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Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden.    A A N G E T E K E N D  
Keurnotenlaan 2 
9451 JB  Rolde        Frankrijk,  6 mei 2005. 
 
 
Geacht bestuur, 
 
Op 8 november 2004 heb ik u een brief geschreven over mijn zorg, die met mij door veel leden van onze 
rasvereniging wordt gedeeld, aangaande de abnormale aantallen doodgeboren puppen en mislukte 
dekkingen van de afgelopen jaren. Ik heb u gevraagd de leden hiervan op de hoogte te stellen en tijdens 
de algemene ledenvergadering van april jongstleden hen een bindende uitspraak te vragen over de in 
deze brief gestelde aandachtspunten en suggesties. Hierbij kwam nadrukkelijk het inschakelen van 
onafhankelijke experts aan de orde. U deelde mij mede dat mijn brief in de algemene ledenvergadering 
van 3 april 2005 zou worden ingebracht. Helaas kon ik op deze vergadering niet aanwezig zijn. 
Geheel gehoor gevend aan mijn conclusie dat communicatie niet uw sterkste kant is, heb ik nog steeds 
geen reactie van u gehad over het standpunt van de algemene ledenvergadering. Mij bereiken intussen 
van verschillende kanten berichten dat de brief door u is voorgelezen, maar dat u de inhoud per se niet 
wilde bespreken. Kunt u mij dit bevestigen? Andere leden die mijn zorg deelden, hebben in de rondvraag 
om opheldering gevraagd. Ik wil u gaarne in herinnering brengen dat ik heb gevraagd om een bindende 
uitspraak van de algemene ledenvergadering ter zake, als hoogste orgaan van onze vereniging, en 
verwacht hierop alsnog uw antwoord.  
 
U deelde mij daarnaast mede, op mijn aanmerking dat u totaal geen openheid van zaken geeft ten 
aanzien van de problemen bij de geboorte van veel nesten, dat op een informatiedag in februari 2004  
“tevens zeer uitgebreid de geboorte aan de orde is geweest, waarbij ook door u aangehaalde nesten de 
revue zijn gepasseerd.” Dit is een misleidende voorstelling van zaken. Uit navraag bij verschillende leden 
die deze dag wèl hebben bijgewoond, bleek dat dit niet hun waarneming is geweest. Geen enkel 
individueel geval dat ik onder uw aandacht heb gebracht is op deze dag besproken, laat staan “zeer 
uitgebreid” aan de orde geweest. Wat feitelijk is misgegaan, is onder de aanwezigen volstrekt onbekend 
gebleven. Er is summier verteld dat er wel eens wat misgaat bij dekkingen en geboorten, maar u stelde 
dat daaruit geen conclusies konden worden getrokken.  
 
Betreffende mijn clubbladstukje over de doodgeboren puppen van Shala liet u mij per brief van 14 maart 
jongstleden weten dat dit stukje alsnog zou worden geplaatst. Plaatsing heeft echter meer dan een half 
jaar op zich laten wachten en er moest eerst een briefwisseling aan vooraf gaan, waarin u mij in bedekte 
termen om herschrijving vroeg. Vanzelfsprekend heb ik dat geweigerd. Op deze manier weet u toegewijde 
en trouwe leden, waaronder ik mijzelf reken, onmiskenbaar te schofferen. Publicatie van het beeld dat 
binnen ons ogenschijnlijk gezonde ras niet alles altijd rozengeur en maneschijn is, mag u wellicht niet 
bevallen, maar het stukje is informatief voor onze leden, zeker in het licht van de eerder door mij 
geschetste problemen ten aanzien van dekkingen en geboorten. U wilt hieraan kennelijk zo weinig 
mogelijk ruchtbaarheid geven. 
Dat het stukje vooraf zou gaan door de conclusie, die nu kennelijk wèl getrokken kon worden, dat hier 
sprake was van “menselijk falen” meldde u mij niet. Een navrant voorbeeld van mensen alsnog een trap 
nageven. Dat dit oordeel op ruim 1200 kilometer afstand geveld werd, is uiterst opmerkelijk en getuigt van 
een bijzondere begaafdheid. Bij de lezer werd evenwel zo de indruk gewekt dat mijn vrouw en ik geheel 
zelfstandig hebben gehandeld. U weet heel goed dat wij tijdens de geboorte steeds contact hebben 
gehouden met mevrouw Pielanen-Degenhardt en al haar instructies stipt hebben opgevolgd! We hebben 
een uitgebreide mailwisseling hierover. Het heeft ons buitengewoon onaangenaam getroffen dat wij na de 
doodgeboren puppen helemaal niets meer van haar hebben vernomen en geen antwoord meer krijgen op 
e-mails. Mag ik het eens in gewoon Nederlands zeggen? Wij konden doodvallen! Deze houding getuigt 
niet van warme betrokkenheid, zoals die steeds breeduit - en naar mij nu is gebleken, bedrieglijk – graag 
voor de leden wordt geëtaleerd. Van de voorzitter zelf hebben mijn vrouw en ik voor, tijdens en na de 
geboorte helemaal nooit iets vernomen. Dan is het wel erg makkelijk om achteraf conclusies te trekken! 
 
Een ander punt waar ik mijn zorg over wil uitspreken is het volgende. Vorig jaar is gefokt met Darwin, een 
reu die voor de erfelijke oogafwijking PRA niet is vrijgegeven. Daarover heeft u aan de leden geen enkele 
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verantwoording afgelegd. Dit feit moest kennelijk zoveel mogelijk onder de tafel worden geschoven. In een 
telefoongesprek met uw secretaris werd schoorvoetend toegegeven dat ook hij niet achter deze beslissing 
stond. Mijn vrouw en ik zijn nu zeer onthutst door de mededeling in het laatste clubblad dat Tundra 
drachtig is!  
 
U fokt nu dus doelbewust met een teef van 6 jaar die nog nooit is vrijgegeven voor PRA. Deze dracht was 
volstrekt onnodig omdat Tundra’s nestbroer al in ruime mate voor voortzetting van deze foklijn heeft 
gezorgd. Indien Tundra noodzakelijk is voor de fokkerij, onderschrijft u daarmee mijn stelling dat er niet 
meer op een verantwoorde wijze binnen de eigen populatie van de rasvereniging kan worden gefokt en 
dat dringend nieuw bloed is gewenst. Dit zal waarschijnlijk in alle heftigheid door u worden ontkend – 
vanzelfsprekend - want het zou een absoluut falen betekenen van uw zo gekoesterde centrale fokbeleid 
of wat daarvoor door moet gaan. Bovendien vermeldt u nu wederom niet wie de dekreu is geweest. Om 
dezelfde reden? Deze informatie schijnt de laatste tijd voor alle leden in nevelen gehuld te moeten blijven 
en zo langzamerhand begint ieder nadenkend lid van onze rasvereniging dit te begrijpen. Het betreft hier 
geen staatsgeheim, alle leden hebben recht op openheid om te weten met welke honden wordt gefokt! 
 
Ik heb u gemeld dat Shala onlangs voor PRA niet werd vrijgegeven. Mijn vrouw en ik zullen echter, in 
tegenstelling tot u, niet fokken met een PRA niet vrijgegeven hond. Wij geven wel degelijk de hoogste 
prioriteit aan de gezondheid van het ras. Wij voelen ons evenwel ernstig benadeeld, omdat wij niet meer 
kunnen fokken met Shala. Dit is altijd onze wens geweest en wij hebben dit vooraf ook duidelijk kenbaar 
gemaakt. Bij ons hoefde niet gesmeekt of gebedeld te worden of wij onze teef beschikbaar wilden stellen. 
Met uw simpele mededeling dat u de uitslag van Shala in het onderzoeksdossier zult verwerken, is voor 
mijn vrouw en mij de kous niet af. Wij stellen de rasvereniging hiervoor verantwoordelijk. Al vanaf 1995 
zijn honden met PRA binnen de rasvereniging geconstateerd. U heeft dit in eerste instantie ontkend en 
een afwachtende houding aangenomen, zonder direct daadkrachtig in te grijpen. Ik reken u dit ernstig 
aan.  
Ook nu nog treedt u halfslachtig en weifelend op. Waarom zijn niet al lang alle honden op PRA 
onderzocht! Zelfs nu nog worden aspirant-leden niet op de hoogte gesteld van de PRA problemen binnen 
het ras. Op de nieuwe website wordt gepocht op de gezondheid van het ras en dat ziektes “als o.a. HD 
niet voorkomen.” Over PRA geen woord! Waarom steeds die ontkenning en waarom geen openheid 
hierover! Het voorkomen van erfelijke afwijkingen in onze kleine populatie Saarlooswolfhonden is geen 
schande, maar wees er in godsnaam open over en geef aan iedereen alle informatie! Worden de aspirant-
kopers van Tundra’s puppen ingelicht over het feit dat zij erfelijk belast kunnen zijn met PRA en later kans 
hebben op blindheid?  
 
Hoe dit ook zij, in overleg met mijn juridisch adviseur bericht ik u het volgende. Indien wij niet met Shala 
kunnen fokken, zal ik u onverwijld in gebreke stellen en alle gemaakte kosten, inclusief kosten van 
aanschaf, op u verhalen. Weest u ervan overtuigd dat ik geen moment zal aarzelen mijn onvervreemdbare 
rechten in deze af te dwingen, zonodig via een juridische procedure!  
Daarnaast eis ik nu reeds dat u volledige verantwoording en openheid van zaken geeft ten aanzien van 
het voorkomen van PRA bij onze honden aan alle leden en aspirant-leden. Van een verantwoord centraal 
fokbeleid mogen leden van onze rasvereniging verwachten dat niet doelbewust dit soort risico’s worden 
genomen. In ieder geval moeten alle leden en pupkopers hiervan op de hoogte worden gesteld.  
 
Ten slotte nog dit. De afgelopen tijd heeft u meerdere malen in het clubblad melding gemaakt van het feit 
dat een Saarlooswolfhond die buiten de rasvereniging is gefokt, ook met officieel erkende stamboom-
papieren, allang geen rashond meer is, maar een bastaard. Dit beeld mag misschien in uw straatje 
passen, maar inmiddels heb ik het bestuur van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland 
gevraagd hoe zij op uw beschuldiging reageert. Kunt u daarnaast, als bestuur van onze rasvereniging, 
onze leden inlichten welk beleid u voor ogen staat om deze praktijken te stoppen? Dat zou van meer 
daadkracht getuigen dan een telkens herhaalde beschuldiging in het clubblad dat verder geen enkele 
bijdrage levert. In afwachting van uw antwoord verblijf ik hoogachtend, 
 
Johan Berends. 
Frankrijk 
 

Deze brief bereikt u allen per elektronische mail en per aangetekende post aan het adres van het secretariaat van de NVSWH. 


