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Meedoen met het outcross project 
Op de Algemene Ledenvergadering van  9 april 2017 hebben we Marjoleine Roosendaal 
uitgenodigd om de rassen te bespreken die voor outcross werden voorgedragen door de 
leden. Marjoleine heeft zich jarenlang verdiept in het proces van outcross en veel nieuwe 
kennis opgedaan met outcrossprojecten over de gehele wereld. Zij legde uit dat het 
belangrijk is niet alleen te kijken naar de uiterlijke overeenkomsten met de Saarlooswolfhond, 
maar vooral ook naar genenvariatie binnen de te gebruiken rassen. Onderzoek heeft 
aangetoond dat binnen twee tot drie generaties de soms grote verschillen tussen het 
oorspronkelijke ras en het in te kruisen ras zijn verdwenen. Dit geldt ook voor de afwijkende 
karakters. Een goede reden om verder te kijken dan alleen de verwante rassen. Na de 
presentatie van Marjoleine, die werd gevolgd door een open discussie, is er door de leden 
gekozen voor de volgende outcross-combinaties: 
 
• Een combinatie SWH teef met een Podenco Ibicenco reu. 
• Een combinatie SWH reu met een Noorse Elandhonden teef. 
• Een combinatie SWH reu/teef een Hollandse Herder teef of reu. 
 
Steentje bijdragen 
Wil je jouw steentje bijdragen aan de toekomst van ons geweldige ras? Doe dan mee met je 
Saarlooswolfhond (Dat kan een reu of teef zijn). Neem contact op met de secretaris van 
onze vereniging, Marianne Eggink. Je kunt ook bellen 06 – 44 69 48 19. Zij kan je alles 
vertellen over de voorwaarden. Valt je aanmelding toevallig samen met een naderende 
loopsheid, dan graag z.s.m. reageren (in verband met mogelijke gezondheidsonderzoeken). 
 
Om deel te kunnen nemen moet je akkoord zijn met de voorwaarden van het door de Raad 
van Beheer goedgekeurde plan van aanpak voor de Saarlooswolfhond.  
Dat plan is hier te vinden: http://avls.nl/plan-van-aanpak/ of lees de verkorte versie hieronder. 
Je Saarlooswolfhond moet ook voldoen aan het Verenigings Fok Reglement (VFR). Het VFR 
kun je hier vinden: http://avls.nl/fokreglement/ Bij aanmelding graag aangeven welk van de 3 
rassen jouw voorkeur heeft en de naam van jouw reu of teef en zijn/haar NHSB-nummer 
vermelden. We nemen dan contact met je op. 
 
Voorwaarden uit het plan van aanpak 
 
Regels voor fokkers: 
Fokkers van de AVLS kunnen participeren in dit plan van aanpak, uiteraard op vrijwillige 
basis. Zij kunnen zich aanmelden bij het secretariaat van de vereniging.  
De fokker die wenst te participeren: 

 tekent een ‘Overeenkomst van deelname aan de Waarborg voor een gezonde 
Saarlooswolfhond ’ met het bestuur van de AVLS waaruit zijn/haar participatie blijkt. 
Hierin worden alle afspraken uitgewerkt en nader vastgelegd.  

 betaalt geen dekgeld (de AVLS betaalt het dekgeld) 
 gaat ermee akkoord dat zijn/haar naam en de naam van zijn/haar teef worden 

gebruikt in uitingen van de AVLS rondom dit project 
 gaat akkoord met de randvoorwaarden zoals in dit plan van aanpak is beschreven.  
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Fokteven en dekreuen  
Voor dit project komen uitsluitend fokteven en dekreuen in aanmerking die HD-A of HD-B  
hebben. Bij het E.C.V.O. oogonderzoek moeten zij op alle punten zijn vrijgegeven. De 
ouderdieren moeten genetisch vrij zijn van DM en dwerggroei.  
 
Dit is ook van toepassing: 
Mocht na inventarisatie blijken dat er onvoldoende fokteven en dekreuen aan deze criteria 
voldoen (die genetisch zo min mogelijk aan elkaar zijn verwant),dan zullen ook ouderdieren 
ingezet kunnen worden die drager zijn van DM en/of dwerggroei. In dat geval zullen 
uitsluitend hun nakomelingen bij de verdere fokkerij worden ingezet als zij vrij zijn van deze 
erfelijke afwijkingen.  
 
Randvoorwaarden  
Dierenartskosten rondom de dekking, dracht en zoogperiode komen voor rekening van de 
AVLS, met uitzondering van die dierenartsenkosten die door toedoen of nalatigheid van de 
fokker zijn veroorzaakt.  
 

 De fokker zal de leden van de selectiecommissie minimaal twee keer toelaten tot het 
nest nadat de pups ca. 6 weken oud zijn.  

 De fokker heeft nestkeuze, dat wil zeggen de fokker mag maximaal 1 pup uit het nest 
aanhouden.  

 De fokker zal alle pups verkopen aan de AVLS voor de somma van € 300,00 (zegge 
driehonderd Euro), inbegrepen de fokkers eigen nestkeuze (indien de fokker tot eigen 
nestkeuze besluit). De AVLS zal na overleg met de fokker de verzorgers voor de 
pups zoeken.  

 Alle pups worden door de fokker aan de AVLS verkocht en op naam gesteld aan een 
door het bestuur van de AVLS aan te wijzen persoon. 

 De fokker zal met de fokteef verschijnen op nader door de AVLS te organiseren 
dagen als de beoordeling/keuring van de nakomelingen van de fokteef door de 
selectiecommissie aan de orde is.  

 De eigenaar van de dekreu zal met de dekreu verschijnen op nader door de AVLS te 
organiseren dagen als de beoordeling/keuring van de nakomelingen van de dekreu 
door de selectiecommissie aan de orde is.  

 
 
 

 
 
 


