteren, en dan niet 
uitsluitend op grond van 
exterieur maar vooral op grond 
van gezondheid, genetische 
variabiliteit en functionaliteit. 
Inschrijving in het stamboek 

moet afhankelijk gemaakt worden van een inteeltlimiet. Koppel- en fokkersklas dienen 
afgeschaft te worden, in ieder geval herzien, want nu schrijven die vrijwel voor dat de 
getoonde honden kopieën van elkaar zijn, wat het eenvoudigst te bereiken is met incest- of 
lijnteelt. In de fokkerij moet het huidige systeem van fokken met een klein aantal hoogver-
wante dieren, zoals hierboven beschreven, worden losgelaten en vervangen worden door 
een systeem gebaseerd op outcross. Rastype - voor zover niet overdreven - moet verder 
door gerichte selectie gerealiseerd worden, een belangrijk doel en daarmee een grote 
uitdaging voor de fokkers. 
 
In recent onderzoek over de levensduur van honden is aangetoond dat de sterfteratio stijgt 
met de grootte van de honden. Maar in iedere grootteklasse leven bastaarden langer dan 
rashonden. Dit toont aan dat rashonden wel degelijk te lijden hebben onder opgestapelde 
inteelt.  
 
De positieve kant daarvan is dat het óók laat zien dat we, door te streven naar grotere 
genetische diversiteit, aanzienlijke verbeteringen kunnen bereiken in de levensduur en de 
gezondheid van rashonden. Gezonde rashonden van hoge kwaliteit - het is een doel dat 
haalbaar is. Laten we dat doel voor ogen houden en ons met minder niet tevreden stellen! 
 
Conclusies en aanbevelingen 
 
1. Inteelt (= incestteelt, lijnteelt en terugfokken op bepaalde individuen), veel gebruikte 
dekreuen en zelfs overdreven elitefok (fokken met alleen de absolute top) leiden tot uitputting 
van het genetisch erfgoed van een ras. 
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2. Omdat deze methoden de kans op erfelijke gebreken, inteeltdepressie en infecties 
vergroten, kunnen ze gezien worden als een soort van dierenexperimenten die voorbehou-
den zouden moeten zijn aan wetenschappelijke instellingen, en die alleen aanvaardbaar zijn 
als er een belangrijk doel mee gediend is. Ze kunnen onmogelijk gerechtvaardigd worden 
door een iets grotere kans op een kampioenshond. Alle fokdoelstellingen kunnen gehaald 
worden - zij het misschien minder gemakkelijk en minder snel - met meer geëigende 
selectiemethoden. 
 
3. Rasverenigingen verklaren doorgaans plechtig dat de gezondheid van hun ras de 
allerhoogste prioriteit heeft. Dit is niet geloofwaardig zolang zij de hierboven genoemde 
fokmethoden niet uit hun gedragscode verbannen. Het fokken van honden mag geen 
dobbelspel zijn met als inzet de gezondheid van de hond. Zelfs 'raszuiverheid', terecht een 
heel belangrijk uitgangspunt, moet van secundair belang zijn wanneer er een genetische 
noodsituatie heerst. 
 
4. Bij de totstandkoming van onze huidige hondenrassen was inteelt ooit een waardevol 
gereedschap. Nu deze rassen een hoge mate van homogeniteit hebben bereikt, hebben de 
inteeltverhogende methoden hun waarde verloren en zijn verworden tot rampzalige en fatale 
gewoontes.  
 
5. Om een levenswaardig hondenleven te kunnen leiden, hebben honden recht op een 
adequate genetische uitrusting, evenzeer als ze recht hebben op goede verzorging, goede 
voeding en goede behandeling.  
 
6. Het beschikbaar komen van DNA-onderzoek, waarmee dragers van specifieke erfelijke 
afwijkingen kunnen worden aangewezen, mag geen vrijbrief zijn om door te gaan op de oude 
weg. Daarmee wordt immers niet de oorzaak van de problemen - de verarming van de 
genenpool - aangepakt. Evenmin zal DNA-onderzoek voorkomen dat nieuwe erfelijke 
afwijkingen de kop opsteken. 
 
7. Incestparingen zijn verwerpelijk in de hondenfokkerij, niet vanwege morele redenen maar 
vanwege de rampzalige gevolgen. Er is overweldigend bewijs, zowel uit de praktijk als uit de 
wetenschap, dat nauwe inteelt neerkomt op misbruik en dat zwaar ingeteeld nageslacht 
genetisch verminkt is.  
 
8. Hondenrassen vormen een cultureel erfgoed en het is de gemeenschappelijke verplichting 
van de kynologie om gezondheid en kwaliteit van de rassen te bewaken. Dit is niet mogelijk 
zonder gebruikmaking van de schat aan wetenschappelijke kennis die door de populatie-
genetica wordt aangereikt, en de gezamenlijke inspanningen van rasverenigingen, nationale 
kennel clubs en internationale kynologische verbanden. 
 
9. Aanzienlijke verbeteringen in gezondheid, aanpassingsvermogen, prestaties en levens-
duur van de rashond zijn mogelijk wanneer deze aanbevelingen gevolgd worden. Alleen op 
die manier kunnen we bereiken dat de rashondenfokkerij niet langer doelwit is van de media, 
van wetenschappers en van overheidsrestricties. 
 
 

door Dr Hellmuth Wachtel,  
bron: RHN 

 
Dr. Hellmuth Wachtel (1925) studeerde aan de Weense Universiteit voor Agricultuur, hoofdrichting Dierfokkerij. 
Wachtel fokt al 40 jaar honden en is lid  van de Wetenschappelijke Raad Schönbrunn in Wenen. 
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(advertentie) 
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De rekkelijken en de preciezen 
 
In Nederland werd lang geleden een strijd op 
leven en dood gevoerd. Aan het begin van de 17e 
eeuw, net voordat de ouders van Rembrandt 
ontdekten dat de kleine leuk kon kleuren, werd 
ons land in twee kampen verdeeld door een 
allesomvattende vraag: is de mens voorbeschikt? 
In onze moderne oren vol Taliban, klimaat-
verandering en creditcrisis mag die vraag nogal 
onbenullig klinken, maar in die dagen was het een 
heet hangijzer. Er vielen doden. 
 
Voorbeschikt? Ja, de vraag was of God voor ieder 
mens al bij de geboorte een levenspad had uitge-
stippeld. In dat geval was door Hem ook van 
tevoren bepaald of de ene mens in de hemel zou 
komen en de andere in de hel, ongeacht zijn 
levenswandel. De preciezen, de contra-
remonstranten, geloofden heilig in Gods 
voorbeschikking en predikten deze leer met 
ongekende felheid. De rekkelijken, remonstranten, 
dachten van niet. Zij meenden dat God pas aan 
het eind van een mensenleven kon besluiten of de mens een plaatsje in de hemel had 
verdiend of eeuwig in het hellevuur moest branden. Met andere woorden: de mens had een 
vrije keus in zijn leven, waar God niet veel invloed op had. Ja, ga er maar aan staan.  
 

Het werd een keiharde strijd die met weinig, zeg maar gerust 
geen enkel gevoel voor naastenliefde (toch ook een kenmerk 
van het christelijk geloof) werd gevoerd. 
Rembrandt begon net te puberen toen de Synode van 
Dordrecht in 1619 oordeelde dat de preciezen gelijk hadden. 
Dogma’s en orthodoxie wonnen het van vrijzinnigheid. De 
rekkelijke leer werd als ketters bestempeld en dat betekende 
dat er koppen gingen rollen. Wie in het verkeerde kamp zat, 
had pech. De bekendste kop rolde van de romp van raads-
pensionaris Johan van Oldenbarnevelt. Als hij gratie had 
gevraagd, had hij dat misschien gekregen, maar hij weigerde! 
Het was iemand die desnoods voor zijn overtuiging wilde 
sterven. Hugo de Groot, ook rekkelijk, werd tot levenslange 
opsluiting veroordeeld. Zijn vrouw wist hem in een boekenkist 
uit slot Loevestein te smokkelen. Ze vluchtten naar Parijs om 

aan een wisse dood te ontkomen. Iedere Nederlander kent dit verhaal. Altijd handig, een 
boekenkist. Dit is toch een hondenblad? Wat heeft dit met onze Saarlooswolfhonden te 
maken, hoor ik de lezer denken. Wacht nog even, ik kom zo ter zake. 
 
Vraagstukken als “heeft de slang gesproken” werden later bloedserieus genomen. Er waren 
ook nu weer felle voor- en tegenstanders. Een slang kan niet praten, dat weet elk kind, maar 
aan bijbelteksten mag een ware gelovige niet twijfelen. En er staat letterlijk in de bijbel: de 
slang zei tot de vrouw en er staat ook precies bij wat hij zei. Als je het wilt controleren, sla er 
even Genesis 3:4 op na. De slang verleidde Eva om te eten van de vrucht van de boom die 
midden in de hof van Eden stond. Zo zou zij kennis krijgen van goed en kwaad, kennis 
waarover tot dan toe alleen God beschikte. Eva zwichtte voor de verleiding en haalde Adam 
over ook toe te happen.  
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De eerste mens verloor zo zijn onschuld, leerde de zonde kennen en moest voortaan 
zwoegen in het zweet zijns aanschijns. Prachtig verhaal, maar weg paradijs! Bedankt Eva. 
Vertrouw de vrouwtjes nooit, zei mijn opa al en die kon het weten. Dit bijbelverhaal was 
aanleiding voor de zoveelste scheuring in de kerk. Had de slang nou wel of niet gesproken? 
Wie het weet mag het zeggen. Oude koek? Nou 
eh… nee. Een paar weken geleden leverde de 
vraag “heeft God de wereld in 6 dagen 
geschapen” nog behoorlijke discussies op in 
christelijke kring. Een presentator van de 
Evangelische Omroep was tot de conclusie 
gekomen dat 6 dagen een beetje krap was. Hij 
had met enig gevoel voor theater op de televisie 
een document getekend dat hij bekeerd was tot 
de evolutietheorie en maakte excuus aan zijn 
kinderen omdat hij hen nooit over deze leer had 
verteld. Het is natuurlijk maar de vraag of het 
voor een gelovige iets uitmaakt of God de wereld 
in 6 dagen of in ruim 3 miljard jaar heeft 
geschapen. No big deal. Als je christen bent is 
dat volgens mij lood om oud ijzer, maar daar gaat 
het nu even niet om. 
 
Hoe dit verhaal met de Saarlooswolfhond te 
rijmen? Dordrecht heeft als synodeplaats en als 
geboorteplaats van de Saarlooswolfhond inder-
daad een heel erg vage link met bovenstaand 
verhaal. Ik bedoel meer dit. De discussies over 
Saarlooswolfhonden en vooral over het fokken 
doen mij soms denken aan de absurde haarkloverij tussen de rekkelijken en de preciezen. 
Die discussies worden vaak met dezelfde bezetenheid en hysterie gevoerd door mensen die 
denken het absolute gelijk aan hun kant te hebben. Hieraan zijn al heel wat hondenvere-
nigingen, stichtingen en vriendenclubs kapot gegaan.  
 
Het enige ware geloof heeft al tot veel oorlogen geleid en de hondenwereld maakt hierop 
geen uitzondering. Veel mensen kunnen het blijkbaar niet laten met het beschuldigende 
vingertje naar anderen te wijzen. Vaak met de hand op het fokreglement dat als bijbel voor 
de ware liefhebber maar voor één uitleg vatbaar is. Je kunt je afvragen of het in die discus-
sies nog om de hond gaat. Of zou het meer gaan om het gelijk willen krijgen of om het eigen 
ego? Of zou men bewust anderen willen beschadigen ter meerdere eer en glorie van de 
eigen oprechtheid en onkreukbaarheid? Nee toch? De allesomvattende vraag is ook nu wie 
zich het best aan de regels houdt! Al snel worden ketters ter verantwoording geroepen die er 
andere opvattingen op nahouden. En geheel volgens de moderne tijd worden de geschillen 
nu digitaal in cyberspace uitgevochten. De koppen rollen virtueel. Andere tijden, inderdaad. 
Het effect is niet zelden dat de ongelovigen, die alleen hun Saarlooswolfhond voor het 
plezier hebben, zich hoofdschuddend afwenden om zoveel verbetenheid en felheid.  
 
Ik moet met enige schaamte bekennen dat ik jaren geleden tot het kamp van de preciezen 
behoorde. Er was volgens mij maar één weg die leidde naar de verlossing van de Saarloos-
wolfhond. Een streng fokreglement moest antwoord geven op alle fokkerijvragen. Het sprak 
vanzelf dat de ware liefhebber, zo je wilt de ware gelovige, consequent de hand moest 
houden aan deze regels. De missie was immers om het ras van een wisse ondergang te 
redden? Niet mee eens? Om bij het geloof te blijven: excommunicatie! Eenzame opsluiting 
op water en brood leek mij een milde sanctie voor degenen die niet recht genoeg in de leer 
waren in de enige ware kerk van de Saarlooswolfhond. Andersdenkenden die vasthielden 
aan hun dwaling konden wat mij betreft naar het melaatseneiland worden verbannen of 
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anders op de kynologische brandstapel hun zonden nog eens overdenken. Sla de afvalligen 
in roestige ketenen en laat hongerige ratten in vochtige kerkers aan hun reeds rottende 
ingewanden knagen. Zoiets. Ja, ik weet het, soms draaf ik een beetje door. Ik kwam er pas 
later achter dat het een treurig voorbeeld was van sektarisch denken. In een sekte winnen 
dogma’s het altijd van de rede en de vrije gedachte. Zoals de strenge leer van het orthodox 
calvinisme het in de 17e eeuw won van het vrijzinnig protestantisme. Nederland stond toen 
door die godsdienststrijd aan de rand van een burgeroorlog.  
 
Het inzicht dat het ook anders kan, brak pas later door. Zoals mijn opa al zei: “je bent nooit te 
oud om te leren.” Hij is 100 geworden en heeft veel meegemaakt in zijn leven. In zijn tijd 
moest je met de pet in de hand het hoofd buigen als de baron in de koets voorbijkwam. Nog 
niet zo lang geleden trouwens.  
Na verloop van tijd ben ik in het kamp der rekkelijken terechtgekomen. Niet door zelfinzicht, 
dat moet ik eerlijkheidshalve toegeven, maar onder invloed van Marianne en een paar goede 
vrienden, ook grote liefhebbers van het ras. Soms heb je een zetje nodig om te ontdekken 
dat ook hier niet één weg naar de waarheid leidt en het helemaal niet uitmaakt of de slang 
wel of niet heeft gesproken. 
 

 
 
Ach, ik ga weer terug naar de Saarlooswolfhond. Die twee van mij liggen volkomen 
ontspannen op hun kleedje te dutten terwijl ik dit stukje tik. Hoewel ik sympathie heb voor 
mensen die gelovig zijn, ben ik het zelf niet. Ik ben dus geen moslim, hindoe of christen. Het 
Taoïsme spreekt mij meer aan, maar een taoïst ben ik ook niet. Het Taoïsme, op schrift 
gesteld toen Nederland nog een onbewoond zompig moeras was, is geen filosofie en ook 
geen godsdienst. Het is een moeilijk te definiëren leer van de Chinese denker Tao Tse 
Ching. Een manier van beleven en van doen. Mijn Saarlooswolfhonden hebben dat van 
nature onder de knie. Zouden zij wijzer zijn? Ikzelf probeer het iedere dag opnieuw, in de 
wetenschap dat het me weer niet gaat lukken. Hoe die leer luidt? Nou, ik zal een poging 
wagen. Eigenlijk is het heel simpel: bezie het leven met humor, oordeel niet en – vooral –  
veroordeel niemand. Probeer het maar! Valt nog tegen.  
 
Tot slot. Ik ben blij dat we een vereniging hebben met een fokadvies. Met de nadruk op 
advies. Dat is iets anders dan een dwingend fokreglement of een centraal fokbeleid, waar 
leden geen zeggenschap hebben over de fokkerij en waar een paar zelfbenoemde 
deskundigen de dienst uitmaken omdat alleen zij weten wat goed is voor het ras. Een 
vereniging moet de leden niet de wet willen voorschijven en de leden moeten elkaar niet de 
wet voorschrijven. Het staat iedereen in onze vereniging vrij om te fokken naar eigen inzicht. 
Fokkers hebben een eigen verantwoordelijkheid als het om fokken gaat en dit wordt breed 
gedragen in onze vereniging. De vereniging zegt alleen: als je het volgens ons goed wilt 
doen dan zou je ons fokadvies kunnen opvolgen. Kunnen opvolgen, niet moeten opvolgen. 
Dat is een groot verschil. Volgende keer iets over de Hoekse en Kabeljauwse twisten?  
 

Johan Berends,  
mei 2009 
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Mijn mooiste foto 
door Dita Hoekstra 

 
We zijn in aanraking gekomen met de wolfhond via een artikel in een hondenblad en op een 
hondenshow in Uden. Hier zagen we de wolfhond voor het eerst in levende lijve. We waren 
gelijk verkocht door de uitstraling die deze honden hebben en natuurlijk ook door het 
prachtige uiterlijk. Nog steeds vind ik de wolfhond de mooiste hond die er bestaat. 
 
We hadden toentertijd nog twee Mechelaars, maar hebben ons op de wachtlijst laten zetten 
voor een pup. Geen Saarloos maar een Tsjech, omdat we dachten dat dit karakter beter bij 
ons zou passen.  
 
Na een half jaar ongeveer (een van onze honden was inmiddels overleden) kregen we onze 
eerste wolfhondenpup Batiz. Vanaf zijn intrede stond ons leven letterlijk op zijn kop. Druk, 
heel druk en vreselijk druk zijn nog zacht uitgedrukt. Batiz groeide op tot een behoorlijk 
scherpe hond en toen onze tweede Mechelaar overleed besloten we als tweede hond toch 
voor een Saarloos te gaan vanwege het zachtere en meer terughoudende karakter.  
 

 
Zo kwam Indi in ons leven. Ze kwam, zag en overwon. Indi was een Saarloos ten voeten uit, 
veel relaxter dan onze Tsjech en een superknuffel (iets waar Batiz geen tijd voor had, vond 
hij zelf). Waar we ons wel even op verkeken hadden met twee wolfhonden, waren de streken 
die ze samen uithaalden. Zoals die twee plannetjes aan het smeden waren in het ondeugend 
zijn, heb ik nog nooit twee honden zien doen. Helaas hebben we Batiz op 7-jarige leeftijd 
plotseling moeten laten inslapen vanwege een inoperabele harttumor. Hoewel we hier erg 
verdrietig over waren en eigenlijk een poosje wilden wachten met een nieuwe hond, zaten 
we plotsklaps met een depressieve Saarloos die nergens meer zin in had en haar maatje 
verschrikkelijk miste. We hoorden dat er een nestje Saarlozen geboren was en hebben toen 
gelijk contact met de fokster opgenomen. Liefst hadden we een reu gehad, maar die waren 
helaas al besproken. Er was nog wel een teefje beschikbaar. Dat werd dus onze Bundu, een 
prachtig pupje van bijna 8 weken toen ze bij ons in huis kwam. Na een paar dagen chagrijnig 
gedrag van Indi, die het in eerste instantie maar niets vond, kwam ineens de omslag en 
zagen we Indi opbloeien door de taak die ze zichzelf had opgelegd om dat mormel tot een 
keurige wolfhond op te voeden. We hadden de oude, vrolijke Indi terug en een pup die voor 
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het kattenkwaad geboren leek. Wij weer druk met socialiseren en dweilen en nog eens 
dweilen, want dat ook wolfhonden snel zindelijk kunnen zijn gaat er bij ons dus niet meer in. 
Wij hebben van die lekkende gevallen die een jaar of langer vrolijk in huis blijven plassen. 

 

 
 
Bundu bleek qua karakter weer heel anders te zijn dan Indi, veel terughoudender naar 
vreemden toe en onzekerder in vreemde situaties. Dit zat er van pup af aan al meer in en 
ondanks dat ze net zo goed gesocialiseerd werd als Indi, is dit toch zo gebleven. Dat is soms 
lastig omdat we in de stad wonen en Bundu met grote bogen om alles heen wil lopen terwijl 
Indi gewoon recht op haar doel af gaat. Da`s nog wel eens ingewikkeld uitlaten. Bundu laat 
zich niet graag aaien door vreemden. Jan en ik zijn haar wereld en buiten ons heeft ze 
eigenlijk aan niemand boodschap. Andere honden vindt ze prachtig, hoewel ze samen 
met Indi ook wel een front vormt tegenover een andere hond en het dan op een potje pesten 
uitdraait. Natuurlijk wordt dit door ons niet geaccepteerd en dan blijft een van de dames dus 
gewoon aan de riem. Ook qua gehoorzaamheid zit er verschil tussen de twee. Indi luistert 
beter, terwijl Bundu als een klein draakje af en toe met haar middelvinger omhoog loopt als 
ze wordt geroepen. Inmiddels gaat dit gelukkig wel steeds beter. 
  
Onze veestapel bestaat momenteel dus uit Saarloos Indi van 7 jaar, Saarloos Bundu van 3 
jaar, twee valkparkieten en twee grasparkietjes. Verder zit ik eigenlijk altijd tussen de dieren 
omdat ik werk als beheerster van een dierenasiel. Daar heb ik natuurlijk met allerlei 
verschillende (ras)honden te maken. 
 
Toch kan ik wel zeggen dat we ons hart hebben verloren aan de Saarlooswolfhond. Dat 
innemende, prachtige karakter, die soms overdreven aanhankelijkheid, die ogen waar je 
alles in kan lezen en die geweldige lichaamstaal. Bundu en Indi zijn twee heerlijk eigenwijze 
Saarloosdames die ons voorgoed met het Saarloosvirus hebben besmet. 
 
 
 

Dita Hoekstra en Jan Simons, 
 April 2009 
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Een leven met Saarlooswolfhonden 
 
De snor is verdwenen, de haren werden grijs, de gewrichten wat strammer. De ogen zijn ook 
iets achteruit gegaan en er kwam een nieuwe heup. Maar de passie voor het ras is er nog 
steeds. Marijke Saarloos en Gerard de Moor, een leven lang met Saarlooswolfhonden. 
 

 
Met Ekim, Beauty en Zaska, zo’n 30 jaar geleden 

 
 

 
met Nia in Noorwegen, januari 2008 
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                                                   Nieuw Leven 
 
Onisumsi Ocarina Bastaja heeft op vrijdag 10 april een nest 
geworpen van 9 pupjes. Het waren vier teefjes en vijf reutjes, allen 
wolfsgrauw. We feliciteren 
fokster Esther van Rijnstra van 
harte met dit resultaat. Twee 

reutje hebben het helaas niet gehaald en zijn overleden. 
Sumsi werd gedekt door Caine Cerberus Yoza di 
Canelupi. De ouders hebben een heupuitslag van HD A 
en zijn beiden vrij van PRA. Sumsi is draagster van het 
dwerggen, Caine is vrij van dit gen. Dit betekent dat de 
pups later gecontroleerd moeten worden als zij eventueel 
voor de fokkerij worden ingezet. Lees hieronder Esthers 
stukje over Sumsi’s eerste nest. 
 

 
 

 
Het debuut van Baka Inu 

door Esther Siteur-van Rijnstra 
 
Afgelopen januari besloot Sumsi maar eens loops te worden. Gewoon, twee maanden te 
vroeg en niet geheel volgens de planning, zoals het een Saarloosdame betaamd. Gelukkig 
voor ons hadden we alles al geregeld: de gezondheidsonderzoeken, kennelnaam, dekreu en 
reservereu. Mevrouw kon dus zonder problemen haar eerste nestje krijgen. Helaas voor ons 
kreeg de eerste reu (mooie, rooie Ningbo) de dekking niet voor elkaar, alhoewel hij er echt 
zijn hart en ziel in heeft gestopt. Ach, we proberen het volgend jaar nog een keer met die 
kanjer. Nu was het aan mijn eigen Caine om het klusje te klaren. Die had er, met al zijn 
ervaring, geen moeite mee. Het aftellen kon beginnen. De eerste reeks was naar de echo die 
moest bepalen of Sumsi wel of niet drachtig was. 
 

Ondanks mijn keelontsteking en 
de zenuwen, ben ik op de 
dertigste dag van de dracht, 
rustigjes aan met mijn hondjes, 
mama en Urwin naar de 
dierenarts gereden. De echo 
kon niet gemaakt worden bij 
mijn eigen dierenarts, dus had 
hij ons doorverwezen naar een 
andere praktijk in Utrecht.  
Caine bleef in de wachtkamer 
met mijn moeder en Urwin en ik 
namen Sumsi mee de 
behandelkamer in. Daar 
mochten we de kleine meid op 
haar rug op de behandeltafel 

tillen. Gelukkig liet ze dat zonder problemen toe. Daarna moest haar buik geschoren worden. 
Ik had haar stevig bij de voorpoten beet en ondertussen bleef ik haar knuffelen. Geheel 
onnodig, want mevrouw was niet onder de indruk. Op haar kale buikje werd een vloeistof 
aangebracht en nu kwam het moment supreme.., drachtig of niet...... ????? En jawel... het 
was direct bingo. Een mooie, grote vruchtblaas met een duidelijk embryo waarvan het hartje 
klopte. Drachtig was ze dus zeker. Nu kon het tellen beginnen. Eerst links: 1, 2, 3, 4. "Mooi" 
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dacht ik "nu rechts nog, als daar twee inzitten is het een mooi aantal". Meer had ik er ook niet 
verwacht.  
Dan rechts: 5, 6, (ohoh), 7, 8, 9. Negen embryo's met allemaal een kloppend hartje! Hij telde 
het nog een keer of vier na. Ik was zo verbaasd over de hoeveelheid dat het pas tot me 
doordrong toen hij Sumsi haar buikje weer droogmaakte. "Tussen de 8 en de 10 pups" zei de 
dierenarts. "Het kan zijn dat ik er eentje dubbel heb geteld, maar het kan ook zomaar zijn dat 
er eentje niet zichtbaar is. In ieder geval gefeliciteerd". Ik bedankte de dierenarts een beetje 
beduusd en hielp mijn meisje weer op de pootjes. Pas toen ik buiten stond waren de 
zenuwen weg en maakten ze plaats voor de feeststemming. Joepie!!!!! 
 
Sumsi haar buikje groeide en groeide en ze kreeg het steeds zwaarder tijdens het wandelen. 
We reduceerden elke week weer de afstand die we aflegden tijdens de wandelingen. Helaas 
voor Caine, al kreeg ik hem zonder zijn meisje niet de deur uit en had ik dus geen keus. Met 
de dierenarts heb ik veel overlegd over beweging en voeding. Hij voorspelde dat Sumsi 
eerder zou werpen vanwege de nestgrootte. Toine had al drie weken vakantie opgenomen 
zodat er iemand fulltime aanwezig was bij de pups. 
Sumsi is op goede vrijdag (inderdaad drie dagen te vroeg) bevallen van een mooie 9-ling. 
Alles ging van een leien dakje. Donderdagavond begon ze te hijgen en wist ik dat het eraan 
zat te komen. De hele nacht ben ik bij haar gebleven maar helaas moest ik om zeven uur 
vrijdagochtend wel gewoon naar mijn werk. Toine zou het stokje van me overnemen. 
Eenmaal op mijn werk kon ik vrijwel gelijk weer terug naar huis. Ze had haar eerste pup al 
geworpen.  
 
De tweede duurde wat langer, maar deze was dan ook ruim een ons zwaarder dan zijn 
broers en zussen. De worp verliep eigenlijk heel rap. De eerste was er om half acht en de 
laatste om half twee. Geen problemen, alles met het grootste gemak. Genieten dus. De pups 
waren wat aan de lichte kant, maar het waren er dan ook heel veel. Vier dames en vijf heren 
om precies te zijn. Ik had me eerst nog vergist. De laatste pup had ik aangezien voor een 
teef maar bleek bij het gezondheidsonderzoek toch echt een ventje. Caine heeft er met zijn 
neus bovenop gestaan. Hij is een hele lieve vader. Steeds maar weer poetsen en wassen. 
Hij is er maar druk mee. 

 
Toen ik op zaterdagavond de puppen 
woog, was iedereen gegroeid behalve 
het laatstgeboren reutje. Ik heb hem 
daarna de hele nacht steeds aangelegd 
en hij pakte ook steeds een tepel. 
Helaas mocht het niet baten. Zondag 
ochtend was hij al 50 gram lichter. Om 
hem warm te houden legde ik hem op 
een kruik en onder de warmtelamp en 
begon ik met het bijvoeren van 
puppymelk en puppystim. In de middag 
trok hij aardig bij. De dierenarts is nog 
langs geweest en had goede hoop. 
Alles klonk goed. Maar toch ging het in 
de avond ineens weer bergafwaarts. 

Zijn slikreflex werd minder en hij bewoog amper. Rond half twaalf klonk er ineens een luid 
gepiep. Ik heb hem opgetild en hij is in mijn handen gestorven. Het had niet zo mogen zijn. 
Hij was te zwak.  
 
We hebben hem begraven in het kraaienbos waar zijn papa en mama en straks ook zijn 
broer en zus dagelijks komen. Ik weet dat bij een groot nest er altijd en risico is dat er een 
zwakke pup tussenzit die het, ondanks alle goede zorg, niet redt. Maar het maakte het er niet 
makkelijker op. Ik was er echt kapot van.  
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Gelukkig zijn Caine en Sumsi daar een stuk "natuurlijker" in. Ze hebben de pup goed 
verzorgd toen hij nog leefde, maar lieten hem liggen toen ik hem dood in de werpkist legde. 
Sumsi wist nu dat ze niet hoefde te zoeken en was druk met de rest van haar kroost, die 
overigens sneller groeide als kool. Naarmate de dagen voorbijgingen, ontwikkelden de pups 
zich van kruipende en piepende worstjes naar echte minihondjes! De oogjes openden vanaf 
de elfde dag, ze reageerden op geluiden en na zestien dagen was het eerste spelgedrag met 
elkaar en mams waar te nemen. Wereldwondertjes! Ik verbaasde me over de snelheid van 
de ontwikkelingen maar ook hoe alles zo vanzelf gaat. 
 

Mijn huis was inmiddels al de attractie van de buurt geworden. 
Echt iedereen was al eens komen kijken. Sumsi vond dat prima 
(allemaal bekenden) en ik ook zolang ze de hygiëne¬regels 
maar naleefden. De nieuwe eigenaren hadden ook allemaal al 
een afspraak gemaakt om langs te komen. 
Maar voor het zover was, werd ons kennel alweer getroffen door 
een tragedie. Ik hield alle pups nauwlettend in de gaten met het 
dode pupje in mijn achterhoofd. Het viel me dan ook direct op 
dat één van de pups wat moeite had met ademhalen. Ik belde 
mijn dierenarts meteen (geweldige man trouwens, want het was 
midden in de nacht). Die was er dan ook direct in de ochtend. Hij 
kon niets vinden en luisterde voor de zekerheid naar het hartje 
en de longen. De pup kreeg een breedspectrum-antibioticum en 
ik maakte de afspraak om bij geen verbetering longfoto’s te laten 
maken. Ook Francis natuurlijk om raad gevraagd en direct 
opgevolgd. Maar helaas is het pupje overleden. De longfoto’s die 

ik alsnog had laten maken lieten zien dat er vocht in de logen zat, vermoedelijk doordat de 
pup zich tijdens het drinken bij Sumsi verslikt had. Verslikkingspneumonie dus. Alles zag er 
verder prima uit. Gelukkig was er geen sprake van een infectie. Kleine Buddha ligt nu naast 
zijn broertje Ly in het kraaienbos. Mochten jullie daar ooit lopen en een witte magnolia met 
daarnaast een Japanse esdoorn zien, denk dan even aan mijn pupjes. 
 
Ik ben na dit drama tussen de overgebleven pupjes gaan zitten. Al snel verdween mijn 
verdriet en maakte plaats voor hoop. Die zeven monstertjes zijn kerngezond en levenslustig. 
Hier moet ik me nu op focussen! En dat heb ik dan ook voor de volle 100% gedaan. Ze 
drinken nu al een stuk minder bij mama en verslinden anderhalve kilo vlees met brokjes per 
dag. Het grootste deel van de dag wordt er gestoeid en onderzocht en daarna in diepe slaap 
om alles weer te moeten processen in die puppenhersentjes. Op vierenhalve week wegen de 
dames en heren alweer ruim 3 kilo. Allemaal hebben ze een eigen karaktertje en ze zijn, nu 
ze lichter kleuren en groter worden, heel goed uit elkaar te houden. 
De eigenaren komen nu elke week (en sommigen vaker) lekker puppen knuffelen. Ik geniet 
er net zoveel van als zij. Ik ben blij met de mensen en ook blij dat ik de mensen die ik heb 
moeten afwijzen door heb kunnen sturen naar de site en andere AVLS-fokkers. Straks gaan 
ze de grote wijde wereld in: Chakotay, Namtar (die blijven lekker in de buurt), Haru, Myst, 
Denna, Lupa en Chen. Ik weet dat de nieuwe eigenaren niet kunnen wachten, maar wat mij 
betreft hoeven ze nog lang niet weg.  
Ik moet zeggen, mijn eigen nestje is een unieke ervaring! Prachtig hoe de natuur alles zelf 
regelt en hoe zowel mama als papa ook precies weten wat ze moeten doen. Ik mag hopen 
dat het volgend jaar weer zo fantastisch gaat bij zowel Sumsi als Stardust. Heerlijk! 
 
 
 

Esther Siteur-van Rijnstra 
mei 2009 
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Het eerste Karolottes nest 
door Karen van der Meijs 

 
Na lange tijd voorbereiden, plannen en wachten was het 
zover… Lotte ging bevallen van haar eerste nestje pups. Ze 
was zaterdagmiddag al onrustig en wilde met alle macht terug 
naar huis toen Robert met haar in het bos was. Toen ik thuis 
kwam, nam ik haar temperatuur op en die was al een stuk 
gezakt. Het kon dus niet lang meer duren. 
 

 
De bevalling 
 
Zaterdagavond bleef Lot hevig hijgen en we zijn samen opgebleven om haar in de gaten te 
houden. Lekker een matrasje naast de kist gelegd en maar ‘rustig’ wachten. Af en toe Lotte 
wat kroelen en kriebelen, want ze vond de steun wel fijn. Zo zijn we gezellig met z’n drietjes 
de nacht doorgekomen… vanaf een uur of 4 werden de krampen van de ontsluitingsweeën 
steeds wat heviger en begon Lotte zich heerlijk af te reageren door de kranten kapot te 
scheuren.  
Vanaf 05.45 uur begonnen de echte persweeën. Tussendoor moest ze nog regelmatig even 
naar buiten. Ik had de berg krantensnippers die ze zo mooi had gemaakt maar even wegge-
haald anders zouden we misschien gelijk de pups kwijtraken in die berg. Dus een paar 
lakens in de kist gelegd en Lotte is vanaf dat moment steeds heftigere weeën gaan krijgen 
en korter op elkaar. Op het moment dat ik me ongerust ging maken of het wel goed ging had 
ik nog even met de dierenarts gebeld. Ik hing op en ja hoor, ik zag ineens een tongetje met 
een zwart neusje er omheen. Om 06.33 was de eerste er, een wolfsgrauw teefje. Na deze 
eerste volgde er nog 3. En ja hoor echt een girlpower nestje, want het waren 4 grijze meiden.   
 

 
 

De meisjes groeien 
 
Vanaf het moment dat ze geboren zijn, heb ik Lotte en de meisjes nauwlettend in de gaten 
gehouden. Het is zo mooi om de natuur in werking te zien en ik zat daar eigenlijk maar te 
kijken en hoefde niets te doen. Ik hield de temperatuur van de kist in de gaten en woog ze in 
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het begin 2 keer per dag om te zien hoe ze aankwamen. Maar alles ging gewoon goed en 
Lotte was van begin af aan heel relaxed en vond het fijn als we er bij waren. Lot was ook 
heel blij met haar visite die ze natuurlijk veel kreeg! We moesten toch wel op gaan passen 
dat er niet teveel mensen op een dag kwamen, want ze was toch veel met haar visite bezig 
en zodra die weg was had ze meer rust en aandacht voor de puppen. 
 

Naarmate de weken vorderden, was er telkens 
weer een nieuw stadium waar we naar uit konden 
kijken en van konden genieten. Elke dag zie je dat 
ze groeien en veranderen. Van donkere molletjes 
naar steeds groter wordende beertjes. De kleine 
wiebelpootjes die van zwart langzaam steeds 
lichter kleuren. Van de kleine berenoortjes in 
kleine flapoortjes. Deze flapoortjes groeien ook en 
gaan langzaam weer staan.  
Van het kruipen naar het lopen, en ineens zit er 
eentje en krabt met een achterpootje achter haar 

oor. De eerste dag dat de oogjes open gingen, het meehuilen met de sirenes op de eerste 
maandag van de maand, de eerste keer dat ze echt met elkaar gingen spelen. Zodra ze in 
het midden van de kist gingen zitten en met hun slaperige oogjes nieuwsgierig rondkeken 
naar de wereld buiten de werpkist. 
De eerste hapjes vlees, het eerste kippenvleugeltje, het spelen met het speelgoed en het 
bijten in de tent. Voor het eerst naar buiten en het zien van de kippen, het voelen van de 
wind, het horen van de vogels en de bouwvakkers verderop in de straat. Maar ook hoe ze 
elkaar gingen ontdekken en met elkaar en met hun moeder gingen spelen. 
 
Aan de slag met socialiseren 
 

Zodra het kon qua weer en temperatuur ben ik elke keer 
met 1 pup op de arm buiten gaan wandelen of achter in de 
auto gaan zitten. Je staat goed voor gek als je zelf in de 
kofferbak gaat zitten met een pupje en er komen mensen 
voorbij! Helaas heeft dat toch weinig uitgehaald want alle 
4 de pups worden toch wel misselijk achter in de auto… 
het zal wel bij het ras horen;)  Buiten was het heel 
spannend en hadden ze genoeg indrukken om te 
verwerken. Voorbijkomende auto’s, fietsers, 

vrachtwagens, trekkers en hele enge veegwagens. Maar ook kinderklasjes en mensen in 
een rolstoel. Toppunt van de uitjes was toch wel het bezoek aan het bejaardenhuis. Eigenlijk 
de rit ernaartoe want dat was toch net iets te spannend en ze waren lekker smerig toen ik 
daar aankwam. Maar na ze afgepoetst te hebben zijn ze op hun gemakje samen met Lotte 
daar geweest. Vonden het prima om geaaid 
en opgepakt te worden. Hebben lekker liggen 
spelen en de boel ontdekt en de mensen 
vonden het geweldig.  Voor het eest in het 
bos was toch wel heel erg leuk en daar 
hebben ze ook voor het eerst een andere 
hond gezien en hebben heerlijk door de 
plassen gelopen en leren stokken kapot te 
kauwen. En al die indrukken moeten natuurlijk 
goed verwerkt worden in heerlijke 
saarloosslaapjes. 
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Na dit grote avontuur wordt het toch tijd om afscheid te nemen. Elke pup gaat met de nieuwe 
baasjes mee. Ik vond het leuk om een puppakket samen te stellen met allemaal handige en 
leuke dingetjes voor de pups. Nog even genieten van de meisjes in het almaar beter 
wordende weer. De 4 meisjes met 8 weken oud. Toch wel fijn dat er eentje zou blijven. Die 
keus was echt moeilijker dan ik had kunnen denken! Ze zijn alle 4 zo leuk. 
 

    
Nuka (Toos kleurloos)               Riva (Beige)                         Pleun (Blauw)                        Kayra (Rood) 

 
Maar gelukkig horen en zien we nog regelmatig van ze en kan ik ze via internet en mail goed 
blijven volgen. Natuurlijk is het dan ook heel leuk om een nestreünie te plannen en dat doen 
we! We hadden zondag 17 mei afgesproken op het strand. 
 
Pupreünie 
 
We hadden afgesproken op het strand bij Monster en het was nog spannend of we een 
droge dag zouden hebben. Maar de weergoden zijn ons gunstig gezind en het zou droog zijn 
aan de westkust. Op de parkeerplaats aan de molenslag zagen de meisjes elkaar weer voor 
het eerst sinds weken en waren dolblij en enthousiast om elkaar en ook ons te zien. 
Gezamenlijk heerlijk over het strand gelopen langs de branding. De 4 meiden stoeiden alsof 
ze wat in te halen hadden. Ook Lotte liep weer heerlijk tussen haar kroost en het was een 
mooi gezicht om Lotte met de 4 hummels achter haar aan te zien lopen en spelen. Hummels 
die echter behoorlijk groeien en het echte kleine puppie is er al weer af. 
 

  
 
Zo kijken we weer even terug op een geweldig mooie periode. Ook al heeft het veel twijfel, 
tijd, planning en energie gekost, het was het allemaal waard. Het meemaken van de 
geboorte en het opgroeien van deze 4 geweldige meiden was een fantastische ervaring en 
had ik niet willen missen.  

Karen van der Meijs 
mei 2009 
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Alles in de gaten houden… 

 

 
          … nog best vermoeiend 
 

  
   Jenko demonstreer een mooi, rastypisch gangwerk                        Nagaya moet nog wat oefenen 
 

 
De foto’s in deze nieuwsbrief werden beschikbaar gesteld door Remco van der Doorn, Johan Berends, Gerard de Moor, Dita 

Hoekstra, Esther Siteur-van Rijnstra, Natasja van den Broek, Jean Alewaters, Christel van Landeghem, Ellen Versnel en 
Karen van der Meijs. 
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(advertentie) 
 

 


