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              Socialisatiebrevet  
                             Vlaamse Federatie Hondensport vzw.  

 

 
 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.  

Alle deelnemers moeten via het secretariaat van hun hondenschool of federatie de 

combinatie inschrijven.  

 

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

van het brevet en in het bezit te zijn van een geldig gezondheidsboekje of paspoort.  

Loopse teven kunnen niet deelnemen.  

 

Indien geslaagd krijgt die combinatie een attest van de V.F.H. vzw, dat bewijst, dat op 

het moment van de proef, de hond voldoende sociaal gedrag vertoont en de geleider 

beschikt over het nodige leiderschap over de hond. 

 

3. Locatie van de test:  

 

De tests worden gehouden op een club, lid van de Vlaamse Federatie Hondensport.  De 

club waar de test plaats heeft stelt haar terreinen ter beschikking en zorgt ervoor dat 

de volgende zaken ter beschikking zijn: 6 vrijwilligers, 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 voor de groepsoefeningen. 
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De inrichtende club zal zorgen voor drank, en eventueel een maaltijd voor de keurders 

en het secretariaat.  

 

4. De jury:  

De testen worden afgenomen door keurders die erkend zijn door de Vlaamse Federatie 

voor Hondensport vzw.  

 

Als er minder dan acht deelnemers zijn voorziet de inrichtende club figuranten met een 

sociale hond zodat er in totaal acht combinaties aanwezig zijn.  

 

5. Wie krijgt een brevet?:  

Die combinatie die positief beoordeeld wordt op alle oefeningen, of de combinatie die 

maximaal twee aanvaardbare beoordelingen hebben gekregen.  

 

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

Zij die niet geslaagd zijn mogen ten vroegste na drie maanden meedoen aan een 

volgende test. 

 

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

bepaalde combinatie die geslaagd is in de test.  

  

6. Belonen.  

De geleider dient de hond met het nodige respect te behandelen. Het beheersen van de 

hond onder dwang wordt als negatief beoordeeld.  

Belonen met/of gebruik van hulpmiddelen is verboden. (Klicker, snoepjes, fluitje, 

speeltje…).  

De geleider mag deze middelen zelfs niet bijhebben tijdens de test. (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).  

 

De testen worden afgenomen in groepen van maximum zeven combinaties. 

Alle honden en geleiders van één ploeg moeten gedurende de test op het terrein 

plaatsnemen op de door de keurder(s) aangeduide plaats.  

Een hond kan op de dag van het brevet de socialisatietest afleggen met maximum vier 

personen.  

 

Individuele oefeningen:  

 

Laten betasten van de hond.  

 

De hond moet zijn tatoeage of ingeplante chip laten controleren.  

De geleider mag de hond vasthouden. 

De hond die agressief of angstig reageert, wordt onmiddellijk uitgesloten voor verdere 

deelname aan de proef.  

 

Als de tatoeage of chip niet onmiddellijk leesbaar is, kan gedurende de dag nog 

geprobeerd worden de hond correct te identificeren. De combinatie mag dan in een 

latere groep deelnemen. 

  

De hond moet zonder agressie of angst te tonen kunnen betast worden door de keurder.  

De geleider moet de tanden van de hond kunnen tonen, zonder dat de hond angst of 

agressie toont. 
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Wandeling aan de leiband. (Leiband min. 1m lang)  

 

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

waarna men door een groep van bewegende, pratende personen slalomt en stopt in het 

centrum van deze groep. 

 

Beoordeling:  

Niet de kwaliteit van het volgen maar wel de manier waarop de hond met zijn geleider 

het te volgen traject aflegt is het criterium.  

“Vreugdig, aandachtig zonder angst of druk “ 

Daarna neemt de Geleider met zijn aangelijnde hond plaats op 10 m van de groep en 

wordt door de groep ingesloten tot op een afstand van 1meter  

Op teken van de Keurmeester gaat de groep terug uit elkaar.  

 

Insluiten van de hond. 

 

Beoordeling: 

 Het is van belang dat de groep de hond op een rustige manier insluit en de afstand van 

1m tot de hond respecteert. De hond dient zich rustig en zonder onzekerheid te 

gedragen gedurende het insluiten. Opspringen of blijken van speelsheid zijn niet als 

negatief te beoordelen. 

 

Oproepen van de hond. 

De geleider plaatst de hond op 10 meter van de groep, de leiband kan eventueel worden 

vastgehouden door een andere persoon. 

Geleider neemt plaats tussen de groep. (De groep blijft stil staan) 

Hierna roept hij zijn hond bij zich. De leiband kan worden aangelaten.  

 

Beoordeling:  

Tijdens deze fase van de test beoordeelt men niet in hoeverre de hond onder appel 

staat maar wel of de geleider in staat is de hond onder controle te brengen en te houden.  

Bovendien moet de hond ook hier getuigen van rust en zelfverzekerdheid wanneer hij 

zich tussen de groep dient te bewegen.  
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Gedrag zonder aanwezigheid van geleider. 

De hond wordt door de geleider vastgelegd met een aangepaste leiband van 3m lengte 

en op een normale manier achtergelaten, dit kan zittend, liggend of staande.  

De geleider gaat uit het zicht van de hond gedurende 1 minuut.  

Gedurende deze periode wordt de hond gepasseerd door 2 personen zonder hond een 

jogger, daarna door 1 persoon met hond.  

Deze oefening dient individueel te worden uitgevoerd door iedere deelnemer. 

 

Beoordeling:  

De hond toont hierbij geen angst of agressie bij het uitvoeren van deze test. 

 

Beweging/Geluidsproef.  

 

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

door de keurders, zal op een minimale afstand van 3 meter éénmaal worden uitgevoerd.  

De hond mag niet in paniek proberen te ontsnappen en de geleider moet op een 

hondvriendelijke manier in staat zijn de hond onder controle te houden. 

 

Beoordeling:  

De hond toont hierbij geen angst of agressie bij het uitvoeren van deze test. 

 

 

Groepsoefeningen: 

 

Gedeelte uit te voeren op het terrein of straat. 

 

De Geleider wandelt met de hond aan de leiband. (leiband min 1m lang) 

 

 Deze oefeningen worden in groep tweemaal uitgevoerd.  

Groepen 1 en 2 samen, 3 en 4, enz. …. = max. 14 personen met hond. 

 

1. De Groepen zullen elkaar kruisen op een afstand van 1 meter. ( smalle doorgang) 

Deze oefening zal twee maal uitgevoerd worden, dit voor linkse en voor rechtse 

honden. 

 



6 
 

Socialisatiebrevet 2019 
 
 

2. De groepen zullen elkaar kruisen op een afstand van 1.5 meter.  

De groep wordt twee maal gekruist door: (2 maal een jogger en fiets als 

tegemoetkomend verkeer)   

- Een jogger op een afstand van 1m.  

- Een fietser op een afstand van 1.5m.  

Deze oefening zal twee maal uitgevoerd worden, dit voor linkse en voor rechtse honden. 

Beoordeling:  

Niet de kwaliteit van het volgen maar wel de manier waarop de hond met zijn geleider 

het te volgen traject aflegt is het criterium. “ Vreugdig, aandachtig zonder angst of 

druk“. 

De hond mag geen angst of agressie tonen tijdens de wandeling.ng uitvoeren. 


