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Dobermann Karakter Test (D.K.T.) – reglement en beschrijving 

 

BESCHRIJVING EN ORGANISATIE 

Een test waarbij het karakter van de Dobermann wordt vastgesteld. Nadat we in de Dobermann 

Gedrags Test (DGT) het temperament van de jonge hond al enigszins op de proef hebben gesteld zal 

in de DKT de (jong-)volwassen Dobermann op het karakter worden getest. Hierbij wordt met behulp 

van acht meervoudige proeven beoordeeld hoe de hond zich handhaaft in de hedendaagse sociaal-

maatschappelijke context. 

❖ Begroeten / ontmoeten 

❖ Reactiviteit in drukke omgeving 

❖ Karakterstabiliteit en herstelvermogen 

Organisatie van de test 

Door de D.V.I.N. DGT/DKT Commissie bij een D.V.I.N. Kringgroep of door de D.V.I.N. 

aangewezen locatie. Goedkeuring van de locatie anders dan op het veld van een kringgroep staat ter 

beoordeling van de DGT/DKT 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. 

Administratie 

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

samenwerking met de africhtingsadministratie opgesteld en dienen voor zover mogelijk vóór 

aanvang ingevuld te zijn. 

❖ Vóór aanvang van de test dienen de documenten van de hond, Europees Dierenpaspoort en 

Hondenlogboek, in het bezit te zijn van de administratie van de DGT/DKT Commissie ter 

plekke. 

❖ Deelname zonder deze documenten is niet mogelijk. 
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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 DKT beoordelaars, eventueel aangevuld met één of 

meerdere beoordelaars in opleiding. 

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

hond een jaar of een half jaar terug te zetten zonder de hond te kwalificeren. 

❖ Als de hond tijdens de test onzeker of angstig gedrag vertoont zal de test, ter bescherming van 

de hond, onmiddellijk worden afgebroken. 

❖ Wanneer de hond tijdens de test zo angstig wordt dat hij zijn/haar urine laat lopen of zich 

ontlast wordt de test onmiddellijk afgebroken en de hond wordt afgewezen. 

❖ Bij een volgende test wordt de hond dan opnieuw beoordeeld. 

Deelnemers 

Deelnemen kunnen alle leden en niet-leden van de D.V.I.N. na inschrijving en tegen betaling van het 

door de A.L.V. vastgestelde bedrag per deelnemende Dobermann. 

Betaling moet zijn voldaan voorafgaand aan de test, niet tijdige betaling heeft uitsluiting tot gevolg. 

Testleider 

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

geïnformeerd over de inhoud van zijn/haar taken, niet te combineren met andere taken. 

Testassistent 

Een door de DGT/DKT Commissie goedgekeurde en geïnstrueerde persoon of personen die door de 

Commissie zal worden geïnformeerd over de uitvoering van zijn/haar taken volgens onderstaand 

reglement. 

Pakwerker 

Voor het onderdeel overval op de geleider is een gecertificeerde D.V.I.N. pakwerker vereist, 

goedgekeurd door de D.V.I.N. DGT/DKT Commissie. 

Algemeen 

❖ 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. 

❖ Van de ingeschreven hond moet de eigenaar/geleider verklaren dat de hond in de laatste zes 

weken voor de test niet in omstandigheden heeft verkeerd die gevaar zouden kunnen opleveren 

voor de gezondheid van de andere deelnemende honden. (besmettingsgevaar) 
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❖ De DGT/DKT Commissie bepaalt te allen tijde de te gebruiken accessoires en materialen die 

bij de te testen onderdelen worden gebruikt. 

❖ 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 met een gewone platte of ronde lijn met handvat van ca.1,5 meter 

lengte, zonder extra ringen, musketons of andere accessoires. 

❖ De DGT/DKT beoordelaars kunnen de halsband en lijn van de hond afkeuren en de geleider 

een goedgekeurd exemplaar ter beschikking stellen voor de duur van de test. 

❖ Tijdens de DKT mag ook een leren halsband worden gedragen. Een geschikt borst- of juttuig 

wordt door de DGT/DKT Commissie ter plekke beschikbaar gesteld voor de test-onderdelen 

waarbij dat vereist is. 

❖ 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. Meerdere 

sommaties de hond niet onder appèl te zetten zal resulteren in een lagere kwalificatie dan wel 

afwijzing. 

❖ De straat en de kring worden gevormd door een groep van 10 tot 15 personen. De test bestaat 

te allen tijde uit acht 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 DKT. 

❖ De deelnemende hond moet tenminste 18 maanden oud zijn en in bezit van BH/VZH + DGT 

certificaten. 

❖ Van de minimum leeftijd zal ter bescherming van de honden niet worden afgeweken i.v.m. 

mogelijk onvolwassen gedrag tijdens de test. 

❖ Op de dag van de test zal het gebit van de hond gecontroleerd worden op volledigheid en bij 

reuen ook de aanwezigheid van beide teelballen. De bevindingen zullen op het testformulier 

vermeld worden. 

❖ Zichtbaar drachtige teven worden geweigerd. Loopse teven worden altijd als laatste beoordeeld. 

Uitslag: 

❖ Te behalen resultaten: DKT A ; DKT B ; 6 maanden teruggesteld; 12 maanden teruggesteld of 

Afgewezen. 

❖ Indien een hond eerder op de dag 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 (DGT+DKT). 

❖ Honden die zijn afgewezen mogen de test herhalen na een wachttijd van 4 maanden. 

❖ Honden die werden teruggesteld krijgen een verplichte wachttijd van een half jaar of een heel 

jaar voordat ze de test mogen herhalen. 

❖ Als de hond bij een eerdere deelname de test niet heeft gehaald of deelneemt ter verbetering 

van de uitslag van een reeds eerder afgelegde test, is deelname voor de tweede maal toegestaan. 
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❖ Ongeacht de uitslag geldt de laatste test. De uitslag van de eerder afgelegde test vervalt !! 

Deelname aan een derde test is niet mogelijk. 

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

worden. De uitslag van de afgelegde test wordt altijd in het hondenlogboek bijgeschreven. 

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

de test is onherroepelijk. Beroep hiertegen is uitgesloten. 

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

Commissie. 
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DE TEST 

 

1. Kennismaking 

❖ De combinatie komt zich aanmelden bij de beoordelaars. 

❖ De geleider wordt door de beoordelaars begroet, de identiteit van de hond (chipcontrole), de 

halsband en de lijn worden gecontroleerd. Er kunnen vragen van algemene aard aan de geleider 

gesteld worden, en er wordt contact gezocht met de hond.  

❖ De hond hoeft zich niet te laten aanhalen.  

❖ Wanneer de hond echter enig agressief gedrag of aanstalten tot bijten toont, dan zal dit altijd 

leiden  tot afwijzing. 

Beoordeling: 

De hond moet een onbevangen indruk maken, hij mag uitbundig, spontaan zijn, maar gereserveerd 

gedrag en onverschilligheid zijn niet negatief. Angstig- of onmiddellijk agressief gedrag is af te keuren, 

deze honden kunnen niet meer voor de A kwalificatie in aanmerking komen. Indien de hond zich 

beheerst onttrekt aan de poging tot aanhalen of zich overtuigend weerbaar opstelt is dit te tolereren. 

Honden die op benadering vluchtgedrag tonen dienen te worden afgewezen. 

2. De straat 

❖ De straat wordt gevormd door ongeveer 10 tot 15 voor de te testen hond onbekende personen. 

De straat versmalt en verbreedt zich op aanwijzing van de beoordelaars. 

❖ De geleider loopt met zijn aangelijnde hond heen en terug door de minimaal 2 meter brede 

straat. 

❖ Dan versmalt de straat zich en loopt de combinatie door de smalle straat. Op de terugweg 

wordt de straat weer verbreed en start de optische beïnvloedingstest. 

❖ Dit geschiedt door middel van het vlak voor de hond wapperen met nader vast te stellen 

voorwerpen zoals een lap of vlag of paraplu die de hond niet mogen raken. 

❖ Dit kan plaatsvinden aan beide zijden van de straat. 

❖ Wanneer de hond in een wapperend voorwerp bijt en dit gebeurt uit speelsheid of buitdrift dan 

is dit geen fout,  is het agressie of weerdrift dan kan dit leiden tot puntenaftrek. 

❖ Als laatste wordt aan beide zijden van de straat een groot voorwerp omgetrokken en wel zo, dat 

het van de hond wegvalt. Dit omtrekken gebeurt vlak voor de hond. 

❖ Op vijf meter na de straat verlaten te hebben, moet de combinatie omkeren en terug door de 

straat, nu met akoestische beïnvloedingstesten. 

❖ Dit geschiedt aan beide zijden van de straat op twee verschillende plaatsen door het activeren 

van bijvoorbeeld toeters en bellen of iets dergelijks. 

❖ Vijf meter na de straat te hebben verlaten, moet de combinatie keren en terug door de 

versmalde straat, dit om herstel van het gedrag te kunnen waarnemen en te vergelijken met de 

eerste gang door de straat. 
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Beoordeling: 

Honden die de straat niet in durven te lopen zullen worden afgewezen. Honden die op de beïnvloeding 

werkelijk vluchtgedrag vertonen en bij de laatste gang door de straat nog zichtbaar onder de indruk zijn, 

dienen eveneens te worden afgewezen wegens te zwak herstel.  Honden die zich gevoelig tonen op de 

beïnvloeding maar zich niet onmiddellijk herstellen, kunnen niet meer in aanmerking komen voor de A 

kwalificatie. 

3. De kring 

❖ De hond zal worden vastgelegd aan een paal met behulp van een 1 meter lijn. Om deze paal 

wordt door een lint een cirkel getrokken van 3 meter doorsnede. Het is niet toegestaan deze 

cirkel te betreden door anderen dan de geleider. 

❖ De geleider mag te allen tijde naast de hond blijven staan, er mag echter geen commando zit 

gegeven worden. Ruim buiten de rand van de markering wordt een kring gevormd door de 

eerder genoemde 10 á 15 personen. De personen kring verkleint en vergroot zich op aanwijzing 

van de beoordelaars. 

❖ Inlopen en terug gaan kan per test verschillen in normaal, langzaam of versneld tempo. Dit 

moet wel op één testdag voor alle honden gelijk zijn. 

❖ Inlopen en terug gaan wordt herhaald. 

❖ De laatste maal wordt met normale pas ingelopen en teruggegaan teneinde het herstelvermogen 

van de hond te bepalen. 

Beoordeling: 

Daar zowel het langzaam en het snel inlopen bedreigend voor de hond kan zijn is weerbaar gedrag niet 

af te keuren. Spontaan, onbevangen gedrag is voldoende voor DKT A. Schrikachtige honden met 

onttrekkingsgedrag kunnen niet meer voor de A kwalificatie in aanmerking komen. 

4. Zelfstandigheidstest 

❖ De hond zal worden aangelijnd aan de door de DGT/DKT Commissie verstrekte halsband of 

juttuig met een speciaal voor dit doel vervaardigde geveerde lijn. 

❖ Voor reuen en teven zal een aparte plek worden aangewezen. 

❖ De geleider verlaat de hond en gaat op een vooraf aangewezen plaats, op een afstand van 

tenminste 50 meter, uit het zicht van de hond staan. 

❖ Behalve de beoordelaars en de testleider is er niemand in de nabijheid van de hond. 

❖ Er wordt minimaal 5 minuten gewacht voor er een aanvang gemaakt wordt met de test. 

❖ De hond moet zich ervan bewust zijn dat hij alleen gelaten is; indien hij door opwinding nog 

niet zo ver is, kan de tijd met enige minuten worden verlengd. 

❖ Nu wordt de hond vriendelijk benaderd door een test assistent. 

❖ Op een afstand van ongeveer 10 meter van de hond wordt deze vriendelijk aangesproken. 

❖ Indien de hond zelf spontaan contact zoekt mag hij kort worden aangehaald, anders wordt er 

dicht langs de hond gelopen (op ongeveer 1 meter) en wordt hij verder genegeerd. 

❖ Bij agressief gedrag wordt de overtuiging van dit gedrag zo goed mogelijk getest, waarbij de test 

assistent zijn vriendelijke rol blijft spelen. 
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Beoordeling: 

Honden die op de vriendelijke benadering werkelijk vluchtgedrag vertonen komen niet meer in 

aanmerking voor een kwalificatie. Honden die zich agressief gedragen bij de vriendelijke benadering 

komen vanwege een te hoge scherpte en te lage agressiedrempel niet meer in aanmerking voor een 

kwalificatie. Gereserveerdheid en onverschilligheid worden niet als ongewenst beschouwd. Alleen de 

honden die zich op dit testonderdeel evenwichtig gedragen kunnen in aanmerking komen voor een A 

kwalificatie. 

5. Verdediging van de geleider 

❖ De hond is losgemaakt van de paal, nog steeds voorzien van een juttuig of brede leren halsband 

uit het vorige testonderdeel, aan een lange lijn die vastgehouden wordt door een test assistent. 

❖ Daarna komt er een voor de hond als pakwerker herkenbare persoon met duidelijk vijandig 

gedrag op de geleider en de hond af. 

❖ De geleider en de pakwerker gaan een gevecht aan binnen het bereik van de hond. 

❖ De hond moet nu de geleider verdedigen tegen de overval door een gevecht aan te gaan met de 

pakwerker. Op aanwijzing van de beoordelaars wordt het gevecht afgebroken. 

❖ In voorafgaand overleg met de geleider is besloten over lossen dan wel laten winnen. 

Beoordeling: 

Gewenst wordt een zelfverzekerde en overtuigende houding van de hond. Alleen de hond met 

verdedigingsdrift en aanhoudende drang naar de pakwerker, al dan niet bijtend, kan in aanmerking 

komen voor de A kwalificatie. Honden die geen verdedigingsdrift tonen, en toch ook geen onzekerheid 

tonen, kunnen niet meer voor de A kwalificatie in aanmerking komen. Honden die zich duidelijk willen 

onttrekken aan de gebeurtenissen zullen moeten worden afgewezen. 

6. Vriendelijk persoon 

❖ Terwijl de combinatie over het veld wandelt worden ze door een test assistent vriendelijk 

benaderd. Op een afstand van ongeveer 10 meter van de hond wordt deze vriendelijk 

aangesproken.  

❖ Indien de hond zelf spontaan contact zoekt mag hij kort worden aangehaald, anders wordt er 

dicht langs de hond gelopen (op ongeveer 1 meter) en wordt hij verder genegeerd. 

❖ Bij agressief gedrag wordt de overtuiging van dit gedrag zo goed mogelijk getest, waarbij de test 

assistent zijn vriendelijke rol blijft spelen. 

7. Verdacht persoon 

❖ Een test assistent staat waar mogelijk ergens achter opgesteld. 

❖ Wanneer dit niet mogelijk is, kan hij ook ergens doodstil aan de kant van het veld staan. De 

geleider loopt met zijn hond in de aangegeven richting. 

❖ Als de combinatie tot op enige meters genaderd is, loopt de persoon zo mogelijk vlak voor de 

geleider en zijn hond langs, echter zonder werkelijk te hinderen. 

❖ Indien de beoordelaar het nodig acht keert de persoon zich om en loopt nogmaals recht op de 

hond in. 
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Beoordeling: 

De hond mag attent, nieuwsgierig, spontaan of onverschillig reageren. Agressief gedrag is minder 

wenselijk omdat van de persoon geen dreiging uit gaat. Onttrekkingsgedrag is onwenselijk. 

Vluchtgedrag is fout en de hond zal opnieuw worden benaderd, en indien het gedrag zich dan herhaalt, 

zal de hond worden afgewezen. 

8. Schotvastheidstest 

❖ De geleider begeeft zich met zijn hond naar een aangegeven punt op het veld. De hond staat 

niet onder appèl. Op teken van de beoordelaar loopt de geleider met zijn hond in de richting 

van de schutter, die verderop gereed staat. 

❖ Er wordt geschoten met een 6mm alarmpistool op 30 meter afstand, op 20 meter afstand wordt 

weer geschoten met 6mm., en op 10 meter afstand volgt het laatste schot. 

❖ Op aanwijzing van de beoordelaar maakt dan de geleider met zijn hond een keertwending om 

de schutter heen, waarbij de hond tussen de geleider en de schutter komt waarna de combinatie 

het veld verlaat in de zelfde richting als waaruit ze gekomen zijn. 

Beoordeling: 

Het reageren op het schot door even in te houden en te kijken, is niet foutief. Indien het opmerken 

zodanig is, dat de hond het schot duidelijk waarneemt, is geen aanleiding de hond de A kwalificatie te 

onthouden. Voor herhaalde schrikreacties met een beperkt herstel kan de hond nog alleen een B 

kwalificatie behalen. Honden die naar rechts of naar links of naar achteren weglopen van de schutter 

zullen worden afgewezen. Dit geldt ook voor honden die onzeker zijn in de benadering van de schutter 

en zich willen onttrekken. 

Einde test: 

Na de laatste proef dient de deelnemer zich met zijn hond af te melden bij de beoordelaars. 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 12 februari 2023  

Vastgesteld door het D.V.I.N. bestuur op 12 februari 2023 

Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering; 26 maart 2023 


