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Dobermann Gedrags Test (D.G.T.) – reglement en beschrijving 

 

Organisatie en beschrijving 

Een test waarin het sociale gedrag van de Dobermann op de proef wordt gesteld in diverse 

omstandigheden. Hierbij wordt met behulp van vijftien proeven beoordeeld hoe de hond zich gedraagt 

tijdens onder andere: 

❖ Een Dierenarts/Tentoonstelling simulatie: in de bek laten kijken / gebit tonen / betasten 

❖ Ontmoetingen met onbekende personen 

❖ Aanwezigheid en afwezigheid van de geleider 

 

Organisatie van de test 

Door de D.V.I.N. DGT/DKT Commissie of een D.V.I.N. Kringgroep in samenwerking met de 

Commissie. 

 

Aanvragen test 

❖ Minimaal zes weken vóór de beoogde datum bij de africhtingsadministratie via het 

aanvraagformulier op de website van de D.V.I.N. .  

❖ Bij een op zichzelf staand evenement (dat los van een tentoonstelling of wedstrijd georganiseerd 

wordt), is het minimaal te beoordelen aantal honden zes. 

❖ Een definitieve lijst van deelnemers moet uiterlijk twee weken vóór de test aangeleverd zijn 

door de aanvrager. 

❖ Per testdag kunnen er maximaal twintig beoordelingen (DGT+DKT) plaatsvinden. 

 

Testleider 

De organiserende vereniging zorgt voor een testleider. De testleider zal door de Commissie worden 

geïnformeerd over de inhoud van zijn/haar taken. 
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Administratie 

Benodigde papieren, zoals veld- en eindformulieren worden door de DGT/DKT Commissie minimaal 

één week van te voren aan de organiserende Kringgroep gezonden en dienen voor zover mogelijk vóór 

aanvang van de test ingevuld te zijn. 

Beoordelaars 

Worden vastgesteld door de DGT/DKT Commissie in overleg met de Commissaris Africhting van de 

D.V.I.N. 

Beoordeling 

Geschiedt altijd door minimaal twee DGT beoordelaars, eventueel aangevuld met één of meerdere 

beoordelaars in opleiding. 

Algemeen 

❖ De hond wordt op het terrein voorgebracht aan een niet op slip staande ketting. 

❖ Een gebruikelijke grove schakelketting die niet op strop gedragen mag worden en niet om de 

nek van de hond mag spannen. 

❖ Tijdens de DGT mogen ook een leren halsband, een stoffen halsband of een borsttuig worden 

gedragen.  

❖ Motivatievoorwerpen (bal o.i.d.) en/of voer mogen tijdens de test niet in het bezit van de 

geleider zijn. 

❖ De gehele test wordt uitgevoerd met een aangelijnde hond die niet onder appèl staat. Een 

gewone platte of ronde lijn met handvat van ca.1,5 meter lengte, zonder extra ringen, 

musketons of andere accessoires. 

❖ De test bestaat te allen tijden uit vijftien vaste onderdelen.  

❖ De beoordelaars zijn bevoegd om, bij gegronde twijfel en in onderling overleg, de betreffende 

hond twee tot drie testonderdelen te laten herhalen. 

Honden 

❖ Per testdag kunnen maximaal 15 Dobermanns deelnemen aan de DGT. 

❖ De minimum leeftijd is 12 maanden. 

❖ Bij deelname aan de test dienen het Europees Dierenpaspoort, het eventuele Hondenlogboek 

en indien van toepassing de Stamboom aanwezig te zijn en gecontroleerd te worden door een 

beoordelaar. 

❖ Loopse teven worden altijd als laatste beoordeeld. 
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Uitslag 

❖ Maximaal te behalen punten: 75. 

❖ Geslaagd met minimaal 52,5 punten.  

❖ Indien een hond geslaagd is voor de DGT met minimaal 70 punten, dan is het mogelijk om 

deze hond nog op dezelfde dag deel te laten nemen aan de DKT, mits minimaal 18 maanden 

oud en reeds in het bezit van een VZH/BH certificaat. Onder voorwaarde dat het maximale 

aantal van twintig beoordelingen per dag niet overschreden wordt. 

❖ De deelnemende hond dient voorafgaand aan de test ruim voldoende te zijn uitgelaten buiten 

het terrein waar de test plaats vindt. Mocht de hond zijn behoefte doen of tot twee keer toe 

plassen tijdens de test, dan zal de test worden afgebroken en de hond afgewezen. 

❖ Afgewezen honden krijgen een verplichte wachttijd van één maand voordat de test kan worden 

herhaald.  

❖ De test kan per hond maximaal drie keer worden herhaald. Hierna is deelname niet meer 

mogelijk. 

❖ Aan het eind van de dag zullen de rapporten en, indien geslaagd, de certificaten direct uitgereikt 

worden. 

❖ De uitslag wordt na uiterlijk twee weken gepubliceerd op de D.V.I.N. website. 

❖ Daar waar dit reglement niet in voorziet beslist het Bestuur in overleg met de DGT/DKT 

Commissie. 

 

Opgesteld door de DGT/DKT Commissie op 4 februari 2022. 
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DE TEST 

 

1. De ontmoetingsproef:  
De combinatie komt zich aanmelden bij de beoordelaars, en afmelden aan het eind van de test. 
De gegevens van de hond, de halsband en de lijn worden gecontroleerd. 
 

2. De dierenartsproef: 
De hond moet staan (op de grond) en zich laten betasten, hij mag aan de kop worden 
vastgehouden. Het gebit wordt gecontroleerd en de chip wordt uitgelezen. 
 

3. De combinatieproef: 
De hond loopt aangelijnd met de geleider mee zonder dat deze op bijzondere wijze onder appèl 
staat. De hond mag niet in de lijn bijten gedurende de hele test. De verhouding geleider/hond 
wordt gedurende de gehele test bekeken. De beoordeling loopt de gehele test door. 
 

4. De zonneschermproef: 
De aangelijnde hond wordt door de geleider onder een luifel of een marktkraam door geleid. 
 

5. De looppasproef: 
De geleider loopt met zijn aangelijnde hond ca. 30 passen in looppas in de aangewezen richting en 
weer terug. 
 

6. De joggerproef: 
Wandelende geleider met aangelijnde hond wordt tegemoet gelopen door een jogger die, ruim 
nadat hij ze gepasseerd is, zal keren en nog een keer van achteren af de combinatie zal inhalen.  
 

7. De fietsproef: 
Een persoon op een fiets komt al bellend met de fietsbel de hond en de geleider tegemoet rijden, 
passeert en keert, om vervolgens de combinatie nog een keer vanaf de achterkant in te halen en 
stopt dan om een praatje te maken. Op de heenweg is de hond vrij volgend aan de lijn en hoeft 
niet te gaan zitten, op de terugweg wordt een commando zit gegeven.  
 

8. De menigteproef: 
De aangelijnde hond en geleider moeten door een groep van tenminste zes á zeven personen 
wandelen. De groep is in beweging. 
 

9. De insluitproef: 
De niet in beweging zijnde hond en geleider worden geleidelijk ingesloten door een groep van zes 
á zeven personen. Er mag geen dreiging van de groep uitgaan. Op aanwijzing van de beoordelaars 
zal de groep ook weer uitlopen. De proef kan herhaald worden. 
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10. De vereenzamingsproef: 
Alle honden worden aangelijnd met een speciaal voor dit doel vervaardigde halsband en lijn. 
Terwijl de hond aangebonden is aan een vooraf aangewezen neutrale plek en de geleider in het 
zicht van de hond op een afstand van ongeveer twintig meter staat, wordt hij na circa drie minuten 
benaderd door een neutraal, vriendelijk persoon die de hond eerst niet opmerkt en later wel 
aandacht geeft. Persoon laat eventueel een voorwerp vallen en pakt dit weer op. Voor reuen en 
teven wordt een aparte plek dan wel volgorde aangewezen. 
Loopse teven worden altijd als laatste beoordeeld. 
 

11. De boodschappentasproef: 
Terwijl de hond is aangelijnd komt er iemand aan die op circa drie meter van de hond een 
boodschappentas laat vallen en ook weer oppakt. 
Hierna wordt de hond opgehaald door de geleider en weer aan de eigen halsband aangelijnd. 
 

12. De wandelproef: 
De geleider loopt in wandelpas met de aangelijnde hond in de aangegeven richting. De combinatie 
wordt vrijwel gelijktijdig van twee kanten benaderd door twee personen, op ongeveer twee meter 
afstand laat iemand wat vallen (blad, boek, sleutels).  
Even verderop passeert een andere wandelaar met aangelijnde hond. 
 

13. De parapluproef: 
De geleider met aangelijnde hond ontmoet iemand met een paraplu. Die kan open of gesloten 
gedragen worden of simpelweg als wandelstok worden gebruikt. 
Op de heenweg is de hond vrij volgend aan de lijn en hoeft niet te gaan zitten. Op de terugweg 
wordt een commando zit gegeven.  
 

14. De vlaggenproef:  
Daar waar iets wappert, word de hond naartoe en voorbij gebracht. 
 

15. De caféproef:  
Enkele minuten afliggen naast de geleider op het terras of in het café, kan ook in de kantine of een 
tent, op aanwijzing van de beoordelaars. 

 

Na de laatste proef dient de deelnemer zich met zijn hond af te melden bij de beoordelaars (hoort bij 

onderdeel 1). Hiermee wordt de test afgesloten en krijgt hij/zij verdere instructies over het verkrijgen 

van de uitslag van de test en, indien geslaagd, het certificaat. 

 

Opgesteld door de DGT/DKT Commissie op 4 februari 2022. 

 


