D.G.T. BESCHRIJVING EN ORGANISATIE.
Een test waarin het sociale gedrag van de hond wordt getest in diverse omstandigheden.
Hierbij wordt d.m.v. 15 proeven beoordeelt hoe de hond zich gedraagt.
Tijdens o.a.: Marktbezoek / winkelcentrum / vreemd persoon / personenverkeer / bus- of
treinstationsverkeer / ’wandelbaarheid’, wandelen met meerdere honden tegelijk.
Dierenarts simulatie / in de bek laten kijken / betasten op tafel.
Begroeten van personen met een hond van een ander ras (buiten verenigingsverband).
Betasten zoals op een tentoonstelling.
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Minimum leeftijd 12 maanden
Geslaagd, 3- of 6 maanden teruggesteld of afgewezen.
Honden die werden teruggesteld krijgen een verplichte wachttijd van 3- of 6 maanden
voor dat ze de test mogen herhalen.
Organisatie: DVIN of een DVIN Kringgroep, de organiserende vereniging zorgt ook
voor de benodigde materialen
Aanvragen test: minimaal 4 weken voor geplande datum bij de DGT/DKT commissie.
Beoordelaar: wordt vastgesteld door DGT/DKT commissie en commissaris africhting.
Beoordeling: 2 DGT/DKT beoordelaars of 2 DVIN keurmeesters.
De organiserende vereniging zorgt voor een testleider.
Kosten € 13,00 per hond.
Per testdag kunnen maximaal 20 honden deelnemen.
Organisatie bij voorkeur op zaterdag i.v.m. drukte op straat e.d.
Deelname van niet-leden toegestaan tegen betaling van € 25,00.
Honden van een ander ras zijn niet toegestaan.
De hond wordt op het terrein voorgebracht aan een niet op slip staande ketting, in de
stad is dit wel toegestaan.
De gehele test wordt uitgevoerd met een aangelijnde hond die niet onder appèl staat, in
de stad is een lichte mate van appèl toegestaan.
Bepalen van de 9 vrij in te vullen te testen onderdelen op de dag van de test gebeurd
door de DGT/DKT commissie.
De beoordelaar heeft het recht om bij gegronde twijfel 2 tot 3 testonderdelen toe
te voegen aan de totale test van de betreffende hond.
Bekendmaken aan de kringgroep van de 9 vrij in te vullen te testen onderdelen en
naam beoordelaar minimaal 14 dagen voor aanvang van de test.
Benodigde papieren, zoals veld- en eindformulieren worden door de DGT/DKT
commissie minimaal 1 week van te voren aan betrokken kringgroep gezonden en
dienen voor zover mogelijk voor aanvang van de test ingevuld te zijn.
Bij deelname aan de test dienen stamboom en rashondenlogboek aanwezig te zijn en
gecontroleerd te worden door de beoordelaar.
Certificaten zullen na betaling van het verschuldigde bedrag + verzendkosten aan de
kringgroep toegezonden worden.
Bij honden van niet leden zal het certificaat rechtstreeks aan de eigenaar worden
gezonden.
Het is met ingang van 01-01-2010 niet meer toegestaan om op dezelfde dag, met
dezelfde hond deel te nemen aan zowel de Dobermann Gedrags Test als de
Dobermann Karakter test.
Daar waar het reglement niet in voorziet beslist het bestuur na de DGT/DKT
commissie gehoord te hebben.
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De wandelproef, de lijnproef en de combinatieproef: Het zogenaamde uitlaten van
de hond zonder dat deze op bijzondere wijze onder appèl staat. De hond mag niet in de
lijn bijten gedurende de hele test. De verhouding baas/hond wordt gedurende de gehele
test bekeken. De beoordeling loopt de gehele test door.
De lichte verkeersproef: Op een niet drukke plek aan de openbare weg worden alle
kandidaten samen gebracht ter controle van tatoeage c.q. chip en socialisatie.
De zware verkeersproef: Oversteken, halt houden op trottoir etc. Een stukje VZH.
De supermarktproef: Wandelen op een openbare parkeerplaats bij de ingang van
een drukke Supermarkt of een andere drukke plek.
De aanbindproef: Geleider 5 minuten uit het zicht van de hond, terwijl proef 6, 7, 8
en 9 worden uitgevoerd.
De hondenproef: Terwijl de hond aangelijnd is, komt er een andere hond voorbij.
De vereenzamingproef: Terwijl de hond aangebonden is en de geleider uit het zicht
van de hond is, wordt hij na circa 3 minuten benaderd door een neutraal, vriendelijk
persoon die de hond eerst niet in de gaten heeft en later wel. Persoon laat eventueel
een voorwerp vallen en pakt dit weer op. Voor reuen en teven wordt een aparte plek
aangewezen.
De winkelwagen, kinderwagen of wandelwagenproef : Terwijl de hond is
aangelijnd wordt deze vrijwel gelijktijdig van twee kanten benaderd door twee
personen met een winkelwagen, kinderwagen of wandelwagen.
De boodschappentasproef: Terwijl de hond is aangelijnd komt er iemand aan die op
3 meter van de hond een boodschappentas laat vallen en ook weer inpakt.
De zonneschermproef: De aangelijnde hond wordt onder een luifel of een
marktkraam door gevoerd.
De parapluproef: De 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 en hoeft niet te gaan zitten op de terugweg
wordt een commando zit gegeven
De perronproef: Met de hond naar trein-, bus- of metrostation met het daarbij
behorende verkeer.
De menigteproef: De hond moet door een groep van tenminste 15 personen wandelen.
De groep is in beweging.
De insluitproef: De niet in beweging zijnde hond wordt door een groep van 10 tot 15
personen geleidelijk ingesloten. Er mag geen dreiging van de groep uitgaan.
De ontmoetingsproef: Een persoon komt een hand geven en een praatje maken .
De contactproef: Met twee personen met een hond, van bij voorkeur een ander
kleiner ras, een hand geven en een praatje maken.
De telefoonproef: De geleider neemt de hond mee in een telefooncel, of in een
pinruimte van een bank.
De kofferbakproef: De hond wordt langs iemand geleid die een kofferbak van een
auto dicht slaat.
De wegenkaartproef: Een persoon met een opengevouwen wegenkaart vraagt de
weg. Geleider maakt een praatje en wijst de weg met uitgebreide arm- en handgebaren.
Op de heenweg is de hond vrij volgend en hoeft niet te gaan zitten op de terugweg
wordt een commando zit gegeven.
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De joggerproef: Wandelende geleider met hond wordt van achteren ingehaald door
een jogger.
De looppasproef: De geleider loopt met zijn hond 30 passen in looppas.
De dierenartsproef: De hond moet staan en zich laten betasten (op de grond), hij mag
aan de kop worden vastgehouden.
De tafelproef, de onderzoekproef, de potencontroleproef: De hond wordt op de
tafel getild, hij mag aan de kop en de borst worden vastgehouden. De op de tafel
staande hond wordt betast. Terwijl de hond op tafel staat worden de poten één voor
één opgetild en de voetzolen bekeken.
De tentoonstellingsproef: Alle honden dienen gelijk in de ring te komen en moeten in
normale pas en op een teken, in looppas rondlopen. Tevens worden alle gebitten van
de honden gecontroleerd.
De caféproef: Afliggen naast de geleider op terras of in het café, mag ook in de
kantine of een tent.
De wachtkamerproef: Alle geleiders met hond in een relatief kleine drukke ruimte.
De autoproef: De deur openen de hond aanlijnen en uit de auto halen. Later, na
andere testen, weer instappen en de lijn afdoen.
De vlaggenproef: Daar waar iets flappert, wordt de hond naartoe en voorbij gebracht.
De schietproef: De geleider komt met de aangelijnde hond het veld op. Op circa 25
meter afstand wordt er met 6 mm ‘zwaar’ geschoten en op circa 15 meter met 6 mm
‘licht’. Geleider met hond beëindigt de oefening door een keerwending om de schutter
te doen, waarbij de hond zich tussen geleider en schutter bevindt.
Het schieten met 6 mm kan eventueel vervangen worden door [toevallige]
omgevingsgeluiden, bijv. het overvliegen van een hete luchtballon, het afsteken van
vuurwerk in de directe omgeving, etc.

Puntenwaardering:
Voor iedere afgelegde proef volgt een waardering in punten; Bij uitmuntend 5 punten; bij zeer
goed 4; bij goed 3 punten; bij voldoende 2 punten; bij onvoldoende 1 punt. Bij test 1 de
wandel-, lijn-, combinatieproef moet minimaal een goed worden gehaald, anders is de
kandidaat afgewezen. Test nummer 24, 25, 26, 27, 28 en 29 zijn een verplicht onderdeel van
elke DGT test. Indien bij een van deze 6 verplichte test onderdelen de kwalificatie
“onvoldoende” wordt gehaald, wordt de hond minimaal 3 maanden en maximaal 6 maanden
teruggezet. Dit ter beoordeling van de beoordelaars, eventueel kan in het belang van de hond
de test afgebroken worden.Van de test moet 70 % van de punten worden behaald om te
slagen.
.
Gedragingen die tot puntenaftrek kunnen leiden zijn:
Overmatig inwerken van de geleider op de hond.
Ongewenst gedrag zoals o.a. Uitvallen, grommen, onttrekkinggedrag, onrustig gedrag zoals
piepen, janken en drammen, ongevraagd opspringen bij derden.
De behoeften doen op ongewenste plekken.
DKT/DGT commissie.
Commissaris africhting.
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Beoordelaars Dobermann gedrags Test
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