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Woordje van de voorzitter
De feestdagen liggen weeral een tijdje achter ons. De maanden januari en februari zijn al 
voorbij….
Zoals ik in het vorige woordje van de voorzitter nog opmerkte – het gaat erg snel 
allemaal !

Op de eerste werkvergadering van dit jaar was het meteen goed raak met een goed 
gevulde agenda.
Er zit weer schot in het hele PRA gebeuren. Onze nieuwe medewerker, Lisa van Hoof, die 
zich al een hele tijd verdiept in alles wat daarrond gaat bracht een uitgebreid verslag uit 
over wat er op dit moment gebeurd, met name in de universiteit van Bern. 
Onze club ijvert al jaren om deze ziekte te helpen tot staan brengen. Het doet dan ook 
deugd om te horen dat er ernstig gezocht wordt naar oplossingen. We zullen ons dan 
ook blijven inzetten door zoals de voorgaande jaren een oogspiegeling en bloedafname 
te organiseren in Kleidal, bij dr. Gerlinde Janssens.

Intussen is ook bij onze clubsecretaris een blijde geboorte te melden. Katleen en Steven 
mochten immers vijf pups verwelkomen bij hun teefje Odon Esmée Howling by 
Moonlight. De fiere papa is John Loki Chumani. De geboorte was reeds op 18 november 
jl. De pups zijn dus intussen ook vertrokken naar hun respectievelijke nieuwe baasjes. 
Ook ditmaal was het een mooi nest met twee bosbruine reutjes, een grijs reutje, en twee 
grijze teefjes.
Vilya Fantus, Vilya Nox, Vilya Beam, Vilya Nimue en Vilya Naya zijn de welluidende namen 
waarmee ze verder door het leven gaan !

Net zoals bij de worp van Jorgen en Annelies vorig jaar was het hier ook weer 
hartverwarmend met hoeveel zorg en liefde de jonkies werden grootgebracht, en 
hoeveel aandacht werd besteed aan een goeie socialisatie. Ook nu weer talloze foto’s  op 
de social media die het mogelijk maakten om deze intense eerste weken en maanden te 
volgen. 
Proficiat ook aan de fokkers die met deze twee mooie worpen een mooie stukje 
toekomst voor de club hebben verzekerd ! En veel geluk voor al die lieve pupsels voor 
een gelukkig leven samen met hun nieuwe baasjes !
Er zijn ook reeds een aantal wandelingen gepland. De gegevens daarvan worden zoals 
steeds tijdig medegedeeld via onze Facebookpagina, website, nieuwsbrieven of ons 
clubblad. Ook de Wolfhondendendag is reeds ingepland, deze gaat door op zondag 3 
september.

Hopelijk kunnen we als het volgende clubblad verschijnt reeds praten over beter weer en 
kunnen diegenen die al eens last hebben van de winterblues terug genieten van wat 
zonneschijn …. Als er in tussentijd nog nieuws is, dan zullen we dat op tijd aan jullie 
mededelen via onze intussen gekende methodes. Intussen, ’t allerbeste voor een mooi 
2023 !

jullie voorzitter
Ludo Van den Bussche



Oogspiegeling B.S.W.V.

zaterdag 1 april 2023
vanaf 9 uur

Dierenartspraktijk Kleidal
Kleidallaan 74

Hemiksem, België

Voor het welzijn van onze Saarlooswolfhond organiseren we terug een onderzoek naar erfelijke 
aandoeningen. Het is nog steeds belangrijk voor ons ras dat onze honden op een  jaarlijkse 
oogspiegeling worden nagekeken. Niet alleen PRA maar ook cataract en andere oogziekten 
kunnen worden ontdekt op deze dag.

Maak dus deze dag vrij in jouw agenda en kom in het belang van uw hond naar de oogspiegeling 
van de B.S.W.V.
Honden vanaf 1 jaar komen in aanmerking voor het onderzoek. Dankzij dokter Gerlinde Janssens 
kunnen wij  laten spiegelen aan een zeer voordelig tarief. Het is dit jaar ook weer mogelijk om 
tijdens de oogspiegeling bloed te laten nemen voor het lopende onderzoeken naar PRA en CCL in 
Bern, Zwitserland.

Let wel, we werken op afspraakbasis. Dus na jouw inschrijving krijg je een tijdstip toegewezen 
waarop je verwacht wordt bij de dierenarts. Dit doen we om de wachttijden te beperken en de 
wachtruimte niet te overladen. Er is die dag geen andere activiteit gekoppeld aan het evenement.

Prijzen:
Officiële oogspiegeling: 46 euro
Niet officiële oogspiegeling: 23 euro
Bloedafname voor onderzoek: 11 euro

Inschrijving bij Katleen Wijns via het e-mailadres: secretaris@saarlooswolfhond.be



Skylla Lykos Erebos (aka Sif)
Een huis vol

Laat ik ons eerst even voorstellen. Wij zijn Ronald en Marieke, sinds de zomer van 2022
lid van de BVSW. Wij zijn vooral lid geworden omdat we graag deelnemen aan gezellige 
activiteiten met gelijkgestemden. Ons huishouden bestaat uit twee volwassenen, één
baby boy, een aantal katten, een aantal kippen, een Roemeense prins (rescue hondje) en
drie Saarlooswolfhonden; Malek van de Wolfsdreuvnik van 9 jaar, Skylla Lykos Erebos
(roepnaam: Sif) van 4 jaar en Khalibisnya Maginwulf Tyr van 6 maanden.

Het is voornamelijk vanwege Skylla (roepnaam: Sif) dat ons gevraagd is een stukje te  
schrijven voor het clubblad van de BVSW. Een hele eer, zeker ook omdat wij nog niet lang lid 
zijn van jullie (neen, onze) vereniging. We moesten voor het clubblad vooral ook veel foto's  
sturen. Ik hoop dat jullie mee genieten van de foto’s! Je probeert je hondjes natuurlijk zo 
mooi mogelijk vast te leggen, wat een hele uitdaging is! Eigenlijk maak ik niet zoveel foto’s.

Ons Sif is een Belgische hond, geboren bij een Belgische fokker in de dynamische roedel 
van Lisa en Emile, die tevens lid zijn van de BVSW. Het is altijd leuk om lijnen en 
familiebanden te herkennen in honden. Zowel qua gedrag als qua looks. Zo hoor je vaak dat 
Sif qua bouw op haar tante lijkt, of dat Malek qua gedrag op zij vader lijkt. 



Saarlooswolfhondenavontuur

In 2012 begon ons Saarlooswolfhondenavontuur en het verveelt nooit! 10 jaar geleden 
woonden we in Nederland op het eerste verdiep van een etagewoning en waren nog niet 
getrouwd. Toen mijn man en ik ons oriënteerden op het ras Saarlooswolfhond, vonden we 
het een prachtige hond qua verschijning. We werden lid van de NVSWH, bestelden tevens 
het boek van de vereniging en hebben dat allebei gelezen voordat we de moed hadden 
verzameld om naar de Amsterdamse Winner show te gaan waar de NVSWH 
vertegenwoordigd was. 
Je hoort het wel vaker: de eerste keer dat men een Saarlooswolfhond ziet, kan dat diepe 
indruk maken. Zo bij ons ook! Alsof er een zenuw werd blootgelegd, zo'n gevoel van 
herkenning, connectie en zielenwens schoot door ons heen. Dit was het ras waar wij naar 
hadden gezocht. We raakten aan de praat, maar konden geen contact maken met de 
terughoudende honden die daar waren. Jammer, maar dat hoort bij het ras. Er volgden dat 
jaar meerdere uitstapjes met de vereniging om verder kennis te maken. We kwamen op de 
wachtlijst voor een pup en toen was het wachten. 

Malek
Eind 2013 werd onze pup geboren. In
België. Januari 2014 mochten we Malek
van de Wolfsdreuvnik ophalen. Wat een
manneke! Druk, speels, uitdagend! En hij
had toen al zo'n grote kop! Wij hadden
ons ingesteld om een terughoudende,
eenkennige en schuwe hond in huis te
halen. Maar niets was minder waar. Deze
hond was nieuwsgierig, liep goed mee,
maakte contact met vreemden en leek
helemaal nergens bang voor. En testen
dat hij deed! Elke keer bedacht hij een
nieuw trucje om te kijken wie de baas
was. En hij bleef die truc herhalen tot wij
daar een manier op hadden gevonden
om het gedrag in goede banen te leiden.
Wij blij! En dan bedacht ons Malek weer
een andere truc om onze
leiderschapskwaliteiten te testen. Ik ben
nogal eens radeloos thuis gekomen na
een wandeling... maar ja, mijn emotie
voelt hij ook feilloos aan, dus ook
onzekerheden. Ik zeg wel eens: 'Dit is
geen hond voor beginners. Het is maar
goed dat we Malek als pup hebben
gekregen, wij zijn letterlijk met hem mee
gegroeid'. 





Skylla Lykos Erebos (Sif)

Hoe langer we met het ras Saarlooswolfhond te
maken hebben, hoe meer en meer verzot we er op
zijn geraakt en hoe meer wij onze leefstijl hebben
aangepast. Soms denk ik dat wij zelf meer en meer
op de Saarlooswolfhond zijn gaan lijken. Onze
voorkeur voor rust, natuur en gezin (roedel) is
steeds sterker geworden. Zo sterk dat wij in een
omgeving wilden wonen met meer natuur en
ruimte. In 2019 verhuisden wij om die reden van
Nederland naar België. Eerst naar een huurwoning
in West-Vlaanderen om vanuit daar op zoek te gaan
naar ons droomhuis.

We stonden toen geruime tijd op de wachtlijst
voor een Saarlooswolfhond teefje. Natuurlijk komt
alles samen en zo werd bij Lisa en Emile een
nestje geboren. Daags na de verhuizing van
Nederland naar België haalden we daar onze Sif
op. We konden niet wachten! We haalden haar
niet op met 9 weken, we haalden haar niet op met
15 weken, maar we verhuisden gewoon naar het
land van onze pup en haalden haar op met 14
weken. Gelukkig konden wij niet veel later definitief
verhuizen naar onze koopwoning in Henegouwen
aan de rand van de Ardennen. Omringd door de
natuur en met een grote tuin!

Ik heb ooit een show gelopen met Sif waarbij de keurmeester haar omschreef als 'te elegant'.
Elegant is zij zeker. Ze is een echte dame, rank en slank en zeer verzorgend. Ze vertrouwt niet
iedereen, maar ze is altijd zeer vriendelijk. Ik zou haar niet als 'open' of juist 'terughoudend'
omschrijven. Eigenlijk zit ze daar qua karakter precies tussenin en dat maakt haar een heel
prettige en meegaande hond. 



Sif is ook bomb-proof, dat heeft ze van de fokker meegekregen. Ja echt! De crossmotor
draaide volle toeren om de pups te leren omgaan met stresserend geluid en prikkels.
Uiteraard met beleid en aandacht voor de individuele pup. Het heeft geholpen. Vuurwerk,
knallen, snelle auto’s of motoren, onverwachte geluiden; Sif laat zich er niet door beïnvloeden
en blijft stoïcijns haar ding doen. Sif is een zeer stabiele dame. Zeer sociaal neer mens en dier
(hoewel, er zijn honden van andere rassen die ze echt niet accepteert).
Sinds een klein jaartje hebben wij een baby, genaamd Aleksi. Sif is zo lief, zorgzaam en
vertederend! Ze is een echte hartensmelter. Ze ligt vaak aan de voeten van Aleksi. Als de baby
een korstje brood of soepstengel heeft, zal Sif dat heel voorzichtig uit zijn handjes stelen.
Haha! Het blijft een Saarlooswolfhond. 



Tyr

In juli 2022 werd in Frankrijk onze laatste aanwinst geboren: Khalibisnya Maginwulf Tyr. Een
terughoudend manneke. Tyr is een vrij schuwe Saarlooswolfhond. Hij is timide en verstopt zich
graag op een rustig plekje. Als hij je eenmaal kent en vertrouwt komt hij graag bij je knuffelen.
Tyr is een echt roedeldier en klikt goed met de andere honden. Niet zo gek, want hij is
opgegroeid in de grote en gebalanceerde pack van de Khalibisnya Maginwulf kennel. Tyr is een
kleinzoon van ons Malek. Daarom zijn we extra blij dat wij deze mooie jongen in huis hebben
mogen nemen.
Momenteel begint hij met puberen. Ondanks zijn terughoudende karakter, haalt hij gewoon
dezelfde streken uit als elke andere hond in onze roedel. Fantastisch en vermoeiend! Hij hoort
er helemaal bij!

Van alles wat

Het mooie aan onze roedel, is dat we elk ‘basistype’ Saarlooswolfhond nu in huis denken te 
hebben: De open Malek die snel overprikkelt kan raken. De gematigde Sif, die meegaand is, 
maar nog altijd een Saarlooswolfhond. Terughoudende Tyr, die met zes maanden nog steeds 
moeilijk de straat uit kan. Thuis is hij op zijn gemak, buitenshuis blijft erg spannend! We laten 
iedere hond in zijn waarde en respecteren de aard van het beestje. Uiteindelijk zijn wij baasjes 
er om de integriteit van de individuele hond te beschermen en elke hond heeft zijn eigen 
gebruiksaanwijzing.
Vanwege onze liefde voor het ras, willen wij ook bijdragen aan het voortbestaan. Wij willen de 
lijnen van onze honden voortzetten en een eigen familie stamboom vertegenwoordigen. 
Vandaar dat wij nu geregistreerd staan als kennel. Wij wonen aan de rivier 'La Sambre' en onze 
kennel noemt ‘Sambrewolf’.
Wij hopen jullie tegen te komen bij één van de bijeenkomsten van de BVSW. Misschien zal niet 
de hele familie er zijn, de kippen en katten laten we thuis… Maar een wandeling of clubmatch 
is altijd leuk! Graag tot ziens! 



Oogziektes - vervolg
Met de BSWV Oogspiegeldag op komst bespreken we nog een aantal niet zo courante 
oogziektes bij de Saarlooswolfhond.

Vorig jaar hebben we het merendeel van de oogziektes al besproken in het artikel over 
PPM, PHTVL/PHPV, Cataract, RD, Distichiasis / Ectopische cilie, Corneadystrophie, en 
Lensluxatie. Hier kun je alles nog eens nalezen.

Het artikel over PRA – Progressieve Retina Atrofie (2021) kun je hier bekijken.

Problemen aan het derde ooglid

Het knipvlies, het derde ooglid of membrana nictitans komt bij veel diersoorten voor. Bij 
honden is het vlies wel aanwezig, maar vaak niet zichtbaar. Het vlies beweegt 
horizontaal over het oog, maar als het constant zichtbaar is, duidt dat op een 
aandoening aan het oog of een ziekte.

- Nictitans kraakbeen-eversie of scrolled
kraakbeen
In het derde ooglid zit er een T-vormig stukje
kraakbeen, die in de ontwikkelingsfase, kan
ombuigen waardoor een deel van de nictitans
omgekeerd zit. Is het ooglid naar buiten gedraaid
dan spreken we van eversie van het kraakbeen. Is
deze naar binnen gedraaid dan spreken we van
“scrolled” kraakbeen. Het kraakbeenprobleem
komt meestal voor bij jonge snelgroeiende grote
hondenrassen.

- Nictitans prolaps of “cherry eye”
Een te slappe bevestiging van het derde
ooglid, waardoor het dit vrij snel om kan
slaan. Hierdoor wordt de traanklier
(glandula membrana nictitans) die aan de
binnenzijde van het derde ooglid aanwezig
is zichtbaar.

https://drive.google.com/file/d/1OFRD0f4EkmxEennv1lud2fbWRTcyG-EC/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1vBxTAqxwZ53T6JhGqCTj_3hEy1BOGCxy/view?usp=share_link


Epiphora of verhoogde traanvloei 

De haren onder de ogen van de hond verkleuren als gevolg van teveel geproduceerd 
traanvocht. Twee vormen:

1. overmatige traansecretie met verschillende
oorzaken zoals de implantatie van de wimpers tov.
de oogbol (bv. Distichiasis), entropion en ectropion
(zie lager), de meeste vormen van conjunctivitis,
uveitis.

2. Dacryostenosis oftwel onvoldoende doorgang in
het traankanaal als gevolg van een naar binnen of
naar buiten gekruld ooglid (entropion / ectropion)
die door de afwijkende positie van het traanpunt
drainage onmogelijk maken. Bij aangeboren atresia
van het lacrimal punctum is het traankanaal
onderontwikkeld of ontbreekt het helemaal.

Entropion
Een aandoening waarbij de ooglidrand van uw hond 
naar binnen krult, waardoor de haartjes het 
hoornvlies raken wat geïrriteerd of beschadigd raakt 
met verminderd zicht als gevolg.

Glaucoom
Een verhoogde druk in het oog omdat 
kamerwatervocht niet meer kan worden afgevoerd, 
en bij langdurige verhoogde druk met blindheid als 
gevolg. Glaucoom kan primair of erfelijk zijn, maar 
ook veroorzaakt door een andere oogafwijking 
(secundair) zoals lensluxatie of irisontstekingen.

Maldegem….

Microftalmie
Een aangeboren afwijking aan (delen van) het oog waardoor deze klein en onderontwikkeld 
zijn.

Epiphora

Entropion

- Hypoplasie / Micropapilla
Een aangeboren oogaandoening waarbij de kop
van de oogzenuw onvoldoende is ontwikkeld met
een kleiner aantal zenuwvezeltjes en zenuwcellen
als gevolg.

De hypoplastische papil kan niet onderscheiden 
worden van een micropapil bij het ECVO 
oogonderzoek indien de pupillen al gedilateerd (= 
gedruppeld) zijn !!!



* Hypoplasie van de papil, hypoplastische papil of optische zenuw hypoplasie
Een aangeboren oogafwijking waarbij de oogzenuw abnormaal d.i. onvoldoende of niet 
ontwikkeld is De aandoening veroorzaakt blindheid en abnormale pupillaire reflexen.

* Micropapilla
Een aangeboren oogafwijking waarbij de optische schijf kleiner is dan normaal op het 
punt waar de oogzenuw de achterkant van het oog binnenkomt. Micropapilla 
veroorzaakt geen gezichtsverlies of pijn, en kan een abnormaal retinapatroon geven.

Bronnen:
Anicura - Cherry Eye
Anicura - Entropion
Boe4 - ECVO formulier uitgelegd
Causus - Opthalmologie: scolled kraakbeen & kraakbeen eversie 
Dierendokters - Verhoogde oogboldruk
Dierenziekenhuizen - Glaucoom
Hond en Gezond - zichtbaar derde ooglid
Veterinaire Veearts Van Lierde - Abnormale oogvloei

Genetica & (kleur)vererving
B-Locus: Bruin
Na het wat langere stuk over de A-Locus in ons vorige boekje - mocht je het gemist
hebben, lees het dan hier - kunnen we iets korter zijn over de B-Locus, maar dat maakt
dit stukje genetica niet minder spectaculair. Bosbruin is namelijk één van de kleuren
van de Saarlooswolfhond. En wat voor een kleur! Hoewel de meerderheid trouw zweert
aan wolfsgrauw, geldt voor deze nuance  "mooi ros is niet lelijk".

Wist je dat je de kleur van een Saarlooswolfhond ook kunt afleiden van een oogfoto?

Bij een wolfsgrauwe hond (zwart pigment) licht het oog blauw op, bij een bosbruine hond 
(bruin pigment) licht het oog groen op.

https://hondengezond.nl/wat-is-er-aan-de-hand-als-je-het-derde-ooglid-van-je-hond-kunt-zien/
https://dierenziekenhuizen.nl/honden/oogproblemen-bij-de-hond/glaucoom-bij-de-hond/
https://veterinaire-veearts-vanlierde.be/blog/index.php/symptomen/anamnese/43-abnormale-tranen-en-oogvloei
https://www.anicura.nl/behandelingen/hond/cherry-eye/
http://www.causus.be/uitleg-over/opthalmologie/afwijkingen-van-het-oog/scrolled-kraakbeen-of-kraakbeen-eversie-van-het-derde-ooglid/
https://www.dierendokters.com/honden/ziekten/glaucoom-verhoogde-oogboldruk
https://www.boe4.nl/trendingartikels-vereniging/407-ecvo-formulier-uitgelegd
https://www.anicura.nl/behandelingen/hond/entropion-hond/
https://drive.google.com/file/d/16VeZmBBpAizJ0Cm-QtKV4e0j44G0OIGn/view?usp=share_link


b-allel (kleine letter): reguleert de uiting van bruin en beïnvloedt het zwarte pigment. Dit gen 
is recessief dus een hond moet 2 b-allelen - één van elke ouder - hebben geërfd om een 
effectief bruin te zijn. Een bosbruine Saarlooswolfhond is dus homozygoot bruin, oftewel b/b 
met bruine neus, lippen en voetzolen.

B-allel (hoofdletter): niet-bruin en beïnvloedt het zwarte pigment niet. Dit gen is dominant, 
dus een Saarlooswolfhond met 1 of 2 B-allelen zal altijd wolfsgrauw zijn, oftwel B/B of B/b 
met zwarte neus, lippen en voetzolen. Als de hond 1x een klein b heeft, dan is deze wel 
bruindrager en kan een nakomeling bosbruin zijn als de andere ouder het gen ook draagt.



Den Teppe , trezemieke en trezebees
Veurig jaar zen d’er in de club twie nestjes mee Saarlozen geboren …. En da was laank geleje ! 
Ikke as veurzitter dus hiel content ! Schoen puppekes, allemaal ne goeien thuis gevonden …
Iederien content ! Ge zou veur veule minder !

En den dezen is nog veul contenter geweure toen eum gewaar wier da d’er twie hongdekes
waren in de club – en dan nog in ien huishouwe – die ne naam hadde die mee draank te
maake hebbe !
Na moete nie direct denke daddekik ne zatlap zaain, iene die hielder daage langst cafées loept
oem daar zaan geld oep te drinken ! Neeje – ZOE zennekik ni! 

Wa da wel het geval is, is da’k ne liefhebber, nen amateur, ne connaisseur zelfs zaan van goeie
Schotse whisky ! En dan nog speciaal van whisky van het aailand Islay ! D’er staat letterlaak
geschreven: Aaijleij mor ge moet het anders uitspreke – ge moet zegge: Aaijla ….
As ge da verkierd uitsprekt weten ze al da ge d’er niks van kent !

Na moete wete dat die twie knapperds, die leusteren nor de namen Rye en Beam, alletwie ne
naam hemme die goe bekt …. Da zen twie namen waar ge is eun commando kunt oep laten
volgen he ! 
Rye – koomen eten ! Da klinkt goed he ! en oek: Beam doe da nie ! Da klinkt oek of da d’er mee
gezag weurd oemgegaan – waarmee da’k niks wil zegge over die twie kerels – want de Rye is
nen ongeloeflak knappe vent waar da’k al jaare zot van staan, en Beam da’s zoen lief snotterke
da ge daar nooit kwaad oep zult kunne weure (allee da denk ik toch – ’t moet nog wa beweze
weure !)

Mor daar zit veur maa het probleem … da goe bekke van ne naam …. As ge na wet da de
namen van de whisky daar oep dat aailand allemaol te maken hemme mee Gaelic (de
oerspronkelaaike taal van de Schotten) dan zoude al nattighaad moete vuulen !

Stel da ge na auw hongdeke Lagavulin wilt noemen ? Of Bruichladdich ? Oem nie te klappen
van Caol Isla ? Al is gedocht on Bunnahabhain ? Of Ardbeg ? 
Lagavullinekeu -  komt is nor ’t bazeke !    ofwel: Bruichladdich, schatteke, komt is ete ! Dat is
het nie he ! 
Bowmore zou nog gaon, mor Ardbeg dan wer hielamaal nie he ….

En DA hee ma na eun bietje triestig gemokt seh …. Hadden die Schotten na echt is  nie ne kier
on iemand anders kunne denken en hunne whisky ne veule simpelder naam kunne gegeven
hemme …
Want na gaade toch nie denke da’k as ik nog is ne naam gon moete kieze, da’k “Cognak” of
“Wodka” of “Slibovich” gon pakken he ! En nog veule mingder Stella of Jupiler ! 

Het levebn kan soems wried zaain !
Tot de volgende !



Op zondag 26 maart ( let op het uur wordt omgezet die dag!!!)
Gaan we met de BSWV samen naar Pakawi park, dit is een zoo waar honden ook mee
mogen. Het is niet een mega grote zoo, maar misschien wel een keertje leuk om de roedel
witte wolven te gaan bekijken.
Wel vragen we jullie om rekening te houden met je hond, we doen het in groep zodat ze
steun kunnen hebben aan elkaar maar voor sommige honden is dit niet genoeg. Als het
goed weer is kan het druk zijn met spelende kinderen en kinderwagens. Als je hond alleen
maar wil weg vluchten en veel stress heeft gaat het niet een leuke uitstap worden voor je
hond. Socialisatie en samen leuken dingen doen zijn en blijven belangrijk heel het leven van
je hond lang. Maar als er alleen maar stress opleverde dan gaat je hond hier niets van
opsteken en het als een nare ervaring ondervinden. Ook als je hond het niet goed kan
vinden met soortgenoten, doe je hem of haar er ook geen plezier mee. Er lopen ook andere
rassen in het park rond.
Je bent ook steeds welkom zonder hond.
We spreken om 10h00 af maar je bent uiteraard vrij om te komen en gaan waar en wanneer
je zelf wil.
De inkomprijs is nog laag seizoen dan en bedraagt 19€ voor een volwassene maar voor onze
leden komt de clubkas van de BSWV onze LEDEN te gemoed met 4€ korting per lid die die
dag er aanwezig is. Er zal een aanwezigheidslijst bij gehouden worden door Annelies
Lambaerts en Jorgen Van Moorleghem.
Graag een seintje als je wenst mee te gaan zodat we weten wie we allemaal een keertje
ontmoeten in het park, die dag, zodat we niemand vergeten met de terug betaling van de
BSWV

Evenementen

Palieterwandeling zondag 23 april 2023
Graag nodigen we jullie uit om op 23 april 2023, ZONDAG morgen om 10h00 samen te
wandelen in Booischot langs de Nete, door een stukje bos, voor een aangelijnde wandeling
van ongeveer 8 km er is ook een korte versie voor puppy's of oudere honden mogelijk.
Achteraf is er de mogelijkheid om iets te drinken op het terras, mocht je willen iets te eten,
dat kan honden zijn ook welkom, gelieven dit zelf te reserveren. graag laten weten wie mee
wandelt zodat we bij vertrek weten wie er nog komt. Iedereen welkom met of zonder hond,
Saarlooswolfhond of niet. Graag zien we jullie daar. Place to be : de Pallieterhoeve
Annelies en Jorgen

Met de B.S.W.V. naar Pakawi Park op zondag 26 maart
2023 van 10u45 tot 18.00 uur

https://www.pakawipark.be/pk2/
https://www.facebook.com/pallieterhoeve


Boswandeling in Averbode op zaterdag 27 mei 2023
om 11 uur

Graag nodigen we jullie uit om samen een aangelijnde wandeling te maken in de bossen
van Averbode. Het zal een wandeling van ongeveer 8 km zijn er is ook een puppy
wandeling van ongeveer 4km mogelijk zijn. Dit op ZATERDAG 27 mei 2023, we spreken om
11h00 af aan de scoutslokalen in Averboden in de Boonstraat. Iedereen is welkom met of
zonder hond of Saarlooswolfhond. Er zijn veel vijvers onderweg, moest het warm weer zijn
dat de honden zich eventjes kunnen verfrissen ( wel aangelijnd). De mensen die nadien een
ijsje willen kunnen altijd langs de lekdreef passeren voor ze weer naar huis keren . 😉 Graag
een seintje als je meekomt wandelen zodat we weten op wie we nog moeten wachten om
te vertrekken. Graag tot dan! Annelies en Jorgen

Avondwandeling in Turnhout op zaterdag 22 juli 2023
om 18u30

Op Zaterdag avond 22 juli 2023, gaan we graag samen aangelijnd wandelen omdat het
vaak overdag te warm is om te wandelen, tijdens de zomer en de ochtenden niet altijd
handig zijn voor iedereen. We spreken om 18h30 af en vertrekken rond 19h00 om samen
een uurtje of 2 te wandelen met of zonder hond of Saarlooswolfhond iedereen is welkom.
Bij camping Baalse hei te Roodhuisstraat 10, 2300 Turnhout. graag zien we jullie daar voor
een fijne zomerse wandeling. Groetjes Annelies en Jorgen



Ook je hond houdt wel van een
feestje !
Je hebt de Werelddierendag, er is de verjaardag van je hond, maar de meesten onder ons
zullen wel vaker dan enkel deze dagen eens hun lieveling(en) willen verwennen.
En dat kan tegenwoordig op heel veel verschillende manieren ! 

Meestal begint het zo: “De hond mag niet op de sofa ! “ – om dan binnen de kortste keren
knus naast het baasje mee naar diens favoriete feuilleton te kijken …. En voor je het beseft
wandel je uren door weer en wind met je beste vriend omdat die dat zo graag doet, en
omdat beweging voor hem belangrijk is …. Binnen de kortste keren wordt ook die zak met
‘gewone’ hondenbrokken vervangen door biologische voeding – al dan niet aan huis
geleverd, of met veel liefde zelf gemaakt ….. 
Vraag me nu niet hoe ik dat allemaal weet, en dan zal ik dat ook niet aan jullie vragen ! 

Zo’n 52 procent van de Belgen heeft een hond, en bijna een kwart van alle gezinnen
hebben minstens één hond. Negen van de tien baasjes beschouwen hun huisdier ook als
volwaardig gezinslid. Die liefde voor je hond uit zich verder ook in wat je er allemaal voor
koopt ! Voor mezelf sprekend, beken ik dat ik bijna een eigen winkeltje kan beginnen met
het aantal leibanden, halsbanden, kussens, hondendekentjes, benches en. enz. 

Als je dan al eens een exemplaar hebt dat zonder verpinken in elke plas, beek, vijver of
stinkende poel duikt, dan ben je blij wanneer je ontdekt dat je ‘den Teppe’ of hoe je hem
ook noemt eens kan trakteren op een tof waterfestijn, samen met vier bevriende honden,
zonder mensen ….
En dat kan tijdens een “Dog Pool ‘Pawty’” in het trainings en revalidatie centrum  Hidalgo in
Maldegem….

Ze mogen zich daar een uurtje uitleven onder soortgenoten in een 25 meterbad,
bommetje inclusief. 
De enige vereisten: vijf uur voor het zwemfeestje niet meer eten, en een kwartiertje
opwarmen tijdens een korte wandeling….

Volgens trainster Vibe Florussen kunnen alle honden zwemmen, maar ze kunnen niet
allemaal even goed zwemmen. “Honden met korte pootjes draaien makkelijk om, honden
met korte neuzen zoals de bulldog, hebben een verkort keelstuk, en hebben iets meer
moeite om boven te blijven.   Honden met lange poten demonstreren dan weer vooral de
baksteenslag” zegt ze. Daarom start je hond standaard met een zwemvestje aan, en gaat
Vibe eventueel mee het water in om zijn of haar houding te corrigeren. “Honden hebben
van nature niet veel buikspieren. Ze moeten leren hun achterste omhoog te houden, zodat
ze mooi horizontaal  in het water liggen. Soms moet je ze daarbij even ondersteunen.” leert
ze. 



Het zwembad is met zijn acht filters net zo proper als een gewoon zwembad en heeft ’s
winters een optimale temperatuur van 28 °C. “Te koud water leidt tot spierafbreuk, in
een te warm zwembad warmt een hond te snel op” zegt Vibe die ook watergewenning,
zwemtraining en revalidatietherapie voor honden geeft…. Een Dog Pool Pawty (één uur
– vier honden) kost 50 euro. Zwemvesten en harnassen zijn aanwezig, shampoo,
handdoeken, en eventueel speeltjes zijn mee te nemen. Wie zijn hond liever een half
uurtje solo laat zwemmen betaalt 15 euro per sessie….
www.hidalgo.be

Wij Vlamingen zijn niet vies van lekker eten – zeker als het desserts betreft ! En hoe
vaak gaan we niet ergens op visite met een lekkere taart onder de arm ?
Femke en Maarten fabriceren lekkers voor kleine en grote viervoeters, aan huis
geleverd of gratis af te halen.  Van huisgemaakte en gepersonaliseerde pindakoekjes
over doguts tot een imposante pawsitive taart met een toppingkleur naar keuze. Heel
fotogeniek EN lekker ! De taart is gemaakt van havermeel, banaan, appelmoes, kaneel
en afgewerkt met een topping van vegan roomkaas. Kleurstoffen komen er niet aan te
pas en het recept kan aangepast worden aan allergieën.
www.kastaar.shop

Wie in de buurt van Sint-Genesius-Rode woont, kan bij Amicau een huurpuzzel of
braintrainer ophalen. Een uitdagend intelligentiespelletje waarbij je hond al zijn
hersencellen moet gebruiken, goed voor zijn mentale welzijn. Je betaalt 3 euro per
week.
www.amicau.be

IJsjes likken ! Wie doet het niet graag ? Onze honden in elk geval wel! Bestel je
hondenijsje online, of ga voor een starterkit en steek zelf je handen uit de mouwen.
Een pakket bevat Watermeloen, Appel en Bosbes Mix voor hondenijs, eetbare Joy
Sticks en twee ijsvormen… Goed voor 18 verfrissende hondenijsjes.
www.smoofl.com

Tal van platformen lijsten hondvriendelijke logeeradressen op. Het Nederlandse
www.dogsincluded.nl bestrijkt zowat heel Europa, www.opstapmetjehond.nl beperkt zich
tot de buurlanden 

Laurence Van Tongerloo presenteert in haar boek “SnoepDog” 49 recepten voor snacks
om poten en snoet bij af te likken. Met bekende hondenbaasjes aan het woord.
www.lannoo.be

Ludo
(bron: HLN – 02.10.2021)

https://hidalgo.be/
https://www.kastaar.shop/
https://amicau.be/
https://amicau.be/
http://www.dogsincluded.nl/
https://opstapmetjehond.nl/
https://www.lannoo.be/nl


De Boutersem wandeling

Op zondag 22 januari hadden we onze  wandeling in Boutersem gepland. Het werd een
echte winter wandeling. Het had de dagen voordien goed gesneeuwd en gevroren.
Daarom kozen we ook om langs de achter zijde te vertrekken zodat we niet met de
honden langs de weg moesten om te beginnen omdat ze nogal wel eens uitbundig
kunnen zijn in het begin en zeker bij een groepswandeling. Daar kon je over het gras
zodat je wat meer grip onder je voeten had.
We hebben om 13h30 afgesproken en vertrekken met een 15tal mensen en een 10 tal
honden, niet het grootste groepje maar begrijpelijk dat niet iedereen een lange autorit
ziet zitten met niet zo’n ideaal weertje op de weg.

Wij hadden moeder en dochter bij; Vaya en Ostar. De honden waren in hun nopjes met
het weertje. Ook zeker fijn om nog 2 pupjes van ons te mogen begroeten op de
wandeling. De sneeuw waar nog sporen van wild in te zien waren, bleken ook populair te
zijn 😉. Het landschap was prachtig in de sneeuw al moest je soms opletten dat je niet
weggleed met de ijsplekken, maar er kon veel in de kant gewandeld worden waar je goed
wat grip had. Het weer onderweg viel op zich goed mee een beetje snipper sneeuw maar
het ging, het was ook niet echt koud, gelukkig. Wel 1 voordeel met de koude geen
modderpaden want die waren bevroren. Het was een gezellige namiddag met een leuke
groep mensen en een paar nieuwe gezichten wat altijd fijn is om te zien. Het zicht was wel
een plaatje met het bos en de heuvel in een sneeuwjasje.



Het was onderweg ook lekker rustig voor een zondag namiddag, eigenlijk goed dat het
wandeling was onder ons 2 hadden we waarschijnlijk niet zo lang gewandeld met dit
weer , daar het eigenlijk niet echt koud was. Op het laatst hadden we nog een beetje
avontuur met een in het bos waar een stukje modder niet bevroren was of niet meer
bevroren was. Gelukkig was er assistentie en is er niemand gevallen tot grote spijt van
de fotograven die klaar stonden😊.
Leuk om deze wandeling eens in een ander seizoen te maken met de club dat geeft toch
een andere belevenis. Benieuwd wat de volgende wandeling ons zal brengen, volgens
sommige mocht ze wat langer zijn, maar met onze jonge pootjes en het besneeuwde
weg leek ons het beter voor deze keer. Maar als het weer het toelaat kunnen we
volgende keer wel weer eens een iets langer wandeling doen, misschien kunnen we de
Ardenne wandeling ook nog eens een keertje bij inplannen.
Wij kijken er alvast uit naar de wandelingen die zullen volgen! 
Misschien tot dan Annelies



Hormonen en gedrag
De Saarlooswolfhond is van oorsprong een kruising tussen een Duitse herder x 
Europese wolf en eerst bedoeld als werk- en blindegeleidehond, maar nu een echte 
familiehond met een betrouwbaar en aanhankelijk karakter. Het is een oplettende, 
voorzichtige hond en zeer gehecht aan zijn ‘roedel’, echter tegenover vreemde mensen 
en in onbekende omstandigheden gereserveerd.

Net als bij mensen is elke hond verschillend met een eigen karakter en heb je gradaties 
in gereserveerdheid en houding. Echte agressie is eerder zeldzaam en wordt vaak 
beïnvloed door hormonen. Veranderingen in gedrag vloeien eerder voort uit specifieke 
gebeurtenissen, onderlinge relaties, omgevingsfactoren, miscommunicatie en verkeerde 
omgang. Deze doorgaans negatieve reacties kunnen escaleren van waarschuwende 
signalen & grommen, naar happen, tot aanvallen of zelfs bijten.

Bezitterigheid
De drang van een hond om beschermend te reageren op voorwerpen, plaatsen en 
soms ook mensen en deze te verdedigen tegen concurrenten.

Territoriumdrift
De drang van een hond om zijn territorium te beschermen tegen concurrenten, 
waarbij hij zijn terrein afbakent dmv. geur of gedrag, vaak als zijn “mens” niet aanwezig 
is of als de eigenaar niet duidelijk aangeeft dat de ‘indringer’ geen gevaar vormt.

De ladder van agressie bij de hond



Jachtdrift
De drang van een hond om een prooi op te jagen. Bij honden met een sterk jachtinstinct kan 
dit leiden tot het aanvallen van wilde dieren, huisdieren en zelfs kinderen die rondrennen.

Bescherming
De drang van een hond om bij dreiging of gevaar zijn familie, zijn roedel te beschermen. 
Nieuwe moeders kunnen zeer beschermend reageren als een persoon of dier haar pups 
benadert. Om die reden is het verstandig om de eerste paar weken géén bezoekers of 
honden uit eigen roedel bij moeder en pups te laten. Soms laat een teef vlak na de geboorte 
van pups het niet toe dat de eigenaar/fokker in de buurt komt.

Redirectie
De drang van een hond om te reageren op iets waar hij wél toegang tot heeft. Hij zoekt dan 
een manier om met de stimulus waar hij geen interactie mee heeft, om te gaan en probeert 
zijn spanning kwijt te raken. De deurbel of een hond buiten zorgt er dan voor dat hij zijn 
focus op de dichtbijzijnde persoon of dier binnen in huis richt.

Frustratie
De drang van een hond om uit frustratie te reageren op de persoon of situatie die hem 
verhindert een bepaalde interactie aan te gaan. Frustratie overlapt met redirectie en komt 
voor als de hond niet kan reageren op zijn impuls, bv. als een hond aan de lijn niet naar een 
andere hond mag en daardoor zich afreageert op een omstaander.

Speel-escalatie
De drang van een hond om te reageren op overprikkeling tijdens het spelen met een andere 
hond, persoon of dier.



Angst
De drang van een hond om in het offensief te gaan bij angst of als ze geen vluchtweg meer 
zien ipv. achteruit te gaan. Vaak is dit aangeleerd omdat ze door hebben dat het afschrikt.

Aangeleerd gedrag
De drang van een hond om te reageren op situaties omdat dit bewust of onbewust is 
aangeleerd. Een hond die op commando aanvalt is bewust aangeleerd gedrag. Een hond 
die een negatieve reactie vertoont kan dit onbewust hebben aangeleerd als bepaald 
gedrag werd versterkt door de mens bv. verkeerd gedrag belonen of troosten op het 
verkeerde moment.

Sociale status
De drang van een hond om zijn positie onder zijn gelijken te verstevigen. Over het 
algemeen is dit tegenover honden maar sociaal gedreven agressie of “dominantie” kan ook 
tegenover mensen voorkomen bij gebrek aan een vriendelijke, consequente opvoeding.

Pijn
De drang van een hond om te reageren op pijnprikkels en zich te richten naar de oorzaak 
van de pijn of naar mensen, dieren en situaties waarvan hij denkt dat ze nog meer pijn 
zullen veroorzaken. In extremis kan dit leiden tot auto-mutilatie als een bv. dier vast zit 
met poot en zijn overlevingsinstinct in werking treedt.

Medicatie
De drang van een hond om te reageren op bepaalde medicatie, vooral (cortico)steroïden. 
Bij mensen komt een door steroïden veroorzaakte psychose ook voor.

Gezondheid
De drang van een hond om te reageren door een onderliggende medische aandoening. 
Een schildklierstoornis, een oorinfectie, een wonde.. In bepaalde gevallen overlapt dit met 
de pijn-reactie. Soms is de ziekte van neurologische aard, zoals bij CCL – Canine Ceroïde 
Lupofuscinose, waar verschillende vormen van agressie een symptoom kunnen zijn. 
(lees meer over CCL bij Saarlooswolfhond)

www.hondenlot.nl/gedragstherapie/agressie

https://drive.google.com/file/d/1fNcfzqal1YEiks3IYwYKFVAgR6rvzEKo/view?usp=share_link
www.hondenlot.nl/gedragstherapie/agressie


Geslachtsgebonden of Same Sex Aggression (SSA)
De drang van een hond om te reageren op honden van hetzelfde geslacht, teven naar teven 
en reuen onderling. In het Engels wordt dit SSA - Same Sex Aggression genoemd.

Hormonaal
De drang van een hond om te reageren onder invloed van hormonen. Dit kan gaan van reuen 
die met elkaar vechten om een mogelijke partner, of een loopse teef zelf die begint te vechten 
met beide sexen.

WWS – Winter Wolf Syndrome
Bepaalde wolfhybrides die het voortplantingssysteem van een wolf hebben geërfd, zijn erg 
vatbaar voor sterke hormonaalgedreven gedragsveranderingen tijdens de paartijd. Sinds 
enkele jaren worden deze seizoensgebonden hormonale pieken gebundeld onder de noemer 
WWS – Winter Wolf Syndrome. Elke winter beïnvloeden de hormonen het lichaam van wolven 
en verandert hun karakter van Dr Jekyll naar Mr Hyde. Ze grommen, verdedigen hun habitat 
en kunnen nog amper aangeraakt worden en zijn nog maar een schim van hun vroegere, lieve 
zelf.

Over het algemeen komt WWS alleen bij wolfhonden voor die in de eerste paar generaties 
wolf (F1-F2-F3) of meer dan 70% wolfcontent hebben. WWS is puur hormonaal gedreven 
agressie, voornamelijk bij reuen, die kan toenemen in de winter – vandaar de naam. 
In dit filmpje vind je een voorbeeld van seizoensgebonden agressie of WWS. 

Echte WWS is niet te verwarren met SSA, dat laatste is dan eerder een vorm van chagrijnigheid 
tov. de echte heftige agressie die bij WWS komt kijken. Een Saarlooswolfhond zal geen WWS 
vertonen omdat zij hun cyclus te ver weg staat van de natuur, van de zuivere wolf. Zelfs bij 
high-content wolfhondlijnen die al jaren geen zuivere wolf hebben gezien is WWS minder tot 
niet aanwezig en is dergelijke gedrag en agressie eerder te wijten aan laks houderschap dan 
aan WWS.

https://fb.watch/ceTTWJiBbR/


Gedragsveranderingen zijn complex en verschillen per hond en situatie. Om op de juiste 
manier met beide om te gaan is het essentieel om je hond te leren lezen. Een 
Saarlooswolfhond communiceert op een specifieke subtiele manier. Die hints opmerken, 
interpreteren en begrijpen kost tijd. Toch zijn stress-signalen hetzelfde als bij iedere hond 
(tongelen, wegkijken, hijgen, schudden, ..) en verraden houding, vacht & staart de 
gemoedstoestand. Het is dan aan de begeleider om op de juiste manier de hond zijn 
aandacht te vragen, af te leiden, te sturen of te corrigeren aan de hand van rust, energie, stem 
en consequent bepaalde grenzen te stellen.

Volgende keer: Hormoonschommelingen bij de dracht- en loopsheidscyclus



Mijn oog viel op Chumani’s John Loki. Ik viel gelijk voor zijn uitstraling op foto en nadat de hele 
resem andere voorwaarden werden afgecheckt nam ik contact op met zijn eigenaar.
We spraken af voor een ontmoeting en Anke had niet overdreven. Hij had een geweldig 
karkater! Open, lief, kwam direct met ons knuffelen en was gelijk verliefd op Esmée. Steven zei 
nog al lachend ‘Vergeet de pups, we nemen hem mee’. We waren helemaal verkocht en 
afspraken werden gemaakt.

De weg naar 5 mooie pupjes
Howling by Moonlight V-nestje

Het begon te kriebelen, iets meer dan twee jaar geleden: pupjes van Esméetje (Howling by 
Moonlight Odon Esmée). Deze bosbruine mooie meid is één uit de duizend, rustig, zacht, 
innemend met een heerlijk karkakter. Esmée was ondertussen 5 jaar en ze had Steven 
helemaal aanvaard. Dit schuwe dametje heeft Steven heel hard doen werken om haar 
vertrouwen te winnen. Het idee speelde al langer in mijn hoofd om een nestje te fokken met 
haar maar die twee moesten eerst volledig op één lijn zitten. Ik wou er niet aan beginnen voor 
ook zij een sterk team waren.
Dus twee jaar geleden ging het kriebelen, plannen werden gemaakt en het werd wachten op 
haar loopsheid. Die loopsheid kwam maar de dekking jammer genoeg niet. Wat we ook 
probeerde, de eigenaar van de dekreu en ik, hij dekte niet. Hoe enthousiast ze ook 
samengespeeld hadden bij eerdere kennismakingen, zo rustig ging het er nu aan toe.
Het was een teleurstelling maar dan kan je nog iets zo graag willen, de natuur kan je niet 
dwingen.
En hals over kop naar een andere reu rijden zonder de nodige dingen uit te zoeken daar had ik 
geen zin in. Dus het werd wachten en zoeken naar een andere reu.



De kriebel ging over in een jeuk, Sarabi wordt ouder en mijn insteek van we zien wel wat er 
komt veranderde naar een echt heel graag willen. Ik wou zo graag kleinkindjes van mijn lieve 
oude meid.
Het wachten leek eindeloos toen Esmée in augustus eindelijk loops kwam. Maar, en zoals 
sommige onder jullie wel zullen herkennen, als je iets echt graag wil doet een saarloos het 
anders en haar loopsheid stopte. De moed zonk me bijna in de schoenen, want ondertussen 
was Esmée 7 jaar en de tijd voor een eerste nestje begon te korten., tot ze in september 
herbegon en deze keer doorzette.

Bloed werd geprikt en na een telefoontje van de dierenarts vertrok ik op een regenachtige 
woensdagmorgen naar Duitsland. Na en rit van bijna 5 uur werd mijn geduld beloond. Niet 
met een onmiddellijke dekking, nee dat zou te makkelijk zijn, maar wel met een enthousiast 
weerzien en heel veel speelplezier of noem het voorspel als je dat zou willen. Ik zag direct dat 
dit wel zou goed komen als de moment er was. Het waren gezellige dagen in Duitsland. Anke 
was heel gastvrij en tussen haar werk en de hondendates door gingen we wandelen, iets 
eten, ik ging mee naar de manage met haar paarden en tijdens een kleine bbq op vrijdag 
middag was het dan eindelijk zover, de eerste geslaagde dekking. We waren beide super blij 
en heel enthousiast belde ik naar Steven met het goede nieuws. We spraken af dat ik nog 
één nacht ging blijven om de dag erna een tweede dekking te proberen. Zo gezegd zo 
gedaan en na een geslaagde tweede dekking vertrok ik opgelucht en tevreden terug naar 
België. Nu was het aan de natuur, wat moest gebeuren zou gebeuren.

Het waren lange weken. Omdat Esmée zo schuw was 
hadden we besloten geen echo of rx te doen tenzij 
we in de laatste week nog twijfelden. We zagen 
dingen maar bleven voorzichtig, je weet namelijk 
nooit en een schijndracht kan even echt lijken maar 
toen we buiten haar enorm knuffelgedrag en de 
dikker wordende buik eindelijk beweging voelden 
durfden we het eindelijk luidop zeggen: ze is drachtig

Alles werd klaar gezet en een beetje zenuwachtig 
omdat dit de eerste keer was dat ik Conny niet bij mij 
zou hebben voor hulp, keken we uit naar de 
uitgerekende datum: 18 november.!



Na een pauzetje begon ze terug te persen, nummer vier, 
een bosbruin reutje, zag het levenslicht, iets lichter als 
zijn bruine broertje maar even prachtig. We wisten niet 
goed of er nog eentje ging volgen gezien we geen echo 
hadden gedaan. Steven was juist in de keuken toen ik 
riep: ‘ze begint weer te persen’ en ik was nog niet 
uitgesproken of floep daar was nummer 5. Een mooi 
donker wolfsgrauw teefje, maar wel een heel kleintje. 
Mini en maxi naast elkaar zien liggen was echt 
aandoenlijk, maar alle pupjes deden het geweldig. Ze 
dronken goed en Esmée was een echte topmams.
Wat waren we trots, 5 prachtige (ja daar ben ik weer 
maar ja ben dan ook bevooroordeeld) pups. Kleintjes van 
Esmée, kleinkindjes van Sarabi, ik kon mijn geluk niet op. 

De 5 muppets groeiden goed en snel, door super mams Esmée gingen de eerste weken 
vlot maar ik sliep er natuurlijk wel naast je weet maar nooit. We deden het biosensor 
programma met de kleintjes en zo vlogen die eerste weken voorbij.
Ook de andere dames deden het goed en respecteerden rustig de grenzen die Esmée 
aangaf. Ze deden het geweldig ons roedeltje. Oma Sarabi mocht als eerste komen kijken 
naar haar kleinkindjes, zotte tante Aura heeft het langste geduld moeten hebben.
Na bijna drie weken werd de ren gezet en de werpkist verhuisd, de kleintjes hun ogen en 
oren waren open, waggelden schattig rond en gingen met elkaar en met mams gaan 
spelen. Klaar voor het grote werk dus, kennismaking met de nieuwe baasjes, socialisatie en 
vooral heel veel bezoek.
Er werden ritjes met de auto gemaakt, gewandeld, gespeeld, buiten, binnen, speeltjes, 
verschillende ondergronden, een ballenbadje, een tunnel, leibandjes en tuigje gewend, 
alleen mee, samen mee, eerste bezoekje dierenarts, is allemaal mee naar mijn ouders…het 
was druk maar zo leuk, het is echt genieten van ze te zien leren en groeien.
Het was voor ons al snel duidelijk dat er een pupje bij mama mocht blijven. We waren beide 
verkocht aan het eerstgeboren teefje ook al heeft het idee van een reutje te houden ook 
even in ons hoofd gespeeld. Het is teefje oranje die bij ons is gebleven en wij hebben haar 
Nimue genoemd. Ze doet het geweldig en we zouden haar voor geen geld ter wereld meer 
willen missen. 
Ons roedeltje van 5 geweldige dames <3

Na een lange aanloop en twee slapeloze nachten werd op 18 november om 4u ’s nachts het 
eerste wolfsgrauwe teefje geboren. Ze was perfect.
Esmée deed het geweldig, alles gebeurde instinctief en ze was een lieve mams. Een uurtje 
later werd nummer twee even vlot geboren als de eerste. Een prachtig bosbruin reutje, een 
perfect ventje. Hij ging direct drinken bij mams en we waren opgelucht dat het allemaal zo 
goed ging.
Op naar nummer 3, het vruchtwater brak en ik had de tijd in het oog. Hij bleef me te lang 
weg en ik wist, geleerd van Conny waarvoor nog steeds zoveel dankbaarheid, hij moest eruit. 
Hij was te lang onderweg. Ik moest Esmée dus helpen en alle woorden en trucs van Conny 
schoten door mijn hoofd. Het werkte, Esmée begon te persen en ik hielp haar voorzichtig 
mee, ik had een pootje vast en zou niet meer lossen en zo werd het derde pupje geboren, 
een prachtig maar heel groot reutje. Geen wonder dat Esmée het moeilijk had.



De ander kleintjes werden gematcht en kregen ook hun naam van heel gelukkige 
baasjes. Het viel allemaal op zijn plaats.
De naam moest dit jaar met een V beginnen en de kleintjes kregen als V naam allemaal 
de naam Vilya mee. De naam Vilya komt van één van the rings of power: Heals, protects 
and preserves. Dit leek ons iets moois om aan alle pupjes mee te geven.

Eén schatje is met een omweg in zijn gouden mandje terecht gekomen maar ze zijn 
allemaal met hun gat in de boter gevallen zoals ze bij ons zeggen. Ik wil bij deze de nieuwe 
baasjes heel erg bedanken! Voor alle gezelligheid, alle bezoekjes, de vele foto’s en filmpjes, 
alle updates en vooral de liefde en goede zorgen waarmee jullie onze kleintjes in huis 
hebben verwelkomt. We zijn zo blij dat jullie deel uit maken van de Howling by Moonlight 
familie <3
We zijn, zonder overdrijven, enorm trots op het derde Howling by Moonlight nestje. De 
kleine draakjes zijn ondertussen 12 weken oud en gaan ons ongetwijfeld nog verbazen.

        Katleen, Steven en onze vijf dames

- teefje oranje: 
      Howling by Moonlight Vilya Nimue
- reutje groen: 
      Howling by Moonlight Vilya Max oftwel "Fantus"
- reutje rood: 
      Howling by Moonlight Vilya Beam
- reutje blauw: 
      Howling by Moonlight Vilya Nox
- teefje roos: 
      Howling by Moonlight Vilya Naya
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