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I Catalogusnummer hond: l..~s::

1. Kennismaking met onbekend persoon
g vriendelijk Ci) gereserveerd
00 nerveus 0 angst

........~ Teef Leeftijd: \ ..\.4 maanden

o onzeker
o paniek

o .

2. Spei met baas (flostouw of touwspeeltje)
~ speelt wel 0 speelt niet
o speelt alleen 0 speelt met baas .~~~~pl~~i~i~f sec aaOrzel.i~~..b..~jp~ 1...~.~ ~".-.:c)~-.\;;/~··ti."·t-) i"")

3a. Tennisbai uit water pakken (de eigenaar dient eerst de bai aantrekkelijk te maken)
o pakt bai 0 pakt bai niet 0 pakt bai na sec aarzeling

3b. Eigenaar pakt de bai van de hond terug
~ makkelijk 0 niet o na sec aarzeling

4. Vreemd persoon zittend op een stoel, gaat staan wanneer de ho nd voorbij loopt.
'1.' schrikreactie ~herstelt snel 0 herstelt met steun
Ö' herstelt gedeeltelijk b herstelt niet
o nieuwsgierig 0 vriendelijk
o nerveus 0 angst
o zoekt dekking 0 dreiging

o gereserveerd
o paniek
o uitval hap/snap

o onzeker
o zoekt steuno .

5. Roepen op afstand tussen obstakels door
~vriendelijk 0 gereserveerd
Ö'angst 0 paniek
~ komt meteen 0 komt aarzelend 0 komt niet1< ontwijkt obstakel 0 gaat door obstakel heen

6. Speuren
~ geYnteresseerd

o onzeker o nerveus

o zoekt met de ogen 0 volgt spoor

~6
Eventuele opmerkingen: ... W:\.\ ....\AJ.~ ..t.-Lc.~ ..'-.

o doet niets

Naam en handtekening keurmeester: .....

Protocol test:

1. Een totaal onbekend persoon gaat naar de eigenaar en zijn hond toe. Er wordt de eigenaar een hand gegeven en de hond wordt
na vragen aangehaald. Oe onbekende persoon mag geen eten in de zakken of inde handen hebben c.q. hebben gehad, dit i.v.m.
be"invloeding

2. Oe baas gaat samen met de hond en een flos/trekrouw speien. De baas doet dit zo veel mogelijk op dezelfde manier als thuis.

3a. Er wordt uit een emmer een tennisbai gepakt en er wordt even mee gespeeld met de hond, dan gooit de baas de bai in het zwembadje
met wat water . Als de hond de bai niet pakt kan de baas proberen de hond zo ver te krijgen om de bai te pakken, dit duurt ongeveer
een 20 seeonden

3b. Oe eigenaar roept de hond en geeft het eommando dat de hond de bai moet loslaten. Oit gebeurt weer op dezelfde manier als thuis.

4. Een tweede onbekend persoon komt tevoorsehijn en loopt op de hond af. Het tevoorsehijn komen gebeurt zodanig dat het voor de
hond onverwaehts is, Reaetie op geluid, protocol: persoon slaat met 2 houten planken wanneer de hond voorbij loopt.

5. Het eigenaar loopt door het enge dingen seherm, welke in een party tent gespannen is, Hij/zij draait zieh om en roept de hond. Oe hond
wordt vastgehouden door de onbekende persoon van onderdeel 4.

6. Op een stuk zeil, welke bevestigd is met haringen (deze moeten goed in de grond geduwd zijn, zodat de hond zieh niet kan verwonden),
wordt er met een vinger welke door de leverworstl-pastei gehaald is een lijn getrokken (deze loopt voor alle honden hetzelfde) op het
einde van het spoor ligt een klein beet je (echt heel weinig) leverworstl-pastei als beloning.

Na afloop van de test krijgt de hond een koekje als beloning, zodat de test ten alle tijden positief in het geheugen wordt geprent.

Niet geheel zeker gedrag is het meest gewenste gedrag


