Test van Sociaal gedrag.
Algemeen.
Deze test staat open voor alle honden, die ten minste negen maanden oud zijn, met of
zonder stamboom.
Honden dienen wel geregistreerd en getatoeëerd of gechipt.
Het is de bedoeling aan alle geslaagde honden een attest te verlenen.
Het behaalde resultaat zal het bewijs vormen van sociaal gedrag ten overstaan van
mensen, en andere honden.
Deze test is verplicht voor het behalen van het brevet gehoorzaamheid.
De honden welke slagen in hun test, bekomen een attest en bovendien een stempel op
hun stamboom.
Geen verplichting maar, er zijn voldoende andere redenen om deze
test te doen met de hond.
Op dit ogenblik wordt de plaats van de hond binnen onze
leefgemeenschap in vraag gesteld.
Diverse bijtincidenten met al dan niet noodlottige afloop en de
onwetendheid van Jan Modaal, zijn de oorzaak van deze evolutie.
Door het feit dat hondensporters en honden bezitters, van
verscheidene disciplines zich op vrijwillige basis aandienen voor
deze test tonen wij aan dat wij helemaa1 niet bang zijn om onze
viervoeters zelf te laten bewijzen dat de publieke opinie er verkeerd
aan doet onze honden en onze sport in vraag te stellen.
Jury.
De test wordt gekeurd door twee Keurmeesters die elk van een andere discipline deel uit
maken. (1B, lC, lD & 4B)
Doel van de test:
Het belangrijkste doel is te onderzoeken of de hond zich sociaal gedraagt ten overstaan
van mens en dier en zich normaal gedraagt in het verkeer.
Het gaat hier niet om honden die reeds een opleiding achter de rug
h e b b e n , d e g r a a d v a n a f w e r k i n g w o r dt n i e t i n a a n m e r k i n g g e n o m e n ,
enkel de mogelijkheid om sociaal te verkeren en het onder controle
zijn/en kunnen houden van de hond wordt gevalideerd.
Evaluatie:
In geen enkele der oefeningen mag de hond agressief of bang zijn.
Het attest wordt enkel verleend aan die honden die slagen in elk der oefeningen.
Er worden geen kwalificaties noch punten toegekend. Er is enkel de beoordeling:
Geslaagd of Niet geslaagd.
Het is de Keurders toegestaan een bijkomende oefening in te lassen in geval van twijfel.
Deze moet gebeuren in de geest van de vorige oefeningen.
De hond die niet geslaagd is mag na een periode van vier maanden om een tweede test
verzoeken.

Inhoud van de test
Uit te voeren op een verkeersvrije plaats van min. 500m².
1 ) Laten betasten van de hond.
De hond moet zijn tatoeage of ingeplante chip laten controleren. (Geleider mag de hond
vast houden)
Honden zonder leesbare tat. of chip, worden uitgesloten.
2) Wandeling aan de leiband. (Leiband min. 1m lang)
Een weg van ongeveer 20m lang wordt afgelegd waarna men door een groep van
tenminste zes stilstaande, pratende personen slalomt en stopt in het centrum van deze
groep.
(opp. tussen de personen, 25m²)
Daarna neemt de Geleider met zijn aangelijnde hond plaats op 10 m van de groep en
wordt door de groep ingesloten tot op een afstand van 1,5m. Op teken van de
Keurmeester gaat de groep terug uit mekaar.
De geleider plaatst de hond op 5m van de groep, (de leiband kan eventueel worden
vastgehouden door een andere persoon), en neemt plaats tussen de groep. Hierna roept
hij zijn hond bij zich. De leiband kan worden aangelaten.
Op straat, voetpad met een normale circulatie van verkeer. (mensen en voertuigen).
D e o r g a n i s e r e n d e v e r e n i g in g e n w o r d e n e r o p g e w e z e n d a t a l l e o n d e r d e l e n
welke op openbare plaatsen worden uitgevoerd, aangelijnd dienen te
gebeuren. Loslopende honden zijn in, organisatieverband,
onverzekerbaar.
3) De hond wordt door de geleider vastgelegd met een leiband van 3m lengte en op
een normale manier achtergelaten. De Geleider gaat uit het zicht van de hond
gedurende een bepaalde tijd. Gedurende deze periode wordt de hond voorbij gelopen
(op een afstand van 5m, te rekenen vanaf het verankeringspunt van de lijn) (maw 2m
buiten het bereik van de 3m lange lijn), door 2 personen zonder hond en daarna door 2
personen met honden.
4) De Geleider wandelt op straat met de hond aan de leiband. (leiband min 1 m
lang)
Hij wordt gekruist in twee richtingen door:
Twee personen
Twee personen met honden
Een jogger op een afstand van 2m.
Een fietser op een afstand van 3m.
Een auto die aan een snelheid van 4Okm/u rijdt op een afstand van 3m.

