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1. Motivatie 

Indien er een wens of ambitie is om de gedragstest op een groot aantal vlakken te 
wijzigingen of compleet anders te doen, dan dient dit eerst besproken te worden met de 
fokkers tijdens een fokkersoverleg. De huidige test heeft namelijk veel discussies 
opgeleverd en het heeft lang geduurd voordat er eindelijk consensus was over de 
huidige test.  
 
Een kleine, incrementele aanpassing van de huidige test kan in relatief korte tijd worden 
doorgevoerd, echter een compleet nieuwe test vergt veel tijd. Een nieuwe test moet 
eerst beproeft worden, vervolgens geëvalueerd en dan pas vastgesteld en geëffectueerd. 
Dat kost tijd en is niet van de ene op de andere dag ingericht.  
 
Dit zou ook betekenen dat tussen de proefperiode en de daadwerkelijke vaststelling 
mensen verplicht de MAG-test zullen moeten doen, omdat we in ons 
verenigingsfokreglement hebben afgesproken dat onze honden een gedragstest moeten 
volgen. 
 
Voor wat betreft de huidige test: 
De huidige test, zoals ontwikkeld door Lars Grip, is ondertussen uitgevoerd op 244 
Leonbergers waarvan er 217 zijn geslaagd (89%). De test is in 2018 geëvalueerd met de 
testleiders en testhelpers en daar kwam uit dat de test nog steeds voldoet. 
 
Alle onderdelen van de huidige test zijn bedoeld om een aspect te testen, niet een 
situatie. Het gaat niet om de paraplu, maar om een onverwachte visuele prikkel, niet om 
het blikje, maar om een onverwacht hard geluid. Zo ook de test met het fixeren. 
 
De onderdelen van de voorgestelde test, met onder andere de auto, zijn situaties. Welk 
aspect van het dagelijks leven test dat?  
 
 
 

Datum ALV: 18 april 2020 

Steller voorstel: S. Ekkel / D.M.C. Meijs 

Onderwerp voorstel: Aangepaste gedragstest FSK 

Preadvies bestuur LHCN: Niet instemmen 



 
Wat betreft het fixeren:  
Het gaat natuurlijk niet om het fixeren zelf, maar om een handeling die de hond in een 
situatie brengt die bedreigend kan overkomen, welke situatie dan ook. Je wilt dan dat je 
hond daar adequaat op reageert. 
Dat geldt dan ook wanneer de eigenaar niet in de buurt is (kan gewoon voorkomen) en 
de hond daar dus geen steun van ondervindt. 
  
Volgens ons zitten alle aspecten die je wilt testen in de huidige test, en wordt de hond 
niet meer onder druk gezet dan in het dagelijks leven kan gebeuren. Alles natuurlijk 
zonder dat de testers te ver gaan, want dan wordt de test stop gezet. De hond krijgt in 
alle onderdelen de gelegenheid tot herstel, zelfs de mogelijkheid om het contact met de 
testleider te herstellen. 
 
Daarnaast zijn er ook wat praktische bezwaren ten aanzien van de voorgestelde test. De 
test zal mogelijk gedaan moeten worden op een nieuwe locatie. Het wordt lastig om 
iedere test hetzelfde te doen want er zal niet altijd dezelfde auto aanwezig kunnen zijn 
etc.  
 
 
Bestuur LHCN 
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