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D.K.T. 
BESCHRIJVING EN ORGANISATIE 

 
KADERBEPALINGEN. 
 
Als basis geldt de vroegere DGT met enkele aanpassingen.  

• De cirkel is nu minder gecoördineerd en minder explosief, echter niet minder bedreigend. 

• Schietproef tijdens de test, 2 x kal. 9 mm en 1 keer kal. 6 mm. 

• De hond moet bijten op een normale pakwerker. 
 
De volgorde van de testonderdelen is als volgt: 

• Voorstellen / sociaal contact; 

• De straat ; 

• De kring ; 

• Zelfstandigheidstest; 

• Vriendelijke persoon; 

• Bijtwerk aan de paal; 

• Neutrale passant ; 

• Overval op de geleider; 

• Schietproef; 
 
Overige afspraken:  

• De deelnemende hond moet tenminste 18 maanden oud zijn.  

• Te behalen resultaten : DKT  “A” ; DKT “B “ ;  6 maanden teruggesteld, 12 maanden 
teruggesteld of afgewezen.  

• Organisatie: DKT-commissie  van de D.V.I.N.  

• De test wordt beoordeelt door twee beoordelaars.  

• Het pakwerk moet worden gedaan door een DVIN gecertificeerde pakwerker.  

• Per testdag kunnen maximaal 15 honden deelnemen.  

• Met ingang van 01-01-2006 moet de deelnemende hond minimaal VZH/BH of een 
gelijkwaardig certificaat behaald hebben.  

• Indien geen exterieur-uitslag aanwezig is zal op de dag van de test het gebit van de hond 
gecontroleerd worden en bij reuen de aanwezigheid van beide teelballen. De bevindingen 
zullen op het testformulier vermeld worden.  

• Is er wel een exterieur-uitslag aanwezig dan dient hier een kopie van overlegd te worden op 
de dag van de test. 

• De uitslag wordt bekend gemaakt aan het einde van de testdag. 
 
Reglement betreffende de Dobermann Karaktertest. 
1. De Dobermann Karaktertest ( DKT ) wordt afgelegd volgens de door het bestuur gestelde normen 

(ingaande 1 januari 1998).  
2. De test  wordt afgenomen door beoordelaars die benoemd zijn door het bestuur van de DVIN. De 

test wordt afgenomen door twee beoordelaars. 
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3. De beoordelaars zien er op toe dat de test een zo natuurlijk mogelijk verloop heeft. Bij 
ongewenste invloeden van buitenaf  kunnen de beoordelaars een gedeelte van de test over laten 
doen.  

4. De hond moet worden voorgebracht  aan een lijn van 1 meter lengte. 
5. De uitslag van de test is onherroepelijk. Beroep hiertegen is uitgesloten. 
6. Deelnemen kunnen alle leden van de DVIN tegen betaling van het door de a.l.v.  vastgestelde 

bedrag  van € 10,00 per deelnemende hond. Betaling moet geschieden voor het afleggen der 
test. Niet tijdige betaling heeft uitsluiting tot gevolg.  

7. Niet leden kunnen met toestemming van de DKT-commissie deelnemen voor het dubbele bedrag 
dat is vastgesteld voor de leden. 

8. Deelnemen mogen honden die de minimale leeftijd van achttien maanden hebben bereikt. Van 
de leeftijd wordt ter bescherming van de honden niet afgeweken i.v.m. onvolwassen gedrag bij 
de test. 

9. In geval van ernstige twijfel kunnen de beoordelaars zonder de hond te kwalificeren, de hond 
een jaar of een half jaar terug zetten. Bij een volgende test wordt de hond dan gekwalificeerd. 

10. Als de hond tijdens de test onzeker of angstig gedrag vertoond, wordt de test onmiddellijk 
afgebroken. Dit ter bescherming van de hond. 

11. Als de hond de test niet heeft gehaald of ter verbetering van een reeds eerder afgelegde test, is 
deelname voor de tweede maal toegestaan. Ongeacht de uitslag geldt de laatste test. De eerder 
afgelegde test vervalt !! Een derde test is niet toegestaan. 

12. Voor de aanvang van de DKT geeft iedere deelnemer de stamboom en het rashondenlogboek 
van de deelnemende hond af aan de administratie van de DKT-commissie. De uitslag van de 
afgelegde test wordt altijd in het rashondenlogboek vermeld. Deelname zonder 
rashondenlogboek is niet mogelijk. 

13. Van de ingeschreven hond moet de eigenaar/geleider verklaren dat de hond 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.) 

14. De straat en de kring worden gevormd door een groep van 10 tot 15 personen  
15. De DKT-commissie bepaalt te alle tijden de te gebruiken accessoires, die bij de te testen 

onderdelen worden gebruikt. 
16. Het is met ingang van 01-04-2013  toegestaan om op dezelfde dag met dezelfde hond deel te 

nemen aan zowel de Dobermann Karakter Test als de Dobermann Gedrags Test. Eerst wordt 
deelgenomen aan de DGT, is de hond geslaagd met 70 punten dan kan indien gewenst op 
dezelfde dag deelgenomen worden aan de DKT. 

17. Daar waar het reglement niet in voorziet beslist het bestuur na de DGT/DKT commissie gehoord 
te hebben,   

 
Voorgesteld door de DKT-commissie. Vastgesteld  door het DVIN bestuur.  
Vastgesteld door de Algemene ledenvergadering; 25 maart 2018. 
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BESCHRIJVING D.K.T. 
 
1. Kennismaking. 
 
De geleider wordt door de beoordelaars begroet, Er wordt contact gezocht met de hond, deze mag 
hierbij vluchtig worden aangehaald zonder dat men zich aan hem blijft opdringen. Ook kan de hond 
door de beoordelaars van achteren worden benaderd. Er kunnen vragen van algemene aard aan de 
geleider gesteld worden. De hond hoeft zich niet te laten aanhalen. Wanneer de hond echter enige 
aanstalten tot bijten cq agressief gedrag vertoont, anders als waar toegestaan is, anders als waar 
toegestaan is tijdens de test en de geleider geeft de hond ook gelegenheid tot daadwerkelijk bijten 
dan zal dit altijd leiden tot diskwalificatie . 
 
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, dit geldt ook 
voor te scherpe honden. 
 
2. De straat. 
 
De straat wordt gevormd door ongeveer 15 tot 20 voor de te testen hond onbekende personen. De 
straat versmalt en verbreedt zich op aanwijzing. Eerste maal door de straat als deze smal is (ca. 1 
meter)  op de terugweg wordt deze verbreedt (ca. 2 meter) en start de optische beïnvloedingstest. 
Dit geschiedt door middel van het vlak voor de hond wapperen met een doek van ca, 1 m2 en het 
opsteken  van een paraplu vlak voor de hond. De paraplu en het doek mogen de hond niet raken. 
Wanneer de hond in de doek bijt en dit gebeurd uit speelsheid of buitdrift dan is dit geen fout, is het 
agressie of weerdrift dan kan dit leiden tot puntenaftrek. Dit kan plaatsvinden aan beide zijden van 
de straat. 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. Na 5 meter de straat 
verlaten te hebben, omkeren en terug door de straat, nu akoestische beïnvloedingstesten. Dit 
geschiedt in de straat op drie verschillende  plaatsen aan beide zijden van de straat door het 
activeren van bv. toeters en bellen e.d. Na 5 meter de straat te hebben verlaten , omkeren en terug 
door de versmalde straat, dit om eventueel herstel van het gedrag te kunnen bepalen en te 
vergelijken met de eerste gang door de straat.  
 
Beoordeling: 
 
Honden die de straat niet in durven te lopen dienen te 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 
slechts gevoelig tonen op de beïnvloeding maar zich niet onmiddellijk herstellen, komen alleen nog in 
aanmerking voor een “B” kwalificatie. 
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Honden die zich slechts gevoelig tonen op de beïnvloeding, maar zich onmiddellijk herstellen kunnen 
nog in aanmerking komen voor de “A” kwalificatie. Honden die zich ongevoelig of onverschillig tonen 
op de beïnvloeding komen in aanmerking voor de “A” kwalificatie. 
             
      
3. De kring 
  
Er wordt een cirkel gevormd door de eerder genoemde 15 tot 20 personen. Midden in de cirkel staat 
een paal met daaraan een 1 meter lijn waar de hond aan wordt vastgezet. Om deze paal wordt door 
een lint een cirkel getrokken van 1.50 tot 1.75 meter doorsnede. Het is niet toegestaan om in deze 
cirkel te komen door de medewerkers. De geleider neemt plaats op de rand van de cirkel . De 
personen cirkel verkleint en vergroot zich op aanwijzing van de beoordelaars. Inlopen en terug gaan 
kan per test verschillen in normaal of versneld tempo. Dit moet wel op een testdag voor alle honden 
gelijk zijn. Inlopen en terug gaan wordt  herhaald. De laatste maal wordt normaal ingelopen en 
teruggegaan dit om het herstel van de hond te testen. 
 
Beoordeling: 
 
Daar zowel het langzaam en het snel inlopen bedreigend voor de hond kan zijn is weerbaar gedrag 
niet af te keuren. Schrikachtige honden  met onttrekkingsgedrag  komen alleen nog in aanmerking 
voor de “B” kwalificatie . Spontaan, onbevangen gedrag is voldoende voor DKT 
“A”. 
 
4. Zelfstandigheidstest: 
 
De hond wordt aan een 10 meter lange lijn met veerconstructie en voorzien van een brede halsband, 
of juttuig, aangebonden aan een paal op ca. 70 cm. hoogte. Voor reuen en teven wordt een aparte 
plek aangewezen. De geleider verlaat de hond over een afstand van tenminste 50 meter en gaat 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, mag de tijd enige minuten worden verlengd. Nu wordt de hond door een figurant 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 ( ongeveer 1 meter ) en wordt hij verder genegeerd. Bij agressief gedrag 
wordt de overtuiging van dit gedrag zo goed mogelijk getest, waarbij de figurant zijn vriendelijke rol 
blijft spelen. Nadat de vriendelijke figurant is verdwenen komt de onvriendelijke benadering. De 
onvriendelijke figuur komt, met onmiddellijk harde dreigende stem in beweging en gaat indirect op 
de hond af. Hij zet zijn actie door tot aan de hond, waarbij de hond mag inbijten. De onvriendelijke 
persoon (de Pakwerker) zet zijn actie enige tellen door, waarna hij zijn actie staakt. Nadat de hond 
eventueel contact met de pakwerker heeft gemaakt komt de geleider inlopen, waarna deze een en 
ander zelfstandig met de hond afwerkt. De dreiging in dit testonderdeel mag niet commanderend 
zijn. Bij werkelijk vluchtgedrag wordt ook dit onderdeel onmiddellijk afgebroken om schade bij de 
hond zoveel mogelijk te beperken. 
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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 
moeten ook overtuigend zijn bij de onvriendelijke benadering, deze honden komen vanwege een te 
hoge scherpte en te lage agressiedrempel niet meer in aanmerking voor een “A” kwalificatie, maar 
eventueel van een “B”. Gereserveerdheid en onverschilligheid  worden niet als ongewenst 
beschouwd. Honden die op de onvriendelijke benadering werkelijk vluchtgedrag vertonen komen 
niet meer in aanmerking voor een kwalificatie. Alleen de honden die zich op dit testonderdeel 
evenwichtig gedragen komen in aanmerking voor een “A” kwalificatie. 
 
5. Verdediging van de geleider: 
 
De hond wordt voorzien van een juttuig, brede leren halsband en of een grove ketting die 
beschikbaar gesteld worden door de DKT commissie en een lange lijn. De geleider gaat naast zijn 
hond staan, terwijl de helper het einde van de lijn vasthoudt. Vervolgens komt een agressief persoon 
op de geleider en zijn hond af. De geleider en deze persoon gaan een kort gevecht aan buiten het 
bereik van de hond. De hond moet duidelijk aangeven dat hij zijn geleider wil verdedigen. Op 
aanwijzing van de helper wordt het gevecht beëindigd. Daarna komt er een voor de hond herkenbare 
pakwerker op de geleider en de hond af met duidelijk agressief gedrag. 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 helper wordt het 
gevecht afgebroken, indien het een hond betreft met een africhtings certificaat dan moet de hond 
lossen, indien de hond geen enkel certificaat bezit dan wordt in overleg met de geleider besloten 
over lossen dan wel winnen laten. 
 
 
Beoordeling : 
 
Gewenst wordt een zelfverzekerd en overtuigend gedrag. Alleen de hond met een verdedigingsdrift 
en een aanhoudende drang naar de pakwerker, al dan niet bijtend, komt in aanmerking voor de “A” 
kwalificatie. Honden  die geen verdedigingsdrift tonen, maar ook geen onzekerheid tonen, komen 
alleen nog in aanmerking voor een “B” kwalificatie. Honden die zich duidelijk willen onttrekken aan 
de gebeurtenissen zullen moeten worden afgewezen. 
 
 
 
6. Vriendelijk persoon: 
Nu wordt de hond door een figurant 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 ( ongeveer 1 meter ) en 
wordt hij verder genegeerd. Bij agressief gedrag wordt de overtuiging van dit gedrag zo goed 
mogelijk getest, waarbij de figurant zijn vriendelijke rol blijft spelen. 
 
 
7. Verdacht persoon: 
 
De persoon staat indien mogelijk ergens achter opgesteld, wanneer dit niet mogelijk is, kan hij ook 
ergens doodstil aan de kant van het veld staan. Als de geleider 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 dit 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 minder wenselijk. 
Vluchtgedrag is fout en de honden worden opnieuw benaderd, als dit gedrag zich herhaalt, wordt de 
hond afgewezen. 
 
8. Schotvastheidstest : 
 
De geleider begeeft zich met zijn hond naar een aangegeven punt op het veld. Op een teken begint 
de geleider met zijn hond te lopen in de richting van de schutter, de hond staat niet onder appel. Op 
50 pas afstand wordt geschoten met 9 mm, op 30 pas afstand wordt weer geschoten met 9 mm, en 
op 10 pas afstand volgt een 6 mm schot. Geleider met hond beëindigt de oefening door een 
keerwending om de schutter te doen, waarbij de hond zich tussen geleider en schutter bevind. 
Waarna de geleider met de hond het veld verlaat in de zelfde richting als waaruit hij gekomen is. Het 
schieten vindt ten alle tijden individueel plaats. plaats. 
 
 
Beoordeling : 
 
Het reageren op het schot door even in te houden en te kijken, is niet foutief. Indien het opmerken 
zo 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 
moeten worden afgewezen. Dit geldt ook voor honden die onzeker zijn in de benadering van de 
schutter en zich willen onttrekken. 
 
Algemeen : 
De gehele test wordt uitgevoerd met een aangelijnde hond die niet onder appèl staat, na meerdere 
sommaties de hond niet onder appel te zetten kan het resulteren in een lagere kwalificatie dan wel 
afwijzing. 
 Wanneer de hond zo angstig wordt dat hij tijdens de test zijn/haar urine laat lopen of zich ontlast 
wordt de test onmiddellijk afgebroken en de hond wordt afgewezen. Honden die werden 
teruggesteld krijgen een verplichte wachttijd van een half jaar of een heel jaar voor dat ze de test 
mogen herhalen. Honden die zijn afgewezen mogen na 4 maanden de test herhalen.  
 
 
Aldus vastgesteld in de a.l.v. van 25 maart 2018 
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VELDFORMULIER . 
 
Naam van de hond:      Geslacht: 
 
Naam  van de geleider:  
        
1. Kennismaking  
Reader / Testikel-controle / Gebitscontrole 
 
S       /      O       /       V      /        G     /         ZG     /      U. 
 
2. Straat 
 
 S    /         O     /         V     /         G     /        ZG      /     U 
 
3. Kring 
 
S     /       O     /         V     /        G      /       ZG     /        U 
 
 
4. Zelfstandigheids test 
 
S     /      O     /          V    /         G     /      ZG      /         U 
 
5. Vriendelijk persoon 
 
S     /     O     /         V     /         G     /       ZG       /        U 
 
6. Onvriendelijk persoon.   [Pakwerker met mouw] 
 
S     /     O     /       V       /         G     /       ZG      /         U 
 
7. Vriendelijk persoon 
 
S     /     O     /         V     /         G     /       ZG       /        U 
 
8. Verdediging van de geleider. 
 
S    /     O    /       V     /          G     /        ZG       /         U 
 
9. Verdacht persoon. 
 
S    /    O     /       V      /          G      /       ZG      /          U 
 
10. Schotvastheids test 
 
S    /      O         V      /         G      /        ZG       /          U 
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KARAKTERSCHEMA D.V.I.N.  
 

Toegekende punten                   5                 6            7        8           9             10 

       

Temperament Onvoldoende Te veel   voldoende Veel 

Omgevingsbeinvloed.       

     Optisch      Schrikachtig Gevoelig    Ongevoelig 

     Akoestisch Schrikachtig Gevoelig    Ongevoelig 

zelfverzekerdheid Onvoldoende Voldoende Ruim 
voldoende 

Goed Zeer goed Uitmuntend 

Onverschrokkenheid Onvoldoende Voldoende Ruim 
voldoende 

Goed Zeer goed Uitmuntend 

Verdedigingsdrift Onvoldoende Voldoende Ruim 
voldoende 

Goed Zeer goed Uitmuntend 

Moed Onvoldoende Voldoende Ruim 
voldoende 

Goed Zeer goed Uitmuntend 

Vechtlust Onvoldoende Voldoende Ruim 
voldoende 

Goed Zeer goed Uitmuntend 

Scherpte Onvoldoende Te veel   Veel Voldoende 

schotgevoeligheid Schrikachtig Gevoelig    Ongevoelig 

Algemene indruk       

Totaal aantel punten       

Naam van de hond       

stamboomnummer  Geslacht     

Geboortedatum       

Eigenaar       

Africhting certificaat.  geen Ipo 1 Ipo2   Ipo 3  

Behaalde bij de DKT Te      

De uitslag  Met kwal.   Met………… Punten 

       

Beoordelaars   en    

       

Testleider             

       

 
Kwalificatie; 100-95 punten DKT A.  94-80 punten DKT B  79-65 punten Half jaar terug geplaatst   
64-56 punten Een jaar terug geplaatst.  55 punten of minder afgewezen 
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D.V.I.N. Beoordelaars Dobermann Karakter Test 
 
 
Dhr. Tj. Havik 
Oostzijde 292 
1508 ET  Zaandam 
 
Dhr. Luppo Kuper 
Oosterwijtwerderweg 1 
9913 PG  Eenum 
 
Dhr. R.J.C. Havik 
Roggestraat 58 
3882 GT  Putten 
 
Dhr. R. Brinkman 
Hoofdstraat West 70 
8391 AR Noordwolde 
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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 beoordeeld 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. 
 

• 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 € 10,00 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 € 20,00. 

• 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 gebeurt 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. 
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• Certificaten zullen na betaling van het verschuldigde bedrag + verzendkosten aan de 
kringgroep toegezonden worden. 

          
Bij honden van niet leden zal het certificaat rechtsstreeks aan de eigenaar worden gezonden. 
Het is met ingang van 01-04-2013 mogelijk om Op dezelfde dag, met dezelfde hond deel te nemen 
aan zowel de Dobermann Gedrags Test als de Dobermann Karakter test. 
Eerst wordt deelgenomen aan de DGT, is de hond geslaagd met 70 punten dan kan indien gewenst 
op dezelfde dag deelgenomen worden aan de DKT. 
Daar waar het reglement niet in voorziet beslist het bestuur na de  DGT/DKT commissie gehoord 
te hebben.  
 
De test : 
1. 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. 

2. 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. 

3. De zware verkeersproef: Oversteken , halt houden op trottoir etc. Een stukje VZH. 
4. De supermarktproef:  Wandelen op een openbare parkeerplaats  bij de ingang van een drukke 

Supermarkt  of een andere drukke plek. 
5. De aanbindproef: Geleider 5 minuten uit het zicht van de hond, terwijl proef 6,7,8 en 9 worden 

uitgevoerd. 
6. De hondenproef: Terwijl de hond aangelijnd is, komt er een andere hond voorbij. 
7. De vereenzamingsproef:  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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. De zonneschermproef:  De aangelijnde hond wordt onder een luifel of een marktkraam door 
gevoerd. 

11. 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. 

12. De perronproef: Met de hond naar trein-, bus- of metrostation met het daarbij behorende 
verkeer. 

13. De menigteproef: De hond moet door een groep van tenminste 15 personen wandelen. De groep 
is in beweging. 

14. De insluitproef: De niet in beweging zijnde hond wordt door groep van 10 tot 15 personen 
geleidelijk ingesloten. Er mag geen dreiging van de groep uitgaan. 

15. De ontmoetingsproef: Een persoon komt een hand geven en een praatje maken . 
16. De contactproef: Met twee personen met een hond, van bij voorkeur een ander kleiner ras, een 

hand geven en een praatje maken. 
17. De telefoonproef: De geleider neemt de hond mee in een telefooncel, of in een pinruimte van 

een bank. 
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18. De kofferbakproef: De hond wordt langs iemand geleid die een kofferbak van een auto dicht 
slaat. 

19. De fietsproef:  Een persoon op een fiets komt al bellend met de fietsbel de hond en de geleider 
tegemoet en stopt om een praatje te maken.  De benadering kan desgewenst ook plaats vinden 
vanaf de achterkant van de geleider met de hond, ook dan zal er gebeld worden met de fietsbel. 
Op de heenweg is de hond vrij volgend en hoeft niet te gaan zitten op de terugweg wordt een 
commando zit gegeven.  

20. De joggerproef: Wandelende geleider met hond wordt van achteren ingehaald door een jogger 
21. De looppasproef: De geleider loopt met zijn hond 30 passen in looppas.  
22. De dierenartsproef: De hond moet staan en zich laten betasten (op de grond), hij mag aan de kop 

worden vastgehouden. 
23. 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. 

24. 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. 

25. De caféproef: Afliggen naast de geleider op terras of in het café , mag ook in de kantine of een 
tent. 

26. De wachtkamerproef:  Alle geleiders met hond in een relatief kleine drukke ruimte. 
27. De autoproef: De deur openen de hond aanlijnen en uit de auto halen. Later, na andere testen, 

weer instappen en de lijn afdoen. 
28. De vlaggenproef: Daar waar iets flappert, wordt de hond naartoe en voorbij gebracht. 
29. 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 bevind.   Het schieten met 6 mm kan eventueel vervangen 
worden door  [toevallige] omgevingsgeluiden, b.v. het overvliegen van een hete luchtballon, het 
afsteken van vuurwerk in de directe omgeving, etc.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  28 en 29 zijn een verplicht onderdeel van elke DGT test.  Indien bij een van deze 2 
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, onttrekkingsgedrag, onrustig gedrag  zoals 
piepen, janken en drammen, ongevraagd opspringen bij derden. 

• De behoeften doen op ongewenste plekken. 
            
Voorgesteld door de DKT/DGT commissie.   
Vastgesteld door het DVIN bestuur  
Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering 25 maart 2018     
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Dit is een voorbeeld formulier, per test kunnen sommige onderdelen verschillen. 
 
Dobermann Gedrags Test  
Naam Hond:                                                                                                     NHSBnr:  
Geleider:                                                      Geboortedatum:                                                                   
Geslacht: 
 
De ontmoetingsproef: Een persoon komt een hand geven en een praatje maken . 
Punten: U: 5,  ZG: 4,  G: 3,  Vold.: 2,  Onvold.: 1     Punten: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De dierenartsproef: De hond moet staan en zich laten betasten (op de grond), hij mag aan de kop 
worden vastgehouden 
Punten: U: 5,  ZG: 4,  G: 3,  Vold.: 2,  Onvold.: 1     Punten: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. 
Punten: U: 5,  ZG: 4,  G: 3,  Vold.: 2,  Onvold.: 1     Punten: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De zonneschermproef:  De aangelijnde hond wordt onder een luifel of een marktkraam door 
gevoerd. 
Punten: U: 5,  ZG: 4,  G: 3,  Vold.: 2,  Onvold.: 1     Punten: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De vlaggenproef: Daar waar iets flappert, wordt de hond naartoe en voorbij gebracht. 
Punten: U: 5,  ZG: 4,  G: 3,  Vold.: 2,  Onvold.: 1     Punten: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De menigteproef: De hond moet door een groep van tenminste 15 personen wandelen. De groep is 
in beweging. 
Punten: U: 5,  ZG: 4,  G: 3,  Vold.: 2,  Onvold.: 1     Punten: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De insluitproef: De niet in beweging zijnde hond wordt door een groep van tenminste 15 personen 
geleidelijk ingesloten. Er mag geen dreiging van de groep uitgaan. 
Punten: U: 5,  ZG: 4,  G: 3,  Vold.: 2,  Onvold.: 1     Punten: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De looppasproef: De geleider loopt met zijn hond 30 passen in looppas.  
Punten: U: 5,  ZG: 4,  G: 3,  Vold.: 2,  Onvold.: 1     Punten: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De joggerproef: Wandelende geleider met hond wordt van achteren ingehaald door een jogger 
Punten: U: 5,  ZG: 4,  G: 3,  Vold.: 2,  Onvold.: 1     Punten: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De vereenzamingsproef:  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. Punten: U: 5,  ZG: 4,  G: 3,  Vold.: 2,  Onvold.: 1 
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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De fietsproef:  Een persoon op een fiets komt al bellend met de fietsbel de hond en de geleider 
tegemoet en stopt om een praatje te maken.  De benadering kan desgewenst ook plaats vinden 
vanaf de achterkant van de geleider met de hond, ook dan zal er gebeld worden met de fietsbel. Op 
de heenweg is de hond vrij volgend en hoeft niet te gaan zitten op de terugweg wordt een 
commando zit gegeven.  
        Punten: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. 
Punten: U: 5,  ZG: 4,  G: 3,  Vold.: 2,  Onvold.: 1     Punten: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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  
Punten: U: 5,  ZG: 4,  G: 3,  Vold.: 2,  Onvold.: 1     Punten: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Punten: U: 5,  ZG: 4,  G: 3,  Vold.: 2,  Onvold.: 1     Punten: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De caféproef: Afliggen naast de geleider op terras of in het café , mag ook in de kantine of een tent. 
Punten: U: 5,  ZG: 4,  G: 3,  Vold.: 2,  Onvold.: 1     Punten: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 bevind.   
Het schieten met 6 mm kan eventueel vervangen worden door  [toevallige] omgevingsgeluiden, b.v. 
het overvliegen van een hete luchtballon, het afsteken van vuurwerk in de directe omgeving, etc.etc. 
Punten: U: 5,  ZG: 4,  G: 3,  Vold.: 2,  Onvold.: 1     Punten  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                    
 
Geslaagd : Ja  / Nee   met            punten 
Beoordelaars:                            
 
………………………………………………..     &       ………………………………………………..   
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Beoordelaars Dobermann gedrags Test  
 
 
Dhr. Tj. Havik 
Oostzijde 292 
1508 ET  Zaandam 
 
Dhr. R. Havik 
Roggegstraat 58 
3883 GT  Putten 
 
Dhr. H. Dekker 
Van Eysingalaan 10 
9291 EG  Kollum 
 
Dhr. Luppo Kuper 
Oosterwijtwerderweg 1 
9913 PG  Eenum 
 
Dhr. R. Brinkman 
Hoofdstraat West 70 
8391 AR Noordwolde 
 
Dhr. R. Storm 
Dotterbloem 11 
2661 HV Bergschenhoek 
 
Mw. Saskia Kosters 
Vrouw Steenlaan 92 
1761 DP Anna Paulowna 
 
Mw. Anna Rozeboom-Nolmans 
Lewestraat 18 
9977 PP Kloosterburen 
 
  


