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kenmerk wolf hond goudjakhals vos 

staart Ruig behaard, recht 
en naar beneden 
gedragen, met vaak 
donkere 
contrastarme punt. 
Reikt tot voorbij de 
hak, maar niet tot 
de grond. 

Vaak kortharig of 
gekruld. Is soms 
kort, of juist lang, 
tot over de hak. 
Vaak boven de rug 
gedragen. 

Ruig behaard, recht 
naar beneden 
gedragen. Meestal 
egaal gekleurd. 
Reikt tot de hak. 

Ruig behaard, met 
veelal 
contrastrijke witte 
punt. Reikt tot op 
de grond. 

kop Breed en krachtig 
met een brede 
snuit. 

Kop en snuit smal. Kop relatief klein 
ten opzichte van lijf. 
Snuit fijn en spits. 
Nekhaar niet echt 
lang. 

Brede ronde kop 
met een smalle 
snuit. 

koptekening Contrastrijk met 
kenmerkend wit 
rondom zwarte 
lippen. 

Vaak met te veel of 
juist te weinig wit. 

Contrastrijk met wit 
rondom zwarte 
lippen. maar 
minder 
kenmerkend dan bij 
wolf. 

Contrastrijk met 
wit rondom 
zwarte lippen. 

oren Relatief klein, top 
afgerond, rechtop 
en ver uit elkaar 
staand. Buitenkant 
oren vaak rossig 
bruin gekleurd, 
contrasterend met 
de ruig behaarde, 
licht gekleurde 
binnenkant. 

Soms hangend. 
Indien rechtop dan 
lang, spits, en dicht 
bij elkaar. 
Binnenkant oor 
soms donker 
gekleurd en vaak 
kortharig of zelfs 
kaal. 

Relatief grotere 
oren dan wolf, 
rechtop met 
afgeronde top en 
ver uit elkaar 
staand. Buitenkant 
oren vaak rossig 
bruin gekleurd, 
contrasterend met 
de ruig behaarde, 
licht gekleurde 
binnenkant. 

Oren staan ver uit 
elkaar, zijn breed 
en afgrond aan de 
top. Buitenkant 
roodbruin naar de 
oorpunt toe zwart 
wordend. 
Binnenkant ruig 
behaard en lichter 
rossig tot wit. 

ogen Bruin, amber, geel 
of groen, maar 
nooit blauw. 

Soms blauw 
(husky). 

Bruin, amber, geel 
(of groen), maar 
nooit blauw. 

Bruin, amber. 

romp Ruwe vacht, 
contrastarm 
getekend. Rossig 
tot beige-bruin  of 
grijzig bruin op de 
flanken. Nooit wit, 
lichtgrijs of 
zwartgrijs. 

Vaak eenkleurig of 
juist veel contrast 
en scherpe 
kleurovergangen. 
Veel kleuren 
mogelijk. 

Ruwe vacht, 
contrastarm 
getekend. Rossig 
tot beige bruin op 
de flanken. De 
grijzige rug loopt tot 
op de zijkant door 
en beslaat soms de 
hele flank. 

Meestal egaal 
roodbruin. 

rug Recht, (donker)grijs 
met vaag zadel dat 
geleidelijk overgaat 
in de flankkleur. 

Soms aflopend. 
Soms met grijze 
rug, maar dan 
sterker contrast 

Niet altijd recht 
gehouden, variabel  
van kleur (grijs, 
rossig of beige-

Recht, egaal 
roodbruin 
gekleurd, maar 
soms grijzig. 



met flankkleur. bruin) met 
geleidelijke 
overgang maar 
altijd contrastarm 

poten Lange, krachtige 
poten met weinig 
opvallende 
voortzetting van 
flankkleur. 

Soms duidelijke 
kleurverschillen, 
zoals witte sokken. 
Vaak kortere 
poten, soms lang 
en dun, zelden lang 
en krachtig. 

Krachtige poten, 
zijn proportioneel 
langer of gelijk aan 
die  bij wolf, en 
langer dan vos.  

Roodbruin, vaak 
naar beneden toe 
zwart wordend. 

borst Diepe borst, waar 
de poten meer 
onder de borst 
lijken te staan. 
Witte keel loopt tot 
aan de borst. 

Slanke borst met 
de poten meer aan 
de zijkant 
geplaatst. Soms 
(veel) meer wit op 
de borst dan bij 
wolf. 

Diepe borst, waar 
de poten meer 
onder de borst 
lijken te staan. 
Witte keel loopt tot 
aan de borst.  
Karakteristiek zijn 
twee parallelle, 
horizontale witte 
strepen op de borst 

Slanke borst met 
voorpoten dicht 
bij elkaar. Wit van 
de keel loopt door 
tot tussen de 
voorpoten. 

prooi Gedood met 
keelbeet. Borstkast 
en buikholte 
geopend. Magen 
en darmen liggen 
er naast. Hart, 
lever en borstbeen 
gegeten. Vel netjes 
afgestroopt. 
Ribben afgekloven 
of opgegeten. Hals, 
kop en vaak ook 
poten intact. 
Kleinere prooien 
worden geheel 
opgegeten. 

Gedood door vele 
beten, 
oppervlakkige 
wonden en soms 
dood geschud. Veel 
losliggende wol. 
Soms weinig vraat. 
Magen en darmen 
niet apart gelegd. 
Soms grote 
wonden aan kop en 
hals. 

Eet grotere prooien 
meestal als aas, 
maar kan prooien 
van het formaat 
schaap en ree ook 
zelf doden. 
Zij eten 
voornamelijk kleine 
prooien, meest 
knaagdieren en aas. 
Maar zijn in staat 
zowat alles te eten. 
Grotere prooien als 
schaap en ree kan, 
maar komt als 
volwassen dier 
zelden voor. 

Eet grotere 
prooien meestal 
als aas en begint 
dan bij de zachte 
delen: lippen, tong 
en anus. Eet het 
dier van binnenuit 
leeg, omdat de 
huid moeilijk te 
openen is. Indien 
wel actief gedood, 
dan veel plukken 
haar en 
bijtwonden. 

pootafdruk Langwerpig/ ovaal 

en gelijkmatig 
gevormd. 
Voorpoten 
minimaal 8 cm 
lang, meestal 8,5-
10 cm lang. 
Voorpoten meestal 

1 cm langer dan 
breed en 1 cm 
langer dan de 
achterpoten. 
Nagels duidelijk 
afgedrukt en lang. 
Tenen verder uit 
elkaar dan bij 

Zeer variabel, maar 
die van sommige 
honden zijn niet 
van wolven te 
onderscheiden. 
Nagels korter dan 
bij wolf. 

Qua grootte dichter 
bij vos dan wolf. De 
voorpoten laten 
een opvallend U-
vormig spoor 
achter, doordat de 
voetkussentjes van 
beide middelste 
tenen aan de basis 
met elkaar 
vergroeid zijn. 
Overigens komt dit 
ook bij achterpoten 

Voorvoet 4,5cm 
breed en 5cm 
lang, achtervoet 
4cm breed en 5cm 
lang, nagels 
relatief lang. 



hond. voor. 

spoor Vaak in gesnoerde 
draf. Afdruk van de 
achterpoot dan in 
die van de 
voorpoot. Afstand 
tussen twee 
dubbele afdrukken 
circa 50-70cm en 
tussen twee 
afdrukken van 
hetzelfde 
potenpaar 1,1-
1,5m. Langdurig 
rechtdoor zonder 
uitstapjes naar 
links of rechts. 
Weinig wisseling 
van tred. 

Afdruk van 
achterpoot zelden 
in die van 
voorpoot. Veel 
wisselingen in tred 
en vaak uitstapjes 
naar links of rechts. 
Maar: honden 
naast een fiets of 
auto maken een 
wolfachtig spoor. 

Overeen komend 
met andere wilde 
hondachtigen. 
Energie efficiënt. Zit 
tussen vos en wolf 
in qua maten, maar 
dichter bij vos. 
Vertoont in draf 
dubbelafdrukken 

In stap 25cm 
draf 45-80cm 
galop >60cm 

keutels meer dan 2,5cm 
dik en 20cm lang, 
bevatten stukken 
bot, hoefjes en 
haren van wilde 
prooidieren. Verse 
keutels zijn zwart, 
oudere grijs tot wit 
en zeer oude 
slechts “haren en 
bot”. 

Bevatten weinig 
haren en vaak 
kleurstoffen, mais- 
of graankorrels. 
Sommige 
eigenaren geven 
hun hond echter 
grote brokken wild. 
Keutels zijn dan 
niet meer van wolf 
te onderscheiden. 

Sterk gelijkend op, 
doch iets forser dan 
vossenkeutels. 
Kan zowel dierlijk 
als plantaardig 
materiaal bevatten 
en kleur is 
afhankelijk van 
dieet. Veelal zwart 
of bruin en grijs bij 
veel haar. 
 

Tot 2,5cm dik, 6-
12cm lang. 
Bevatten vaak 
resten van 
muizen, vogels, 
bessen en 
insecten. Keutels 
zijn zwart, grijs of 
wit. 

locatie 
keutels 

Vaak midden op 
pad of kruising. Of 
op markante 
plekken. 

Soms ook midden 
op paden en 
kruisingen. 

Worden op 
opvallende plekken 
gedeponeerd. Soms 
op hoopjes bij 
territoriumgrenzen. 
Maar ook frequent 
op minder 
opvallende 
plaatsen. 

Op markante 
plekken, zoals 
stenen of paden. 

 

 


