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Aanschaf
De Saarlooswolfhond is een hond met een vleugje 
natuur, een hond om helemaal verslaafd aan te raken. 
Maar schaf niet in een impuls een Saarlooswolfhond 
aan. Denk er goed over na. Ga eerst eens kijken bij 
eigenaren of ga mee op een wandeling. Pas dan krijg 
je een goede indruk van deze hond. 

Word lid!
Wil je meehelpen dit bijzondere ras te ondersteunen? 
Word lid! We verwelkomen iedereen die dit zeldzame 
ras in zijn hart heeft gesloten. Kijk op www.avls.nl

De AVLS is erkend door de Raad van beheer op 
Kynologisch Gebied en staat voor een gezonde 
Saarlooswolfhond met een fi jn karakter.
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Samenwerking
Om dit te bereiken, werkt de AVLS nauw samen 
met instituten als de Universiteit van Wageningen en 
Utrecht, de Stichting Zeldzame Huisdierrassen, het 
Centrum voor Genetische Bronnen Nederland en de 
Raad van Beheer op Kynologisch Gebied. 

Uiterlijk
De Saarlooswolfhond vertoont een grote gelijkenis 
met de wolf, zowel in uiterlijk als gedrag. Het is een 
prachtige hond om te zien met een schitterend 
gangwerk. Er zijn drie kleurvariëteiten. De zwartgrijze 
wildkleur, wolfsgrauw, komt het meest voor. Minder 
vaak zien we de bruine wildkleur, die bosbruin wordt 
genoemd. Honden met een (crème)witte vacht kwa-
men vroeger nog wel voor, maar zijn nu zeldzaam.

Fokkerij
De AVLS publiceert alle beschikbare informatie over 
de fokdieren, zodat iedereen die wil fokken een zorg-
vuldige afweging kan maken. De fokkerij is in handen 
van toegewijde liefhebbers. De pups van onze fokkers 
worden in huis opgevoed en goed gesocialiseerd. 

Kwetsbaar
De Saarlooswolfhond heeft een smalle genenpool 
en is daardoor kwetsbaar. De natuur moet het heb-
ben van variatie, niet van gelijkvormigheid. De AVLS 
heeft daarom een uitgebreid plan van aanpak voor 
outcross geschreven. Outcross is het inbrengen van 
nieuw bloed onder gecontroleerde omstandigheden 
om de genenpool van de populatie te verbreden. Het 
karakter, het gedrag en het uiterlijk van het ras worden 
daarbij gewaarborgd. Het plan werd door de leden 
unaniem aangenomen en wordt volledig door de Raad 
van Beheer ondersteund. 

Saarlooswolfhond
De Saarlooswolfhond is in de jaren 30 van de vorige 
eeuw gefokt door Leendert Saarloos (1884-1969) 
en is nu een van de negen erkende Nederlandse 
hondenrassen. Het is een ras voor de echte liefhebber. 
De AVLS behartigt als rasvereniging het welzijn, de 
belangen en het behoud van de Saarlooswolfhond in 
Nederland. Onze fokkerij is gericht op een grote zorg 
en aandacht voor de gezondheid van de honden. 

Behoud van het ras
Het belangrijkste doel is de Saarlooswolfhond voor de 
toekomst te behouden. De generaties na ons willen 
immers ook kunnen genieten van dit prachtige ras. 
De Saarlooswolfhond is onderdeel van het Neder-
lands cultureel erfgoed en dat is een reden temeer 
om het ras te beschermen en in stand te houden. 
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