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Voorwoord
Op de launchpagina van Leven met wolfhonden schrijven wij regelmatig blogs over onze boeken en ebooks
welke geschreven zijn door auteur Marina Eggermont.
Wij hebben een aantal van de belangrijkste elementen van dit platform in dit ebook gebundeld.
Wij hopen dat het ebook u inspireert om het boek en/ of ebook “Leven met wolfhonden” aan te schaffen.
Mocht u feedback willen geven, twitter of mail ons gerust!
Marina Eggermont & Animal Online Shop
November 2015
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OVER DE AUTEUR
Marina Eggermont, geboren in 1959 te Antwerpen, schafte haar eerste Saarloos Wolfhond aan in 1986.
Een hele nieuwe wereld ging voor haar open.
Samen met enkele vrienden richtte ze in 1993 de Belgische Saarloos wolfhonden vereniging op en was
voorzitter gedurende elf jaar.
In 2003 ontdekte zij de Spencer wolfhond.
Omdat ze meer dan 29 jaar ervaring heeft met wolfhonden, ze samen met haar man Jean 7 wolfhondenpups
grootbracht en ze over de jaren heen contact had met ontelbare wolfhonden en hun eigenaars, wilde Marina
haar ervaringen neerpennen in een boek.
Inmiddels heeft zij haar boek "Leven met wolfhonden" via de Uitgeverij Animal Online Shop uitgebracht en zijn
er 3 vertalingen van het boek "Leven met wolfhonden" verschenen:
Living amongst wolfdogs
Mein leben mit wolfhunden
Vivre parmis les chien-loups
Het boek "Leven met wolfhonden" is eveneens als ebook beschikbaar.
Marina Eggermont is te volgen via Facebook & Youtube.
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OVER DE UITGEVER
De uitgeverij Animal Online Shop brengt de boeken van auteur Marina van Eggermont op diverse platforms uit
en is momenteel druk bezig alle boeken tevens te converteren en te valideren naar ebooks zodat de boeken
ook digitaal via diverse platforms beschikbaar gesteld kunnen worden.
Tevens brengt Animal Online Shop ook alle boeken en ebooks uit in haar eigen beveiligde webshop.
Animal online Shop is op de volgende Social Media te volgen:
Facebook
Twitter
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PRODUCTEN BOEKEN/ PAPERBACKS
Leven met Wolfhonden
Marina Eggermont, geboren in 1959 te Antwerpen, schafte haar eerste Saarloos
Wolfhond aan in 1986.
Een hele nieuwe wereld ging voor haar open.
Samen met enkele vrienden richtte ze in 1993 de Belgische Saarloos wolfhonden
vereniging op en was voorzitter gedurende elf jaar.
In 2003 ontdekte zij de Spencer wolfhond.
Omdat ze meer dan 29 jaar ervaring heeft met wolfhonden, ze samen met haar man
Jean 7 wolfhondenpups grootbracht en ze over de jaren heen contact had met
ontelbare wolfhonden en hun eigenaars, wilde Marina haar ervaringen neerpennen in
een boek.
Ze beschouwt zichzelf niet als een "expert", maar ze hoopt dat haar verhalen
toekomstige en huidige wolfhondeneigenaars kunnen helpen in het opvoeden van hun
dieren tot stabiele wolfhonden.
Teveel wolfhonden eindigen momenteel in opvangcentra omdat er te weinig informatie gegeven wordt over de
gedragingen van deze honden.
Via de gebeurtenissen die ze zelf meemaakte met haar wolfhonden wil ze enig inzicht geven in het karakter van
deze speciale dieren en hun specifieke noden.
Dit boek is er dus vooral voor aspirant wolfhondeneigenaars en hen die moeilijkheden ondervinden met de
opvoeding.
Maar zeker ook de ervaren wolfhondeneigenaars zullen genieten van de avonturen.
Gebeurtenissen die ze waarschijnlijk ook meemaakten met hun eigen wolfhonden.
Het boek "Leven met wolfhonden" wordt via Uitgeverij Animal Online Shop uitgebracht en er zijn momenteel 3
vertalingen van het boek "Leven met wolfhonden" beschikbaar namelijk:
Living amongst wolfdogs
Mein leben mit wolfhunden
Vivre parmis les chien-loups
Het boek "Leven met wolfhonden" is eveneens als ebook beschikbaar.
Leven met wolfhonden heeft haar eigen Facebookpagina "Leven met wolfhonden".
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Living amongst wolfdogs
"Born in 1959 in Antwerp, Belgium, I obtained my first Saarloos Wolfdog in
1986 and a whole new world opened for me.
In 2003 my husband Jean and I discovered the Spencer wolfdog.
Through stories we encountered over the years in raising seven wolfdogs, I
want to give an insight into the character of these dogs and their special
needs.
Too many wolfdogs end up in shelters because the owners didn't get enough
information about how to bring these animals up.
Therefore this book is mainly dedicated to prospective owners and those who
have trouble in understanding their animal.
But surely, experienced owners also, will enjoy the adventures, remembering
all the good for nothing stuff their own wolfdogs put them through."
The book “Living amongst wolfdogs” is in A4 format and has 191 pictures
included.
The book is also available in a Dutch version “Leven met wolfhonden”.
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Mein leben mit wolfhunden
Marina Eggermont wurde 1959 in Antwerpen, in Belgien geboren.
Ihren ersten Saarloos Wolfhund bekam sie 1986, womit sich eine
vollkommen neue Welt für sie eröffnete.
Im Jahr 1993 gründete sie mit einigen Freunden die "Belgium Saarloos
Wolfdog Society", deren Vorsitzende sie elf Jahre lang war.
2003 entdeckte sie die Spencer Wolfhunde.
Mit 28 Jahren Erfahrung, sieben mit ihrem Ehemann Jean großgezogenen
Wolfhunden und dem Kontakt zu unzähligen anderen Wolfhunden und
deren Besitzern, entschied sie sich, ihre Erfahrungen in einem Buch
niederzuschreiben.
Sie sieht sich selber nicht als Expertin, aber sie hofft, dass ihre
Erzählungen gegenwärtigen und zukünftigen Wolfhundehaltern helfen
werden, ihre Tiere zu ausgeglichenen und in sich gefestigten Haustieren
zu erziehen.
Es gibt zu viele Wolfhunde, die in einem Tierheim landen, weil ihre Halter nicht genügend darüber informiert
waren, wie man solch einem Tier gerecht wird.
Durch die Erfahrung, die die Autorin mit ihren eigenen Hunden gemacht hat, möchte sie einen Einblick in den
Charakter und die speziellen Bedürfnisse dieser Hunde geben.
Deshalb ist dieses Buch vor allem zukünftigen Haltern von Wolfhunden und denjenigen, die Schwierigkeiten
haben, ihre Tiere zu verstehen, gewidmet.
Und jeder mit einem Herz für Hunde wird angenehm überrascht sein beim Lesen der Erzählungen und
Abenteuer dieser wunderbaren Wolfhunde.
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Vivre parmis les chien-loups
Marina Eggermont est née en 1959 à Anvers, en Belgique.
Lorsqu’elle a obtenu son premier chien-loup de Saarloos en 1986, un
monde totalement nouveau s’est ouvert à elle.
Avec quelques amis, elle a lancé en 1993, la Société Belge du Chienloup de Saarloos, dont elle a été la présidente pendant onze ans.
En 2003, elle a découvert le chien-loup Spencer.
Forte de vingt-neuf ans d’expérience, ayant élevé sept chiens-loups
avec son mari Jean et côtoyé un nombre incalculable de chiens-loups,
elle a décidé d’écrire ses mémoires.
Elle ne se considère pas comme une « experte » mais espère que ses
histoires pourront aider les propriétaires ou futurs propriétaires à
élever leurs chiens-loups de manière à ce qu’ils deviennent des
animaux de compagnie stables.
Trop de chiens-loups finissent dans les refuges parce que les
adoptants n’ont pas reçu suffisamment d’informations sur la façon de gérer ces animaux.
A travers les difficultés qu’elle a rencontrées avec ses propres chiens, elle souhaite donner un aperçu de leur
caractère et de leurs besoins spécifiques.
Ce livre est donc principalement destiné aux propriétaires éventuels ainsi qu’à ceux qui peinent à comprendre
leur animal.
Mais également ceux qui aiment les chiens apprécieront sûrement les histoires parfois drôles ou tristes de
vivre parmi les chiens-loups.
Le livre est en format A4, contient 84 pages et 191 photos.
The book is also available in a Dutch version “Leven met wolfhonden” and English version "Living amongst
wolfdogs".
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PRODUCTEN EBOOKS
Leven met Wolfhonden
Marina Eggermont, geboren in 1959 te Antwerpen, schafte haar eerste Saarloos
Wolfhond aan in 1986.
Een hele nieuwe wereld ging voor haar open.
Samen met enkele vrienden richtte ze in 1993 de Belgische Saarloos wolfhonden
vereniging op en was voorzitter gedurende elf jaar.
In 2003 ontdekte zij de Spencer wolfhond.
Omdat ze meer dan 29 jaar ervaring heeft met wolfhonden, ze samen met haar man
Jean 7 wolfhondenpups grootbracht en ze over de jaren heen contact had met
ontelbare wolfhonden en hun eigenaars, wilde Marina haar ervaringen neerpennen in
een boek.
Ze beschouwt zichzelf niet als een "expert", maar ze hoopt dat haar verhalen
toekomstige en huidige wolfhondeneigenaars kunnen helpen in het opvoeden van hun
dieren tot stabiele wolfhonden.
Teveel wolfhonden eindigen momenteel in opvangcentra omdat er te weinig informatie gegeven wordt over de
gedragingen van deze honden.
Via de gebeurtenissen die ze zelf meemaakte met haar wolfhonden wil ze enig inzicht geven in het karakter van
deze speciale dieren en hun specifieke noden.
Dit ebook is er dus vooral voor aspirant wolfhondeneigenaars en hen die moeilijkheden ondervinden met de
opvoeding.
Maar zeker ook de ervaren wolfhondeneigenaars zullen genieten van de avonturen.
Gebeurtenissen die ze waarschijnlijk ook meemaakten met hun eigen wolfhonden.
Het ebook "Leven met wolfhonden" wordt via Uitgeverij Animal Online Shop uitgebracht en er zijn momenteel
3 vertalingen van het ebook "Leven met wolfhonden" beschikbaar namelijk:
Living amongst wolfdogs
Mein leben mit wolfhunden
Vivre parmis les chien-loups
Het ebook "Leven met wolfhonden" is eveneens als paperback boek beschikbaar.
“Leven met wolfhonden” heeft haar eigen Facebookpagina "Leven met wolfhonden".
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PREVIEW UIT HET BOEK “LEVEN MET WOLFHONDEN”
Het stelen en stukbijten
Dit is een eigenschap die bijna elke wolfhond tentoon spreid.
Het is moeilijk, om aan mensen zonder wolfhonden uit te leggen waarom de gewone benadering niet werkt bij
onze honden.
Je moet hen keer op keer corrigeren, hun volharding kent geen grenzen,
en ze kunnen je zeker tot het einde van je krachten drijven.
De meeste wolfhonden zijn schuw, maar ik vind het zeker geen bange honden.
Ze hebben een stevig karakter en je moet een balans vinden in een correcte opvoeding zonder te forceren.
En met alles wat ze uitsteken is het soms moeilijk om kalm te blijven.

Een wolfhond in huis toelaten kan veel meer problemen geven met stukbijten e.d., maar je krijgt een veel betere
band met ze. Wij hebben echte sofa-wolfjes.
Agressie zal hen breken, je krijgt een gefrustreerde hond omdat ze deze taal niet
begrijpen.
Al vlug leer je dat het gewoon veel simpeler is om alles veilig weg te leggen, zodat
ze niet aan de spullen kunnen die je heel wilt houden.
Bij de meeste wolfhondeneigenaars vind je hun kostbare spullen op een hoger
niveau of achter gesloten deuren.
Tot nu toe was mijn eerste wolfhond Nouchka de ergste.
Ze was zo vindingrijk en ik was toen nog niet gewoon aan al die deugnieterij die
ze uitsteken.
Surprise party, wolfhonden zijn gek op het “legen” van de vuilnisbakken.
Op een dag had een vrachtwagen tegen mijn geparkeerde auto gereden.
Mijn moeder zei me om Nouchka maar in haar auto te zetten in afwachting
van de komst van de politie.
Met de auto vlak aan het raam Kon ik een oogje op haar houden.
Echter, terwijl ik de politie belde zag ik haar vreemde bewegingen uitvoeren.
Ik ging kijken wat ze aan het uitspoken was.
Ze had heel de dakbedekking van de wagen losgerukt en een stuk uit het stuurwiel gebeten.
Door de jaren heen had ik geen enkele wagen met een complete veiligheidsgordel,
die werden na het doorbijten altijd aaneengeknoopt.
Mijn wagens zagen eruit als de karren die Mr T van het A team ineen flanste, maar nog steeds lukte het haar
om de gordels door te bijten.
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MARINA’S WOLFHONDENROEDEL IN DE MEDIA
Een brutale moord op een spilfiguur van de Albanese maffia in Antwerpen
zet een onontkoombare clanoorlog in gang.
Volgens de wetten van de Kanun, een eeuwenoude erecode uit de
onherbergzame bergen van Albanië, voor erecode uit de onherbergzame
bergen van Albanië, moet bloed worden gewroken met bloed, en het is
dan ook een kwestie van tijd voor er meer slachtoffers vallen.
9 Juni 2009, samen met Walter Verhoeven, de animal starmaker van
Anubis, vertrokken we naar het verre Espinavell in Spanje.
Walter was maar enkele dagen op voorhand gerekruteerd, zodat we geen
tijd meer hadden om Brzo te trainen, dat zou nog spannend worden.
Voor Walter was het een aanpassing om met een wolfhond te werken,
een wolfhond heeft geen will to please, en onze brzo is op dat punt een
echte stijfkop, maar onze reu stond al snel op vriendelijke voet met hem.
En daar stonden we dan, ik weet niet wie het meest verlegen was, Brzo of
ik , maar iedereen was erg vriendelijk, Brzo verschool zich dan maar achter diep gebrom, wat erg veel indruk
maakte op iedereen, terwijl hij eigenlijk de bangerik was.
Dagboek opnames 'Dossier K' van Jan Verheyen.. 11 juni 2009 ...Een wolf verschijnt aan het ontbijt en zorgt
meteen voor een dagdosis adrenaline.
Het is Brzo, de prachtige vijfde generatie wolfhond van Walter Verhoeven, de tovenaar die de dieren doet
spreken.
Second unit (aparte beperktere cameraploeg) draait enkele scènes uit de wolvenjacht.
De scènes met “de wolf” vonden plaats in een ongelofelijk mooi dal.
Eerst werden de beelden gedraaid met een hele grote telelens vanaf de andere kant van het ravijn.
Walter verschool zich in de bossen en onze brzo moest dan via een bepaalde route naar beneden komen.
Ons manneke verstond dat natuurlijk niet zo goed ( te snel, verkeerde weg etc..) Het nam wel verschillende
takes voordat de cameraman tevreden was.
Na de lunch was het eerst aan de hoofdrol speler, Blerim Destani, om een scène op te nemen, samen met het
arme schaapje dat door onze “wolf” belaagd werd.
Toen werd het spannend, de doodsscène, zou het lukken?
Het vroeg enorm veel geduld van ons en Brzo, maar door hem herhaaldelijk samen neer te leggen bleef ons
manneke uiteindelijk toch liggen.
Het zou achteraf in de studio nog wel wat knutselwerk vragen, maar weerom was de cameraman tevreden met
het resultaat, oefff.
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DANKWOORD
Al driekwart van mijn leven woon ik samen met wolfhonden.
Dat dit niet zo evident is kan je lezen in mijn boek, dat ik voornamelijk geschreven heb om aspirant wolfhonden
eigenaars een goed inzicht te geven van het karakter van deze dieren, zodat ze of goed ingelicht aan het avontuur
kunnen beginnen, of er helemaal niet aan beginnen.
Maar ook andere mensen blijken mijn verhalen graag te lezen, of ze nu zelf ook honden hebben of niet.
Ik nodig je hierbij van harte uit om mij te volgen in de mooie, soms droevige, soms zeer grappige anekdotes die
mijn leven een grote impact gegeven hebben “mijn leven met wolfhonden”.
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SOCIAL MEDIA
Lees onze blogartikelen: http://levenmetwolfhonden.com/blog
Like ons op Facebook: https://www.facebook.com/levenmetwolfhonden
Volg ons op Twitter: https://twitter.com/AnimalOnlineWeb
Bekijk ons op Youtube https://www.youtube.com/channel/UC4YSHdxygFebtyAEvWsC2wg
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ONZE WEBSITES
Animal Online Shop
Chiwi's Webdesign
Leven met wolfhonden
Male Kuryak - Wolfhonden
Ray In Light - Amerikaanse Wolfhond en Tsjechoslowaakse Wolfhond
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