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Algemene regels: 
 
 
1. Doel van de test: 

Is het testen van honden op hun sociaal gedrag ten opzichte van mensen, dieren en hun 

gedragingen in het algemeen en het testen van geschikt leiderschap van de geleider. 
 
2. Voorwaarden tot deelname: 

Het inschrijvingsgeld wordt vastgesteld door het bestuur. Iedereen moet via het secretariaat 

van een hondenschool of federatie inschrijven. 

Elke hond dient een geldig ID te hebben, 10 maanden oud te zijn op de dag van het brevet 

en in het bezit van een geldig gezondheidsboekje of paspoort. De loopse teven kunnen niet 

deelnemen. Indien geslaagd krijgt die combinatie een attest van de V.F.H. vzw, welk bewijs 

levert van voldoende sociaal gedrag van hond en geschikt leiderschap van de geleider op 

het moment van de proef. Het socialisatiebrevet van een V.F.H. lid kan enkel worden 

gebruikt ter aanvraag van een wedstrijdlicentie voor die combinatie (werkboekje) als het 

behaald werd op een terrein van een lid club waar de deelnemende combinatie geen lid is. 

(brevet heeft een andere kleur) 
 
3. Locatie van de test: 

De tests zullen steeds gehouden worden op een club, lid van de Vlaamse Federatie 

hondensport, en dit in volgorde van een volgordelijst, vastgelegd door de Vlaamse Federatie 

Hondensport. Nieuwe clubs sluiten achteraan de lijst aan. De club waar de test plaats heeft 

stelt haar terreinen ter beschikking en zorgt er voor dat de volgende zaken ter beschikking 

zijn: Vier vrijwilligers, vertrouwd met honden waarvan één jogger. Eén zeer sociale hond, 

zéér verdraagzaam naar andere honden en een aflegplaats voor de kandidaat honden waar 

deze aan een lijn kunnen worden vastgelegd. Een fiets en een locatie, een normale niet 

te drukke straat waar de straattesten kunnen worden afgenomen. De club zal instaan voor 

drank en, indien nodig, voor maaltijden voor 2 keurders. 
 
4. De jury: 

De testen worden afgenomen door twee keurders van verschillende disciplines en zijn 

erkend door de Vlaamse Federatie Hondensport vzw. Maximaal zullen 36 honden per dag 

worden gekeurd. Minimaal 8. 
 
 
5. Wie krijgt een certificaat?: 

Die combinatie die enkel positieve of maximaal 2 aanvaardbare beoordelingen hebben 

gekregen. Op het puntenblad staat per oefening vermeld: Positief, Aanvaardbaar, of 

Negatief. Zij die niet geslaagd zijn mogen ten vroegste pas na drie maanden inschrijven 

voor een volgende test. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5a. 

 

Na het behalen van een certificaat mag je een wedstrijdboekje aanvragen, voor die 

bepaalde combinatie die is geslaagd in zijn test. Als er een andere combinatie wil 

deelnemen aan wedstrijden, mag dit enkel 3 wedstrijden op 1 wedstrijdseizoen. 

Indien de reserve geleider meer dan 3 wedstrijden wil spelen wordt deze verplicht om ook 

een certificaat te behalen. Als er meerdere personen met één en de zelfde hond willen 

deelnemen aan wedstrijden mogen beide personen ook gezamenlijk een socialisatietest 

doen. 

 

 
 
 
6. Belonen. 

De geleider dient de hond over gans de test met het nodige respect te behandelen. Het 

beheersen van de hond onder dwang wordt als negatief beoordeeld. Om praktische redenen 

is belonen met/of gebruik van hulpmiddelen verboden. (Klicker, snoepjes, fluitje e.d.). De 

geleider mag deze middelen zelfs niet op zich meedragen. (negatieve beoordeling) 
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7. Beoordelingen: 
 
Positieve beoordeling: 

Zelfbewust / zeker / opmerkzaam / temperamentvol / speels / spontaan. 
 
Aanvaardbaar: 

Licht onstabiel / licht onzeker. 
 
Negatief: 

Onzeker / angstige / agressief / niet onder controle (uitsluiting). 
Gedeelte uit te voeren op een verkeersvrije plaats van minimum 500 m2 

De testen worden afgenomen in groepen van maximum tien honden. 

Alle honden en geleider van één ploeg moeten gedurende gans de afname der testen van 

die ploeg op het terrein plaatsnemen op de door de keurder(s) aangeduide plaats. Deze zal 

steeds op minimaal 5 meter van elke oefening verwijderd zijn. 
 
Individuele oefeningen: 
 
1. Betasten en keuren van de hond. 

De hond moet zonder agressie of angst van hem kunnen gewreven worden door de 

keurder. De geleider moet zonder dat de hond angst of agressie toont de hond zijn tanden 

kunnen tonen. De lijn moet zonder moeilijkheden aan en af gedaan kunnen worden. 

(agressieve of angstige honden worden onmiddellijk uitgesloten) 
 
2. Wandeling aan de leiband. (de leiband minstens 1 m lang) 

Een weg van minimaal 25 m lang met een linkse en een rechtse hoek, wordt afgelegd 

waarna men zal halt houden. Afleidingen (geen hindernissen of bedreigingen voor hond of 

geleider) kunnen door de keurders worden voorzien. Hier wordt minder gelet in hoeverre 

de hond “onder appel” staat, maar des te meer of begeleider, op een hond vriendelijke 

manier in staat is de hond onder controle te houden. De hond moet zelfzeker en rustig 

meewandelen. 
 
3. Insluiting 

De combinatie wordt ingesloten tot op één meter door een groep van vier, in groep 

bewegende en pratende personen. Hier wordt vooral gelet op de manier van werken 

tussen geleider en hond, aandachtig zonder angst of druk en met plezier. 
 



4. Blijven en komen. 

De begeleider met hond nemen plaats op ongeveer 10 m van de groep. De leiband kan 

eventueel vast gehouden worden door een ander persoon. De geleider neemt plaats 

tussen de groep welke begint rond te wandelen. Daarna roept hij de hond bij zich, de 

leiband kan worden aangelaten. Hier wordt weer minder gelet in hoeverre de hond onder 

appel staat, maar des te meer of begeleider, op een hond vriendelijke manier in staat is de 

hond onder controle te brengen en te houden. Ook hier moet de hond zelfzeker en rustig 

tussen de groep bewegen. 
 
5. Beweging/Geluidsproef. 

Na voorgaande proef wordt de hond aangelijnd. Een geluid/bewegingsproef, bepaald 

volgens afspraak onder de keurders zal op een minimale afstand van 3 meter één maal 

worden uitgevoerd. De hond mag niet in paniek proberen te ontsnappen en de geleider 

moet op een hond vriendelijke manier in staat zijn de hond onder controle te houden. 
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6. Gedrag zonder aanwezigheid van begeleider. 

De hond wordt door de begeleider, vastgelegd aan een riem van 2 meter, achtergelaten in 

een houding naar keuze. De begeleider verdwijnt uit het zicht. Er komen vervolgens twee 

personen op een afstand van 1 m voorbij de hond gewandeld, en daarna twee personen 

met als laatste één persoon met hond. Hierna komt de geleider weer bij zijn hond, lijnt 

deze aan en wacht tot dezelfde groep als voorheen weer is langsgekomen in de andere 

richting maar deze maal vlak voor de wachtende geleider en de hond in grondstelling 

geplaatst. Deze oefening is ook individueel voor iedere deelnemer. 
 
7. Slalom tussen andere geleiders met hun hond. 

Geleiders en honden nemen plaats volgens onderstaand stramien. De te testen hond volgt 

looplijn van nr 1, zonder stoppen. De andere combinaties lopen heen en weer tussen twee 

punten, eveneens zonder stoppen. De nummers 2 t.e.m. 6 lopen maximaal 2 meter uit 

elkaar en ongeveer 3 meter ver. 

 



 
 

Alle geleider moeten op een hond vriendelijke manier in staat zijn de hond onder controle 

te houden en deze laatste mag geen tekenen van agressie vertonen noch angstig 

meelopen en/of proberen te ontsnappen. 
Gedeelte uit te voeren op locatie, buiten het terrein, liefst een rustige straat en/of 
voetpad met een normale situatie van verkeer. (mensen en voertuigen) 
 
8. Wandelen op straat. 

De geleider wandelt met de hond aan de leiband in groep. (leiband minimum 1 m lang) 

Een groep bestaat uit maximum tien personen met hond. Onderlinge afstand minimaal 2 

meter, maximaal 4 meter. 

Deze groep wordt gekruist door: 

Twee personen zonder hond, een jogger en een fietser. Tot slot zal de groep in tweeën 

worden gesplitst waarna de twee groepen elkaar tweemaal zullen passeren dit, hond aan 

de hond. 


