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De Saarlooswolfhond
Nederlandse hondenrassen (7)

Onder de negen bestaande Nederlandse hondenrassen neemt dit ras een bijzondere plaats in. Het 

kan niet bogen op een eeuwenoude geschiedenis en is ook niet opgebouwd aan de hand van oude 

afbeeldingen. Dit ras is door twee mensenhanden gemaakt, op zoek naar de ideale huishond en de 

superieure werkhond. De Saarlooswolfhond…
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Herkomst
Laten we eerst kennismaken met de 
maker van het ras: Leendert Saarloos 
(1884-1969). Wie zijn drijfveren om 
een nieuwe hond – vooralsnog geen 
nieuw ras – te creëren wil begrijpen, 
moet weten dat hij een voorliefde, 
een gedrevenheid, heeft voor het 
experimenteel kruisen van verschil-
lende diersoorten. Het idee om een 
Duitse Herder reu met een wolvin 
teef te kruisen is gebaseerd op het feit 
dat Saarloos op zoek is naar de ideale 
huishond en superieure werkhond. 
Hij is van mening dat Duitse Herders 
niet aan dat criterium voldoen, omdat 
het ras te gedomesticeerd en niet fel 
genoeg meer is. Saarloos gaat er van 
uit dat hij zijn doel kan bereiken door 
het kruisen van een Duitse Herder 
met de ’oerhond’, de wolf. Het feit dat 
dergelijke kruisingen in het buiten-
land tot niets hebben geleid, weer-
houdt hem niet zijn plannen door te 
zetten. Zijn kennelnaam wordt ’van 
de Kilstroom’, zo genoemd naar het 
water bij zijn woonplaats Dordrecht. 
In 1935 wordt, na twee mislukte 
pogingen, het eerste nest geboren uit 
de wolvin ’Fleur’ en Duitse Herder 
’Gerard’. Wie precies de ouders van 

Gerard zijn, is niet meer met zeker-
heid vast te stellen. Saarloos is geen 
man die alles precies op papier zet en 
tegenover buitenstaanders is hij zeer 
zuinig met informatie. En het feit dat 
Saarloos elke wolvin waarmee hij 
fokt steevast Fleur noemt, draagt ook 
niet aan duidelijkheid bij. Hij noemt 
zijn fokproducten Europese Wolf-
honden, maar geen van hen voldoet 
uiteindelijk aan Saarloos’ doel: ideale 
huishond en superieure werkhond. 
Vanuit de georganiseerde kynologie 
krijgt hij geen steun, integendeel. 
Duitse Herder autoriteiten bekijken 
hem met stijgende irritatie. En het 
oordeel van de geneticus prof. A.L. 
Hagendoorn, doet Saarloos besluiten 
af te zien van zijn doelstellingen. Hij 
slaat een andere weg in en vraagt bij 
de Raad van Beheer erkenning voor 
zijn ras aan. In 1942 toont Saarloos 
zijn creaties op de Winnershow en in 
1943 wordt zijn verzoek afgewezen: 
De honden van dhr. Saarloos bezitten 
niet de erfelijke kenmerken die hen tot 
een apart ras maken. Een lichtpuntje 
lijkt dat de honden wel bruikbaar 
zouden zijn als blindengeleidehond; 
Saarloos zet meteen een geleidehon-
denschool op. Succes blijft uit en dat 
geldt ook voor pogingen om van zijn 
creatie een reddingshond te maken. 
In 1963 kruist hij weer een wolvin in, 
teneinde de hoge inteeltgraad terug 
te dringen en wordt de Raad voor de 
tweede keer om erkenning gevraagd, 
die ook nu wordt geweigerd.
Als Saarloos in 1969 overlijdt, ziet 
het er heel somber uit voor de 
honden, maar de redding komt als 
mensen uit verschillende disciplines 
en met tegengestelde belangen de 
handen ineenslaan. Het resultaat is 
dat de Raad van Beheer toezegt het 
ras te gaan erkennen als de populatie 
wordt ondergebracht bij een rasver-
eniging. De erven Saarloos, moeder 
en dochter, krijgen twee plaatsen in 
het bestuur en toegezegd wordt dat 

het ras de naam van Saarloos zal gaan 
dragen. In 1975 wordt de Europese 
Wolfhond erkend onder de naam 
Saarlooswolfhond. De FCI erkent het 
ras in 1977 en definitieve erkenning 
van de rasstandaard volgt in 1981.

Werkhond
Het feit dat Saarloos geen kynoloog 
is en onvoldoende op de hoogte lijkt 
te zijn van de wijze van vererving van 
bepaalde eigenschappen én de risico’s 

Op De WinneR SHOW
Tijdens de Winnershow op 26 en 27 
november in de Amsterdamse RAI 
worden de Saarlooswolfhonden op 
zondag 27 november gekeurd. 
Maar op de beide Winnerdagen 
kunt u met het ras kennismaken 
in het ’hondendorp’ van de Winner. 
Meer informatie vindt u op de 
website: www.winnershow.nl

•  Fleur (links) en Gerard, de ouderhonden 
van Saarloos’ eerste geslaagde kruising. 

•  Leendert Saarloos met twee Europese 
Wolfhonden pups.
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doet een aantal hondensporten 
afvallen. Puppycursussen moeten 
uiteraard wel met hem worden 
gevolgd. Behendigheid en speuren 
zijn sporten die met de Saarlooswolf-
hond gedaan kunnen worden, maar 
recreatief en niet in wedstrijdver-
band. Het bezoeken van tentoonstel-
lingen en clubmatches is een moge-
lijkheid, afhankelijk van de hond. ❮

schillende kleuren. Ten eerste het 
zogenoemde ’wolfsgrauw’: licht tot 
donker geschakeerd zwart-wildkleu-
rig. Ook ’bosbruin’: van licht tot 
donker geschakeerd bruin-wildkleu-
rig, en tot slot licht crèmewit tot wit. 
De schouderhoogte, afhankelijk van 
reu of teef, varieert van 60 tot 75 cm. 
 
Huishond
De Saarlooswolfhond is een trotse 
hond met een onafhankelijk karakter. 
Hij is aanhankelijk aan zijn baas en, 
zoals de rasstandaard eist, hoogst 
betrouwbaar. In de rasstandaard is 
ook zijn kenmerkende gedrag vast- 
gelegd: gereserveerdheid en wolfachtige 
vluchtdrift in onbekende situaties. 
Reageren op commando’s is niet zijn 
sterkste kant; hij luistert alleen uit 
eigen vrije wil. Deze eigenschappen 
passen bij het ras en moeten bewaard 
worden; nieuwe eigenaren zullen 
hiermee moeten leren leven. Wie 
voor dit ras kiest, moet voldoende 
vrije tijd hebben om de hond die 
aandacht te geven die hij nodig heeft. 
Hem opsluiten in een kennel is uit 
den boze en alleen laten is zelden een 
succes. Zijn ingebakken roedelin-
stinct maakt dat hij altijd deel van het 
gezin wil uitmaken. Zijn opvoeding 
moet met consequente hand gebeu-
ren en bij de juiste training ontwik-
kelt hij zich tot een onafhankelijke, 
trouwe metgezel. Hij heeft grote 
behoefte aan beweging, liefst onaan-
gelijnd. De vacht vergt naast kammen 
en borstelen geen speciale aandacht. 
De levenverwachting van de Saar-
looswolfhond ligt tussen 12 - 14 jaar. 

Activiteiten 
Zijn terughoudendheid maakt de 
Saarlooswolfhond niet tot een ideale 
showhond, maar keurmeesters 
moeten weten dat dit gedrag niet 
alleen is vastgelegd in het ras, maar 
ook in de rasstandaard. Ook zijn hou-
ding ten opzichte van commando’s 

van voortdurende inteelt, wreekt zich 
in zijn fokkerij. De honden worden 
steeds kleiner, zijn erg schuw en 
tonen het van de wolven afkomstige 
vluchtgedrag. Dat zijn geen eigen-
schappen die bij een ideale huishond 
en een superieure werkhond horen. 
Saarloos’ had als ideeën over de taken 
van het ras: werkhond, huishond, 
blindengeleidehond, reddingshond. 
Ook al hebben enkele honden in het 
verleden beide laatste taken min of 
meer uitgevoerd, blijvend is het niet. 

Uiterlijk
Er bestaan oude foto’s van Saarloos’ 
Europese Wolfhond. Het uiterlijk is 
niet Saarloos’ prioriteit en zijn basis 
honden munten niet uit in schoon-
heid. Gezien in dat licht, mogen de 
prestaties die fokkers vanaf 1975 
leverden buitengewoon worden 
genoemd. De Saarlooswolfhond van 
nu, atletisch en krachtig gebouwd, 
heeft een uiterlijk dat aan de wolf 
doet denken. De amandelvormige 
ogen zijn geel van kleur en staan 
ietwat schuin in het hoofd. Zijn draf 
doet denken aan die van de wolf, 
lichtvoetig en moeiteloos. Hij heeft 
een winter- en zomervacht in ver-

infORmAtie
•  Rasverenigingen: nederlandse 

Vereniging van Saarlooswolfhonden 
(www.saarlooswolfhonden.nl) en 
Algemene Vereniging voor Liefheb-
bers van Saarlooswolfhonden 
(www.avls.nl) 

•  Raad van Beheer op Kynologisch 
Gebied (www.raadvanbeheer.nl)

•  Hondensport: www.raadvanbeheer.
nl/verenigingen-en-activiteiten/
hondenopvoeding-hondensport/ 

•  Literatuur: ’Saarlooswolfhond’ 
(www.saarlooswolfhonden.nl)•  Een Europese Wolfhond, de voorloper 

van de Saarlooswolfhond, in 1949. 


