
Aan alle Kynologenclubs en bij de Stichting GGB aangesloten Verenigingen  

 

Geacht bestuur,  

 

Enige tijd geleden heeft een afvaardiging van het bestuur van Koninklijke Nederlandse Kennelclub 

Cynophilia een gesprek gehad met een delegatie van het bestuur van de Algemene Vereniging voor 

Liefhebbers van Saarlooswolfhonden. De AVLS vroeg ons in relatie tot de examens Gehoorzame 

Hond begrip te hebben voor het karakter en het rastypische gedrag van de Saarloos Wolfhond.  

 

De rasstandaard van de Saarloos Wolfhond zegt het volgende over de gereserveerdheid van dit ras:  

"Deze gereserveerdheid en zijn vluchtdrift in voor hem onbekende situaties zijn kenmerkend voor de 

Saarloos Wolfhond en dienen behouden te blijven als rastypische eigenschappen." (...)  

 

"Een geforceerde, door de Saarloos Wolfhond niet gewenste benadering door een vreemde, kan ertoe 

leiden dat de vluchtdrift gaat overheersen. Een belemmering van deze eigenschap door bijvoorbeeld 

de beperkte bewegingsvrijheid van de aangelijnde hond kan aanleiding zijn voor een angstig lijkend 

gedrag."  

 

Op het onderdeel “betasten” van het GH-1 examen kan deze karaktereigenschap , met name bij 

jonge honden, problemen geven bij het behalen van het examen. Cynophilia vindt het belangrijk dat 

hondeneigenaren met een gehoorzaamheidscursus bij de Kynologenclubs en de bij de Stichting 

Gedrag, Gehoorzaamheid en Behendigheid aangesloten verenigingen gemotiveerd worden om hun 

hond maatschappelijk aanvaardbaar gedrag te leren.  

 

Het is inderdaad zo dat het rastypisch karakter van sommige honden op gespannen voet staat met de 

exameneis van het GH-1 voor wat betreft het betasten van de hond en daardoor zakt voor het 

examen, ondanks mogelijk uitstekende prestaties op de andere onderdelen. Dit is zeer demotiverend 

voor de eigenaar omdat de hond op deze manier geen vervolgcursussen zou kunnen doen. Daarbij 

schieten we ons doel, nl. een hond maatschappeijk aanvaardbaar gedrag aan te leren, voorbij. Dat is 

niet de bedoeling.  

 

Wij bepleiten daarom dat u honden van rassen met een soortgelijk, in de standaard voorgeschreven 

karakter, die op het onderdeel “betasten” van het GH-1 examen niet aan de exameneis hebben 

voldaan, toch in de gelegenheid stelt om aan de vervolgcursussen deel te nemen.  
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