
 
 
 

PROCEDURE AANKEURING AVLS OUTCROSS SAARLOOSWOLFHOND 
 
Algemeen. 
De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland heeft aan de AVLS toestemming gegeven 
om in het kader van de verbreding van de genenpool aankeuringen van “lookalikes” te organiseren. 
De aangekeurde en toegelaten honden worden ingeschreven in G-0 van het Bijlagen Register van het 
NHSB. 
 
Welke honden komen in aanmerking 
De Selectie Commissie wil een zo breed mogelijk aanbod van stamboomloze honden in aanmerking 
laten komen die in Nederland aanwezig zijn en die de uiterlijke kenmerken hebben van de 
rasstandaard van de Saarlooswolfhond.   
Geen hond (reu of teef) wordt op voorhand uitgesloten om het ras maximaal te ondersteunen. Honden 
in het NHSB Bijlagen Register mogen alleen ingezet worden met toestemming van de Selectie 
Commissie. De hond dient minimaal 24 maanden oud te zijn. 
 
Aankeuring 
Een aankeuring geschiedt door 2 keurmeesters die bevoegd zijn het ras aan te keuren en door de 
Selectie Commissie van de AVLS. Na een positieve aankeuring worden de honden die met goed 
gevolg de gezondheidstesten van het  AVLS Verenigingsfokreglement doorlopen hebben, 
aangeboden ter inschrijving in de bijlage G-0 van het NHSB. 
De Raad van Beheer zal de bevinding van de keurmeesters overnemen en na een positief advies in 
beginsel overgaan tot uitgifte van een NHSB Bijl G-0 stamboom; 
Indien het een hond betreft waarvan de afstamming bekend is (dit ter beoordeling van de Selectie 
Commissie) zullen de voorouders vermeld worden op de stamboom waarbij de opmerking ‘niet 
geverifieerd’ zal worden toegevoegd. Indien het een hond betreft waarvan de voorouders niet bekend 
zijn, zal de stamboom geen voorouders vermelden, maar zal de vermelding ‘niet geverifieerd’ op de 
stamboom staan. 
 
 
Procedure 
Een verzoek tot aankeuring moet bij het AVLS secretariaat worden ingediend. 
Uitsluitend na schriftelijke toestemming van de Selectie Commissie mag de hond worden 
voorgebracht op een aankeuringsdag. Na een positieve aankeuring komen de honden in principe in 
het fokprogramma terecht als zij met goed gevolg de gezondheidstesten van het AVLS 
Verenigingsfokreglement doorlopen hebben en de eigenaar heeft aangegeven de hond  daadwerkelijk 
voor de fokkerij in te willen zetten.  
De honden die zijn aangekeurd met een positief advies worden vervolgens op afstamming 
onderzocht. Daartoe wordt DNA afgenomen bij de hond en indien mogelijk bij de veronderstelde 
ouderdieren. De honden die definitief aangekeurd en ingeschreven zijn in de bijlagen mogen alleen 
ingezet worden met een positief fokadvies van de Selectie Commissie. 
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Het AVLS bestuur. 
 
 

 


