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Geachte heer Nijboer,      Rotterdam, 9 september 2013 
 
 
Ik wil even reageren op uw stukje in het clubblad van de Nederlandse Vereniging van 
Saarlooswolfhonden. U maakt zich zorgen over de toekomst van de Saarlooswolfhond en dat is niet 
zo vreemd, want er zijn de laatste 4 jaar in Nederland geen pups meer geboren bij de NVSWH. 
 
Alweer 7 jaar geleden, op zaterdag 8 juli 2006, vond een van de meest turbulente ledenvergadering 
in de geschiedenis van de NVSWH plaats. Leden vroegen zich af waarom er zo weinig pups werden 
geboren. Ze waren bezorgd over de magere resultaten van de centrale fokkerij en vroegen om uitleg 
van het gevoerde fokbeleid. Nog diezelfde vergadering werden ze geroyeerd. Na hun royement zou 
de oprichting van de AVLS niet lang meer op zich laten wachten.  
 
De AVLS werd daarna te vuur en te zwaard bestreden door een fanatieke kliek rondom voorzitter 
Pielanen, met als dieptepunt haatdragende quotes en regelrechte leugens van een anoniem weblog 
die in het clubblad mochten worden gepubliceerd. Die kliek druppelt nog wat na met een rancuneuze 
woordenbrij op een ander, alweer anoniem weblog.  
 
U weet nu dat Frits Pielanen de Saarlooswolfhond en de NVSWH als een baksteen liet vallen toen hij 
zijn zin niet kreeg bij een bestuurswisseling. Zijn ontmaskering kwam voor velen als een schok. 
Misschien dacht u dat uw loyaliteit aan Pielanen hetzelfde was als uw gevoelens van verantwoorde-
lijkheid voor het ras. Maar zoals u terecht opmerkt, moeten we naar de toekomst kijken en niet naar 
het verleden. Laten we dus naar de toekomst kijken. Die is niet rooskleurig. 
 
U schrijft: "De zon voor de SWH dreigt de komende jaren definitief onder te gaan als er niet vlug iets 
gebeurt door de leden.” Het inzicht dat er wel degelijk iets mis is in de fokkerij is nu dus eindelijk 
doorgebroken. Dat 'door de leden' mag u trouwens wel weglaten. Het is weer dezelfde kras in 
dezelfde grammofoonplaat: de schuld ligt bij de leden.  
 
Het nieuwe bestuur doet volgens u zijn uiterste best om de leden op te roepen te fokken. Dat zal 
best, maar het mocht niet baten. En ook dat is niet vreemd. Door het centrale fokbeleid wordt de 
leden de zeggenschap over de fokkerij ontnomen. En nu worden ze ineens op hun verantwoordelijk-
heid voor de fok aangesproken? Wringt daar niet iets?  
 
Dat leden niet willen fokken zal ongetwijfeld een deel van het probleem zijn. Niemand vindt het leuk 
om in het openbaar als een onnozele amateur te worden uitgekafferd als het misgaat. En het gíng 
vaak mis! Leden die wel wilden fokken, gráág wilden fokken, werden ongenadig de oren gewassen als 
het misging of konden gewoon doodvallen. Dan denk je wel twee keer na voor je jouw teef inzet.  
 
U schrijft: "Deze herhaalde oproepen hadden uiteindelijk bij ieder lid de alarmbellen moeten doen 
rinkelen. Van welke soort 'doofheid' of 'blindheid' is hier dan sprake?"  
 
Maar de leden hebben bij een centrale fokkerij niet het overzicht, meneer Nijboer. Het bestuur wel. 
De signalen hadden dus uiteindelijk bij ieder bestuurslid de alarmbellen moeten doen rinkelen. Van 
welke soort 'doofheid' of 'blindheid' is hier dan sprake?  
 
Ik snuif ook nog even met u mee, met de frisse wind die er volgens u nu waait in de NVSWH:  
"het zal niemand zijn ontgaan dat in het (huidige) bestuur een aantal wezenlijke veranderingen 
hebben plaatsgevonden en dat er op veel vlakken al (zichtbaar) een aantal veranderingen in gang zijn 
gezet (clubblad, website, nieuwsbrief, bestuursuitbreiding)."  
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Mooi, heel mooi. Maar met een nieuw clubblad, een andere website, een nieuwsbrief en een 
bestuursuitbreiding zet je niet meer pups op de wereld.  
 
Hoe dan wel, is de vraag. Ik heb een idee. Weet u wat enorm zou helpen? Als de leden de werkelijke 
problemen onder ogen krijgen! Als ze bijvoorbeeld weten hoe weinig teven nog beschikbaar zijn voor 
de fok. Vreemd dat die informatie nooit met hen wordt gedeeld. Beleg een bijeenkomst en geef 
inzicht in het probleem!  
 
Weet u dat er in 2015 tot de maand april nog maar 4 teven beschikbaar zijn voor de fokkerij? En 
daarna? Nul. Nee, ik overdrijf niet. Geen enkele teef die nog geen nest heeft geworpen in Nederland 
mag dan worden ingezet, want zij voldoen geen van allen aan de leeftijdsgrens die de Raad van 
Beheer aan fokteven stelt. Die vier nesten in België en Duitsland van de laatste jaren dan? Nee, die 
zullen het probleem ook niet oplossen. Let even op de verwantschapsgraad! Niet schrikken, dat heeft 
geen zin. Het geeft de leden alleen wel inzicht in de ONOMKEERBARE problemen waarin de 
Saarlooswolfhond in de NVSWH terecht is gekomen. Genetici noemen dit een ‘draaikolkscenario’ als 
het point of no return is gepasseerd!  
 
Jan Verbeeck schrijft in zijn voorwoord dat hij het roerend met u eens is: de leden moeten meer 
fokken. Maar roepen dat een lid gelijk heeft, getuigt niet van grote bestuurlijke daadkracht. En het 
helpt allang niet meer. Zonder ommekeer van beleid zal het doek nu snel en definitief gaan vallen. 
 
Een outcross met een ander ras of dekkingen van Saarlooswolfhondreuen van buiten de NVSWH? 
Dat laat ik maar even buiten beschouwing. Die enorme fokzuiverheid van uw honden is er jarenlang 
zó hard ingeramd, dat dat niet zal gebeuren. U moet dus roeien met de riemen die u hebt, maar u 
hebt te weinig riemen om de overkant te halen. Er zal af en toe nog wel een nest worden geboren, 
waar iedereen dan erg opgetogen over is, maar het zijn de laatste druppels uit de fles, want die fles is 
leeg! 
 
Dat het er ongelooflijk beroerd voorstaat, ben ik met u eens. Ik ben echter bang dat het tij niet meer 
te keren is. En dan is het voorbij. Voor altijd en voorgoed voorbij met de populatie Saarlooswolf-
honden in uw vereniging! Het erfgoed van Leendert Saarloos, waar de NVSWH de trouwe hoeder van 
was. Zo stond het toch altijd in het clubblad?  
 
En geloof me, het gaat me aan het hart. Vooral omdat het anders had gekund. Had het bestuur maar 
jaren geleden de moeilijke, maar noodzakelijke beslissingen genomen. Helaas, dat moment is voorbij 
en komt niet meer terug.  
 
Johan Berends 
 


