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Dit is het addendum behorend bij het plan van aanpak van de Algemene Vereniging voor 
Liefhebbers van Saarlooswolfhonden ‘Waarborg voor een gezonde Saarlooswolfhond’ .  
Dit plan is gebaseerd op 2 pijlers: 
 
1.  Outcross met geselecteerde look-a-likes (stamboomloze honden). 
 De AVLS wil look-a-likes die in redelijke mate voldoen aan de rasstandaard, 
 selecteren voor de outcross en de nakomelingen laten in schrijven in de hulpboeken 
 van het NHSB stamboek. De selectiecommissie van de AVLS keurt deze honden 
 aan. De look-a-likes die gesuggereerd werden door onze leden/fokkers, maar 
 waarover de selectiecommissie nog geen advies en het bestuur nog geen besluit 
 heeft genomen zijn: 
 

• Northern Inuït, Tamaskan, Utanogan, Maxdorfer Wolfhond en Lycanis 
Wolfshund. 

 
2.  Outcross met door de RvB/FCI erkende hondenrassen. 
 In overleg met de leden/fokkers werden de volgende suggesties gedaan voor de in 
 te kruisen rassen, maar waarover de selectiecommissie nog geen advies en het 
 bestuur nog geen besluit heeft genomen: 
 

• Witte Herder, Oud Duitse Herder, Tsjechoslowaakse Wolfhond, kortharige 
windhonden (bv. Sloughi, Greyhound, Galgo of Podenco Ibicenco), Siberische 
Laika en Shiloh Shepard. 

 
Aan de orde kwam ook de inzet van wolven vanwege het mooie uiterlijk, terug naar de 
(Europese) oorsprong en de genenvariëteit. Hiertegen pleitte het veelal te schuwe karakter 
van de wolf. Bovendien zijn ze erg lastig in normale maatschappelijke omstandigheden te 
houden en daardoor ongeschikt voor veel mensen, nog afgezien of het wettelijk in Nederland 
is toegestaan. De mogelijkheid wederom een wolf in te kruisen werd daarom als niet 
realistisch beoordeeld. 
 
Beschrijving Druppelmethode. 
 
De outcross zal plaatsvinden volgens de druppelmethode waardoor het plan over ca. 10 à 12 
jaren zal worden verspreid. Hierdoor kunnen de effecten op de lange termijn betreffende 
exterieur en karakter goed worden beoordeeld en kan er worden ingegrepen indien nodig. 
 
Uitgangspunt bij de druppelmethode is het gedoseerd inkruisen van reuen. Op basis van de 
cijfers van de afgelopen vijf jaren mogen we stellen dat onze fokkers gemiddeld 8 à 10 
nesten per jaar fokken. Wij willen de komende 10 à 12 jaar om de 15 à 20 nesten een 
andere reu inkruisen. Er wordt ieder jaar geëvalueerd en beslist of invoer van nieuw bloed 
noodzakelijk is. 
 
De in te zetten honden voor de outcross moeten allen voldoen aan het VRF van de AVLS 
(zie verder) en onderzocht zijn op de bij het ras van keuze voorkomende afwijkingen. Bij de 
look-a-likes zal dat laatste niet mogelijk zijn. Desondanks moeten look-a-like reuen voldoen 
aan het VFR van de AVLS. Alle reuen moeten bij voorkeur bewezen hebben goed te 
vererven. Zij worden gekoppeld aan raszuivere Saarlooswolfhondenteven. Reuen van een 
ander ras (dan wel look-a-likes) worden in het outcrossprogramma slechts eenmaal ingezet. 
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Uit de nakomelingen van de combinaties worden door de selectiecommissie ten hoogste 3 
honden gekozen waarmee eenmaal verder gefokt mag worden. De selectie vindt plaats op 
de leeftijd van ca. 18 maanden, nadat de honden alle gezondheidsonderzoeken hebben 
ondergaan (weer volgens het VFR van de AVLS). Deze nakomelingen worden ook weer 
gekoppeld aan raszuivere Saarlooswolfhonden. Om de gezondheidsrisico’s te beheersen en 
het rastype te bewaken wordt met de F1, F2 en F3 generaties alleen gefokt na een positief 
fokadvies van de selectiecommissie en een besluit van het bestuur van de AVLS. 
 
Procedure in te kruisen rassen. 
De AVLS vertegenwoordigt de belangen van het ras en kan het best de voors- en tegens van 
het in de kruisen rassen beoordelen. Het bestuur overlegt een en ander in voortdurende 
afweging met de selectiecommissie. De overkoepelende branchevereniging Raad van 
Beheer toetst of er sprake is van een zorgvuldige en transparante procedure. Daarvan is 
naar onze mening sprake in het ingediende plan.  
 
In het plan van aanpak staat de procedure uitgebreid beschreven hoe de AVLS tot een 
zorgvuldige afweging wil komen om een bepaald ras/dekreu/look-a-like te selecteren. 
 

1. De leden/fokkers/selectie commissie doen suggesties voor de rassen. 
2. Overleg met de leden/fokkers waarin de voor- en nadelen besproken worden  
3. De leden van de AVLS hebben inspraak in de keuze van de rassen. 
4. De selectiecommissie adviseert unaniem het bestuur van de AVLS over de outcross 

paring (de individuele dieren). Het bestuur heeft de mogelijkheid het advies van de 
selectiecommissie niet te volgen, deze zal dan (wederom unaniem) een nieuw 
voorstel moeten indienen. De goedkeuring van de selectiecommissie wordt 
meegestuurd voor de dekaangifte (een maand voor de geplande dekking).  

5. Het bestuur van de AVLS beslist, meldt de beslissing aan de Raad van Beheer en 
legt verantwoording af aan de leden. 

 
Wij bevinden ons nu in de 2e fase. Onlangs heeft dit overleg plaatsgevonden en zijn alle 
voors- en tegens met onze leden/fokkers besproken. Dit overleg zal een vervolg krijgen 
zodra de selectiecommissie is benoemd. Het bestuur verwacht op korte termijn de 
commissie te benoemen, waarvan ook een gekwalificeerd keurmeester van de 
Saarlooswolfhond deel zal uitmaken.  
 
Onderzoek dr. J.Windig. 
Het onderzoek van dr. J. Windig van Wageningen UR om de genetische verscheidenheid 
van de Saarlooswolfhond op genniveau in kaart te brengen. (zie: ‘Waarborg voor een 
gezonde Saarlooswolfhond,’ ‘Uitvoering op korte termijn,’ pagina 17, laatste alinea) Dit punt 
vervalt omdat Windig ons heeft laten weten voor dit onderzoek geen financiering te hebben 
gekregen. 
 
De ledenvergadering van de AVLS heeft dit addemdum gewijzigd op 10 april 2016.  
 
Het bestuur. 

 


