
Algemene Vereniging voor
Liefhebbers van Saarloos Wolfhonden

www.avls.nl

De AVLS is erkend door de Raad van Beheer op 

Kynologisch Gebied en staat voor een gezonde Saarloos 

Wolfhond met een goed karakter.

De fokkers van de AVLS willen de genenpool van de 

populatie verbreden. Variatie, dáár moet de natuur 

het van hebben. Er is een uitgebreid plan van 

aanpak geschreven dat volledig wordt gesteund 

door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied. 

Word lid!
Wil je het werk van de AVLS steunen? Word lid! 

Dat kan voor iedereen die dit mooie en zeldzame 

ras in zijn hart heeft gesloten. Of je een Saarloos 

Wolfhond wilt aanschaffen of niet, maakt niet uit. 

Meer informatie? Schrijf naar secretaris.avls@

gmail.com of kijk op www.avls.nl.



De Saarloos Wolfhond is een ras voor de echte 
liefhebber die zijn kwaliteiten op waarde weet 
te schatten. Het ras is gefokt door Leendert 
Saarloos (1884-1969).  Het is een van de negen 
erkende hondenrassen van Nederlandse 
bodem. De AVLS behartigt de belangen van 
alle Saarloos Wolfhonden, ongeacht waar de 
hond is gefokt. 

Samenwerking 
De AVLS werkt als erkende rasvereniging nauw 

samen met andere rasverenigingen en instituten 

als de Stichting Zeldzame Huisdierrassen, de 

Universiteit van Wageningen, het Van Haeringen 

Laboratorium en de Raad van Beheer op Kynologisch 

Gebied in Nederland. 

Uiterlijk
De Saarloos Wolfhond is een prachtige hond om te 

zien en vertoont grote gelijkenis met de wolf zowel 

in uiterlijk als gedrag. Er zijn drie kleurvariëteiten. 

Wolfsgrauw , de zwartgrijze wildkleur, komt het 

meest voor. Soms zien we een bruine wildkleur, 

bosbruin genoemd. Er zijn ook honden met een 

crèmewitte of witte vacht, maar deze variëteiten 

komen tegenwoordig nog maar zelden voor.

Fokkerij
De fokkerij is in handen van toegewijde liefhebbers 

bij wie het welzijn van de honden altijd centraal 

staat. De moederteef en de pups verblijven in huis 

en worden goed gesocialiseerd. De AVLS wil aan 

fokkers alle beschikbare informatie geven zodat zij 

een zorgvuldige afweging in hun fokkerij kunnen 

maken. Dit is belangrijk voor een kleine populatie 

als de Saarloos Wolfhond. 

Aanschaf
Een hond is geen impulsaankoop! Dat geldt voor 

elk ras, maar zeker voor de Saarloos Wolfhond. 

Ga eerst eens kijken bij eigenaren of ga mee op 

een wandeling met de honden. Pas dan krijg je een 

goede indruk, hoewel een Saarloos Wolfhond zich 

vaak wat gereserveerd zal gedragen in de buurt 

van onbekenden.  Je bent van harte welkom en 

kunt dan zelf ervaren hoe het karakter en het 

gedrag van deze hond is. De Saarloos Wolfhond is 

een hond met een vleugje natuur. Een hond om 

helemaal verslaafd aan te raken.

Toekomst
Het ras voor de toekomst behouden, dát is het 

doel van de AVLS. Het ras heeft een smalle 

genenpool en is daarom kwetsbaar. Behoud van 

het ras heeft de hoogste prioriteit. 

De Saarloos Wolfhond moet het karakter, het 

gedrag en het uiterlijk behouden dat het ras voor 

de liefhebbers zo aantrekkelijk maakt. 
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