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INLEIDING 

 

Beste lezer, 

 

Het is met gemengde gevoelens dat we u dit plan voorstellen. Voor de NVSWH is dit een 

zeer grote stap. Het is een wending in een fokbeleid waarin wij als rasvereniging, door 

middel van het gecentraliseerde fokbeleid, ons uiterste best gedaan hebben om de 

Saarlooswolfhond, raszuiver, rastypisch, betrouwbaar én gezond te houden. Daar zijn we 

meer dan behoorlijk in geslaagd en daar zijn we fier op. Naast deze fierheid koesteren we 

echter ook een grote zorg naar de toekomst. We staan aan het beginpunt van een nieuwe 

periode in de fokkerij van de NVSWH: om de Saarlooswolfhond te kunnen behouden in de 

toekomst, dringt zich een nood aan nieuw bloed op. De daartoe te bewandelen weg is 

gedurende vele jaren een zeer moeilijke afweging geweest. Wat zijn goede, verantwoorde 

mogelijkheden? Hoe nemen we onze leden hierin mee? Vinden we hiertoe een voldoende 

breed gedragen draagvlak bij de leden? Vinden we voldoende consensus over het te 

bewandelen traject?  

 

Het was een moeilijk proces. Niet alleen moeilijk omwille van de inhoudelijke discussies, 

maar ook omwille van de ethische - en niet in het minst - de emotionele implicaties. 

Moeilijke processen vragen tijd. Tijd die nodig is om de dialoog aan te gaan. Tijd die nodig 

is om de emoties de kans te geven geuit en verwerkt te worden. Hoewel deze tijd er 

misschien niet echt was, hebben we die toch genomen. Dit om het succes van het 

eindresultaat alle kansen te geven. De tijd van het maken van de fundamentele keuze is 

voorbij. Nu is het tijd om te handelen. 

 

We staan als vereniging voor een enorme klus, die -mogelijk- enkele decennia zal duren. 

De auteurs van dit document, zullen het eindresultaat -mogelijk-  niet meer meemaken. 

Maar zij zullen er wel de aanzet toe gegeven hebben. 

 

Bij het begin van dit grote werk wil ik dan ook alle leden van harte bedanken. Zij toonden 

hun wil hierover van gedachten te wisselen, hun input te geven en te discussiëren. Dit 

bood het bestuur een draagvlak aan om te handelen. De bestuursleden van de NVSWH 

wil ik expliciet feliciteren en bedanken. De vergaderingen en discussies verliepen soms 

stormachtig. De wateren waren soms diep en de bruggen wankel. Maar in gezamenlijk 

overleg, zijn we stap voor stap verder gegaan in dit traject. Dit getuigde van de enorme 

betrokkenheid die getoond en gevoeld wordt naar de Saarlooswolfhond.  

 

De inzet is immers groot: het behoud van de rastypische, betrouwbare én gezonde 

Saarlooswolfhond voor de generaties na ons. 

 

Hoopvol kijkend naar een toekomst met fijne Saarlooswolfhonden zoals wij ze graag zien. 

 

Jan Verbeeck 

voorzitter Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden 

oktober 2017  
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1.  VOORWOORD 

 

De hond zou eerder gedomesticeerd zijn dan welk ander dier dan ook. Aanvankelijk was 

de relatie tussen mens en dier er een van wederzijds voordeel: de eerste honden hielpen 

bij de jacht, waarschuwden bij onraad en bewaakten bijvoorbeeld de kudde terwijl zij 

profiteerden van de etensresten van de mens, een makkelijke buit. De hond werd steeds 

meer geïntegreerd in het leven van de mensen en steeds vaker werd er geselecteerd op 

bepaalde eigenschappen. Dit was het beginpunt van de hondenrassen.  

 

Zo ontstonden er door de jaren heen specifieke jachthonden, trekhonden, waakhonden, 

enzovoort. Hun taak zag men duidelijk terug in het karakter, de lichaamsbouw en de 

specifieke werkdriften. Er ontstonden ook typische gezelschapshonden voor de hogere 

klassen. De hondenrassen die wij kennen zijn een vergevorderd product van de 

“oerrassen”. De rassen zijn vaak vernoemd naar de streek of het land van afkomst, of de 

eigenaar van de kennel, of een fokdoel. 

 

In de maatschappij hadden honden vaak een duidelijk werkdoel en de fokkerij beslissingen 

stonden daarmee in verbinding. Honden die niet de juiste werkeigenschappen vertoonden, 

werden genadeloos uit de genenpool verwijderd en zieke honden werden afgemaakt. 

Inteelt en lijnteelt waren geroemde begrippen om gewenste eigenschappen te bewaren 

en/of te versterken, maar werden tevens een bruikbare methode bevonden om 

ongewenste eigenschappen en gebreken op te sporen en uit te sluiten. “Outcross” werd 

omgeschreven als het combineren van twee dieren binnen de genenpool, die geen 

onderlinge verwantschap hadden in de laatste vier generaties, het zogenaamde verse 

bloed om een lijn of een ras gezond te houden. 

 

Met meer dan 300 verschillende erkende rassen zou er een rashond voor iedereen 

kunnen zijn. Een hond die uitgekozen kan worden, passend naar bij levensbehoeften, met 

een redelijk verwachtingspatroon van vastgelegde erfelijke kenmerken en eigenschappen. 

Niet alleen in lichaamsbouw, maar ook in karakter en gedrag. Doordat de relatie tussen 

mens en hond door de jaren heen veranderde, de hond verloor steeds meer zijn werktaak 

en werd veelal meer kameraad en soms ook statussymbool, kwam de focus in de fokkerij 

soms op andere punten te liggen. Bij sommige rassen en/of fokkers verdween het 

oorspronkelijke doel en de gezondheid van de hond naar de achtergrond en kwam de 

focus meer te liggen op extremen in schoonheidsidealen. Tevens werd door de 

globalisering en het nastreven van schoonheidsidealen een internationale 

kampioenenfokkerij in het leven geroepen. Mensen waren bereid lange afstanden te 

reizen en veel geld te betalen voor die ene reu die een bepaald schoonheidsideaal bezat, 

waardoor overmatige inzet van dieren en verkleining van de genenpool excessieve 

vormen aannamen. Daarnaast ontstond er een fokkerij die inspeelde op het gevoel, met 

daaruit voortvloeiend het ontstaan van de broodfok. Een fokkerij gestoeld op snelle winst, 

waarbij dierenwelzijn compleet naar de achtergrond verdween. 

  



 

Zo ook gebeurde dit met de Duitse Herdershond, een hond ontstaan in Duitsland uit 

verschillende herdershonden die daar actief de kuddes hoedden en bewaakten. Het was 

en is een veelzijdig inzetbare werkhond, die door fok keuzes door de jaren heen, inteelt, 

lijnteelt en selectie vooral in de showlijnen, optisch maar ook op gezondheidsniveau 

behoorlijke veranderingen heeft doorgemaakt. Het waren deze vaak negatieve 

veranderingen die hebben geleid tot de aspiraties tot het ontwikkelen van een gezonde 

werkhond van de heer Saarloos, en daarmee uiteindelijk tot onze Saarlooswolfhond. 

 

In het huidige tijdperk van de fokkerij vindt wederom een ommekeer plaats. Hondenwelzijn 

staat nu voorop, er zijn steeds meer mogelijkheden op het naspeuren en onderzoeken van 

erfelijke gebreken. Duidelijke regelgeving en openheid worden nagestreefd en misstanden 

aan de kaak gesteld. Woorden zoals Fairfok en Verenigings Fok Reglementen (VFR’s) zijn 

begrippen geworden, normen matrixen ontstaan en outcross krijgt een “nieuwe” betekenis 

in een tijdperk waarin stamboeken niet meer keihard dicht gespijkerd zijn. 

 

Een tijdperk van nieuwe kansen, waarbij we teruggaan naar de basisgedachte en de 

kracht van een stamboom en de rashond! Maar ook een tijd van risico’s door een 

mogelijke overregulering, de macht van de algoritmes en het verlies van speelruimte voor 

creativiteit en intuïtie van de fokker.  

 

De kynologie staat voor de uitdaging nieuwe evenwichten te vinden. 
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2. DE GESCHIEDENIS VAN HET RAS 

 

De Saarlooswolfhond is nog een jong ras. De officiële erkenning vond in 1975 plaats en de 

beslissingen en keuzes in deze korte geschiedenis vinden ook vandaag nog hun 

weerklank in de populatie en de keuzemogelijkheden en beperkingen die we hebben met 

betrekking tot fokkerij en gezondheid. Het is derhalve zinvol om stil te staan bij de 

geschiedenis, om zo gesterkt en met een open blik de toekomst tegemoet te kunnen 

treden. 

 

De Saarlooswolfhond is vernoemd naar zijn “schepper”, de heer Leendert Saarloos (1884-

1969). Leendert Saarloos wilde zijn favoriete rashond, de Duitse Herder, verbeteren met 

als doel een ideale huis- en werkhond te fokken zonder de degeneratie fouten van de 

rashond, maar met de kracht en het uithoudingsvermogen van de wolf. Begin jaren dertig 

besloot hij daarom een Duitse Herder te kruisen met een wolf. 

 

Zijn voornaamste selectiecriterium was een dienstbaar karakter, maar al snel werd hij 

geconfronteerd met de natuurlijke voorzichtige aard van de wolf en een “flight over fight” 

reactie die overheerste. Na een aantal jaren experimenteren kwam hij op de gedachte dat 

de honden door hun natuurlijke voorzichtigheid wel eens geschikt konden zijn als 

blindengeleidehond. Na het oprichten van een geleidehondenschool, werden de 

Saarlooswolfhonden op beperkte schaal ingezet als blindengeleidehond. Tegenwoordig, in 

onze drukke maatschappij, zien we de Saarlooswolfhond niet meer in deze functie. We 

kunnen het ras dan ook niet langer classificeren als werkhond.  

 

De Saarlooswolfhond is een echte gezins- of gezelschapshond, met een natuurlijke 

terughoudendheid en een betrouwbaar en aanhankelijk karakter. Het doel van Leendert 

Saarloos om een bijzondere werkhond te fokken is niet gehaald. Wel is hij in staat 

geweest om te komen tot een uniek hondenras dat dicht bij de natuur staat en veel 

natuurlijke eigenschappen nog in zich draagt, eigenschappen die bij veel andere rassen 

reeds lang verdwenen zijn.  

 

Leendert Saarloos wilde graag dat zijn ras erkend werd. In 1942 probeerde hij de 

“Europeesche wolfhond”, zoals hij zijn “ras” genoemd had, erkend te krijgen door de Raad 

van Beheer op Kynologisch Gebied. Dit lukte niet. Pas in 1975, toen Leendert Saarloos al 

overleden was, kreeg zijn ras de langverwachte erkenning. Ere wie ere toekomt: het ras 

werd Saarlooswolfhond genoemd. In 1977 volgde de officiële erkenning door de 

Fédération Cynologique Internationale (FCI). 

 

Over de beginjaren van de fokkerij door Leendert Saarloos is een officiële lezing. 

Daarnaast zijn er onnoemelijk veel theorieën en geruchten. Het archief van de NVSWH en 

materiaal wat daarnaast door derden verzameld is, bevat de nodige hiaten en praktische 

onmogelijkheden, hetgeen een voedingsbodem biedt voor al die theorieën en geruchten . 

Een voorzichtige aanname dat het aantal dieren, zowel wolven als Duitse Herdershonden 
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die gebruikt zijn aan de basis van het ras, breder is dan in de officiële lezing, is zeer 

aannemelijk.  

 

Kenmerkend voor de fokkerij van Leendert Saarloos was dat hij die geheel in eigen hand 

hield en alle honden op zijn naam stonden. Leendert Saarloos fixeerde zich sterk op de 

uitbouw van enkele lijnen die aan een dienstbaar profiel leken te voldoen, bij de 

selectie speelde uiterlijke kenmerken van de honden geen rol. Deze dienstbare lijnen 

ontwikkelde hij verder door onvermijdelijke inteelt, hetgeen leidde tot een versmalling van 

de fokbasis. Volgens overlevering werd in de laatste jaren van de fokkerij door Leendert 

Saarloos, de fokbasis verder versmald doordat nog slechts één reu ingezet werd.  

 

Bij het overlijden van Leendert verviel zijn werk aan zijn echtgenote en dochter; een ras in 

opbouw, een zware verantwoordelijkheid. Na een onrustige tijd, waarin de fokkerij 

terugliep en ook het opleidingsinstituut voor de blindengeleidehonden werd opgeheven, 

vond een gezelschap elkaar door een gedeelde grote liefde voor de Europese wolfhond. 

Dit resulteerde in een hernieuwd streven naar erkenning en het onderbrengen van de 

populatie bij een begeleidende rasvereniging. De Nederlandse Vereniging van 

Saarlooswolfhonden (NVSWH) werd geboren, met in het bestuur de erven van Leendert 

Saarloos. In eerste instantie werd er uitgegaan van een beschikbare populatie van ca. 300 

honden onder de zes jaar. Bij de erkenning van het ras door de Raad van Beheer werden 

echter slechts 80 stambomen afgegeven. Een smalle fok basis, die nog verder versmald 

werd door persoonlijke conflicten. 

 

In 1977 werd de heer Pielanen voorzitter van de NVSWH. Deze beginperiode en de 

kennis en visie van het toenmalige bestuur hebben hun duidelijke impact gehad op de 

vorming van het ras met zijn type en gedrag. Op de ledenvergadering van 1981, na een 

aantal (be)moeilijk(t)e jaren van fok, werd er gekozen voor een, in de kynologie, unieke 

gecentraliseerde fokkerij. De fokkerij kenmerkte zich door broodnodige selectie op 

gezondheid en goed gesocialiseerde honden, om zo de weg naar, niet alleen de 

instandhouding van het ras, maar ook verdere veredeling en homogenisering  in te slaan. 

 

Totstandkoming verschillende populaties en fokbeleid 

 

Zeven honden werden niet geschikt bevonden om ingezet te worden voor deze 

gecentraliseerde fokkerij. Dit leidde tot een breuk met de erven Saarloos en de eigenaren 

van deze en een aantal andere honden. Deze honden vormden de basis van de 

vervolgens opgerichte Leendert Saarloos Stichting en de fokkerij buiten de NVSWH en 

diens gecentraliseerde fokbeleid. Een tweede populatie ontstond. De populaties zijn, met 

enige uitzondering, sinds 1981 van elkaar gescheiden. Een verwantschapsanalyse door 

dr. ir. Marianne Stoop bevestigt twee subpopulaties. De honden binnen de subpopulaties 

zijn meer aan elkaar verwant en er komen andere erfelijke gebreken voor¹. 

 

¹ bron: plan van aanpak, zoals opgesteld door de AVLS. 
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Het type van de populatie van de NVSWH werd naar de geldende rasstandaard veredeld, 

waarbij tevens een strenge selectie werd gehanteerd op zowel gezondheid als gewenste 

karaktereigenschappen. De allegaar aan Europese wolfhonden werd samengesmeed tot 

het ras de Saarlooswolfhond. De rol van de reu Timber van de Kilstroom moet daarin ook 

zeker vernoemd worden. Deze reu is met zes dekkingen tussen 1977 en 1983 “de popular 

sire” van de NVSWH en heeft de basis gelegd voor het type, de gezondheid en het 

karakter van onze Saarlooswolfhond vandaag de dag. De NVSWH neemt tot op heden in 

principe enkel honden gefokt binnen het gecentraliseerde fokbeleid in de fokplanning op. 

 

Tegelijkertijd is in de populatie buiten het gecentraliseerde fokbeleid van de NVSWH 

diversiteit in type en karakter ontstaan, men kan sterk de invloeden terugzien van een 

drietal reuen, te weten: Skrim av Seppalaska, Quick en Zazi Zen Daoina Sidhe. In deze 

subpopulatie is het ondoenlijk nog een hond te vinden waarin niet een van deze dieren als 

voorvader te bestempelen is, hoewel hier door verschillende fokkers driftig naar wordt 

gezocht. 

 

In 2002 werd, zonder goedkeuring van het bestuur van de NVSWH, een reu uit de 

NVSWH-populatie ingezet voor de fokkerij buiten het gecentraliseerde fokbeleid, te weten 

Lycaenops Lupus Ljarkow. In 2006 volgde een teef: Solo van de Scheldeschorre. In de 

daarop volgende jaren volgden nog enkele honden, te weten Tunka Troy Timberly, 

Blizzard, Honehe, Whitefang's Arusha Ishani of Angou Loup’s Mountain, Lajolie van de 

Wolfsdreuvnik en Mithera Milenka Mitagnarok. Van laatstgenoemde is, onder frauduleuze 

omstandigheden, een nest geboren, waarvan de pups uiteindelijk zonder stambomen 

verkocht zijn. De nakomelingen van deze NVSWH honden vertonen een type wat dat van 

de NVSWH nader komt en veel van de nakomelingen worden wederom bewust met elkaar 

gecombineerd. 

 

In juni 2012 vond er een bestuursverandering plaats bij de NVSWH. Frits Pielanen verliet 

niet alleen zijn positie binnen het bestuur, maar keerde ook de NVSWH de rug toe. Met 

het vertrek van de familie Pielanen (niet alleen Frits maar ook zijn vrouw Diny is van grote 

waarde geweest voor de Saarlooswolfhond), vond er ook een breuk plaats tussen enkele 

liefhebbers en de NVSWH. De fokkerij kreeg een gevoelige knauw. Binnen een 

gecentraliseerd fokbeleid en een niet commercieel gedreven fok is elke hond waardevol 

voor de toekomstige generaties. Er wordt namelijk niet vraaggestuurd, maar populatie 

gericht gefokt. Vallen er dan fokdieren weg uit de populatie kan dit leiden tot een terugval 

in het aantal nesten.  

 

Het fokproject van de heer Saarloos en de Saarlooswolfhond hebben de gemoederen in 

de kynologie reeds sinds de beginjaren beroerd. Er waren en zijn voor- en tegenstanders 

van deze creatie. Voor de twijfelaars is het een moeilijk benaderbare, mysterieuze, 

verleidelijke, grote hond, voor de tegenstanders een overbodig, niet aangepast, niet 

sociaal, “angstig” en onbruikbaar dier. De rastypische terughoudendheid en het vleugje 

natuur maken hem dan ook niet tot een hond die tot de gemakkelijkste gerekend kan 

worden. Voor de liefhebber is het juist een ongelooflijk boeiende eigenzinnige kameraad  
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om samen mee te leven. Een avontuurlijke brok natuur in deze moderne tijd, een 

schitterende verschijning die adel en kracht combineert aan sobere efficiëntie en 

elegantie, optimaal beschreven in de rasstandaard. 

 

Ook de keuze voor een gecentraliseerd fokbeleid is een keuze geweest die voor veel 

liefhebbers als broodnodig werd en wordt gezien, maar één die bij tegenstanders soms op 

onbegrip en vraagtekens stuit.  

 

De NVSWH is trots op haar fokprogramma en haar geëngageerde leden. Samen geven 

wij het fokbeleid vorm en dragen dit uit. Samen streven wij naar een gezonde, rastypische 

Saarlooswolfhond, zoals in de rasstandaard beschreven. Anderen kunnen hun gading 

vinden bij de vele andere, al dan niet FCI erkende, rasverenigingen voor de 

Saarlooswolfhonden of de vele andere fantastische en schitterende hondenrassen, wel of 

niet FCI erkend, die door menselijke selectie zijn ontstaan. 
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3. BESCHRIJVING VAN HET RAS EN HET BEOOGDE DOEL VAN DE FOKKERIJ 

 

 3.1. rasbeschrijving 

 

De Saarlooswolfhond: Een unieke hond, een kameraad, een bijzondere ervaring, een 

buitengewone rashond. 

 

De rasstandaard zegt van de Saarlooswolfhond: De Saarlooswolfhond is een krachtige, 

harmonisch gebouwde hond die in uiterlijk, lichaamsbouw en gangwerk doet denken aan 

een wolf. Ook het karakter is des wolfs: een oplettende, voorzichtige hond, zeer 

aanhankelijk tegenover zijn “roedel”, gereserveerd tegenover vreemden en in onbekende 

omstandigheden. 

 

Deze omschrijving geeft weer hoe speciaal de Saarlooswolfhond is. Een onvermoeibare 

“draver” vanwege zijn wolfachtige, energiezuinige gangwerk. Zijn sterke sociale binding 

met zijn “roedel” maakt hem tot een schitterende familiehond. Door zijn opvallende 

persoonlijkheid wordt deze hond méér dan zomaar de hond van het gezin: hij wordt een 

echt gezinslid. 

 

Door zijn trotse, naar het eigenzinnige neigende, aard vraagt hij er om als individu in het 

gezin aanvaard en gerespecteerd te worden. Slaafse gehoorzaamheid is hem onbekend. 

Hij maakt zelf zijn afwegingen. Dat onafhankelijke, zelfstandige en nogal eigenwijze, 

maakt dat hij over het algemeen géén hond is die hoog scoort bij 

gehoorzaamheidstrainingen. Het is ook geen hond die eindeloos balletjes voor zijn baas 

ophaalt. Dat vindt hij echt zinloos. 

 

De Saarlooswolfhond is trouw en aanhankelijk. Het liefst bij zijn roedel, zijn gezin. Hij 

hecht sterk aan contact met zijn huisgenoten en vindt het meestal niet fijn om alleen 

gelaten te worden. De Saarlooswolfhond is geen hond voor iedereen en niet geschikt voor 

kennelhouding! 

 

 3.2. rasvereniging 

 

De Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden (NVSWH) is een rasvereniging die 

de belangen van de Saarlooswolfhond behartigt. Haar doel is, door ethisch verantwoorde 

fokkerij, dit unieke ras in stand te houden. Daarbij geeft de NVSWH de hoogste prioriteit 

aan gezondheid, betrouwbaarheid en rastypische eigenschappen (rasstandaard) van de 

Saarlooswolfhond. Het enige middel om dit langjarig te realiseren is samenwerking. 

 

Als rasvereniging maken we ons echter wel zorgen over het gebrek aan kennis van de 

correcte verschijningsvorm zoals beschreven in de rasstandaard. De Saarlooswolfhond is 

immers niet zomaar één of ander wolfachtig ogend hondenras met een wat 

terughoudende en eigenzinnige aard. Neen, de Saarlooswolfhond is een hond die moet 

voldoen aan de standaard zoals erkend binnen de Raad van Beheer op Kynologisch  
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gebied in Nederland en de Fédération Cynologique Internationale (FCI). Fokkers en 

rasverenigingen moeten de standaard als uitgangspunt en streefdoel nemen. 

Internationale en nationale keurmeesters moeten hun uiterste best doen om de standaard 

tot in de fijnste onderdelen van dit ras goed te begrijpen, zodat ze op een gedegen wijze 

hun oordeel kunnen vellen. 

 

Dat er naast de rasstandaard en het uiterlijk van dit ras nog andere wezenlijke facetten de 

fokkerij bepalen staat natuurlijk buiten kijf. Gezondheid, verwantschap, gedrag en 

persoonlijkheid zijn zeer belangrijke selectiecriteria. We moeten blijven waken dat we hoe 

dan ook een Saarlooswolfhond fokken die deze naam waardig is. Nu en in de toekomst. 

 

De NVSWH kiest voor een toekomstgerichte fokkerij, waarbij leden zich scharen achter 

het unieke gecentraliseerde fokbeleid en het bestuur samen met hen de drijvende kracht 

vormt in de fokkerij. De fokkerij is ras dienend en niet fokker gericht. Elke hond is in een 

dergelijk fokbeleid evenveel waard, de NVSWH is wars van kampioenenfokkerij en 

dergelijke. Dit toont zich ook in de afspraken die leden maken op een ALV en steeds weer 

bekrachtigen. De leden van de NVSWH kunnen vertrouwen op duidelijke regels rondom 

fokkerij, verkoopprijzen van pups en dekgelden, zoals deze overeengekomen en 

vastgesteld zijn op de jaarlijkse algemene ledenvergadering. 

 

 3.3. centraal fokbeleid 

 

Op de ledenvergadering van 1981 werd er, een unicum in de kynologie, unaniem door de 

leden gekozen voor een gecentraliseerd fokbeleid. Ook in de huidige tijd is het begeleiden 

en sturen van de fokkerij door middel van een centraal fokbeleid nog één van de 

kenmerkende pijlers van de NVSWH. Het gecentraliseerde fokbeleid werd toentertijd 

ondersteund door de volgende regelgeving: 

 

 Iedere hond die voor de fokkerij wordt ingezet, moet kerngezond zijn en goed 

gesocialiseerd. 

 De eigenaar van een fokdier is zelf verantwoordelijk voor later opduikende 

genetische afwijkingen. 

 De NVSWH verplicht preventief onderzoek op heupdysplasie en spondylose en zal 

datgene toevoegen dat zich ooit als ongewenste genetische factor voordoet. 

 Er komt een fonds voor HD-onderzoek. Van de aankoopprijs van elke pup wordt 

een bedrag gereserveerd voor kosten gemaakt voor medisch (voor)onderzoek in 

het kader van de fokkerij en aan de eigenaar/verzorger terugbetaald. 

 De pup aankoopprijs wordt van jaar tot jaar vastgesteld door de NVSWH. 

 Een pup wordt door de NVSWH bemiddeld bij personen die een lidmaatschap zijn 

aangegaan. 

 Er wordt hulp aangeboden bij dekking en geboorte. 

 Genomen besluiten worden vastgelegd in een koper/fokker overeenkomst.  
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In grote lijnen vormen deze regels uit 1981 nog steeds een basis voor de huidige 

gecentraliseerde fokkerij. De regelgeving en kaders zijn echter door de tijd verfijnd en 

aangepast, waarbij nu communicatie en consensus een veel centralere rol spelen en de 

basisregels voor de fokkerij mede zijn vastgelegd in het door de Raad van Beheer 

goedgekeurde Verenigings Fok Reglement (VFR)¹. 

 

Het unieke gecentraliseerde fokbeleid kenmerkt zich door een gezamenlijke visie op de 

fokkerij, waarbinnen alle leden hun verantwoordelijkheid nemen voor de toekomstgerichte 

fokkerij en populatiebeheer. Gezamenlijk zetten wij ons in voor het grotere belang: een 

gezonde, betrouwbare en rastypische Saarlooswolfhond. De fokkerij bij de NVSWH is een 

samenspel tussen diverse betrokkenen: de eigenaren van de moederhond, de eigenaren 

van de vaderhond, kenners van het ras en het bestuur van de vereniging. Gekeken wordt 

naar afstamming, gezondheid, rastypische kenmerken en karakter van de honden. In 

gezamenlijk overleg wordt, in consensus, een combinatie tussen een reu en teef bepaald. 

Een weloverwogen toekomstgerichte fokkerij, waarbij het belang van het ras voorop staat.  

 

Voor dit beleid is heel bewust gekozen. De populatie van Saarlooswolfhonden is namelijk 

beperkt. Door de beperkte fokpopulatie is elke Saarlooswolfhond zeer kostbaar voor het 

voortbestaan van het ras. Zonder samenwerking is er geen toekomst voor het ras. Binnen 

het huidige beleid van de NVSWH wordt, naast de stimulatie van de fok binnen het 

gecentraliseerd fokbeleid, gestreefd naar een betere bekendheid van en met het ras en 

een verbetering van de communicatie en samenwerking met en tussen de verschillende 

rasverenigingen. Oogmerk hierin is het op positieve wijze verder ontwikkelen van de 

populatie en rastypische eigenschappen te bewaken en waarborgen. 

 

Een gecentraliseerde fokkerij, en daaruit voortvloeiende gecentraliseerde pupbemiddeling, 

is breder dan enkel regelgeving en besluitvorming omtrent de fokkerij. Het biedt een 

vangnet, steunpunt en vraagbaak voor liefhebbers van het ras. Liefhebbers die een nestje 

willen fokken kunnen erop vertrouwen dat zij elke stap van het traject begeleiding en 

raadgeving kunnen vinden in het bestuur. Dit kan al beginnen bij de pup keuze en 

ondersteuning bij communicatie met de Raad van Beheer bij bijvoorbeeld aanvragen van 

kennelnaam e.d. De ondersteuning behelst kennisdeling en wordt voortgezet met de 

begeleiding tijdens de aanloop naar de vruchtbare en dekrijpe periode en de dekking, 

alsmede de geboorte en groei van de pups tot de leeftijd waarop ze naar de nieuwe 

eigenaren gaan. Tevens adviseert en begeleidt de NVSWH bij de noodzakelijke 

gezondheidsonderzoeken voor de honden. Een liefhebber vindt ook zijn zekerheid in 

duidelijke afspraken rondom vergoedingen en een populatie gerichte fokkerij, waarbij 

kennis van de populatie (opbouw, gezondheid en type) gebaseerd is op feitelijkheden en 

een open communicatie tussen het bestuur van de NVSWH, haar leden en fokkers. 

 

¹ bijlage: 8.1 Verenigings Fok Reglement (VFR) 
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In de huidige koopovereenkomst wordt afspraken tussen de NVSWH, de eigenaar van de 

teef(fokker) en de pupkoper opgenomen. Deze afspraken behelzen toekomstige fokkerij, 

afspraken omtrent het houden en verzorgen van de Saarlooswolfhond en de afspraken 

betreffende de hulp die de vereniging zal bieden, mochten er onverhoopt problemen 

ontstaan van welke aard dan ook. Dit beslaat verder ook alle regels die we gezamenlijk 

met de leden afgesproken hebben rondom de gezondheidsonderzoeken, de fokkerij en de 

geldelijke verplichtingen en tegemoetkomingen. 

 

Op de ledenvergadering van 2016 heeft het bestuur samen met de leden het 

gecentraliseerde fokbeleid en de missie van de NVSWH geactualiseerd en de 

aandachtspunten in de huidige fokkerij uitgesproken. De leden spraken zich unaniem uit 

voor de handhaving van het centrale fokbeleid en gaven het vertrouwen aan het bestuur. 

Op de BALV van 2016, waarin de basis voor het plan van aanpak voorgelegd werd aan de 

leden, alsmede ook op de ALV van 2017, spraken de leden zich hernieuwd unaniem uit 

voor de gecentraliseerde fokkerij. Het vertrouwen in het bestuur werd bekrachtigd met een 

mandaat tot handelen inzake out-en sidecross. Lidmaatschap van de NVSWH staat gelijk 

aan een consensus met betrekking tot de visie en missie in de grote lijnen 

 (zie afbeelding 1.). 

 

 3.4. centrale pupbemiddeling 

 

Een aanvraag voor een pup loopt via de pupbemiddeling van de rasvereniging. De 

vereniging brengt de leden (fokker en toekomstige eigenaar) met elkaar in contact. De 

pupbemiddeling van de vereniging neemt de fokker veel zorgen uit handen. Hij of zij hoeft 

zich geen zorgen te maken of er voldoende geschikte toekomstige eigenaren voor de pups 

zijn. Op één centrale plaats worden vraag en aanbod bij elkaar gebracht. Een belangrijke 

andere reden is dat de rasvereniging op deze manier de toekomstige fokkerij kan 

stimuleren en dienen. Allereerst zoeken we naar potentiële pupkopers waar de hond een 

fantastisch leven krijgt en daarnaast vinden we het belangrijk dat de eigenaren van de 

honden het beleid van de NVSWH onderschrijven. Die eigenaren zijn samen met hun 

honden namelijk van groot belang voor het voortbestaan van het ras. 
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 afbeelding 1.: een schematische weergave van het gecentraliseerde fokbeleid  
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4. STAND VAN ZAKEN 

 

De NVSWH is als rasvereniging verantwoordelijk voor het welzijn van de 

Saarlooswolfhond. Tevens voelt zij zich als eerste en oudste rasvereniging van de 

Saarlooswolfhond in het oorsprongsland verplicht de toekomst van de rastypische en 

gezonde Saarlooswolfhond te helpen waarborgen, niet alleen in Nederland maar ook 

grensoverschrijdend. De geschiedenis laat zien, dat het officieel geregistreerde aantal 

founding animals beperkt is. Bij de erkenning zijn veel potentiële dieren niet in het 

stamboek opgenomen, maar ook daarvoor was de genetische basis al smal. Het 

stamboek is vanaf de erkenning van het ras tot 2012 gesloten geweest. Sinds 2012 is het 

stamboek van de Saarlooswolfhond geopend. Dit naar aanleiding van een Plan van 

Aanpak inzake outcross van onze zustervereniging de AVLS¹ 

 

De NVSWH heeft zich middels het gecentraliseerde fokbeleid ingezet de inteelt zoveel 

mogelijk te beperken (zie overzicht toename inteelt). Bij de fokkerij staat het populatie 

welzijn voorop, waarbij het streven is, in goed overleg met de betrokken eigenaren, tot de 

best mogelijke combinaties te komen. Hierbij zijn gezondheid en een sociaal rastypisch 

karakter altijd zwaarwegende selectiecriteria geweest. Door de in het verleden 

gehanteerde strenge selectiecriteria en de toekomstgerichte fokkerij van het 

gecentraliseerd fokbeleid kunnen we, ondanks de relatief hoge inteelt, nog spreken van 

een gezonde rastypische Saarlooswolfhond. We stevenen echter op een genetische 

bottleneck af. Mede door de mathematisch hoge inteelt en de door de FCI opgelegde 

inteeltbeperkingen zullen de combinatiemogelijkheden in de toekomst nog geringer 

worden. Binnen deze kaders is de huidige populatie te smal.  

 

Tevens kunnen we de waakzaamheid ten opzichte van de gezondheid niet laten vieren. 

Elk dier is in theorie drager van vijf (al dan niet ernstige, erfelijke) afwijkingen. Door een 

gesloten stamboek, inteelt en selectie komen bepaalde genenpakketten vaker voor en 

verliezen we diversiteit. Het is een kwestie van tijd, dat wij in onze populatie 

geconfronteerd gaan worden met de gezondheidseffecten van de hoge mate van 

verwantschap, die zonder ingrijpen niet te kenteren zijn. Niettegenstaande deze 

theoretische opbouw kunnen wij wél nog dagelijks vaststellen dat de Saarlooswolfhond, 

binnen de door de NVSWH beheerde populatie, nog steeds een gezonde hond is. 

 

Om een helder beeld van de populatie te krijgen zullen wij ons niet beperken tot enkel de 

cijfers van de populatie gefokt binnen het gecentraliseerde fokbeleid van de NVSWH. Wij 

zien ons verplicht de gehele populatie Saarlooswolfhonden met FCI erkende stamboom in 

ogenschouw te nemen, om daarmee de keuzes, afwegingen en mogelijkheden met 

betrekking tot de fokkerij inzichtelijk te maken. 

 

 

¹ opgericht in 2007 en lid van de Raad van Beheer sinds 2010 
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4.1. populatie ontwikkeling 

 

Algemene cijfers: Een momentopname van een openbare, niet aan FCI of rasverenigingen 

gelieerde database geeft ons op 13-04-2017 het beeld van 83 plaatsbare pups, 23 

volwassen 

honden te herplaatsen en drie te verwachten nesten. Eén van de tekenen van de 

vogelvlucht die de fokkerij van de Saarlooswolfhond heeft genomen. Een korte analyse 

leert ons dat de fokkerij in Nederland cijfermatig voorbijgestreefd wordt door de fokkerij in 

Frankrijk en Duitsland, die al sinds 2000 stabiel steeds meer Saarlooswolfhonden 

produceert. Ook Italië, Tsjechië, Finland en in mindere mate Noorwegen dragen aan een 

duidelijke gestage groei bij. 

(zie afbeelding 2. en 3.) 

 

 afbeelding 2.: pups geboren per land 1981- eind 2016 

populatie ontwikkeling: de fokkerij in Nederland wordt cijfermatig voorbij gestreefd door de fokkerij 

buiten Nederland. Aantallen van de twee grootste landen met betrekking tot de Saarlooswolfhonden 

fokkerij: Frankrijk en Nederland ongeveer 1800 honden geboren tussen 1981 en eind 2016  

  

NEDERLAND 35%

FRANKRIJK 33%

DUITSLAND 14%

FINLAND 4%

CZECH REPUBLIC 4%

ITALIË 3% BELGIË 3%

NOORWEGEN 1%
OVERIGE  3%
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 afbeelding 3.: pups geboren per decennium 1950- eind 2016 

populatie ontwikkeling: na een dip ontwikkelt de populatie zich in een vogelvlucht een verdubbeling 

per decennium tekent zich af  
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 4.1.1. populatie 1- Honden gefokt door leden van  NVSWH (binnen en buiten 

Nederland) 

 

Het gemiddeld aantal geboren pups per decennium laat een dip zien na 2010. Een 

populatie gerichte fokkerij kan kwetsbaar zijn en elk fokdier is waardevol. De NVSWH zal 

in haar toekomstig fokbeleid op verschillende vlakken er zorg voor dragen 

omstandigheden die in deze dip hebben meegespeeld snel te signaleren en waar mogelijk 

te vermijden. Met het oog op gecontinueerde fokkerij mogelijkheden zal zij eerder 

daadkrachtig ingrijpen en maatregelen nemen. Het verleden laat zien, dat met een 

gedegen fokbeleid en visie een dip, zoals ook waarneembaar was in 1970-1980, op een 

correcte manier gekeerd kan worden 

(zie afbeelding 4.) 

 

 afbeelding 4.: NVSWH pups geboren per decennium 

populatie 1 NVSWH een dip, zoals waarneembaar in 1970-1980 kan gekeerd worden 
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Over de gehele linie genomen zorgt 25% van de populatie voor nakomelingen. Een 

analyse van de fokkerij vanaf 1990 toont dat 29% van de teven en 21% van de reuen voor 

de fokkerij wordt ingezet. Een gemiddelde dekreu brengt 2,2 nest voort, per teef die 

ingezet wordt ligt dit bij 1,34 nest. 

 

De gemiddelde inteeltgraad per jaar laat in de beginjaren (1966-1982) een behoorlijke 

stijging zien. De laatste periode van deze fokkerij stond in het teken van homogenisering 

naar de rasstandaard, mede met de inzet van Timber van de Kilstroom binnen directe lijn- 

en inteeltcombinaties (1975 tot 1983). De vervolgjaren laten een fokkerij zien waarin de 

stijging van de inteeltgraad minimaal wordt gehouden (zie afbeelding 5. - 5.1.). 

 

Ondanks de relatief hoge inteeltgraad kunnen we nog spreken van een gezonde rashond 

die hoge leeftijden behaald. Bij een doorrekening van de leeftijd ten tijde van overlijden 

tussen 2010-2017 

komen we uit op 

een gemiddelde 

leeftijd van ruim 

12,5 jaar. 23 

honden werden 

ouder dan 14 jaar, 

waarvan zes zelfs 

ouder dan 15 jaar. 

Acht stierven op 

een leeftijd jonger 

dan tien jaar.   

TIMBER VAN DE KILSTROOM 
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 afbeelding 5.: gemiddelde inteelt coëfficiënt 

populatie 1 NVSWH 
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 afbeelding 5.1.: inteelttoename NVSWH 

populatie 1 NVSWH: na een homogenisering met directe lijn inteelt combinaties, wordt de stijging 

van de inteelt minimaal gehouden 
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 4.1.2. populatie 2 – fokkerij niet-leden van de NVSWH (binnen- en buitenland) 

 

Sinds 1980 heeft de fokkerij buiten het gecentraliseerde fokbeleid een vogelvlucht 

genomen. 

Waar de fokkerij in Nederland als geheel licht leek terug te lopen, werd dit opgepakt in 

landen als Duitsland en Frankrijk en kunnen we nu een groei waarnemen in Tsjechië, Italië 

en Finland.  

 

In het eerste kwartaal van 2017 zijn er al 108 Saarlooswolfhonden geboren.  

Kijkend naar het gemiddelde aantal geboren pups per jaar kunnen we per decennium een 

verdubbeling waarnemen (zie afbeelding 3.). 

 

 afbeelding 3.: pups geboren per decennium 1950- eind 2016 

populatie ontwikkeling: na een dip ontwikkelt de populatie zich in een vogelvlucht een verdubbeling 

per decennium tekent zich af  

  

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

< 1950 1950-1960 1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2010 2010 >



 

SAARLOOSWOLFHOND, een kijk op het heden, een blik op de toekomst 

 

 

20 

-0,05

0

0,05

0,1

0,15

1
1986 -1991 1991 - 1996 1996 - 2001 2001 -2006 2006 - 2010

Door te beperkte nationale regelgeving en het ontbreken van grensoverschrijdende 

regelgeving, komen er geregeld nog Saarlooswolfhonden (zowel reuen als teven) voor met 

een aantal nesten dat zowel het VFR van de AVLS als van de NVSWH ver overschrijdt. 

De reu met de meeste nakomelingen heeft 78 nakomelingen verwekt (14 nesten verdeeld 

over 2 teven van 2003 - 2010), een andere reu heeft, tot hij geëuthanaseerd werd op 7 

jarige leeftijd, 72 nakomelingen in 16 nesten verwekt (2004-2009). De teef met de meeste 

nakomelingen heeft in totaal 64 pups geworpen, uit 8 nesten (2003-2010). Een populatie 

analyse toont dat 21% van de teven en 19% van de reuen wordt ingezet voor de fokkerij. 

Een gemiddelde teef die voor de fokkerij ingezet is, brengt 1.89 nest voort. 

 

Uit onderzoek door externe experts voor de ALVS blijkt op basis van de stamboom 

gegevens een grote toename van het inteeltpercentage in de jaren 1986 tot 2001, met een 

daarmee samenhangende toename van erfelijke problemen (zie afbeelding 6.¹).  

 

 afbeelding 6.: inteelt percentage¹  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

populatie 2: uit onderzoek door externe experts voor de ALVS blijkt op basis van de stamboom 

gegevens een grote toename van het inteeltpercentage in de jaren 1986 tot 2001, met een 

daarmee samenhangende toename van erfelijke problemen 

 

¹ bron: plan van aanpak AVLS 
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 4.2. gezondheid 

 

Het ligt voor de hand om kleine nesten en leeg blijvende teven te noemen, hierbij 
denkende aan de gevolgen van een mogelijke inteeltdepressie. Bij deze voor de hand 
liggende gevolgtrekkingen van inteeltdepressie moeten we echter ook onze aandacht 
leggen bij het wezen van de Saarlooswolfhond. Een analyse door dr. ir. Marianne Stoop 
concludeert dat er andere afwijkingen voorkomen binnen de twee subpopulaties.¹ 
 

 4.2.1. populatie 1- Honden gefokt door leden van  NVSWH (binnen en buiten 

Nederland) 

 

Analyse van de nestgrootte toont ons dat het gemiddelde aantal pups per nest varieert 

tussen, afgerond, vier en zes pups (zie afbeelding 7.). Alleen de eerste jaren van de 

fokkerij lijken getekend door kleine nesten, wat mogelijk meer te wijten kan zijn aan een nu 

niet meer ethisch geaccepteerde vorm van selectie en mogelijk slechte stamboekhouding 

dan aan een daadwerkelijk laag aantal levend geboren pups. Mogelijk speelt een mindere 

veterinaire zorg en ontwikkeling uit die tijd ook een rol. 

 

 afbeelding 7.: NVSWH gemiddelde aantal pups per nest per decennium 1950- eind 2016, 

populaie NVSWH het gemiddelde aantal pups per nest varieert tussen, afgerond vier en zes pups  
 

¹ bron: Plan van Aanpak AVLS 
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Echter, we spreken hier over een ras wat nog dichtbij de natuur lijkt te staan, een 

terughoudend ras, wat erg roedel gevoelig is. We hebben kunnen waarnemen dat teven 

meestal slechts één maal per jaar loops worden, soms met gespleten en stille loopsheden. 

Tevens kunnen teven, reuen trouw tonen en laten dominante teven zich niet dekken door 

een minder dominante reu. Indien een teef met meerdere honden samen leeft en zij niet 

ranghoogste is, wordt een teef soms NIET loops, verloopt de loopsheid niet volgens het 

boekje of worden pups gereabsorbeerd tijdens de dracht. Laatstgenoemde effecten 

kunnen bij dergelijke gevoelige en “natuurlijke” honden ook getriggerd worden door een 

onrustige situatie of zelfs al een mogelijke verandering in de dagelijkse patronen.  

 

Kort na de erkenning van het ras waren er tekenen dat spondylose vaker dan incidenteel 

voorkwam en mogelijk kon worden aangeduid als een erfelijk probleem binnen het ras. 

Door een gedegen fokbeleid, strenge controle en selectie kunnen we nu zeggen dat 

spondylose geen probleem meer is dat de populatie erfelijk belast. 

 

Sinds de jaren negentig is er binnen het gecentraliseerde fokbeleid veel aandacht besteed 

aan het incidenteel voorkomen van een klinisch vastgesteld afwijkend netvliesbeeld. Bij 

oogspiegeling is een reflectie op het netvlies zichtbaar, hetgeen op het formulier wordt 

aangegeven als ‘PRA voorlopig niet vrij’ en incidenteel als ‘PRA niet vrij’. De NVSWH 

monitort deze honden en werkt mee aan een onderzoek in onder andere Bochum en heeft 

daar de ogen ter beschikking gesteld van meerdere overleden honden voor onderzoek, 

alsmede tientallen bloedmonsters. (zowel klinisch vrij als met klinische vastgestelde 

netvliesverandering). We kunnen vaststellen dat de honden die ‘voorlopig niet vrij’, of’ niet 

vrij’ gekregen hebben, meestal een zeer statisch klinisch beeld geven, waarbij van 

degeneratieve aspecten  - los van de voortschrijdende leeftijd – geen sprake is. Alle dieren 

die voor de fokkerij ingezet worden, worden volgens de regels van het VFR gespiegeld. 

Tevens streven wij ernaar alle dieren binnen onze populatie te controleren, doch niet voor 

de leeftijd van 22 maanden is bereikt en tot een leeftijd van 72 maanden. 

 

Daarnaast worden er binnen de populatie enkele andere gezondheidsproblemen 

incidenteel waargenomen. Deze afwijkingen worden gemonitord, in kaart gebracht en bij 

het maken van fokcombinaties wordt hiermee rekening gehouden. Het gaat hier om: 

 

 Een (milde) vorm van epilepsie (geen euthanasie gronden en honden behalen 

hoge leeftijd). 

 Incidenteel Patella Luxatie.  

 Incidenteel vormen van kanker (vanaf achtste/negende levensjaar). 

 

Bij zowel kanker als epilepsie kunnen omgevings- en levensomstandigheden en een 

mogelijke inteeltdepressie een onderliggende rol spelen. De NVSWH wil zeker de 

mogelijkheid van een erfelijke factor niet uitsluiten en houdt hier terdege rekening mee 

betreffende fokkeuzes. 
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Alle dieren, binnen de populatie van de NVSWH, die getest zijn op Degeneratieve 

Myelopathie (DM) en Hypofysaire Dwerggroei, een representatieve steekproef, zijn van 

beide aandoeningen vrij. Er zijn geen dragers of lijders aangetroffen. Bij sommige oudere 

honden die een verzwakking van de achterhand toonden op een hogere leeftijd, is, om 

deze afwijking uit te sluiten, een genetische test uitgevoerd. We kunnen met grote 

zekerheid zeggen dat in onze populatie deze afwijkingen niet voorkomen, maar blijven 

alert! 

 

 4.2.2. populatie 2 

 

Afwijkingen zoals Degeneratieve Myelopathie (DM) en Hypofysaire Dwerggroei zijn ernstig 

verspreid over de populatie, maar door de mogelijkheden die genetische testen en een 

goed fokbeleid bieden, zijn deze afwijkingen in te dammen en hoeft in theorie geen hond 

meer ten slachtoffer te vallen aan deze ernstige aandoeningen. 

 

Aanvullend proberen wij hier een overzicht aan te bieden van de afwijkingen die in zo een 

mate voorkomen, dat erfelijkheid aannemelijk of bewijsbaar is. Incidenten vragen om 

monitoring, maar zijn niet direct een fokkerij bezwarende last. 

  

 PRA - enerzijds een “klassieke” vorm, met langzaam vorderende degeneratieve 

kenmerken. Anderzijds een extreme vorm, waarbij honden op een leeftijd van rond 

de vier jaar bijna geheel blind zijn en vaak ook andere lichamelijke problemen 

ondervinden, hierbij wordt aan bijvoorbeeld Neuronale Ceroid Lipofuscinose 

gedacht. 

 Cataract 

 Elleboogdysplasie (ED) 

 Epilepsie/Episodes en attaques die gecategoriseerd kunnen worden als epilepsie, 

met grond tot medicatie en helaas ook op jonge leeftijd euthanasie. 

 Distichiasis 

 Exocriene Pancreas Insufficiëntie (EPI) 

 Vormen van kanker (agressief en ook op jonge leeftijd). 

 Patella Luxatie 

 Schildklier aandoeningen 

 Pupsterfte door vermoedelijk skelet gerelateerde afwijkingen (hartproblemen, geen 

anus, open verhemelte e.d.). 

 

Tevens kunnen er vermeerderd opmerkingen waargenomen worden bij de uitslagen van 

oogonderzoeken waaronder o.a. RD multifocaal niet vrij, Cornea Dystrofie/cholesterol 

neerslag en lokale degeneratie plekjes. Bij problemen zoals auto immuun aandoeningen, 

huidproblemen, jeuk en kanker kunnen omgevingsfactoren en ook een mogelijke 

inteeltdepressie een onderliggende rol spelen. Ook hier is waakzaamheid geboden. 
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 4.3. look - a – likes 

 

Er zijn een groot aantal andere niet erkende rassen en/of wolfachtige honden die op 

eerste blik het type van de Saarlooswolfhond lijken te benaderen, en daarmee mogelijke, 

voor de hand liggende, outcross partners zouden kunnen zijn. Wij zullen deze kort 

aanstippen, maar een complete analyse is niet eenvoudig, omdat er door het ontbreken 

van erkenning veel wild fok is en gezondheidsproblemen niet goed in kaart zijn gebracht. 

Tevens geldt dat de diversiteit zeer groot is, niet alleen in uiterlijke kenmerken, maar ook 

in gedragskenmerken. Op dit moment bestaat er voor de NVSWH geen aanleiding deze 

rassen direct aan te merken als potentiële outcrosspartner. De (mogelijke erfelijke basis 

en/of) gezondheid van een individuele hond en het karakter zijn zwaarderwegend als het 

behoren tot een “nieuw“ ras.   

 

 Tamaskan:  

Vindt zijn oorsprong in o.a. de SWH en de TWH, de populatie is smal, de verwantschap 

voor een ras in opbouw al hoog en het stamboek is nog geopend. Door de rassen die 

gebruikt zijn in de opbouw van het ras Tamaskan, zijn er wel gezondheidstesten die 

verplicht zijn. Dit zijn HD, ED en DM. Daarnaast zijn er ook fokkers die dwerggroei test 

doen en de ECVO (ogen test).  Er zijn meldingen van Cryptorchidie, Epilepsie, DM dragers 

en Addison’s Disease. Afwijkingen die eerder vaker, dan incidenteel voorkomen. 

 

 Northern Inuit:  

Een wolfachtig ras, wat zijn oorsprong vindt in 1980. Hier zouden geen SWH/TWH en 

hybriden ingekruist zijn om tot een wolfachtig type te komen. De diversiteit is hoog, de 

populatie smal en onvoldoende in kaart gebracht. Epilepsie, auto immuun aandoeningen, 

MDR-1 defect, Cryptorchidie, Glaucoom en andere oogafwijkingen lijken vaker dan 

incidenteel voor te komen. Alle dieren dienen voor de fokkerij HD geröntgend te worden. 

Abnormale disproportionele dwerggroei (Achondrodysplasie)  en Achondrodysplasie met 

Dwerggroei met oculoskeletal dysplasie (OSD) worden tevens gesignaleerd. 

 

 Marxdorfer Wolfshond: 

Een hond die als basis de Saarlooswolfhond heeft. Daarnaast zijn er o.a. Zwitserse Witte 

Herders, Oud Duitse Herders, Mechelse Herders en Tsjechoslowaakse Wolfhonden 

ingekruist. Het streven was een commercieel interessantere hond te fokken, één met het 

wolfachtige uiterlijk, maar zonder de terughoudendheid van de Saarlooswolfhond en 

makkelijker op te voeden. De basis van deze fok ligt heel dicht bij broodfok. 

Het aantal te herplaatsen honden en probleemhonden laat zien dat het streven naar een 

makkelijkere hond niet in alle gevallen gelukt is. Op gezondheidsniveau komen de erfelijke 

afwijkingen voor zoals ze bij de verschillende ingekruiste rassen voorkomen. O.a. 

Epilepsie, PRA, DM, patella luxatie en Hypofysaire Dwerggroei. 
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 Lupo Italiano:  

Een Italiaanse, door de Italiaanse overheid erkende wolfhond, waarbij werkdriften 

kenmerkender zijn als het wolfachtige uiterlijk. De fokkerij is geheel in handen van de ETLI 

(instantie voor de bescherming van de Italiaanse Wolf) en wordt bekostigd van 

overheidswege. Deze wolfhond wordt niet aan particulieren verkocht als huishond, maar 

geplaatst bij instanties, verenigingen of personen die opleiden voor doelen van algemeen 

nut. Deze wolfhonden worden ingezet bij onder andere reddingsoperaties, lawinewerk, 

opsporen van drugs en explosieven en het  

bewaken van kuddes. De Lupo Italiano is de kleinere onder de wolfhonden rassen en erg 

divers in verschijning. Hij vertoont veel werkdrift. 

 

 Hybriden (high, mid en low content): 

Het is verboden een wolf als huisdier te houden. Het houden van een kruising wolf-hond is 

tot in de F4 generatie enkel toegestaan met een ontheffing. Toch is er een markt ontstaan 

voor een fokkerij van honden met een percentage wolfgehalte, veelal met achtergronden 

en import uit de VS. In de VS is men sterk op zoek naar een vorm van regulering voor 

deze wolfhonden, die vaak zowel wolf als oertype honden aan de basis hebben. Over de 

trainbaarheid en het gemak waarmee deze honden als sociale huishond gehouden 

kunnen worden, zijn de verhalen zeer divers. De tendens is dat problemen vaak pas rond 

de drie jaar, bij het volwassen worden optreden. De incidenten zijn soms dramatisch, voor 

mens en hond en vele opvangcentra zijn in het leven geroepen. De wolfhonden worden 

ingedeeld in high, mid en low content, waarbij het percentage wolf/hond in deze 

wolfhonden vaak slecht verifieerbaar is. Enerzijds wordt vanwege export een lager wolf 

gehalte dan daadwerkelijk vermeld, anderzijds worden er hogere percentages genoemd 

vanwege commerciële motieven, berekeningen en het droombeeld bij kopers van een high 

content wolfdog. In de meeste gevallen is er geen echte erkenning en streven naar 

uniformiteit in de vorm van een geformuleerde rasstandaard anders als het fokken van een 

wolfachtige hond. De gezondheid is, door de grote diversiteit en vele verschillende 

fokkerijen, slecht in kaart te brengen en vaak slechts kort te sluiten op enkele generaties, 

waarbij nauwelijks getest wordt vanuit het beeld van de “gezonde” wolf. Er gaan echter 

steeds meer stemmen op tot de noodzaak tot de controle op oogziekten en 

heuponderzoek. Er zijn heel veel fokkers, waarbij een aantal “grotere” namen Spencer 

Wolfdog, Southern Breeze Wolfdog, Grandline Wolfdogs, Black Cherry Phase Wolfdogs, 

Alaskan Noble Companion Dog etc. zijn. Embark is een geliefde tool bij bezitters om een 

wolven percentage te laten berekenen. 
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5. WAAROM EEN OUTCROSS NOODZAKELIJK / WENSELIJK IS 

 

Als eerste rasvereniging heeft de NVSWH in haar statuten het duidelijke doel 

geformuleerd de Saarlooswolfhond te dienen door een zorgvuldig fokbeleid en met de 

door haar gewettigde middelen op te komen voor de belangen van het ras.  

 

De verwantschap binnen haar populatie neemt echter vormen aan dat binnen de kaders 

van de FCI- regelgeving het steeds moeilijker wordt combinaties te maken. Tevens kan er 

aan de populatie gerefereerd worden als een -mogelijk- tikkende tijdbom. In het verleden 

heeft de NVSWH een strenge selectie uitgevoerd waarbij gezondheid prevaleerde. 

Hierdoor is er ondanks de relatief hoge inteelt nog sprake van een gezonde hond. Door de 

huidige regelgeving en de te beperkte fokkerij, worden we nu geconfronteerd met een 

smalle populatie. 

 

In de begin jaren tachtig is er besloten een aantal honden niet in te zetten voor de fokkerij 

binnen het gecentraliseerde fokbeleid. Dit en andere incidenten hebben ertoe geleid dat er 

twee afzonderlijke populaties zijn ontstaan, met eenzelfde genetische basis. Het ras is 

twee wegen ingeslagen. 

 

De fokkerij in de tweede populatie heeft een vogelvlucht genomen, echter in het Plan van 

Aanpak van de AVLS wordt geconcludeerd dat de populatie in een situatie verkeert, waar 

een bijsturing van de fokkerij noodzakelijk is. “Rekening houdend met de bij de 

Saarlooswolfhond voorkomende erfelijke afwijkingen zoals DM, Hypofysaire dwerggroei, 

PRA, cataract etc. is het bijna onmogelijk nog een geschikte partner te vinden waarbij 

geen risico wordt gelopen op een aangeboren erfelijke afwijking. De relatief snelle 

toename van verwantschap in deze populatie zorgt voor een aanzienlijk risico op nieuwe 

erfelijke gebreken die in de komende jaren zichtbaar kunnen worden, maar waarvan we nu 

het bestaan nog niet weten.”¹  

 

Er wordt veel gefokt en er zijn veel liefhebbers. Enkel méér fokken is geen lange termijn 

oplossing. Helaas wordt er nog steeds veel te weinig gecontroleerd op erfelijke 

afwijkingen, die vaker dan incidenteel optreden. Het type en karakter zijn zeer wisselend, 

waarbij afwijkende vachttypes, kleuren en patronen het meest in het oog springend zijn. 

De serieuze fokkers van nu ondervinden de last van fokbeslissingen in het verleden. 

Beslissingen die fokker en nest gericht waren, waarbij het gezondheidsaspect, type en de 

diversiteit een ondergeschikte rol speelden. 

 

 

 

 

 

¹ bron: Plan van Aanpak AVLS 
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Het samenvoegen van de twee populaties die met enige uitzondering, sinds 1981 van 
elkaar gescheiden zijn (aangetoond in een verwantschapsanalyse door dr. ir. Marianne 
Stoop in opdracht van de AVLS) waarbij de honden binnen de subpopulaties meer aan 
elkaar verwant zijn, zal een tijdelijke verlichting brengen, maar de winst zal snel 
verdampen en de genenpool 
zal onvoldoende vergroot worden, daar de basis van de twee populaties ligt bij dezelfde 

smalle groep voorouders (zie afbeelding 8). 

 

Bij dermate hoge verwantschap, zoals gezien in beide populaties met gemeenschappelijke 

voorouders, waarbij de inteelt in de basis al hoger is als 25%, is het ontbreken van een 

gemeenschappelijke voorvader voor x-generaties geen garantie tot een grotere diversiteit 

Daarnaast is de gezondheidsproblematiek van de populatie gefokt buiten het 

gecentraliseerd fokbeleid dusdanig dat, mede op basis van de gezondheid, toestemming 

is verleend voor een outcross. Toch zullen wij in geselecteerde gevallen, met uiterste 

terughoudendeheid, over gaan tot sidecross ten bate van beide populaties. Een sidecross 

kan naast de relatief beperkte verbreding van de genetische diversiteit, tijdelijk verlichting 

bieden en tijd creëren voor gedegen uitgevoerde, goed onderbouwde, outcrosses. 

Lidmaatschap is geen voorwaarde voor het welslagen en aangaan van zogenaamde 

sidecross combinaties. Grondslagen die ten basis liggen aan een sidecross zijn: toekomst 

perspectieven voor de fokkerij, (erf)gezondheid en rastype. 

 

In de diagram zien we een fictieve combinatie tussen Timber van de Kilstroom (geboren 

1973) en Mitawa van de Wolfsdreuvnik, een teef nu in een fokrijpe leeftijd. Er is gekozen 

voor deze fictieve combinatie omdat Timber van de Kilstroom praktisch in ALLE (98% van 

de) Saarlooswolfhonden ten basis ligt. De te verwachten inteelt ligt bij een zuivere 

sidecross dus rekentechnisch nog hoger (afbeelding 8). 
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 afbeelding 8.: fictieve sidecross combinatie 

in de diagram zien we een fictieve combinatie tussen Timber van de Kilstroom (geboren 1973) en 

Mitawa van de Wolfsdreuvnik, een teef nu in een fokrijpe leeftijd. Er is gekozen voor deze fictieve 

combinatie omdat Timber van de Kilstroom praktisch in ALLE (98% van de) Saarlooswolfhonden 

ten basis ligt. De te verwachten inteelt ligt bij een zuivere sidecross dus rekentechnisch nog hoger  
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6. UITVOERING 

 

Naast de noodzakelijke outcross onderkent de NVSWH de problematiek van een dip in 

haar  fokkerij van de afgelopen jaren en de noodzaak de fokkerij binnen haar eigen 

gelederen te stimuleren. Hierin zijn al duidelijke stappen genomen, waarbij het vertrouwen 

van de leden en de wil hun honden ook in te zetten binnen het fokprogramma 

onontbeerlijk is. Een van de belangrijkste stappen hierin is de samenwerking binnen het 

gecentraliseerde fokbeleid, ook weer unaniem door de leden bekrachtigd op de recente 

ALV van 2017. 

 

Vanuit het gecentraliseerde fokbeleid zal het bestuur in samenwerking met de leden de 

fokkerij aansturen en begeleiden. De NVSWH heeft zich jarenlang hard gemaakt voor 

enkel een raszuivere fokkerij en het behouden van ons ras voor ongewenst vreemd bloed, 

hierin gesterkt door observaties van de gezondheids- en gedragsproblematiek in de 

populatie die zich buiten haar beheer bevond. Door openheid, een eerlijke dialoog en 

voorlichting heeft het bestuur het mandaat gekregen van de leden, verdere stappen te 

nemen in een mogelijke outcross en rasbreed fokbeleid. 

 

De NVSWH maakt zich verder sterk voor: 

 

 Begeleiden van de fokkerij door middel van een gecentraliseerd fokbeleid. 

 Voorlichting geven bij het houden, fokken, grootbrengen en opvoeden van 

Saarlooswolfhonden. 

 Bemiddelen voor haar leden bij het verwerven van een Saarlooswolfhond, door 

middel van gecentraliseerde pupbemiddeling. 

 Organiseren van bijeenkomsten voor leden en geïnteresseerden. 

 Promoten van het ras tijdens tentoonstellingen, clubmatches en overige 

evenementen. 

 Behulpzaam zijn bij de vorming en instandhouding van een kundig 

keurmeestercorps. 

 Onderhouden van goede relaties met zusterverenigingen.  

 Investeren in nieuwe leden en kennisoverdracht. 

 Investeren in fokkerij. 

 

In aanvulling op de raspromotie zet de NVSWH zich in voor evenementen als de 

Nationale, waar alle Nederlandse Rassen in de spotlight gezet worden en 

samenwerkingsverbanden zoals met name het Samenwerkingsverband Nederlandse 

Hondenrassen. Zij voelt zich betrokken, mede door aanwezigheid en engagement, bij de 

kynologie in Nederland. Tevens worden nationale en internationale outcross en 

fokprogramma’s opgevolgd, met als mededoel kennisvergaring. 
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 6.1. MyDogDNA 

 

In het huidige kennistijdperk zijn de mogelijkheden van een onderzoek naar de vitaliteit en 

diversiteit van een ras breder dan een stamboomanalyse en berekeningen van een inteelt 

coëfficiënt. Zeker voor een rashond als de Saarlooswolfhond. Daarom is de NVSWH een 

samenwerking aangegaan met MyDogDNA en zal ze haar populatie genetisch in kaart 

laten brengen door DNA onderzoek. De NVSWH zal voor haar leden het leeuwendeel van 

deze kosten dragen, een serieuze investering. 

 

MyDogDNA heeft tevens hun expertise aangeboden in de begeleiding van een outcross 

traject. Hierbij is het mogelijk een Health Index voor outcross pups te berekenen en zal 

gewonnen genetische diversiteit goed inzichtelijk en meetbaar zijn. De 

keuzemogelijkheden van (een) mogelijke outcrosspartner(s) zijn met MyDogDNA ook op 

andere levels te realiseren. Het is met hun hulp mogelijk betere combinaties te maken, 

waarbij eigenschappen matchen, maar de genetische veelzijdigheid optimaal toeneemt.  

 

Tevens zal een genetisch profiel in kaart worden gebracht van de raszuivere 

Saarlooswolfhond. Outcross pups en keuzes kunnen gespiegeld worden aan dat profiel en 

bij de selectie van ongewenste kenmerken op genetisch niveau biedt MyDogDNA 

duidelijke handvatten. 

 

Bij toekomstige combinaties kan gekeken worden naar niet alleen de beste match op 

papier, maar tevens ook de beste match op genetisch niveau, combinaties die naar 

verwachting de meeste genetische veelzijdigheid zullen bieden binnen het ras. 

 

 6.2. internationaal 

 

Grensoverschrijdend is het een van de doelstellingen van de NVSWH de relaties met en 

tussen zusterverenigingen te verbeteren. De NVSWH ambieert een vorm van 

samenwerking met als oogmerk de kennis over de Saarlooswolfhond internationaal te 

verspreiden en delen, om zodanig het genetische pakket te beschermen en de 

Saarlooswolfhond te behouden zoals omschreven in de rasstandaard en daarbij de 

verwantschap te beperken en gezondheid te waarborgen.  

 

Uit cijfers blijkt dat internationaal de populaties sterk groeien, maar de beeldvorming met 

betrekking tot type en de kennis en interpretatie van de rasstandaard vaak onvoldoende is. 

De algemene kennis en beeldvorming rond de Saarlooswolfhond dient verbeterd te 

worden, waarbij kennis van het juiste rasbeeld, type, betrouwbaarheid en gezondheid 

speerpunten zijn. Het keurmeestercorps, zowel in Nederland als in het buitenland speelt 

daarbij een belangrijke rol. De NVSWH streeft dan ook naar een verbeterde bekendheid 

met de Saarlooswolfhond van allrounders, specifiek die uit het buitenland en naar het 

opleiden van rasspecialisten. 
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Samenwerking, kennisdeling en een vorm van centraal fokbeleid en regelgeving over de 

grenzen heen zijn cruciaal. Bijvoorbeeld dekbeperkingen voor dekreuen in Nederland, die 

dan niet grensoverschrijdend toegepast worden, zijn zinloos in een kleine populatie.  

 

“Popular Sires” gemengd met mogelijke outcross in het buitenland drukken zwaar op de 

gezondheid en het type. Alleen met een gemeenschappelijke toekomstvisie is een 

outcross meer dan een druppel op een gloeiende plaat. Deze visie delen wij met onze 

leden. 

 

In gesprekken van de NVSWH met vertegenwoordigers van de Association Saarloosiens 

de France (ASF), Saarlooswolfhund Züchterbund e.V. (SWHZB), Saarlooswolfhond-Club 

Deutschland e.V (SWH-Club), Belgische Saarlooswolfhonden Vereniging (BVSWH) en 

Saarloos Wolfhond Club Czech Republic (SWCCZ) was de gezamenlijke noemer ook 

duidelijk de noodzaak tot een samenwerking voor rasbehoud. Tevens werd duidelijk dat zij 

graag een vorm van gecentraliseerde fok zouden willen, maar dit nog niet als mogelijkheid 

zien en/of kunnen realiseren. De NVSWH heeft zich tevens uitgesproken de 

zusterverenigingen te willen ondersteunen in het traject van erkenning door hun 

respectievelijke overkoepelende organisaties. De SWHZB heeft daar al de vruchten van 

geplukt door verkennende gesprekken met de VDH ten bate van erkenning. 

 

 6.3. opslag genetisch materiaal (gene banking) 

 

In een kleine populatie is elke hond belangrijk, echter, geremd door het aantal teven, 

verwantschap en mogelijk gezondheidsoverwegingen, kan niet elke reu ingezet worden. 

Deze reuen kunnen zeker wel waardevol blijken en zijn dat ook voor de populatie en de 

toekomstige fok, zeker in het kader van een outcross project. Het genetisch profiel, 

gezondheid en type zijn eigenschappen die tijd overspannende waarden hebben, ook als 

een hond niet meer in leven is.  

 

De NVSWH is verkennende gesprekken aangegaan over de mogelijkheid tot het opslaan 

van sperma van de huidige populatie, om daar in toekomstige generaties weer op terug te 

kunnen grijpen, alsmede in een outcross project om rastype en karakter te kunnen 

waarborgen. Een spermabank kan ook foktechnisch interessant zijn bij theoretisch te 

prefereren, maar praktisch moeilijk realiseerbare combinaties. 

 

Helaas zijn de kosten van het gehele proces, van het voor de fokkerij klaar maken volgens 

het VFR, afname van ejaculaat tot aan langdurige opslag van sperma, dermate hoog, dat 

met de andere voorgenomen investeringen in de fokkerij, dit project helaas niet financieel 

haalbaar is zonder steun van derden of privé initiatieven. 

Tevens leidt het opslaan van sperma door de NVSWH mogelijk tot belangenconflicten, wie 

wordt de eigenaar van het materiaal en hoe moet daarmee omgegaan worden bij 

toekomstig gebruik. 

  



 

SAARLOOSWOLFHOND, een kijk op het heden, een blik op de toekomst 

 

 

32 

In het recente verleden zijn reeds enkele pogingen gedaan om sperma op te slaan. Deze 

waren niet zo succesvol als wij gehoopt hadden. Ook hier zijn het terughoudende karakter 

en het vleugje natuur, de rastypische eigenschappen van de Saarlooswolfhond, 

bemoeilijkende factoren. Sommige reuen, die overigens wel over voldoende dekdrift 

beschikken, weigerden hun medewerking aan het artificiële gebeuren van de sperma-

afname. Het door ons geliefde natuurlijke gedrag heeft soms zo zijn bijwerkingen. Dat 

maakt dat de kosten, van deze belangrijke mogelijkheid voor rasbehoud en diversiteit, nog 

hoger uitvallen. De waarde van de verkregen sperma is, voor toekomstige fokkerij, echter 

ook zeer hoog. 

 

 6.4. visie 

 

Deelname aan fokkerij en out- of sidecross zal, waar mogelijk, verlopen via en binnen de 

kaders van het gecentraliseerde fokbeleid. Hierin kan de eigenaar van de hond het 

initiatief nemen of het bestuur. Lidmaatschap is echter  geen voorwaarde voor het 

welslagen en aangaan van zogenaamde sidecross en outcross combinaties. Grondslagen 

die hieraan ten basis liggen zijn: toekomstperspectieven voor de fokkerij, (erf)gezondheid 

en rastype. Beslissingen worden genomen in consensus en met goedkeuring van het 

bestuur. Tevens zal in het geval van een outcross of sidecross het vertrouwen van de 

leden, in de vorm van een mandaat een beslissende rol spelen.  

 

Het verdient de voorkeur om Saarlooswolfhonden te paren aan honden van één, mogelijk 

meerdere andere rassen of nationaal erkende rassen, met een wolfachtige verschijning, of 

met een lichaamsbouw en/of karaktereigenschappen die aansluiten bij de 

Saarlooswolfhond, om binnen enkele generaties weer tot een rastypische 

Saarlooswolfhond te kunnen komen. Deze nakomelingen kunnen direct in de bijlage G-0 

van het NHSB stamboek worden ingeschreven ofwel na een aankeuring worden 

opgenomen in bijlage G0 (in het geval van gebruik van nationaal erkende rassen).  

 

Er zullen verschillende lijnen uitgebouwd worden, waarbij in sommige outcross lijnen 

mogelijk gedacht kan worden in de richting van wolfachtige honden (een mogelijke “quick 

fix” op uiterlijk) maar anderzijds aan honden uit een andere rasgroep en cluster. Het kan 

zeer waardevol zijn om met een outcross uit de rasgroep en het cluster te gaan, daar veel 

gezondheidsproblemen rasgroep en cluster gerelateerd zijn. Hierbij zullen dan 

eigenschappen zoals de juiste lichaamsverhoudingen, en/of karaktereigenschappen 

meewegen. Het te verwachten traject om tot een generatie te komen met rastypische 

Saarlooswolfhonden is dan mogelijk langer, maar de winst op lange termijn ook groter. Bij 

een keuze voor een sidecross of een mogelijke combinatie met een hond waarbij de 

Saarlooswolfhond in de basis te vinden is, verdampt de winst van de diversiteit sneller. 

Binnen het outcrossproject kunnen zowel reuen als teven ingezet worden. 

 

Tevens verdient het de voorkeur de combinatie van een Saarlooswolfhond teef in het 

outcrosproject - indien wenselijk en mogelijk - middels een “double mating“ te laten 

plaatsvinden; met de beoogde outcrosspartner, alsmede ook met een Saarlooswolfhond  
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reu. Het is ons bekend dat het huidige KR nog geen ruimte biedt voor double mating. Wij 

hopen ook op een verder vooruitstrevend beleid met het oog op double matings binnen 

een outcross project of in dienst van de diversiteit van een ras. Dit met het oog op het 

verder in stand houden van de raszuivere populatie en de toekomstgerichte fokkerij 

daarin. Tevens kan de outcross op deze wijze echt druppelsgewijs en anderzijds juist 

breder worden uitgevoerd, om zo tot betere selectiemogelijkheden te komen. Er zullen zo 

meerdere outcrosses mogelijk zijn op kortere termijn, met daarin pups ten bate van een 

outcross alsmede ook raszuivere pups.  

 

De NVSWH kan en wil hierin zichzelf geen beperkingen opleggen in de vorm van 

landsgrenzen. Honden of mogelijke outcrosspups van eigenaren woonachtig in met name 

België, Duitsland en Frankrijk kunnen niet op voorhand uitgesloten worden. Wij willen een 

outcross op populatie niveau uitvoeren en ons daarbij niet beperkt weten door 

landsgrenzen. We kijken graag naar de beste optie voor een outcross. Het is daarbij zeer 

waarschijnlijk dat teven met een ander FCI erkend stamboek als het NHSB gebruikt zullen 

worden. Het verdient de voorkeur dat de bijlage van het stamboek van het land van 

herkomst in deze geopend wordt of anders uitgifte van stambomen  door de Raad van 

Beheer, in het kader van dit plan van Aanpak en na gemotiveerd verzoek van de NVSWH, 

zodat een Nederlands ras verder ontwikkeld kan worden. Wij vertrouwen erop dat de Raad 

van Beheer zich zal inzetten voor het openen van deze stamboeken en/of de uitgave van 

stambomen voor deze pups in het kader van een zo breed mogelijk uitgedragen outcross 

project met de beste lange termijn effecten. 

 

De bepaling van de in te kruisen honden ligt in de basis bij het bestuur, dienstdoende als 

fokcommissie. Het bestuur zal middels het gecentraliseerde fokbeleid een coördinerende 

en aansturende rol vervullen. Medewerking van alle betrokken partijen aan een out- of 

sidecross gebeurt enkel op vrijwillige basis. Net zoals binnen de kaders van het centraal 

fokbeleid kan een teven eigenaar of reu eigenaar een eigen (voorkeurs)keuze aandragen. 

Tevens zal het bestuur ondersteuning vinden van de leden in fokkerij meetings, andere 

contactmomenten en de ALV, alsmede contact en raadgevingen van andere 

rasverenigingen en specialisten. De samenwerking met MyDogDNA zal hier ook 

waardevolle inzichten kunnen bieden.  

Aandachtspunten bij de selectie zijn: lichaamsbouw, gezondheid, karaktereigenschappen 

en raakpunten met de rasstandaard van de Saarlooswolfhond. Het rastypische karakter en 

beeld van de Saarlooswolfhond is ontstaan uit een langdurig selectieproces. Wij zijn blij 

met dit resultaat en zullen ons dan ook inzetten deze erfenis te bewaren voor de toekomst. 

Bij een outcross is de rasstandaard niet uit het oog te verliezen. Een ware liefhebber kijkt 

verder als alleen het exterieur van een wolfachtige hond, maar ziet het typische 

lichtvoetige gangwerk, de vorm van het hoofd en de vloeiende belijningen. Deze 

eigenschappen, naast die van een sociale huishond, die gereserveerd maar niet angstig 

is, dienen absoluut bewaard te blijven of weer bereikt te worden binnen enkele generaties. 

 

Het gehele fok traject wordt ondersteund middels de handvatten van een gecentraliseerd 

fokbeleid. (Aspirant)fokkers kunnen rekenen op een intensieve begeleiding, van de eerste  
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gezondheidsonderzoeken, tot dekking, tot geboorte van de pups en de pup plaatsing. 

Hiervoor worden via het bestuur gemandateerden aangewezen die het gehele traject 

opvolgen en direct aanspreekbaar contactpersoon zijn voor de (aspirant)fokkers. 

Het VFR voorziet al in een duidelijke regelgeving om inteelt en verwantschap te beperken. 

Deze regels gelden voor ALLE leden van de NVSWH, dus ook grensoverschrijdend.  

 

 Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, 

haar zoon of haar kleinzoon. Pups, voortgekomen uit één van de genoemde 

combinaties, zullen niet in het NHSB worden ingeschreven (Artikel VIII.2 KR en 

Artikel III.14 lid 1l KR). Naast bovenstaande verwantschappen zijn ook de volgende 

combinaties niet toegestaan: halfbroer / halfzus combinatie. 

 Herhaalcombinaties: Dezelfde oudercombinatie is één maal toegestaan. 

 Minimum leeftijd reu: De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking 

moet ten minste 20 maanden zijn. 

 Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar tweede nest is 

geboren. Na ontvangst van een gemotiveerd verzoek kan het bestuur van de 

NVSWH toestemming geven tot een laatste derde nest.  

 Aantal dekkingen: De reu mag maximaal twee geslaagde dekkingen per 

kalenderjaar verrichten met een totaal van maximum drie geslaagde dekkingen 

gedurende zijn leven. Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal 

één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB of ander nationaal 

stamboek.  

 

In het Verenigings Fok Reglement (VFR), zijn deze afspraken terug te vinden. De NVSWH 

controleert en handhaaft zelf op deze regels. 

 

 6.5. gezondheid en type waarborgen 

 

Saarlooswolfhonden die voor outcross geselecteerd worden, dienen aan de 

gezondheidseisen te voldoen zoals die gesteld worden in het VFR van de NVSWH. Het 

bestuur kan besluiten tot aanvullende onderzoeken.  

 

Het is niet zinvol om vooraf gezondheidsonderzoeken vast te leggen voor eventueel te 

gebruiken honden. Deze eisen zijn verbonden aan de voorkomende ziektes bij de 

desbetreffende rassen. Leidend hierin zal het VFR van het gebruikte ras zijn.  

 

Het bestuur zal niet schromen, indien noodzakelijk geacht, externe expertise in te roepen. 

Preventieve screenings dienen, als het gaat om door de Raad van Beheer 

geprotocolleerde onderzoeken, plaats te vinden door deskundigen die erkend zijn door de 

Raad van Beheer, conform de door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken 

opgestelde en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen. Een kopie van de officiële 

relevante uitslagen dient voor dekking ter beschikking gesteld te worden aan het bestuur 

en deze kopieën kunnen door zowel de leden van de NVSWH, als ook de Raad van 

Beheer ter inzage gevraagd worden.   
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Gezondheidseisen voor de Saarlooswolfhond gefokt volgens de regels en handvatten van 

het gecentraliseerde fokbeleid zijn vastgelegd in het, door de Raad van Beheer 

goedgekeurde, VFR van de NVSWH. 

 

Van de in te kruisen hond dienen in aanleg de volgende documenten overlegd te worden: 

 

 DNA profiel (bij voorkeur MyDogDNA). 

 HD-A of B of een vergelijkbare uitslag. 

 ECVO oogonderzoek met resultaat vrij, niet ouder dan 1 jaar. 

 

Bestaat er gerede twijfel over een mogelijke outcross partner op het vlak van erfelijke 

gezondheid, door optredende problemen in de bloedlijn, zal er verder gezocht worden 

naar een meer geschikte partner. We leggen ons niet vast op een bepaald ras of type, het 

gaat om de (erf-)gezondheid en allure van de hond. 

 

Nakomelingen van een outcross-combinatie mogen tot en met de F5 generatie uitsluitend 

ingezet worden op basis van een bindend advies van de verantwoordelijken van het 

outcrossproject. Hiermee wordt voorkomen dat kruisingsproducten van voornoemde 

kruisingen te snel ingekruist worden, en dat ongewenste kenmerken en voor de 

Saarlooswolfhond vreemde erfelijke gebreken zich binnen de populatie van 

Saarlooswolfhonden gaan manifesteren. Tevens kan ertoe besloten worden hele nesten 

uit te sluiten voor de fokkerij als afwijkingen gaan optreden die, in erfelijk te noemen zin, 

een bedreiging gaan vormen voor de gezondheid van de populatie. 

 

Het is na te streven van elk nest dat geboren wordt dieren voor de fokkerij in te zetten. 

Dieren die in eerste instantie niet direct ingezet zullen worden, willen we, voor zover 

mogelijk, niet uitsluiten en beschikbaar houden voor de toekomstige fokkerij. Bij de 

fokselectie en planning is een procentuele beperking ten opzichte van de raszuivere 

populatie niet wenselijk. De fokkerij met en het behoud van de raszuivere populatie dient 

ten allen tijde een hoge prioriteit te hebben. Deze mag echter geen rem zijn voor het 

aantal in te zetten dieren en het succes van de outcross. 

 

 6.6. uitgangspunten voor de selectie 

 

Het streven is de outcross, waar mogelijk, te laten verlopen binnen de kaders van het 

centraal fokbeleid. Uitgangspunten voor de selectie is in eerste aanleg altijd de 

gezondheid. We hanteren een lange termijnvisie, in één enkele generatie en met één nest 

wordt slechts de basis gelegd. In aanmerking genomen zullen worden, honden van 

tenminste één, mogelijk meerdere andere rassen, of zodra mogelijk binnen de huidige 

regelgeving/na aankeuring ook rasloze honden. Een wolfachtige verschijning, of 

lichaamsbouw en/of karaktereigenschappen die aansluiten bij de Saarlooswolfhond zoals 

beschreven in de rasstandaard zullen in acht genomen worden, om binnen enkele 

generaties weer tot een rastypische Saarlooswolfhond te kunnen komen. 
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 Reuen en teven die in redelijke mate voldoen aan de rasstandaard van de 

Saarlooswolfhond, maar die niet zijn geregistreerd in een F.C.I. erkend stamboek 

en naar het oordeel van de NVSWH waardevol zijn, kunnen voor het 

outcrossprogramma worden ingezet (hetzij na aankeuring of zodra binnen de 

regelgeving mogelijk). 

 Saarlooswolfhondteven die in een FCI erkend stamboek ingeschreven staan, 

kunnen gedekt worden door geselecteerde reuen van een ander ras.  

 Saarlooswolfhondreuen die in een FCI erkend stamboek ingeschreven staan 

kunnen ingezet worden voor de dekking van teven die eigenschappen bezitten die 

naar het oordeel van de NVSWH waardevol zijn. 

 Saarlooswolfhondteven die in een FCI erkend stamboek ingeschreven staan 

kunnen gedekt worden door geselecteerde reuen die eigenschappen bezitten die 

naar het oordeel van de NVSWH waardevol zijn.  

 De nakomelingen van hierboven genoemde combinaties worden ingeschreven 

stamboek van de Raad van Beheer/overkoepelende organisatie betreffende het 

land van herkomst van de teef.  

 Het bestuur van de NVSWH, dienstdoende als selectiecommissie, zal in 

samenwerking met eventuele externe deskundigen alle nakomelingen keuren en 

beoordelen. 

 Nakomelingen die in redelijke mate voldoen aan de selectie-eisen van gezondheid, 

uiterlijk en karakter, beoogd met de outcross kunnen worden toegelaten tot de 

fokkerij.  

 Nakomelingen die niet voldoen aan de selectie-eisen worden, in eerste aanleg, niet 

toegelaten tot de fokkerij.  

 Het bestuur van de NVSWH, met mandaat van haar leden, beslist welke 

nakomelingen worden toegelaten tot de fokkerij en welke niet. In eerste aanleg 

gebeurt dit bij het beoordelingsmoment van 36 maanden, maar dit kan echter 

herzien worden tot een leeftijd waarop inzet in de fokkerij mogelijk is volgens het 

VFR van de NVSWH. De NVSWH zal naast de dekaangifte tevens de goedkeuring 

voor toelating tot fokkerij meesturen. 

 

Met de fokkers en eigenaren van de nakomelingen zullen contractuele afspraken worden 

gemaakt. 
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 6.7. procedures 

 

Het bestuur, als hoeder van het centrale fokbeleid, zal dienst doen als selectiecommissie. 

Hierbij ondersteunt door de vertegenwoordigers namens de raad en externe expertise 

zoals ervaren keurmeesters, ras specialisten en kenners op het gebied van gedrag. Op 

genetisch niveau zullen wij de expertise van de genetici van MyDogDNA inschakelen. 

Tevens zullen wij de leden horen en informeren op fokkerij-bijeenkomsten, ALV of BALV 

en andere gelegenheden. 

 

Het bestuur zal in de hoedanigheid van fokcommissie: 

 

 De in te kruisen dieren beoordelen  

 Nakomelingen beoordelen tot in de F5 generatie, hangijzer daarbij is gezondheid, 

type en gedrag (correcte beweging en het terughoudende zachte karakter). 

 Bepalen welke dieren worden toegelaten tot de fokkerij. 

 Bepalen welke dieren, hetzij pups, hetzij fokdieren, aan rasverenigingen in het 

buitenland kunnen worden aangeboden, om zo het type, gezondheid en 

verwantschap buiten onze populatie toekomstig te helpen waarborgen/verbeteren. 

 Verslag uitbrengen aan de leden op ALV of BALV, steun van de leden en 

uitbreiding van het nu gegeven mandaat is cruciaal. 

Beslissingen van de selectiecommissie zullen gecommuniceerd worden met leden van de 

NVSWH, de Raad van Beheer en andere belanghebbenden. Het bestuur handelt met een 

mandaat van de leden en heeft het vertrouwen van de leden gekregen. Op de ALV zal een 

direct overleg met de leden en een terugkoppeling plaatsvinden. Jaarlijks zal het bestuur 

dan ook verzoeken om een continuering van het mandaat tot handelen. 

 

Met betrekking tot de nakomelingen uit een outcross tot in de F5 generatie zullen er met 

name drie verschillende beoordelingsmomenten zijn, waarvan verslag gedaan zal worden 

via de gebruikelijke communicatie vormen van de vereniging naar haar leden en 

belanghebbenden. 

 

 In het nest, waarbij een algemeen verslag gegeven zal worden kort voor het 

moment dat de pups het nest verlaten.  

 Op een leeftijd van 22 maanden (i.v.m. gezondheidsonderzoeken zoals HD en 

oogonderzoek). 

 Op een leeftijd van 36 maanden. Hierbij zal een selectie plaatsvinden van dieren 

die in eerste instantie voor de fokkerij ingezet zullen worden. Mogelijk zal op een 

later moment besloten kunnen worden, eerder niet geselecteerde dieren alsnog in 

te zetten. 

Verder zullen er “ongoing” beoordelingsmomenten plaatsvinden, in verband met 

gezondheid en nakomelingen, waarvan niet direct volgens een vast protocol verslag 

gedaan zal worden. Hierbij kan gedacht worden aan clubmatches, jonge hondendagen, de 

jaarlijkse oogcontroles en andere evenementen.  
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 6.7.1. looptijd van het plan/de outcross 

 

Met één enkele outcross wordt geen oplossing gevonden. Dit is een project wat over 

meerdere generaties dient te lopen, waarbij een genetische veelzijdigheid het doel is 

zonder de uiterlijke verschijningsvorm en gedrag zoals beschreven in de rasstandaard uit 

het oog te verliezen. Mede door de strenge gezondheidseisen en het monitoren over 

meerdere generaties zullen er meerdere lijnen opgezet dienen te worden. Berekeningen 

tonen aan dat bij één outcross en daarna direct terugfokken op de raszuivere populatie, 

het inteeltcoëfficiënt alweer boven de 40% ligt (zie afbeelding 9. en 10.). 

 

Het plan dient dus breedsporig uitgevoerd te worden om op de lange duur effectief een 

winst te behalen met behoud van de rastypische kenmerken. Nu al beperkingen in tijd en 

of aantal outcrosses opleggen, hypothekeert en beperkt het succes. De looptijd zal 

geëvalueerd moeten worden, het mandaat gecontinueerd door de leden op de ALV of een 

in te lassen BALV en met terugkoppeling naar de Raad van Beheer en belanghebbenden. 

Een looptijdevaluatie zal in eerst instantie na 15 jaar plaatsvinden, hiermede zijn er 3-5 

generaties toekomstgerichte fokkerij mogelijk en kan verdere evaluatie plaatsvinden aan 

de hand van breedsporige inventarisatie. De terugkoppeling naar en met de Raad van 

Beheer zal tenminste 2 jaarlijks plaatsvinden, in aanvulling op eerder genoemde 

terugkoppelingsmomenten.  
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 afbeelding 9.: fictief dier F2(pup) 28,27 % 
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 afbeelding 10.: fictief dier F3(pup) 42,75 % 

 

berekeningen tonen aan dat bij één outcross en daarna direct terugfokken op de raszuivere 

populatie, het inteeltcoëfficiënt alweer boven de 40% ligt  
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 6.7.2. fokkerij 
 

Het gecentraliseerde fokbeleid is een populatie dienend fokbeleid, waarin regels zijn 

vastgelegd die zowel de pupkoper als de fokker zekerheden bieden. Deze regels zullen 

ook toegepast worden op de outcross fokkerij. Zo is de NVSWH verantwoordelijk voor de 

pup plaatsing en hoeft de fokker zich geen zorgen te maken over het wel of niet kunnen 

plaatsen van een pup. Iedere geboren pup is binnen een gecentraliseerd fokbeleid van 

gelijke waarde en potentieel even belangrijk voor de toekomstige fokkerij. Hieruit 

voortvloeiend zal ernaar gestreefd worden om voor zowel een out- als sidecross pup de 

adviesverkoopprijs, zoals door de leden vastgesteld op de ALV te hanteren. 

 

Bij een double mating gelden voor de Saarlooswolfhond reu de adviesprijzen en 

dekafspraken zoals door de leden bepaald op de ALV. Het advies dekgeld of te wel de 

dekvergoeding is vastgesteld op de ALV en wordt uitgekeerd door de NVSWH in geval 

van een geslaagde dekking met een positief resultaat van minimaal drie pups uitgegroeid 

tot de leeftijd van negen weken. De reu-eigenaar kan in dat geval ook kiezen voor het 

recht van eerste keus uit het uit deze dekking geresulteerde nest. Er zal ad hoc overlegd 

worden met de eigenaar van de tweede reu  - nt. SWH - over de dekvergoeding en 

wederzijdse verplichtingen. 

 

Indien de gewenste double mating binnen de regelgeving mogelijk wordt, zal de NVSWH 

er voor garant staan dat de eigenaar van de teef geen extra kosten heeft in de vorm van 

dubbele dekvergoedingen.  

 

Tegemoetkoming voor onkosten, waaronder gereden kilometers ten bate van een extra 

dekking en andere kosten voortvloeiend uit deelname aan dit outcross project, zullen in 

overleg plaatsvinden. Het streven is van elke teef die ingezet gaat worden voor een out- of 

sidecross, waar mogelijk, ook raszuivere pups te verkrijgen. Raszuivere fokkerij en 

outcross mogen geen belemmering voor elkaar vormen. 

 

In een populatie dienende fokkerij en een geslaagd outcross project mogen het aantal 

geboren pups en/of geslaagde dekkingen ten opzichte van de raszuivere populatie niet 

procentueel begrensd worden in verhouding tot de raszuivere fokkerij. De raszuivere 

fokkerij dient te allen tijde de prioriteit te hebben, maar de toekomst gerichte fokkerij berust 

ook op het welslagen van het outcross project. Het streven is uit elk nest dieren voor de 

fokkerij beschikbaar te stellen. Door goed contact met de eigenaren dienen we van ALLE 

Saarlooswolfhonden en Saarlooswolfhonden geboren uit outcross combinaties de 

beschikbaarheid voor de fokkerij zo lang mogelijk optioneel te houden. 
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Leden van de NVSWH hebben in het kader van het centrale fokbeleid en een 

gemeenschappelijk fokdoel een aantal zaken en vergoedingen met betrekking tot de 

fokkerij afgesproken. In een outcross traject zullen we ook samenwerken met 

hondeneigenaren die geen lid zijn van de NVSWH en mogelijk andere idealen hanteren. 

Wij hanteren een niet commercieel gedreven fokkerij, echter, het welslagen van een 

outcross hangt nauw samen met de kwaliteiten van een in te zetten dier, ongeacht de 

wijze, inzichten of methodieken die derden hanteren om een bepaald fokdoel te bereiken. 

Daaruit volgt dat eigenaren van mogelijk in te zetten dieren zich wellicht niet wensen te 

conformeren aan de afspraken zoals normaal gehanteerd worden binnen het 

gecentraliseerd fokbeleid. De pupprijs gehanteerd door de eigenaar van een sidecrossteef 

ligt mogelijk veel hoger als de advies pupprijs van de NVSWH zoals vastgesteld op de 

ALV. Dit zal mogelijk ook voorkomen bij het gebruik van een teef voor outcross. Dit zal ad-

hoc onderhandeld moeten worden. Het is echter het streven om de gewone, door de ALV 

bepaalde, pupprijs toch te laten gelden en in ieder geval te vermijden dat de kosten van 

een outcrosspup de kosten van een raszuivere Saarlooswolfhond overstijgen.  

 

Bij mogelijke knelpunten zal het bestuur, in de functie van selectiecommissie, zich per 

geval beraden en indien noodzakelijk in overleg treden met leden. Het welslagen van de 

outcross en een gezonde populatie voor de toekomst zullen in de beslissingen altijd de 

drijfveer zijn. 

 

 6.7.3. pupplaatsing 

 

Plaatsing van pups, zowel raszuiver als binnen de kaders van een outcross project gefokt, 

zal bij voorkeur geschieden via de centrale pupbemiddeling. Pupkopers ontvangen bij hun 

pup een FCI stamboom en een afstammingsbewijs met DNA profiel. Elke pup wordt 

verkocht met koopovereenkomst.  

De NVSWH laat zich bij de aanwijzing van mogelijke fok partners uitsluitend leiden door 

overwegingen inzake de geschiktheid van de betrokken Saarlooswolfhond partners, -in 

aanmerking nemende het fenotype, het genotype en de fysiek conditionele gesteldheid-, 

dit alles vanzelfsprekend met het oog op de bescherming en verdere veredeling van de 

huidige en toekomstige Saarlooswolfhond-populatie. Outcross kan enkel zinvol 

plaatsvinden in nauwe samenwerking met de toekomstige eigenaren, bij de plaatsing van 

pups zal daar terdege rekening mee gehouden worden.  

Wij streven ernaar de dieren in te zetten volgens ons geldende VFR. Voor zowel reuen als 

teven achten wij de ontwikkeling erg belangrijk, alsmede het gezondheidsaspect. Er zal 

naar gestreefd worden een reu of een teef niet eerder in te zetten als na het derde 

aankeuringsmoment, op een leeftijd van 36 maanden.  
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7. CONCLUSIES 

 

De Saarlooswolfhond, erkend door de Raad van Beheer, is een uniek ras met een 

bewogen geschiedenis. Het is een hondenras dat de gemoederen steeds beroert, en door 

een vleugje natuur en zijn rastypische terughoudende gedrag zeker niet tot de 

makkelijkste gerekend kan worden.  

 

Samen met de erkenning van het ras is de NVSWH geboren. Begin jaren 80 werd er door 

de leden unaniem gekozen voor een nauwe samenwerking in de fokkerij, het unieke 

gecentraliseerde fokbeleid.  

 

Gezondheid, betrouwbaarheid maar tevens ook type, beweging en lichaamsbouw zoals 

omschreven in de rasstandaard zijn altijd zwaarwegende criteria in de fokkerij geweest. In 

het verleden heeft de NVSWH een strenge selectie uitgevoerd waarbij fokkers belang 

ondergeschikt was aan populatie belang en gezondheid prevaleerde. Hierdoor is er 

ondanks de relatief hoge inteelt nog sprake van een gezonde hond.  

 

Door de huidige regelgeving en de te beperkte fokkerij, worden we nu geconfronteerd met 

een smalle populatie. De gezondheid binnen de NVSWH-populatie is nog uitstekend te 

noemen, alsmede de gemiddelde levensduur van de honden (12,5 jaar). Door de 

toegenomen verwantschap zouden gezondheid en vitaliteit in het gedrang kunnen komen 

en zijn de mogelijke combinaties te beperkt op de lange termijn. Om dit tij te keren zijn 

maatregelen gewenst.  

 

In de basis zal de fokkerij verder gestimuleerd dienen te worden. Dieren zullen zo lang 

mogelijk beschikbaar gehouden dienen te worden voor de fokkerij, waarbij het uiterst 

belangrijk is meer te fokken en breed te fokken. Voor een goed populatiebeheer dient 

nagestreefd te worden meerdere dieren uit elk nest in te zetten. De NVSWH heeft daarin 

het vertrouwen en medewerking van de leden. 

 

Een “quick fix” voor de verwantschapsproblematiek lijkt het met grote voorzichtigheid en 

terughoudendheid druppelsgewijs mengen van de sinds 1981 gescheiden populaties van 

de Saarlooswolfhonden gefokt binnen het gecentraliseerde fokbeleid van de NVSWH en 

alle Saarlooswolfhonden hier buiten. Hierbij zal zeer veel aandacht geschonken moeten 

worden aan de erfelijke aandoeningen die in de  tweede populatie voorkomen. De 

conclusies getrokken in het Plan van Aanpak van de AVLS met betrekking tot de 

gezondheidssituatie van deze populatie, die deels door de AVLS behartigd wordt, 

onderschrijven wij. De NVSWH erkent de problematiek van het selecteren tegen 

dragerschap. Hierdoor selecteert men mogelijk, en mogelijk ongewenst, tegen andere 

eigenschappen. Echter zal zij zich binnen een side en/of outcross project zeer 

terughoudend opstellen met betrekking tot de risico’s van het toevoegen van dragerschap 

en mogelijke erfelijke afwijkingen die nu nog niet in haar populatie voorkomen. De risico’s 

van het inbrengen van mogelijk aan dragerschap gerelateerde erfelijke afwijkingen 

waarvoor geen testen zijn, zijn te groot en zullen de toekomstige fokkerij mogelijk ernstig  
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beperken. Echter zullen combinaties met dieren die bewezen drager zijn van 

aandoeningen zoals bijvoorbeeld Degeneratieve Myelopathie, niet direct uitgesloten 

worden, maar met hoge voorzichtigheid aangegaan worden. Een streng fokbeleid en bij 

grote voorkeur enkel de vrije nakomelingen gebruiken zal dan de te volgen strategie zijn. 

 

Gezien de genetische gemeenschappelijke basis is de winst op het terugbrengen van de 

verwantschap en de verbetering van de diversiteit erg gering. Het mengen van de 

gescheiden populaties biedt onvoldoende oplossing om de inteelt terug te dringen en 

beheersbaar te houden. De NVSWH ziet zich daardoor genoodzaakt nieuw bloed in te 

brengen, waarbij het behoud van de raszuivere lijnen gewaarborgd moet zijn. Hierbij heeft 

het de voorkeur om outcrosscombinaties via double mating te fokken (wanneer dit volgens 

de regelgeving is toegestaan).  

 

De NVSWH is zich ervan bewust dat de georganiseerde kynologie in Nederland gebonden 

is aan regels. Regels die op gespannen voet kunnen staan met zo een ingrijpende 

bijsturing van de fokkerij. Wij rekenen echter op ondersteuning van de Raad van Beheer 

bij de instandhouding van dit Nederlandse Ras, een stuk Nederlands erfgoed. 

 

De Raad van Beheer zal hiervoor: 

 

 het stamboek van de Saarlooswolfhond moeten openen. 

 zodra de regelgeving ruimte biedt, “Double Matings” moeten goedkeuren. 

 bemiddelen in het verkrijgen van stambomen buiten Nederland of de pups 

inschrijven in het NHSB. 

 

Het bestuur van de NVSWH, dienstdoende als fokcommissie, zal hiervoor: 

 

 met mandaat en ondersteuning van de leden, na beoordeling van voorgestelde 

honden(rassen), geschikte dieren selecteren ten bate van het outcross project. 

 een samenwerking aangaan met MyDogDNA om de genetische stand van zaken 

verder in kaart te brengen en de outcrosses te kunnen monitoren. 

 beoordelingsmomenten laten plaatsvinden, met name te weten in het nest, met 22 

maanden en met 36 maanden, en de bevindingen communiceren. 

 tenminste jaarlijks op de ALV de resultaten van een voortgangsevaluatie delen met 

de leden van de vereniging om verder mandaat tot handelen van de leden te 

verkrijgen. 

 alle fok intenties begeleiden, de beschikbare dieren selecteren en bepalen welke 

dieren geschikt zijn voor de fokkerij. 

 expertise inschakelen om gezondheid, rastype en gedrag verder te waarborgen. 

 tenminste twee jaarlijks de outcross evalueren en terugkoppelen naar de Raad van 

Beheer. 
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De NVSWH hoopt financiële ondersteuning te verkrijgen om de kosten van onder andere 

het in kaart brengen van de genetische verscheidenheid van de populatie op gen niveau te 

kunnen bekostigen. Hiervoor is een samenwerking aangegaan met MYDogDNA. Een 

outcrosstraject zonder de mogelijkheden die soortgelijke projecten bieden is in het huidige 

kennistijdperk niet wenselijk of populatie dienend. De expertise van MyDogDNA en de 

kennis die het genetisch materiaal biedt, dragen bij aan het maken van weloverwogen 

keuzes en geven handvatten aan hoe vaak en wanneer een outcross noodzakelijk zal zijn 

om de verwantschap onder controle te houden. 

 

Tevens hoopt de NVSWH op financiële steun en know how bij het opzetten van een 

spermabank, om toekomstig terug te kunnen grijpen op de huidige generatie rastypische 

Saarlooswolfhonden. Deze waardevolle optie is nu, naast de kosten van het opzetten van 

een genetische kaart van de populatie in MyDogDNA, niet financieel draagbaar voor de 

NVSWH. 
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8.4.  

Verenigingsfokreglement 
van de 

Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden 
voor het ras Saarlooswolfhond 

voor het ras Saarlooswolfhond 



 

 

 

 
1. ALGEMEEN 
 

1.1. Dit reglement voor de Nederlandse vereniging van Saarlooswolfhonden, hierna te noemen 

de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras 
Saarlooswolfhond zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement van 
de vereniging. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) is goedgekeurd door de algemene 
ledenvergadering van de vereniging op 23-06-2002. Inhoudelijke aanpassingen van het VFR 
kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de algemene ledenvergadering van de 
vereniging. 

1.2. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging voor de 

Saarlooswolfhond 
1.3. Het bestuur van de vereniging verplicht zich, de door de Algemene Vergadering van de 

Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen 
van het Kynologisch Reglement (KR), die betrekking hebben op dit Verenigingsfokreglement, 
terstond hierin door te voeren. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1 hoeven deze 
wijzigingen niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging. 
Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte te zijn en te blijven van 
recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van de vereniging hier in gebreke blijft. 

1.4. Voor wat betreft de omschrijving van de in dit VFR genoemde definities gelden de 

omschrijvingen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch 
Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. 

1.5. Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals vastgelegd in het 

Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van 
Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. 

1.6. Inschrijving van een nest in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB) door de Vereniging 

Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats conform de regels zoals 
vastgelegd in het Kynologisch Reglement. 

  



 

 

 

2. FOKREGELS 

 
Artikel VIII.2 KR in samenhang met regels van de vereniging. 

 
2.1. Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar 

zoon of haar kleinzoon. 

Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden 
ingeschreven (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1l KR)  
Naast bovenstaande verwantschappen zijn ook de volgende combinaties niet toegestaan: 
Halfbroer / halfzus combinatie 

2.2. Herhaalcombinaties: 

Dezelfde oudercombinatie is één maal toegestaan. 
2.3. Minimum leeftijd reu: 

De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet ten minste 20 maanden zijn. 
2.4. Aantal dekkingen: 

De reu mag maximaal 2 geslaagde dekkingen per kalenderjaar verrichten met een totaal van 
maximum 3 geslaagde dekkingen gedurende zijn leven. 
Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen 
en ingeschreven in het NHSB. 
NB 1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB 
(artikel III.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking. 
NB 2: indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige inseminatie (KI), telt dit mee 
als een ‘dekking’. 

2.5. Cryptorchide en monorchide: cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de 

fokkerij. 
2.6. Gebruik buitenlandse dekreuen: Wanneer een lid van de vereniging voor een dekking een 

niet in Nederlands eigendom zijnde reu, welke wel staat ingeschreven in een door de FCI 
erkende stamboekhouding, wil gebruiken dan dient deze bij voorkeur te voldoen aan de 
gezondheidseisen zoals deze door de vereniging gesteld worden. 
Daar nog niet elk land dezelfde regels en/of normen hanteert, dient de buitenlandse reu 
minimaal aan de volgende voorwaarden te voldoen: 
a. De reu moet zijn ingeschreven in een buitenlands stamboek van een FCI land, of een land 

dat door de FCI is erkend, conform het gestelde in artikel III.21 lid 2 KR; 
b. De uitslag van de in het betreffende land uitgevoerde gezondheidsonderzoeken en de 

kwaliteit van het onderzoek dienen vergelijkbaar te zijn met de onderzoeken zoals deze door 
de vereniging in dit VFR zijn opgenomen 

2.7. Kunstmatige inseminatie (sperma van levende en/of overleden dekreuen): als een 

fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een nog in leven zijnde/of overleden 
dekreu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit 
Verenigingsfokreglement alsof het een natuurlijke dekking van de dekreu betreft. 

2.8. De dekking dient in principe een natuurlijk verloop te hebben. Kunstmatige inseminatie is 

slechts toegestaan na verkregen toestemming op basis van een gemotiveerd verzoek aan 
het bestuur van de vereniging. 

 
3. WELZIJNSREGELS (Artikel VIII.1 KR) 

 
3.1. Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 22 maanden heeft 

bereikt. 
3.2. Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop 

zij de leeftijd van 72 maanden heeft bereikt. 
3.3. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop 

zij de leeftijd van 84 maanden heeft bereikt. 
3.4. Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar 2e  nest is geboren. 
3.4.1. Na ontvangst van een gemotiveerd verzoek kan het bestuur van de NVSWH toestemming 

geven tot een laatste 3e nest. 
3.5. Tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van dezelfde teef dient een termijn 

van minstens 12 maanden te zitten 
 
4. GEZONDHEIDSREGELS 

 
4.1. Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren: preventieve screening van ouderdieren 

moet, als het gaat om door de Raad van Beheer geprotocolleerde onderzoeken, 
plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn door de Raad van Beheer conform de door 
de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde 
onderzoeksprotocollen  



 

 

 

4.2. Verplicht screeningsonderzoek: 

Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn geen gezondheidsproblemen binnen het ras 
vastgesteld. In het kader van de preventie van erfelijke afwijkingen moeten de ouderdieren 
vóór de dekking onderzocht worden op: 

 beide ouderdieren dienen vóór de dekking onderzocht te zijn op heupdysplasie. De 
uitslag van dit onderzoek dient voor de dekking bekend te zijn. Dit onderzoek mag pas 
geschieden vanaf de dag dat het ouderdier tenminste18 maanden oud is. 

 beide ouderdieren dienen vóór de dekking onderzocht te zijn op erfelijke oogafwijkingen. 
Ten tijde van dit onderzoek dienen de honden minimaal 22 maanden oud te zijn en de 
uitslag van dit onderzoek dient voor de dekking bekend te zijn. Het onderzoek heeft een 
geldigheid van maximaal 12 maanden. Een onderzoek uitgevoerd op of na de leeftijd 
van 72 maanden hoeft niet meer herhaald te worden. 

4.2.1.  Beide ouderdieren dienen zowel lichamelijk als mentaal over een goede gezondheid te 

beschikken. 
4.3. Aandoeningen: 

Voor de fokkerij gelden de navolgende regels: 

 tussen honden met de FCI-beoordeling HD-A en HD-B mag elke willekeurige 
oudercombinatie worden gevormd, 

 honden met de FCI-beoordeling HD-C mogen niet worden ingezet voor de fokkerij tenzij 
de partner HD-A heeft, beide ouderdieren de FCI beoordeling HD-A of HD-B hebben en 
het bestuur goedkeuring heeft gegeven op een gemotiveerd verzoek van de fokker. 

 honden met de FCI-beoordeling HD-D en HD-E mogen niet voor de fokkerij worden 
gebruikt. 

 beide ouderdieren dienen ten tijde van de dekking, vrij te zijn verklaard van PRA en 
erfelijke cataract. 

 voor ouderdieren die ten tijde van de dekking de kwalificatie “voorlopig niet vrij” van PRA 
en/of erfelijke cataract hebben, kan een gemotiveerd verzoek aan het bestuur van de 
vereniging worden gericht om deze hond toch in te mogen zetten voor de fokkerij. Het 
bestuur kan na afweging van andere fok technische aspecten besluiten om de hond toch 
voor de fokkerij in te zetten. 

4.3.1. Met honden die lijden aan niet genoemde, min of meer bewezen, erfelijke aandoeningen 

mag niet gefokt worden. Tenzij een gemotiveerd verzoek aan het bestuur van de vereniging 
wordt gericht om deze hond toch voor de fokkerij in te mogen zetten. Het bestuur kan na 
afweging van andere fok technische aspecten besluiten om de hond toch voor de fokkerij in 
te zetten. 

4.4. Diskwalificerende fouten: 

Met honden met één of meer, volgens de rasstandaard, diskwalificerende fouten mag niet 
worden gefokt. 

 
5. GEDRAGSREGELS 

 
5.1. Karaktereisen: beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in de 

rasstandaard zijn beschreven. 
5.2. Verplichte gedragstest: 

Voor dit ras is een verplichte gedragstest niet van toepassing. 
Als een buitenlandse reu wordt gebruikt, gelden de regels zoals deze door de Raad van 
Beheer in overleg met de rasvereniging zijn vastgesteld en schriftelijk zijn vastgelegd in het 
Verenigingsfokreglement. 

 
6. WERKGESCHIKTHEID 

 
6.1. Voor dit ras is een verplichte werkgeschiktheidstest niet van toepassing 

 
7. EXTERIEURREGELS 
 

7.1. Kwalificatie: 

Deelname aan exposities is niet verplicht. 
7.1.1. Beide ouderdieren dienen in het algemeen, behoudens enkele onvolkomenheden die het 

ideale rasbeeld verstoren, aan de voor de Saarlooswolfhond geldende rasstandaard te 
voldoen. 

7.2. Fokgeschiktheidskeuring: 

Fokgeschiktheidskeuringen zijn niet van toepassing. 
  



 

 

 

 
8.  REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS 

 
8.1. Ontwormen en enten: de fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van 

de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en 
ondertekend Paspoort voor Gezelschapsdieren. De pups dienen bij aflevering adequaat ontwormd te 
zijn en zij dienen voorzien te zijn van een unieke ID transponder. 
8.2. Aflevering pups: de pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van 8 

weken en ze voor de 2e maal gevaccineerd zijn. Tussen de eerste enting en de overdracht aan de 
eigenaar moeten minimaal 7 dagen zitten. 
8.2.1. Bij voorkeur vertrekken de pups op een leeftijd van 9 weken. 

 
9. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN 

 
9.1. Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit een teef gedekt op of 

voor de dag waarop dit reglement in werking treedt. 
9.2.  Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven en/of 

voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de 
werking van dit reglement te zijn inbegrepen. 

9.3. In bijzondere gevallen kan de vereniging bij een besluit met betrekking tot het toestaan van 

een bepaalde combinatie afwijken van dit VFR, indien de belangen van het ras daardoor 
worden gediend. Een besluit op basis van dit lid wordt met redenen omkleed naar de leden 
van de vereniging gecommuniceerd. 

9.4. Koopovereenkomst: 
9.4.1. De verkoop van de pups zal schriftelijk worden vastgelegd door middel van een door de 

rasvereniging opgestelde koopovereenkomst. Op deze overeenkomst is het Nederlands 
recht van toepassing. 

 
10. INWERKINGTREDING 

 
10.1. Dit Verenigingsfokreglement treedt in werking nadat het reglement is goedgekeurd door het 

bestuur van de Raad van Beheer conform de artikelen 10 HR en VIII. 5+ 6 KR. 
Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging van 
Saarlooswolfhonden op 23-06-2002 
 
De voorzitter, Jan Verbeeck.      De Secretaris Monique 

Mertens 
  



 

 

 

8.5..  

Statuten Huishoudelijke Reglement 
van de 

Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden 



 

 

 

Herziening Statuten en Huishoudelijk Reglement.Goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van 
06/04/2014. Notarieel bekrachtigd op 18 september 2015 Goedgekeurd door Raad van Beheer op Kynologisch 
Gebied in Nederland 
 

NEDERLANDSE VERENIGING VAN SAARLOOSWOLFHONDEN 
STATUTEN 

VERENIGING 
 
Artikel 1 
 
1. De vereniging draagt de naam: NEDERLANDSE VERENIGING VAN SAARLOOSWOLFHONDEN. 
2. Zij is voortgezet als rasvereniging op 12 april 1975. 
3. Zij is gevestigd te Dordrecht 
 
Artikel 2 
 
1. De statuten van de vereniging werden laatstelijk gewijzigd op 06-04-2014. 
2.  De vereniging is voor onbepaalde tijd aangegaan. 
 
DOELSTELLING 
 
Artikel 3 
 
De vereniging heeft tot doel: 
1. Liefhebbers en fokkers die zich in dienst van het ras willen stellen, bijeen te brengen, 
2. Het ras Saarlooswolfhond te dienen door een zorgvuldig fokbeleid naar de rastypische kenmerken, zoals 

in de geldende rasstandaard beschreven, dit uitsluitend om het belang van het ras te bevorderen en waar 
mogelijk het ras te veredelen, waarbij de hoogste prioriteit wordt gegeven aan ten éérste gezondheid, ten 
twééde karakter en ten derde de rastypische eigenschappen, 

3. Met de haar gegeven middelen langs gewettigde weg op te komen voor de belangen van het ras, van de 
individuele Saarlooswolfhond en van haar leden waar en wanneer zij dat nodig acht. 

4. De vereniging tracht het gestelde doel te verwezenlijken door het: 
a. bemiddelen voor haar leden bij het verwerven van een Saarlooswolfhond; 
b. voorlichting geven bij het opvoeden, groot brengen, houden en fokken van Saarlooswolfhonden; 
c. beleggen van vergaderingen; 
d organiseren en steunen van clubmatches en tentoonstellingen; 
e. bevorderen van de inschrijving van Saarlooswolfhonden in een door het FCI erkend 
hondenstamboek; 
f.  verlenen van bemiddeling bij de registratie van kennelnamen; 
g. behulpzaam zijn bij de vorming en instandhouding van een ter zake kundig keurmeestercorps; 
h bevorderen van goede relaties met andere rasverenigingen. 

 
Artikel 4 
 
1. De vereniging erkent het gezag van de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland, hierna te 

noemen, overkoepelend lichaam’. 
2. De vereniging aanvaardt naast de rechtsmacht van het overkoepelend lichaam de werking van de door of 

vanwege hem vastgestelde reglementen. 
 
LEDEN 
 
Artikel 5 
 
1. De vereniging onderkent leden, gezinsleden en ereleden, tenzij anders aangegeven worden in de statuten 

onder ‘leden’ ook gezinsleden en ereleden verstaan. 
2. Leden zijn natuurlijke, meerderjarige personen die het integrale fokbeleid van de vereniging 

onderschrijven. 
3. Ereleden zijn leden, die vanwege hun bijzondere verdienste jegens vereniging en/of ras op voordracht 

van het bestuur of op schriftelijk verzoek van ten minste dertig leden door de algemene ledenvergadering 
met algemene stemmen tot erelid zijn benoemd. 

4. Het bestuur houdt een overzicht bij waarin de door de vereniging gewenste gegevens, die nodig zijn om 
een goede ledenadministratie te kunnen voeren, zijn opgenomen. 
  



 

 

 

Artikel 6 
 
1. De natuurlijke persoon die als lid tot de vereniging wil toetreden, geeft zich daartoe, met gebruikmaking 

van het door het bestuur vastgestelde aanmeldingsformulier, onder verstrekking van de gevraagde 
gegevens en ondertekend schriftelijk op bij het secretariaat. 

2. Aanmeldingen ontvangen op of na één november worden geacht in te gaan op één januari van het 
volgende jaar. 

3. Eerst na ontvangst van het inschrijfgeld en de contributie voor het lopende jaar wordt de inschrijving in 
behandeling genomen. 

4. Vanaf de ontvangstdatum der onder 6.3 bedoelde gelden, de dan lopende maand niet meegerekend, 
beslist het bestuur binnen een redelijke termijn, met als maximum de eerstvolgende bestuursvergadering, 
omtrent toelating van personen als lid tot de vereniging. 

5. De algemene ledenvergadering kan besluiten door het bestuur geweigerde personen alsnog als lid toe te 
laten, mits minimaal een derde van de leden op deze ledenvergadering aanwezig zijn en er een 
meerderheid van stemmen is. 

 
Artikel 7 
 
Het lidmaatschap eindigt door: 
1. overlijden van het lid; 
2. schriftelijke opzegging door het lid, welke opzegging te allen tijde voor één december van het lopende jaar 

kan geschieden. Het lid blijft gebonden aan zijn verplichtingen jegens de in zijn bezit zijnde 
Saarlooswolfhond(en) voortspruitend uit door de vereniging goedgekeurde fok; 

3. opzegging namens de vereniging, welke te allen tijde door het bestuur kan geschieden, wanneer een lid: 
a. zich niet houdt aan zijn verplichtingen jegens de vereniging en/of van de vereniging redelijkerwijs 

niet verlangd kan worden het lidmaatschap langer te bestendigen; 
b. op grond van het verstrekken van onjuiste gegevens het lidmaatschap heeft verkregen; 
c. zich bij kynologische groeperingen aansluit, welke geen rechtmatige status is verleend door de 

erkende kynologie en/of die de belangen van het ras Saarlooswolfhond zouden kunnen schaden, 
een en ander ter beoordeling door het bestuur; 

d. fokkerij bedrijft op een wijze anders dan door de vereniging voorgestaan; 
e. handelt in strijd met de regelgeving en besluiten van de vereniging; 
f. de vereniging en/of het ras benadeelt; 
g. door of namens het overkoepelend lichaam is uitgesloten of gediskwalificeerd. 

 
Artikel 8 
 
Een lid wiens lidmaatschap door opzegging namens de vereniging is beëindigd 
1. is door deze opzegging niet ontheven van zijn verplichtingen jegens de vereniging, 
2. heeft het recht van beroep op de eerstvolgende algemene ledenvergadering. Hangende dit beroep blijft 

het door het bestuur namens de vereniging opgezegde lid verstoken van alle rechten aan de leden 
voorbehouden. 

 
Artikel 9 
 
1. De leden hebben, mits voldaan is aan het hieronder gestelde onder punt 2, 

a. recht op toegang tot / deelname aan alle door de vereniging georganiseerde evenementen; 
b. het recht tot het doen van voorstellen op de algemene ledenvergadering; 
c. stemrecht. 

2. De leden zijn gehouden overeenkomstig besluiten van de algemene ledenvergadering, 
a. bij het toetreden tot de vereniging een inschrijvingsbedrag en de bijdrage voor het lopende 

kalenderjaar te betalen; 
b. de jaarlijkse bijdrage voor 1 april van het lopende verenigingsjaar te voldoen. 

 
BESTUUR 
 
Artikel 10 
 
1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste negen leden, die telkens voor een periode van drie 

jaar zitting hebben. 
2. De algemene ledenvergadering benoemt de bestuursleden, nadat deze daartoe door de vergadering 

verkozen zijn en zij te kennen hebben gegeven hun verkiezing te aanvaarden. 
  



 

 

 

3. Zowel het bestuur als telkens ten minste twintig leden zijn bevoegd tot het opmaken van een voordracht, 
waaruit de algemene ledenvergadering door verkiezing bestuursleden voor benoeming kan aanwijzen. 
Deze voordrachten dienen bij de oproep voor de vergadering aan de leden te worden kenbaar gemaakt. 
Ontbreekt een voordracht dan heeft de algemene ledenvergadering de vrijheid uit individuele 
kandidaatstelling een bestuurslid na verkiezing te benoemen, behalve waar het de voorzitter van de 
vereniging betreft: deze dient te allen tijde door de algemene ledenvergadering op voordracht verkozen 
en benoemd te worden. 

4. Het bestuurslidmaatschap eindigt door: 
a. het beëindigen van het lidmaatschap van de vereniging; 
b. zich niet herkiesbaar stellen tegen het einde van een zittingsperiode; 
c. het op elk moment uittreden uit het bestuur wegens voor het lid moverende redenen; 
d. ontzetting door de algemene ledenvergadering; 
e.   schorsing, bij unanieme stemmen uitgesproken door de overige bestuursleden, een dergelijke 

schorsing 
dient op de eerstvolgende algemene ledenvergadering door een ontzetting bekrachtigd te worden; 

f. het bereiken van de leeftijd van 70 jaar. 
 
Artikel 11 
 
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging, waarbij het zich dient te houden aan de wet, de 

regelgevingen van het door de vereniging erkende overkoepelende lichaam en deze statuten. 
2. Daalt het aantal bestuursleden tussentijds beneden vijf, dan blijft het bestuur bevoegd, mits het zorg 

draagt voor een voordracht van een lid aan de eerstvolgende, binnen zes maanden bijeen te roepen 
algemene ledenvergadering, opdat in de open plaats kan worden voorzien. 

3. Het bestuur kan zich onder zijn verantwoordelijkheid in zijn bestuurlijke en organiserende taken laten 
bijstaan door personen. Deze personen zijn altijd tijdelijk en wel voor de tijdsduur van de gevraagde 
ondersteuning in functie. Bij het bestuur berust het recht hen met onmiddellijke ingang te ontheffen van 
hun opdracht. 

4. De voorzitter wordt verkozen en in functie benoemd door de algemene ledenvergadering en draagt er 
zorg voor dat: 
a.   het bestuur uit zijn midden een secretaris en een penningmeester en hun eventuele vervangers 

aanwijst, 
      waarbij combinaties van functies in één persoon, indien mogelijk vermeden moeten worden; 
b. de bestuurlijke taken evenredig over de bestuursleden worden verdeeld. 

5. Het verhandelde in elke vergadering wordt in een verslag vastgelegd. Na goedkeuring door het bestuur 
wordt dit verslag door de voorzitter en de secretaris ter vastlegging ondertekend. 

6. Het bestuur neemt zijn besluiten bij gewone meerderheid. Waar de stemmen staken is de stem van de 
voorzitter doorslaggevend. 

7. Onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene ledenvergadering is het bestuur bevoegd, tot het 
sluiten van overeenkomsten tot verkrijging van registergoederen, tot het aangaan van overeenkomsten 
waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk 
maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze 
goedkeuring kan slechts door de vereniging een beroep worden gedaan. van drie duizend Euro €3.000, 8. 
Het bestuur is bevoegd tot het optreden in rechte, mits een bedrag -- binnen het tijdsbestek van twaalf 
maanden niet wordt overschreden. In geval van overschrijding behoeft het bestuur de toestemming van 
de algemene ledenvergadering. 

 
Artikel 12 
 
De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur, of namens het bestuur door twee 
daartoe door het bestuur gemachtigde, gezamenlijk handelende bestuursleden 
 
Artikel 13 
 
1. Het verenigingsjaar en boekjaar lopen gelijk aan het kalenderjaar. 
2. Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering verslag uit over het afgelopen boekjaar en 

verantwoordt het door zijn gevoerde bestuur onder overlegging van een balans en/of een staat van baten 
en lasten. 

3. Een commissie van twee personen, geen bestuursleden zijnde, die jaarlijks door de algemene, de 
‘kascommissie’, ledenvergadering met inbegrip van twee reserves uit haar midden gekozen worden 
onderwerpt de verantwoording van het bestuur aan een onderzoek en brengt van haar bevindingen 
verslag uit aan de algemene ledenvergadering. 

4. Het bestuur is gehouden deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar inzage 
te geven in alle boeken, bescheiden en stukken van de vereniging betrekking hebbend op het afgelopen 
boekjaar. 



 

 

 

5. Het bestuur is verplicht alles wat betrekking heeft op het door hem gevoerde beleid, gedurende ten minste 
tien jaren te bewaren. 

 
ALGEMENE EN BUITENGEWONE LEDENVERGADERING 
 
Artikel 14 
 
1. De algemene ledenvergadering is het hoogste gezagsorgaan van de vereniging. Haar komen alle 

bevoegdheden toe die niet door de wet of statuten aan het bestuur zijn opgedragen. 
2. Onderscheiden worden de jaarlijkse (zie artikel 15) en de buitengewone (zie artikel 16) algemene 

ledenvergadering. 
3. De oproepen voor de algemene ledenvergaderingen dienen: 

a. ten minste veertien dagen voor de dag van de vergadering aan de leden kenbaar gemaakt te worden; 
b.   altijd vergezeld te gaan van een lijst van de te behandelen onderwerpen en van de voorstellen aan de 
      vergadering. 

4. Alleen over aangekondigde onderwerpen of voorstellen kan de vergadering besluiten nemen. 
 
Artikel 15 
 
1. Jaarlijks voor één juli worden de leden door het bestuur opgeroepen voor het bijwonen van een algemene 

ledenvergadering, de jaarvergadering. 
2. In deze jaarvergadering komen aan de orde: 

a. het verslag van de vorige algemene ledenvergadering; 
b. het jaarverslag en de verantwoording, zoals bedoeld in artikel 13 lid 2; 
c. de bevindingen en de verkiezing van de commissie, zoals bedoeld in artikel 13 lid 3; 
d. de verkiezing van bestuursleden, indien noodzakelijk; 
e. de voorstellen van bestuur of leden, welke bij de oproeping zijn aangekondigd; 
f. de rondvraag. 

 
Artikel 16 
 
1. Alle andere algemene ledenvergaderingen zijn buitengewoon. Deze buitengewone vergaderingen worden 

belegd zo vaak als noodzakelijk geacht voor besluitvorming en raadpleging van de leden. 
2. Voor een buitengewone algemene ledenvergadering wordt opgeroepen door: 

a. het bestuur; 
b. het bestuur op schriftelijk verzoek, ook omvattende de te berde te brengen voorstellen, van ten 

minste twintig leden binnen een termijn van twee maanden, de lopende maand niet meegerekend; 
c. twintig leden via een advertentie in een landelijk verschijnend dagblad, waarvan de kosten een 

bedrag vijfentwintig Euro (€125 van honderd -) niet te boven gaan, indien het bestuur binnen de 
gestelde termijn geen gevolg heeft gegeven aan het verzoek bedoeld onder artikel 16 lid 2.b. Het 
bestuur moet hiervan, ten minste veertien dagen voor de gestelde vergaderdatum, per aangetekend 
schrijven in kennis gesteld worden. 

 
Artikel 17 
 
1. Ieder lid van de vereniging heeft toegang tot een algemene ledenvergadering, tenzij dit lid geschorst is als 

lid of als bestuurslid. 
2. Over de toegang van personen die geen lid zij n, beslist het bestuur in acht nemende: 

a.  de regelgeving van het huishoudelijk reglement in deze; 
b. de mening van bestuur en/of vergadering. 

3. Ieder ter vergadering aanwezig lid, mits aan zijn geldelijke verplichtingen verbonden aan het lidmaatschap 
voor het lopende jaar voldaan hebbend, heeft bij stemmingen het recht telkens een, niet overdraagbare, 
stem uit te brengen. 

4. Ieder stemgerechtigd lid kan bij verhindering zijn stem per volmacht uitbrengen mits: 
a. dit lid het gebruik van deze volmacht uiterlijk twee werkdagen voorafgaand aan de algemene 

ledenvergadering aan de secretaris heeft gemeld. Een volmacht formulier zal gelijktijdig met de 
oproep voor de vergadering meegezonden worden. Dit formulier moet na volledige invulling door 
zowel de volmachtgever als ook de volmachtdrager ondertekend worden en kan tijdens de algemene 
ledenvergadering als rechtmatig stemformulier dienen voor, enkel en alleen, de bij de oproep 
aangekondigde punten; 

b. het aanwezige en stemgerechtigd lid als volmachtdrager maximaal één volledig ingevulde volmacht 
overhandigt. 
  



 

 

 

Artikel 18 
 
1. De algemene ledenvergadering wordt geleid door: 

a. de voorzitter of diens plaatsvervanger, 
b. een ander bestuurslid, indien de voorzitter en zijn plaatsvervanger beiden ontbreken. Wordt ook op 

deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf. 
2. Van het verhandelde op de algemene ledenvergadering wordt door de secretaris of een aan te wijzen 

persoon notulen gemaakt, welke op een volgende jaarvergadering na goedkeuring door de vergadering 
door voorzitter en secretaris ter vastlegging worden ondertekend. 

 
Artikel 19 
 
Wordt er opgeroepen voor een buitengewone ledenvergadering door anderen dan het bestuur, 
overeenkomstig artikel 16 lid 2.c, dan: 
a. dient zorg gedragen te worden, dat van de vergadering een notarieel verslag wordt opgemaakt, welk 

verslag door het bestuur ter kennis van de leden dient te worden gebracht. De kosten voor dit notariële 
verslag worden gedragen door de initiatiefnemers van deze buitengewone ledenvergadering. 

b. gelden tijdens deze vergadering de regels zoals bepaald voor een gewone algemene ledenvergadering 
zoals beschreven in artikel 17, 18 en 20. 

 
Artikel 20 
 
1. Het ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een 

stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd 
werd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel. 

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan 
betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de 
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit 
verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 

3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen neemt de algemene ledenvergadering bij gewone 
meerderheid besluiten over haar voorgelegde onderwerpen, over haar gedane voorstellen, mits deze: 
a. bij de oproep tot de vergadering aangekondigd waren; 
b. niet de statuten van de vereniging raken. 

4. Over personen wordt te allen tijde schriftelijk gestemd, behalve wanneer de vergadering bij enkele 
kandidaatstelling besluit tot benoeming bij acclamatie. 

5. Over zaken kan zowel mondeling als schriftelijk gestemd worden. De beslissing in deze is aan de 
vergadering. 

6. Bij zowel schriftelijke, als mondelinge stemmingen geeft de voorzitter aan op welke wijze er gestemd 
wordt. 

7. Blanco en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. 
8. Indien bij een stemming over meer dan twee personen niemand de meerderheid heeft verkregen, dan 

heeft herstemming plaats tussen de twee personen met de meeste stemmen. 
9. Staken de stemmen over een voorstel niet personen betreffend, dan wordt dit voorstel geacht te zijn 

verworpen. 
10. Staken de stemmen bij een personele verkiezing, dan beslist het bestuur bij meerderheid van stemmen. 
 
STATUTENWIJZIGING 
 
Artikel 21 
 
In de statuten van de vereniging kunnen slechts dan wijzigingen worden aangebracht, indien aan de volgende 
vier voorwaarden is voldaan: 
1.  De leden worden opgeroepen voor een al gemene ledenvergadering met de aankondiging, dat er een 

voorstel tot wijziging van de statuten van de vereniging aan de orde zal worden gesteld en wel uiterlijk 
drie weken voor de dag van de vergadering. 

2. De voorgestelde statutenwijziging woordelijk samen met de oproep aan de leden wordt kenbaar gemaakt. 
3. De vergadering besluit tot statutenwijziging bij tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen op 

voorwaarde dat tweederde deel van de stemgerechtigde leden op de vergadering aanwezig is. Wordt dit 
aantal niet gehaald, dan heeft het bestuur het recht om staande de vergadering over te gaan tot het 
onmiddellijk oproepen van een tweede vergadering die diezelfde dag nog kan plaatsvinden. Doet het 
bestuur dit niet, dan dient er binnen vier weken opgeroepen te worden voor een tweede vergadering over 
het voorstel zoals dat in de eerste vergadering aan de orde was. Op deze tweede vergadering kan men 
ongeacht het aantal aanwezige leden tot besluitvorming over het voorstel tot statutenwijziging komen bij 
tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 



 

 

 

4. Het overkoepelend lichaam kan instemmen met de door de algemene ledenvergadering goedgekeurde 
wijzigingen. 

 
Artikel 22 
 
1. Statuten die gewijzigd zijn, treden in werking, wanneer: 

a. daarvan notariële akte is opgemaakt; 
b. op de dag aangegeven in de akte; 
c. op de dag van het verlijden van de akte, wanneer geen datum van inwerkingtreding in de akte is 

aangegeven. 
2. Tot het verlijden van de akte als onder punt 1 bedoeld, is elk daartoe gedelegeerd bestuurslid bevoegd. 
 
ONTBINDING VAN DE VERENIGING 
 
Artikel 23 
 
Het bestuur en de algemene ledenvergadering dienen al vorens een besluit tot ontbinding van de vereniging te 
overwegen er zorg voor te dragen dat: 
a. het ras Saarlooswolfhond een leiding gevend lichaam niet ontnomen wordt, 
b. de begeleiding en de instandhouding van het ras zijn veilig gesteld. 
 
Artikel 24 
 
1. De algemene ledenvergadering, overwegende te komen tot een voorstel tot ontbinding van de vereniging, 

benoemt een uit minimaal drie personen bestaande commissie. 
2. Deze commissie zal in de vierde maand na zijn instelling voorstellen doen, waarin: 

a. regelingen zijn getroffen overeenkomstig artikel 23, indien daarin nog niet voorzien was; 
b. de gang van zaken rond de ontbinding van de vereniging worden geregeld. 

3. Komt de commissie niet, binnen de gestelde termijn, met de voorstellen zoals hierboven onder punt 2 
bedoeld, dan dient een nieuwe commissie bestaande uit andere personen eenzelfde opdracht te krijgen. 

4. Faalt ook deze dan kunnen bestuur en algemene ledenvergadering hun verantwoordelijkheid tot zich 
nemen,mits zij zorg dragen voor het onder artikel 23 gestelde. 

 
Artikel 25 
 
Een besluit tot ontbinding van de vereniging is slechts rechtsgeldig, indien: 
1. aan artikel 23 is voldaan. 
2. het voorstel tot ontbinding van de vereniging kenbaar wordt gemaakt aan de leden via een oproep voor 

een vergadering welke minimaal vier weken na dagtekening van de oproep gehouden wordt. 
3. het besluit tot ontbinding van de vereniging genomen wordt met tweederde meerderheid van de geldig 

uitgebrachte stemmen in een vergadering, waar minimaal tweederde deel van de stemgerechtigde leden 
aanwezig is. 

 
Artikel 26 
 
Indien het ras Saarlooswolfhond opgehouden heeft te bestaan: 
a. is het in de artikelen 23, 24 en 25 gestelde niet van toepassing, 
b. kan de algemene ledenvergadering met tweederde meerderheid besluiten tot opheffing van de vereniging 

ongeacht het aantal aanwezige leden. 
 
Artikel 27 
 
1. Bij een genomen besluit tot ontbinding van de vereniging stelt de algemene ledenvergadering het 

eindsaldo van de vereniging vast. 
2. De bestemming van het batig saldo wordt geregeld in het huishoudelijk reglement met in acht neming van 

het bepaalde in de wet. 
3. Een batig saldo mag nimmer ten goede komen aan leden of gewezen leden van de vereniging. 
4. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip, waarop geen aan haar dan wel aan de vereffenaars 

bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen hiervan opgaaf aan de registers waar de 
vereniging is ingeschreven. 
  



 

 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 
Artikel 28 
 
1. De algemene ledenvergadering stelt een huishoudelijk reglement vast. 
2. De algemene ledenvergadering is daartoe en tot het wijzigen ervan gerechtigd bij besluit van tweederde 

meerderheid van de op de vergadering aanwezige leden, ongeacht hun aantal . 
 
SLOTBEPALINGEN 
 
Artikel 30 
 
1. In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, is het huishoudelijk reglement van de vereniging 

bindend. 
2. Indien ook het huishoudelijk reglement niet van toepassing is, neemt het bestuur een beslissing. 
3. Het bestuur is in deze verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering voor zover zij dit 

verlangt of het bestuur zich daartoe gehouden acht.  



 

 

 

NEDERLANDSE VERENIGING VAN SAARLOOSWOLFHONDEN 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 
BESTUUR 
 
Artikel 1 
 
1. Op elke jaarvergadering treden één of twee bestuursleden af volgens een door het bestuur opgemaakt en 

door de secretaris bijgehouden rooster. 
2. De aftredende bestuursleden kunnen zich herkiesbaar stellen. 
3. Nieuw gekozen bestuursleden nemen op het rooster van aftreden de plaats van hun voorganger in. 
 
Artikel 2 
 
Onder verantwoording van het bestuur wordt er voor de jaarvergadering: 
1. een verslag opgesteld betreffende de toestand van de vereniging; 
2. rekening en verantwoording afgelegd van het voorgaande boekjaar; 
3. een begroting voor het lopende boekjaar opgesteld. 
 
Artikel 3 
 
1. Namens de jaarvergadering controleert de kascommissie vooraf de stukken betreffende het voorgaande 

boekjaar. 
2. Deze commissie doet verslag van haar bevindingen. 
3. Deze commissie zal de jaarvergadering voorstellen het bestuur decharge te verlenen over het door haar 

gecontroleerde boekjaar, indien zij met het gevoerde beleid en beheer kan instemmen. 
 
Artikel 4 
 
1. De voorzitter leidt de vergaderingen van de vereniging, tenzij hij hiertoe iemand anders opdracht geeft. 
2. Handhaving van de statuten en het huishoudelijk reglement is de taak van de voorzitter. 
3. Datum en plaats van vergaderingen en de volgorde van de op deze vergaderingen te behandelen zaken 

kunnen door hem worden vastgesteld. 
4. De voorzitter verleent het woord en heeft het recht elke spreker tot de orde te roepen en/of het woord te 

ontnemen. 
5. Bij ontstentenis van de voorzitter heeft zijn vervanger dezelfde rechten en plichten. 
 
Artikel 5 
 
1. De secretaris beheert, bij voorkeur, het bestuurlijk archief van de vereniging. 
2. Specifieke taken, vallende onder het secretariaat, kunnen gedelegeerd worden. Diegene aan wie een 

verantwoording gedelegeerd wordt draagt voor de tijd dat de delegatie duurt, hiervoor de bestuurlijke 
verantwoordelijkheid. Er moet vermeden worden dat taken met een structureel karakter gedelegeerd 
worden naar leden die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn als een zittend bestuurslid. 
De mogelijk te delegeren zaken kunnen bestaan uit: 
a. historisch archief: wordt bij voorkeur, beheerd door de voorzitter. 
b. gegevens betreffende honden (HD-uitslagen, keurrapporten, enz.), 
c. ledenadministratie 
d. pupbemiddeling, 
e. redactie van het clubblad. 

3. Namens het bestuur onderhoudt de secretaris voor de vereniging de correspondentie in de ruimste zin 
van het woord en draagt zorg voor de convocaties. 

4. Uitgaande stukken van enig belang worden ter goedkeuring onder de aandacht van het bestuur gebracht. 
5. De secretaris houdt presentielijsten bij van personen op vergaderingen aanwezig: met uitzondering van 

vergaderingen van het bestuur, zijn de op vergaderingen aanwezige leden gehouden deze lijsten te 
tekenen. 

6. De secretaris notuleert de vergaderingen, waar het algemene ledenvergaderingen betreft, worden de 
notulen het bestuur ter goedkeuring voorgelegd. 

7. Ten behoeve van de jaarvergadering stelt hij een verslag op betreffende de toestand van de vereniging 
en legt dit aan het bestuur ter goedkeuring voor. 

8. De taken onder de punten 6 en 7 verwoord kunnen van geval tot geval in goed overleg gedelegeerd 
worden naar een ander bestuurslid of lid van de vereniging. 
  



 

 

 

Artikel 6 
 
1. De penningmeester beheert de onder zijn berusting zijnde geldmiddelen van de vereniging en houdt 

daarvan boek. In deze is de penningmeester direct verantwoordelijkheid verschuldigd aan het bestuur, en 
indirect via de kascommissie en het bestuur aan de algemene ledenvergadering. 

2. De invordering van al de vereniging rechtens toekomende gelden is hem opgedragen, daartoe kan de 
penningmeester vorderingen van uiteenlopende aard doen uitgaan en in deze correspondentie voeren.  

3. Voor het doen van vorderingen via derden (deurwaarder, incassobureau) behoeft de penningmeester van 
geval tot geval de toestemming van het bestuur. 

4. Voor uitgaven en verbintenissen behoeft de penningmeester de toestemming van het bestuur. 
5. Deze onder punt 4 bedoelde toestemming wordt geacht de penningmeester te zijn verleend, indien: 

a. deze uitgaven tot de vaste lasten behoren; 
b. deze uitgaven het gevolg zijn van genomen besluiten, zoals ten behoeve van evenementen. 

6. De penningmeester stelt voor ieder komend boekjaar een begroting op, welke na goedkeuring door het 
bestuur aan de jaarvergadering wordt voorgelegd. 

 
Artikel 7 
 
1. Bestuursleden en andere door het bestuur aangestelde zijn bij de beëindiging van hun functie verplicht 

alle onder hun beheer zijnde verenigingsbescheiden zo snel mogelijk, echter uiterlijk binnen één maand 
en op eigen initiatief, aan het bestuur over te dragen. 
Er moet vermeden worden dat op één domicilie meer dan één bestuurslid woonachtig is. 

 
LEDEN 
 
Artikel 8 is vervallen door artikel 6 van de statuten 
 
Artikel 9 
 
De aanmelding van natuurlijke personen als lid van de vereniging zal door het bestuur worden geweigerd, 
indien deze persoon: 
a. bij andere kynologische verenigingen is geroyeerd; 
b. bij andere kynologische verenigingen is uitgeschreven als lid op grond van schulden, wangedrag of het 

niet naleven van de reglementen; 
c. lid is van of in welke vorm ook steun verleent aan verenigingen of groeperingen die niet erkend zijn door 

het overkoepelend lichaam; 
d. handelt of aanzet tot handelen in strijd met de belangen van de Saarlooswolfhond, zoals omschreven in 

het fokreglement van de vereniging; 
e. zodanig handelt dat er binnen het bestuur gegronde en gestaafde bezwaren tegen deze persoon worden

  geuit. 
1. de weigering van deze personen wordt schriftelijk aan de betrokkenen meegedeeld. 
 
Artikel 10 
 
Natuurlijke personen die als lid van de vereniging zijn geweigerd, kunnen binnen veertien dagen na 
dagtekening van de weigeringsbrief via het secretariaat van de vereniging bezwaar aantekenen. 
Dit bezwaar wordt bij de eerst volgende algemene ledenvergadering behandelt. 
 
Artikel 11 
 
1. Het lidmaatschap van leden wordt door opzegging namens de vereniging door het bestuur ontbonden in 

de statutair (artikel 7.3.a tot en met g) bepaalde gevallen. 
2. Het bestuur kan het lidmaatschap ontbonden verklaren van die leden: 

a. die naar de mening van het bestuur onder valse voorwendselen lid zijn geworden van de vereniging; 
b. die steun geven aan niet erkende kynologische verenigingen of daarmee gelijk te stellen 

groeperingen of de belangen van de SWH schaden; 
c. die niet voldoen aan hun geldelijke verplichtingen jegens de vereniging; 
d. die geroyeerd worden / uitgeschreven worden als lid op grond van schulden, wangedrag of het niet 

naleven van reglementen door andere kynologische verenigingen. 
 
Artikel 12 
 
In de gevallen onder artikel 10 bedoeld kan het betrokken lid via het secretariaat van de vereniging binnen 
veertien dagen een beroep doen op de algemene ledenvergadering tegen de ontbinding van zijn lidmaatschap. 



 

 

 

Artikel 13 
 
1. Leden die hun lidmaatschap van de vereniging wensen te beëindigen, geven hiervan schriftelijk kennis bij 

het secretariaat. 
2. De opzegging, zoals genoemd in 13.1, gaat in op het einde van het kalenderjaar tenzij het bestuur anders 

beslist. 
3. Een opzegging van het lidmaatschap ontheft een lid noch geheel, noch gedeeltelijk van zijn geldelijke 

verplichtingen jegens de vereniging. 
 
Artikel 14 
 
1. Elk lid heeft het recht tijdens de algemene jaarvergadering voorstellen te doen. 

a. Voorstellen als onder artikel 14.1. bedoeld worden na toelichting, als de vergadering daartoe besluit 
op de agenda van de eerst volgende vergadering geplaatst. 

b. De algemene ledenvergadering is enkel en alleen gerechtigd besluiten te nemen in zaken die bij de 
oproep voor de vergadering aan de leden zijn kenbaar gemaakt. 

2. Na goedkeuring door de voorzitter heeft elk lid het recht van introductie voor vergaderingen en 
bijeenkomsten. Het lid moet de introducé ten laatste de avond voorafgaand aan de vergadering of 
bijeenkomst melden aan het secretariaat. 
a. Het lid dat van dit recht gebruik maakt is verplicht de introducé te doen tekenen op een daartoe 

bijgehouden lijst en neemt voor zijn introducé alle verplichtingen op zich als gold het hemzelf. 
 
BESLUITEN 
 
Artikel 15 
 
1. Er kan mondeling, schriftelijk, bij volmacht zoals omschreven in art. 17.4 van de statuten, of unaniem bij 

acclamatie gestemd worden. 
a. De voorzitter, zich houdende aan de statutaire regelgeving, bepaalt op welke wij ze er gestemd wordt; 
b. Het is zijn taak voorafgaande aan elke stemming op een juist stemgedrag te wijzen. 

2. Alle besluiten genomen tijdens vergaderingen eisen een volstrekte meerderheid van stemmen, dat is de 
helft van de geldig uitgebrachte stemmen plus één, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. 
a. Ongeldige stemmen: blanco stemmen en stemmen op welke wijze ook ongeldig gemaakt door 

degene die de stem uitbracht, worden op het totaal aantal uitgebrachte stemmen in mindering 
gebracht, opdat het juiste aantal van de geldig uitgebrachte stemmen bepaald kan worden. 

 
COMMISSIES EN DERGELIJKE 
 
Artikel 16 
1. Het bestuur kan zich in zijn taken doen bijstaan door personen, commissies en/of werkgroepen. 
2. Het bestuur is gerechtigd deze personen, commissies en/of werkgroepen met onmiddellijke ingang van 

hun opdracht te ontheffen. 
a. Deze personen, commissies en/of werkgroepen kunnen slechts in overleg en onder vooraf daartoe 

gegeven machtiging van het bestuur naar buiten treden of overeenkomsten aangaan. 
b. Indien deze personen, commissies en/of werkgroepen eigenmachtig naar buiten treden of 

overeenkomsten aangaan, is dit buiten verantwoording van de vereniging en kan een dergelijk 
handelen gezien worden als het moedwillig benadelen van de vereniging. 

 
ERELID / ERESPELD 
 
Artikel 17 
1. Aan leden die zich langdurig zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor ras en/of vereniging kan op 

voordracht van het bestuur, al of niet daartoe verzocht door ten minste dertig leden, door een algemene 
ledenvergadering het erelidmaatschap van de vereniging worden toegekend. 

2. Aan personen van bijzondere verdiensten voor ras en/of vereniging kan, al of niet op voordracht van ten 
minste dertig leden, door het bestuur een erespeld worden toegekend. 

 
ONTBINDING 
 
Artikel 18 
 
Nadat besloten is tot ontbinding van de vereniging zegt de vergadering, met inachtneming van het wettelijk 
bepaalde, het batig saldo van de vereniging bij gewone meerderheid van stemmen toe, al of niet op gedane 
voordracht daartoe, aan één of meerdere instellingen, waarvan het streven is de wolf in de vrije natuur te 
beschermen.  



 

 

 

SLOTBEPALINGEN 
 
Artikel 19 is vervallen door artikel 28 van de statuten 
 
Artikel 20 
 
1. In alle gevallen waarin noch de statuten, noch dit reglement voorziet, neemt het bestuur zijn 

verantwoordelijkheid en beslist in spoed eisende gevallen of raadpleegt in alle andere gevallen de 
algemene ledenvergadering. 

2.  In gevallen van geschil omtrent toepassing van haar regelgeving heeft de algemene ledenvergadering het 
bindend woord.  
  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

Adressen: 

 

secretariaat: 

Monique Mertens 

Vespuccistraat 13 

5665 GM  Geldrop 

0031(0)402859420 

secretariaat@saarlooswolfhonden.nl 

website: www.saarlooswolfhonden.nl 

: www.facebook.com/nvswh 

informatie Nederland: 

0031(0)402859420 

secretariaat@saarlooswolfhonden.nl 

informatie België 

tel: 0032(0)93661119 

belgie-info@saarloooswolfhonden.nl 
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alle rechten voorbehouden niets mag worden overgenomen 

zonder schriftelijke toestemming van de NVSWH 

 

uitgave december 2018 

 

KOOPOVEREENKOMST 
van de 

Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden 
een kijk op het heden, een blik op de toekomst 


