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NVSWH ledenvergadering  

Zaterdag 8 juli 2006 

 

woordelijk verslag 
 

 

De voorzitter: 

 

Geachte aanwezigen, toen ik van de week nog eens wat zaakjes doorbladerde besloot ik een 

gericht verzoek aan mij om de vergadering fatsoenlijk te laten verlopen, naar vermogen te 

zullen bevorderen. Een tweede reden hiervoor is die en gene te willen ontnemen dat hier 

behandelde zaken verdraaid worden weergegeven. De discussie in de vergadering zal dat dan 

ook ten doel zijn, indien u voor een fatsoenlijk verloop kiest. 

 

De vergadering kent de gebruikelijke punten aangevuld met een geagendeerde motie en een 

verweer op uitschrijving. In mijn korte betoging zal ik kenbaar maken wat mij voor ogen 

staat. Door de u toegezonden informatie heeft een deel der leden die weinig of niets hebben 

gevolgd van hetgeen die en gene bezighoudt.  

 

Allereerst zult u begrijpen dat er mensen zijn die gebukt gaan onder een verderfelijke drang 

een goedgeleide vereniging onder te schoffelen om daar persoonlijke genoegens aan over te 

houden. Misschien kan het u troosten dat dit de kynologie is ten voeten uit. De personen die 

fokkerij nastreven in alle vrijheid zijn bereid heel ver te gaan in de afbraak van een systeem 

die dat beteugelt. Voor Diny en mijzelf gaat dit heel ver.  

 

Regelmatig mogen wij kennis nemen van beledigingen en bedreigingen. Te talrijk zijn de 

verenigingen in dit kynologisch wereldje waar het bestuur op zeker moment de brui geeft aan 

het bestuurlijk opereren en opstappen. Jammer voor u die daar moed uitputten: wij zijn uit 

een ander hout gesneden. 

 

Wetend dat ik mij ervoor geneer dat niet het bestuur maar u in vergadering bijeen wordt 

afgeschilderd als een stelletje zombies en volgelingen. U bent slaafs en niet in staat 

controlerend op te treden. Wie fatsoen als hoog in het vaandel meedraagt die weet hoe je 

respect en waardering uitdrukt. Eenendertig maal verleende u unaniem goedkeuring aan het 

gevoerde beleid.  

 

Zelfs goedkeuring aan een invulling van rasbegeleiding die tot ver over de landsgrenzen met 

grenzeloze bewondering wordt gevolgd. Wanneer u de u toegezonden tekst doorleest dan kan 

het toch bijna niet anders of u doorziet de hele zaak. Uiteraard uitgezonderd diegenen die zich 

beschikbaar houden met hun stem het fatale schot af te schieten. Bij succes roof je dan de tent 

leeg en vertrek je met de oorlogsbuit.  

 

Alweer moet ik dit ideaal doorkruisen, want daar is over nagedacht. Wie oplettend is geweest 

die zal het niet ontgaan zijn dat het bestuur zich niet heeft laten verleiden in een bak ellende te 

worden meegesleurd. 

 

Nadenkend heb ik ervoor gekozen pas nu een standpunt in te nemen en nu onze visie duidelijk 

te maken in een opzet die verdere discussie ongewenst maakt. De tekst van de moties zijn 
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vastgelegd, evenals het verweerschrift. Nu aangevuld met mijn toelichting. 

 

Kijken wij naar de moties dan maken wij een vlucht naar vervlogen tijden. In het jaar 1980 

voltrok zich een gelijkenis, een blauwdruk. De poging toen een opzet te creëren om ons ras 

overlevingskans te bieden, bleek te stranden op commercieel verzet. Toen waren d’r op de 

hiervoor belegde vergadering 159 van de 167 bestaande leden. En 167 leden schreven toen de 

eer onder hun naam door slechts met 2 blanco afwijkende stemmen de vloer aan te vegen met 

het verzet en het beleid werd stevig op de rails gezet. En dat is de laatste 20 jaar streng 

bewaakt. 

 

Het laat zich raden: buiten de rasvereniging viert corruptie hoogtij. We zien nog slechts 

bastaarden vanuit een enkele ingekruiste hond. De gezondheid van die honden is erbarmelijk 

slecht waar de ergst denkbare erfelijke afwijkingen spelen. Mede door ontwikkelingen die 

gaande zijn en de stand van zaken buiten de vereniging, beseffen zij dat het tijd wordt voor 

een alles of niets spel.  

 

De ledenlijst wil men afdwingen om u direct te kunnen bestoken. Men wil de lijst 

pupaanvragers om ongetwijfeld door te spelen aan de fokkers buiten de club, men zou het 

willen verbieden om honden op naam uit te zetten. Heel grappig dat de mede-indiener 

de heer de Bruin, daar zelf een begin mee heeft gemaakt, in de wetenschap dat deze gedekt 

was door een Akita-Inu (een Japanse vechthond) en dit dus vervolgens voor de vereniging 

verzwijgt.  

 

Een werkelijk potsierlijk grapje is toch wel van één en ander om een bestuurspost te koppelen 

aan een actie met als maximale 6 jarige zitting dus per drie jaar en dan 2 maal als maximum. 

U zult het toch niet als hatelijk ervaren als je na 10 jaar…. Gemompel…. 

 

Misschien is het gewenst, alvorens verdere zaken te belichten, vast te stellen dat de moties 

van generlei waarde zijn en niet behandeld hoeven te worden.  

 

Het werkstuk van de heer Dirkzwager is door niemand ondertekend, indieners zijn niet 

allemaal leden, de inhoud is aanmatigend, veronderstellend en hoogst beledigend. Toch is de 

keuze gemaakt dit onder de aandacht te brengen en ik vraag u straks uw verantwoording te 

nemen. Het is toch niet serieus te nemen om de kronkelende gedachtengang, ontsproten aan 

een chaotisch iemand, te veronderstellen ons doen en laten onder te brengen, onder curatele te 

brengen daar waar de machten zijn de Saarlooswolfhond naar behoren te kunnen (gemompel)  

 

De moties zijn nietsmeer dan een alles of niets poging grip te krijgen op de vereniging en deze 

om te buigen richting commercieel voordeel. De voor te stellen koers is bijna lachwekkend. 

Men wil dat ieder lid kan beschikken over de ledenlijst. Laten wij de wet met het recht op 

privacy buiten beschouwing, dan is het toch de laatste tijden wel gebleken waar deze voor 

moet dienen. Voor zover die bestaat, wenst men te beschikken over de lijst pupaanvragen.  

Natuurlijk om de (gemompel) door te behandelen. 

 

Men wenst een verklaring wanneer iemands pupaanvraag niet wordt gehonoreerd. Het schort 

hier toch werkelijk iets aan het intellect. Ja, hoe miniem ook in aantal, mag u aannemen dat 

bij een bemiddelingsweigering is komen vast te staan dat er aan het leefmilieu het een en 

ander schort.  

 



 

3 
 

Nog steeds is er een onwrikbare eis dat er geen kennelmilieu is en de eerder gehouden dieren 

niet hebben blootgestaan aan zaken die wij verafschuwen. Voorts moge duidelijk zijn dat 

discreet handelen hoog in ons vaandel staat. Men wil inspraak in het redactioneel opereren. 

Hoe doorzichtig! Heel jammer is het ons duidelijk geworden welk doel 

dit moet dienen. Leugens, dreigementen, ophitserij opnieuw op de digitale snelweg en dit nu 

op sites en babbelboxen zijnde getekende bezoekers met wellicht als doel het clubblad 

daaraan te willen toevoegen.  

 

Nee, het voorrecht tot beheer is wel zeker toegedicht aan de redactie, maar met het bestuur als 

controlerende factor. Voorts is het een ongeschreven wet dat de ledenvergadering heeft 

bepaald dat een cluborgaan nimmer gebruikt mag worden om zekere zaken te bevestigen. Het 

is een orgaan voor clubmededelingen met af en toe ruimte voor belevenissen. 

 

Men wil inspraak in de fokkerij. Men wil gezondheidsonderzoeken. Ja, wat wil men, is de 

vraag. Ik ben van mening dat er geen ras op de wereld is waar zoveel controle is op de 

gezondheidsaspecten en socialisatie. De kans is zelfs groot dat er geen ras ter wereld zo 

gezond is als de Saarlooswolfhond. Ja, er is wel degelijk af en toe zorg, want hoewel een 

ziekteverschijnsel op kan duiken, wat inherent is aan het leven, kunnen we nog steeds roemen 

over ons kerngezond ras. Hier wel met de nadrukkelijke vermelding dat er het verschijnsel 

hyperreflexie is bij de oogfunkties. 

 

Nog steeds is er geen invulling kunnen geven aan dit merkwaardige verschijnsel. Jarenlang al 

doet de Universiteit in Bochum onderzoek, maar nog altijd is er geen merkbare 

ongerechtigheid gevonden. 

 

Voorlopig wordt dit verschijnsel onder het PRA hoofdstuk gerangschikt. De oogfunktie is niet 

gestoord, maar bedachtzaamheid beïnvloedt wel de fokkerij. 

 

Misschien is het goed even de ruimte te benutten het gedrag van één Saarlooswolfhond voor 

de fokkerij te gebruiken terwijl ze bij een oogonderzoek de vermelding “niet vrij” had 

gekregen. Bij deze hond is er verdeeldheid ontstaan over verschil van inzicht in de 

beroepsgroep of er wel of niet de rasvereniging het advies welke deze hond gewoon te 

gebruiken is geplaatst onder onderzoeksmethodiek. Met de eigenaars die de honden onder 

beheer hebben is de afspraak gemaakt in kader van beheersing. 

 

Een heet hangijzer is bij de Saarlooswolfhond keer op keer de frustratie bij de dekking en 

geboorte. Het is altijd tevergeefs gebleken mensen bewust te maken van dit stukje natuur in 

de Saarlooswolfhond. Ja, er hangt een gebruiksschrift aan. Zowel bij dekking als geboorte zal 

iedere storende factor van geaardheid en erfcoördinaten een hormonaal effect kunnen hebben. 

 

Nemen we alle voorzorg in acht, dan zal een dekking altijd succesvol zijn, hoewel altijd op de 

loer ligt bij mens en dier dat zekere zaken de voortplanting in de weg kunnen staan. De 

geboorte vraagt wel heel veel inleving en voorzieningen om hormonaal iets te verstoren. In 

alle gevallen is het altijd weer onbegrijpelijk dat er deskundige aanwezigheid ontbreekt en 

men zich bij de geboorte verlaat op alleen een dierenarts, die soms onbegrijpelijke besluiten 

nemen met betrekking tot de Saarlooswolfshond.  

 

Het zal de meeste aanwezigen toch wel duidelijk zijn wie voor alle commotie tot dekkingen 

en geboorte verantwoordelijk is. Wanneer we de geboorte van de hond analyseren, dan levert 

dat slechts verbijstering op over de geboortebegeleiding. Oh nee, er is de hond niets 
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onthouden. Wel wreekt het zich ondeskundigheid en gebrek aan bereidheid tot intensief 

overleg. Het uiteindelijke geboorteverslag hebben wij wetenswaardig voor de waarheid 

aangenomen en geplaatst, echter met de toegevoegde tekst “menselijk falen.”  

 

Hoe is het toch mogelijk dat fokken altijd weer overschaduwd wordt door de invloed die trots 

heet en acceptatie van adviezen blokkeert. Het wordt onder de hand wat vervelend tijd te 

moeten besteden aan de gefrustreerde zielen die hun eigen tekortkomingen willen afwentelen 

om hun tijd te investeren in een gezondheidsonderzoek. Nog steeds zijn wij bij machte de 

verschijnselen en gevolgen van inteeltverschijnselen te herkennen. 

 

Het staat nu wel vast dat wij ons spelenderwijs gaan voorbereiden op inkruising van nieuw 

bloed. Ook is er al gewerkt aan de mogelijkheid deskundigen te laten meekijken naar de stand 

van zaken in onze beschermde populatie.  

 

Ja, wij zullen voorlopig spaarzaam zijn met mededelingen, alvorens niet alles op de rails staat. 

De reden laat zich raden: we kennen nu onderhand allemaal wel de inspanningen om ons of 

onze onderzoeken te frustreren. 

 

Elke mogelijkheid met bijvoorbeeld deskundigheid op ooggebied in Utrecht is door laster en 

gluiperigheid een onmogelijkheid geworden en zelfs niet te vergeven pogingen hiertoe in 

Bochum. Wij zijn nog bijna dagelijks bezig de fokkerij buiten de vereniging in kaart te 

brengen. Er mogen weliswaar bedreigingen zijn aan ons adres.  

 

Men moet inmiddels wel begrijpen dat er buiten onze populatie nog slechts 

bastaardwolfhonden rondlopen. De gezondheidsaspecten aldaar is een tragedie aan het 

worden om over de huisvesting der dieren maar te zwijgen. Wat wij in het licht van deze 

fokkerij wel serieus moeten nemen, onder andere door het inkruisen op grote schaal, begint 

een levensgevaarlijke situatie te ontstaan.  

 

Bijtgrage exemplaren zijn al in ruime aantallen geëlimineerd. Ongelukken liggen op 

de loer. Het bestuur heeft hierover al gesprekken gevoerd met de Raad van Beheer om 

redenen dat wij bezorgd zijn en een scheiding tussen de populatie. 

 

Het spreekt voor zich dat de commercieel fokken buiten de vereniging een oorlog tot gevolg 

heeft. Zij achten elk middel legaal om onze vereniging op te blazen en om onze honden te 

kunnen bereiken.  

 

Dan verschijnt een kartrekkend duo aan het firmament. Meneer B. zal het pad wel even 

vrijmaken. Links en rechts worden door hem leden en oud-bestuursleden bezocht in een 

poging negatieve berichtgeving los te weken om de jammerklacht samen te stellen.  

 

Hij bezoekt een fokster te Frankrijk en zegt haar steun toe, voor haar handel en wandel om 

vervolgens een briefing…. die naar alle windstreken wordt verscheept met het verzoek te 

tekenen voor ondersteuning. Het epistel gaat rond van prikbord in de supermarkt tot 

bejaardentehuis als vodden. En links en rechts worden ook nog wat afvallige kynologen 

van andere rassen benaderd, die net als hooligans niet vies zijn van een relletje.  

 

Het stuk, bezaaid met handtekeningen, gaat de digitale snelweg op: de eigen lastersite, de 

Raad van Beheer, alle keurmeesters, bonden… Er is een klein pluspuntje aan het geheel: met 
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name naamsvermeldingen op de boxen geeft ons de namen waar wij niet mee in zee zullen 

gaan.  

 

De Raad van Beheer moederorganisatie ziet een paar figuren die dagelijks de laster en 

dreigementen aanvoeren, zij vragen links en rechts info over deze personen en weten 

inmiddels de chaoten op waarde te schatten. 

 

Ik wil niet onbesproken laten de ingezonden brief te belichten op de vergadering van 2005. 

Alweer meneer B. wenst zijn handelsstuk in te dienen. Het bestuur werd gepasseerd, die 

vervolgens nog heel redelijk het stuk verplaatste naar de rondvraag. Na een vraagpoging van 

een lid werd begrepen om dit epistel links te laten liggen. De heren Dirkzwager en de Bruin 

worden nu benoemd als ordonnansen die deze zaak verdraaid onder ogen brachten. 

 

Beschamend was dit jaar de berichtgeving dat de heer Jos de Bruin, leden wiens hond was 

overleden, probeerde een pup aan te smeren. In ieder geval zijn fok daar op af te stemmen. 

Wat is hier het einddoel van? Een steentje op het crematorium! 

 

De heer B., niet voor één gat te vangen, heeft nu een tennissite, waarmee hij vergelijkingen 

trekt. Griezelige hersenspinsels vol gramschap.  

 

De heer B. wiens lidmaatschap ter beoordeling in stemming komt, heeft de vereniging zéér 

grote schade berokkend en op grond waarvan het lidmaatschap niet kan voortduren. Maar 

daar kan het niet bij blijven. Datgene wat nu in beweging is gezet, is niet meer te stoppen. Het 

net begint zich te sluiten en daar iedere fokker, zowel in Nederland als daarbuiten, wist van de 

fraude of heeft daar zelf aan meegedaan. Fokkers zullen niet aan de eisen tot 

schadevergoedingen kunnen ontkomen en daar zullen velen rasloos verder gaan. 

 

De personen in onze vereniging die willens en wetens een wig wilden drijven onder de leden 

zullen wij daarvoor aanspreken. De indieners van de moties en hun sympathisanten kunnen 

beter de eer aan zichzelf houden. Ik dank u wel voor uw aandacht.  

 

Dirkzwager: Ik zou toch graag het woord willen over de moties…. 

 

Voorzitter: Nee, dat doen we niet, dat hebben we nou net gezegd. 

 

Dirkzwager: Ja, maar ik vind het een erg rare gang van zaken…. 

 

Voorzitter: U heeft moties…. 

 

Dirkzwager: Wat een belachelijke gang van zaken 

 

Een ander lid: Schandalig! 

 

Dirkzwager: U stelt mij in een daglicht waar ik helemaal niet in wens te staan. 

 

Voorzitter: Dat doet u zelf! 

 

Dirkzwager: Nee, dat maakt u ervan! Wij zijn niet voor niets bij deze vergadering aanwezig 

om de achterhaalde standpunten van de vereniging….. we willen de vergadering duidelijk 

maken….. 



 

6 
 

Voorzitter: Meneer (wijst op de motiebrief) hier staat uw toelichting, u trapt alleen maar 

rotzooi. 

 

Dirkzwager: Ik trap geen rotzooi, daarom ben ik hier om de moties toe te lichten 

 

Voorzitter: En is die motie van U? 

 

Dirkzwager: Sorry? 

 

Voorzitter: Heb u die motie geschreven? 

 

Dirkzwager: Ja, en wat is er op tegen? Om een motie in te brengen in een algemene 

ledenvergadering…. 

 

Voorzitter: Dan liegt u namelijk, dat het uw moties zijn. U fungeert als stroman, maar u kunt 

het bewijs leveren….. 

 

Dirkzwager: Ik heb nog nooit anders gedaan. Het is mijn verantwoording om de moties in te 

dienen. 

 

Voorzitter: Dan is de discussie gelijk gesloten. U hebt hem zelf geschreven? Dan draait u om 

de waarheid heen. 

 

Dirkzwager: Nee, nee, nee. Ik heb de verantwoordelijkheid zelf genomen….. 

 

Voorzitter: onverstaanbaar. 

 

Dirkzwager: Nou, als dit de democratie is binnen de vereniging, nou ik vind het “fantastisch” 

(Volgt emotioneel door elkaar geroep van alle leden) 

 

Voorzitter: Het komt allemaal uit dezelfde hoek. Het nestje van Beun, het nestje van meneer 

de Bruin. Schei nou toch uit meneer. Men zou als fatsoenlijk mens eerst eens met het bestuur 

moeten praten……….. 

 

Bestuurslid Verbeeck: Ik zou graag uw aandacht vragen voor het stuk van de heer Ruud in ’t 

Veld. Meneer in ’t Veld, graag uw ingezonden stuk. 

 

In ’t Veld: Eeeh, geacht bestuur….. 

 

Verbeeck: Meneer In ’t Veld, zou u hier willen komen, alstublieft. 

 

In ’t Veld (nu bij de microfoon): Geacht bestuur en leden. De brief die ik heb gestuurd is naar 

aanleiding van de moties die door een aantal mensen zijn ingediend. Ik heb de brief aan het 

bestuur geschreven dat ik met belangstelling de informatie heb gelezen. Ik wil op het stuk 

tussen het bestuur en de heer Berends niet verder ingaan omdat mijns inziens er niets over te 

zeggen is. 

 

Mevrouw Verbeeck aan Dirkzwager (over de ingediende moties): Geef me dat papier….dat 

zijn niet uw papieren. Ik haal ze weg. (na wat schermutselingen) U houdt ze dan maar. 
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In ’t Veld: Ik heb echter wel behoefte gevoeld in te gaan op de moties. Het eerste wat ik me 

afvraag of die moties wel geldig zijn. Hier staat een krabbeltje onder van, naar ik aanneem, 

één indiener. In mijn optiek zal iedereen die de motie steunt zijn handtekening moeten 

plaatsen. Het kan niet zo zijn dat iemand een motie indient, mijn naam eronder zet terwijl ik 

er niets van weet. Dat kan niet. Ik moet tekenen en dat had ik ook verwacht van deze mensen. 

Maar ik wil daar even verder dan niet op doorgaan. Eeeh motie nummer 1. 

 

Een lid: Als je dit gewoon agendeert dan is er toch niets aan de hand? 

 

Dirkzwager: Dan hadden wij daar bericht over moeten krijgen. 

 

In ’t Veld: Ik wil even verdergaan met mijn brief! Ik reageer allereerst op de 1e motie. 

Duidelijk komt bij mij naar voren dat die is ingegeven door een geroyeerd lid. En dan doel ik 

op zijn taalgebruik in de moties en wat ik van dit lid heb gelezen op diverse internetforums en 

brieven die hij aan het bestuur heeft geschreven. Wat hij schrijft over kleine nesten dat slaat in 

mijn optiek nergens op. Dat probleem hebben we in het verleden ook gehad. Het lijkt gewoon 

een zich herhalende cyclus. De ene keer kleine nesten, dan een jaar helemaal geen nesten en 

dan plotseling dan loopt het weer. 

 

Dirkzwager: onverstaanbaar. 

 

In ’t Veld tegen Dirkzwager: Mag ik even. Ik weet niet hoelang u lid bent, maar dan had u 

zeer zeker eens veel verder terug moeten kijken alvorens door te gaan. 

 

Voorzitter: onverstaanbaar. 

 

In ’t Veld: Ja, oké. Ik zal de brief dan gewoon letterlijk voorlezen. Dit lijkt een herhalende 

geschiedenis waarvoor mogelijk een andere verklaring te vinden is dan te schermen met 

hormonale effecten. Bovendien geven de laatst geboren nesten aan dat er geen zorgen voor de 

toekomst zijn. Bovendien lijken mij de genoemde onderzoeksinstanties niet direct de meest 

betrouwbare gelet op de achtergrond van de genoemde specialisten. Daarnaast is de 

opmerking dat de ledenvergadering uit haar midden een vertegenwoordiger, enzovoort 

enzovoort…., totaal misplaatst, aangezien de hiervoor benodigde kennis bij het merendeel van 

de leden niet aanwezig is. 

 

Motie 2. Het voorleggen van de beoogde fokcombinaties aan de ledenvergadering zal leiden 

tot een onwerkbare situatie, omdat het overgrote deel van de leden geen benul heeft van de 

totale populatie Saarlooswolfhonden van de rasvereniging en derhalve niet in staat moet 

worden geacht deskundig met het bestuur over deze materie te kunnen discussieren. Gelet op 

het feit dat ook de Raad van Beheer niet de namen van de eigenaren publiceert, dan wel 

publiceren bij haar stambomen on-line mogelijkheid op internet, is het mede gelet op de wet 

van de privacy, een misplaatste opmerking. Willen betrokken leden wel genoemd worden, 

dan kunnen zij dit zelf kenbaar maken. 

 

Motie 3. Deze motie duidt op een totaal gebrek van kennis met betrekking tot de kynologische 

wereld. Het is hierin gebruikelijk, en niet alleen bij onze eigen rasvereniging, dat fokkers 

besluiten bepaalde honden op naam te houden en bij iemand anders voor verdere verzorging 

onder te brengen. De redenen hiervoor kunnen divers zijn. Het aannemen van deze motie 

dient op geen enkele wijze het belang van de Saarlooswolfhond of voor de fokkerij zoals die 

wordt bedreven binnen de rasvereniging nu en in de toekomst. 
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Motie 4. Deze motie leidt er mijns inziens alleen toe dat leden op de wachtlijst benaderd 

kunnen worden door fokkers die niet aan de rasvwereniging verbonden zijn, omdat ze 

afnemers zoeken voor hun fokproducten. Iemand die bewust lid wordt van de rasvereniging 

en zich op de wachtlijst laat plaatsen, kiest bewust voor een pup van de rasvereniging en zit 

niet te wachten op berichten in welke vorm dan ook van fokkers die niets met de 

rasvereniging te maken wilden hebben en mogelijkerwijs hun fokproducten niet kwijt kunnen. 

 

Motie 5. Deze motie roept hetzelfde gevaar op als motie 4. Bovendien is het de vraag of dit 

mogelijk is vanwege de privacy van de leden. Leden die hun adres bekend willen stellen, 

kunnen dit onderling regelen. 

 

Motie 6. Over het algemeen functioneert de redactie van het clubblad naar volle tevredenheid. 

Uiteraard zal het voor kunnen komen dat een artikel niet geplaatst wordt. Dit hangt mede af 

van het aantal ingezonde stukken en het aantal pagina’s dat het clubblad kan…kan of moet 

bevatten. 

 

Motie7. Dit is een motie die kant nog wal raakt. De mogelijkheid bestaat dat het bestuur gaat 

bestaan uit leden die sterk voorstander zijn van het aannemen van eigenaren van 

Saarlooswolfhonden die bewust geen lid van de rasvereniging willen worden, vanwege de 

wijze waarop de vereniging omgaat met het fokbeleid, dan wel dat in het verleden geroyeerde 

of uitgeschreven leden die erop uit zijn opnieuw lid te worden van de rasvereniging met als 

risico dat ze in het bestuur gekozen gaan worden. 

 

Dirkzwager: Waar leest u dat nou? 

 

In ’t Veld: Mogelijke gevolgen hiervan: we krijgen te maken met honden die in ons 

fokbestand opgenomen worden, terwijl die afwijken van hetgeen de rasstandaard voorschrijft. 

Dit betekent bovendien dat binnen onze eigen populatie we kanslopen op infokken van 

erfelijke afwijkingen die thans niet in onze populatie voorkomen. Op die manier wordt het 

gehele ras ten gronde gericht. 

 

Punt c. Dit is in strijd met artikel 3 2e alinea van de statuten. Nu al bestaat de mogelijkheid 

dat leden zich bereid verklaren zitting te nemen in het bestuur, waarbij hun kandidatuur 

gesteund dient te worden door tenminste 20 leden. Artikel 10 punt 3 van de statuten. Gelet op 

de grootte van het ledenbestand en het besef dat bij nagenoeg alle leden, uitzonderingen 

uiteraard daargelaten, geen kynologische kennis en mogelijk geen bestuurlijke ervaring 

aanwezig is, loopt de vereniging het gevaar binnen de kortst mogelijke tijd door 

ondeskundigheid als een zeepbel uit elkaar te vallen. De voorbeelden hiervan zijn talloos 

binnen de Nederlandse kynologie. 

 

Rekening houdend met het gestelde in het eerste deel van punt 4, voldoet de rasvereniging 

ook niet meer aan haar verplichting, zoals gesteld in artikel 4 punt 3a van de statuten. Het 

behulpzaam zijn bij de vorming en instandhouding van een en terzake kundig 

keurmeesterscorps. 

 

Uit bovenstaande blijkt zeer duidelijk dat ik de ledenvergadering, indien mogelijk, zal 

voorstellen alle ingediende moties niet ontvankelijk te verklaren dan wel af te wijzen. 

Ik dank u. 

 

Applaus. 
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Bestuurlid Verbeeck: Nog een ingezonden stuk. De heer Nijboer. 

 

Nijboer: Geachte leden en bestuur, graag wil ik u langs deze weg van de brief gedateerd 6-2- 

2006 van de heer J.G. Dirkzwager en acht andere leden reageren.Na bestudering van de motie 

zijn mijn conclusies als volgt.  

 

Mijn eigen conclusies (onverstaanbaar gemompel). Schrijvers en ondersteuners willen 

duidelijk de indruk wekken dat het met de SWH als geliefd ras niet zo best gaat, zonder dit 

echter met feitenmateriaal en deugdelijk met onderbouwing te staven. Dit allles wordt zonder 

zorgvuldig overleg in debat binnen de rasvereniging naar voren gebracht waarbij bestuur en 

leden gepasseerd worden. In een afgeleide politiek worden feiten verdraaid en 

afbraakpraktijken van geroyeerde leden verheerlijkt.  

 

De schrijvers gaan in ernstige mate voorbij aan de zeer diepe kennis, kunde en 

inzet van het bestuur, pupbemiddeling en de redactie van het clubblad heden en in het 

verleden. Zorgvuldige voorlichting over onderzoek en beleid aangaande vermeende 

oogproblematiek die hier in ruime mate aan de orde is geweest, worden gemakshalve niet 

genoemd.  

 

Schrijvers gaan duidelijk voorbij aan de zeer unieke situatie die de vereniging in 

het gevoerde fokbeleid binnen de Nederlandse kynologie inneemt. En dat het gevoerde beleid 

30 jaar door de algemene ledenvergadering gesanctioneerd is. Op een aantal punten laten 

schrijvers privacy van leden links liggen, het is net ook al genoemd, een privacy die nota bene 

bij de wet geregeld is.  

 

Men gaat voorbij aan het feit dat de SWH ten opzichte van vele andere rassen de laatste 20 

jaren qua fenotype een grote sprong voorwaarts heeft gemaakt, waarbij men op een 

uitstekende manier met het voorhandenzijnde genetisch materiaal heeft weten te gebruiken en 

de gezondheid en karakter gewaarborgd zijn. Waar zaken ongewenst waren of mis dreigden te 

gaan, is adequaat ingegrepen. Deze gang van zaken ziet men bij andere rassen niet. En zeker 

niet bij de zogenaamde vrije fokkers die hun producten tegen beter weten in nog steeds SWH 

mogen noemen.  

 

Er wordt gemakshalve vergeten dat als er binnen de vereniging geen dominante kennel 

aanwezig was geweest, het huidige niveau waarop de SWH nu staat, er niet was geweest en 

zeer velen onder ons geen SWH in hun bezit hadden gehad. Deze kennel fungeert als 

belangrijke veiligheidsklep om de doelen van de verenigingsfok te behalen.  

 

Schrijvers worden niet gehinderd door kennis aangaande het gevoerde beleid en de 

constructies van besturen uit het verleden en het huidige bestuur welke erop gericht waren en 

zijn om de gestelde doelen van de vereniging te behalen. Schrijvers zijn duidelijk niet in 

gesprek gegaan met het bestuur, om het voor hen klaarblijke onduidelijk 

beleid op een voor hen begrijpelijke manier uit te laten leggen. 

 

Dirkzwager: Hoe weet je dat zo, als ik vragen mag? 

 

Mevrouw in ‘t Veld: Laat hem nou eens uitlezen , doe niet zo onfatsoenlijk, joh. 

 

Nijboer: Het heeft een duidelijk negatieve lading, waarbij nogmaals volledig voorbij wordt 
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gegaan aan de wapenfeiten en het vele werk van het bestuur en vele leden welke nodig zijn 

geweest om het ras gezond en instand te houden tegen de verdukking in. Tegen alle 

verdrukking in. 

 

Dat er medewerking wordt verleend aan onderzoek en er binnen de vereniging aan onderzoek 

wordt gedaan is blijkbaar niet bekend of wordt niet onderkend. Ook de meer dan normale 

inzet van het bestuur en een aantal andere leden wordt over het hoofd gezien of niet genoemd. 

Een aantal punten in deze brief staat mijns inziens op gespannen voet met de statuten en het 

huishoudelijk reglement. 

 

Leden en bestuur, als ik alle punten op een rij zet, dan twijfel ik zeer of de betrefende 9 leden 

werkelijk de nobele beweegredenen hebben die zij naar voren brengen. Ik deel hun mening, 

zoals in de brief verwoord, in ieder geval niet.  

 

Het is een schoffering van 30 jaren door leden en rasvereniging gevoerd zorgvuldig beleid. 

Mede hierdoor en het hierboven reeds genoemde, kan ik niet anders dan concluderen dat er 

voor de leden/indieners c.q. ondersteuners van deze motie geen plaats kan zijn binnen de 

rasvereniging. Als lid van deze vereniging voel ik mij door hun motie ook persoonlijk 

aangesproken. Ik heb zeer sterk de indruk dat schrijvers middels een aantal cruciaal aan te 

brengen veranderingen, het fokbeleid, de privacy van leden, de SWH en de vereniging om 

zeep willen helpen. 

 

U kunt begrijpen dat ik hier niet aan mee wil helpen en kan me moeilijk voorstellen dat velen 

onder u dat ook willen. Ik dank u. 

 

Applaus. 

 

Dirkzwager: Nou, daarom is een algemene ledenvergadering juist om dat soort dingen te 

bespreken en dat wordt hier onmogelijk gemaakt op dit moment. En we worden aan alle 

kanten zwart gemaakt en beschuldigt van dingen waar we helemaal geen deel aan hebben 

 

Voorzitter: Meneer u bent er 6 jaar bij meneer en nou is het eigenlijk….Nu zijn we eindelijk 

terug bij de ledenvergadering. Wat wilt u vragen? 

 

Onbekend Lid: Met het oog op het algemene recht van hoor- en wederhoor, denk ik dat het 

zou getuigen van kracht van het bestuur als ze het de heer Dirkzwager nu zijn motie zouden 

laten toelichten. 

 

Voorzitter: Nee, nee, want dat staat allemaal hier met conclusies. Tot 2 maal toe is het 

uitgelegd wat er staat, dus dan heb het geen zin om het nog een keer uit te leggen. 

 

Bovenkamp: Er is een mening over gegeven op ieder punt, maar dat is voorgelezen. Een 

gekleurde mening. 

 

Dirkzwager: Ik heb er een toelichting op te geven. 

 

Voorzitter: En de moties zijn aan iedereen verstuurd dus dan…. En ik denk ook dat wij hier 

bijeen zitten (mompel mompel) en dan ga ik u vragen…. Ik breng dan ook het volgende in 

stemming. 
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Dirkzwager: Ik zou het graag toelichten… 

 

Voorzitter: Ik vraag of u de liefde voor de Saarloswolfhond wilt consolideren. 

 

Dirkzwager: Ja, maar daar suggereert u mee dat ik geen liefde heb voor de 

Saarlooswolfhond….…. 

 

Voorzitter: door aan u te vragen…… 

 

Dirkzwager: Wat gebeurt er nou voorzitter? Ik heb wel liefde voor de Saarlooswolfhond, 

anders zat ik hier niet! Wat suggereert u nou voorzitter? 

 

Voorzitter: Meneer, wilt u gaan zitten alstublieft. Ik ga de vergadering vragen om het bestuur 

te ondersteunen door de moties en block te verwerpen.  

 

Ik vraag uw antwoord hierop om ja uit te drukken met hand opsteken. Nou, de meerderheid. 

Die liegt dus niet, die liegt er dus niet om… De 2e motie die ik in stemming breng. Het is niet 

anders dus… onverstaanbaar ….werderom vraag ik u en dat is niet uit …… 

onverstaanbaar ….geboren, maar ik vraag u het bestuur te ondersteunen. Ik vraag u de motie 

van eh…. eh….. eh…… te aanvaarden (Verbeeck: Nijboer) de heer Nijboer feitelijk te 

ondersteunen. Ook dat vraag ik per handopsteking. Ondersteunt u die motie. Ja? 

 

Onbekend lid: Wat voor motie was dat? 

 

Voorzitter: Ook dat is een ruime meerderheid. Het volgende wat er nu gaat gebeuren is dat nu 

op het bezwaarschrift overgegaan zal worden …. Daar is verweer op geweest en daar zijn 

conclusies uit getrokken dus u gaat daar gewoon schriftelijk dadelijk uw mening over geven 

Dus we gaan de briefjes ronddelen …onverstaanbaar…. En voor de uitslag is de secretaris 

aanwezig. 

 

Pauze. 

 

Voorzitter:Wat er nu gaat gebeuren. Er is een uitschrijving door het bestuur gevraagd, die nu 

ter behandeling staat. De heer Berends, die is er dus niet. De stemming gaan we wel doen. De 

leden die geen contributie hebben betaald, hebben geen stemrecht en de geroyeerde leden net 

hebben dus ook geen stemrecht meer. We gaan de …. ronddelen Zullen we dat samen doen? 

En de lijst trekken. 

 

Een lid: Zijn wij geroyeerd? 

 

Ander lid: Ja! 

 

Voorzitter: Misschien mag ik nog even toelichten. Het formulier dat u inhanden krijgt: U zet 

daar alleen op JA als u het eens met met het bestuur om deze uitschrijving te ondersteunen. 

Elke andere formulering is stemongeldig. 

 

Een lid: Hè? 

 

Ander lid: Wat nu? Dat moet u toelichten. De mensen weten niet eens waarover ze moeten 

stemmen. 
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Een lid: Waarom hou je dan een stemming als je niet tegen mag stemmen? 

 

Bestuurslid van de Geer: Jawel, je mag wel tegen stemmen. 

 

Een lid: Maar je mag alleen JA invullen! 

 

Bestuurslid van de Geer: Nee, als je het eens bent met die uitsluiting moet je JA stemmen, 

maar in principe, in theorie ja…. hoeven we zelfs geen stemming te houden, want degene 

waar het om gaat is niet aanwezig.. Ja, dus…. het is gewoon dus…. 

 

Voorzitter: Nogmaals…. om nogmaals te benadrukken waarom we stemmen. U stemt voor 

uitlsuiting van de heer Berends. We hebben u gevraagd dat op te schrijven. En daarom zegt u 

alleen JA en ondersteunt u het bestuur op de juiste wijze. 

 

Een lid: Voor wie is dit eigenlijk? 

 

Secretaris: Dames en heren, de uitslag van de stemming. Punt 12 van de beroepsprocedure, 

daarover is gestemd van de 49 hebben 44 gestemd voor het bestuur, drie hebben blanco 

gestemd en 2 hebben NEE gestemd. De uitsluiting van het bestuur is hiermee een feit. Ik dank 

u wel. 

 

Applaus. 


