
  

TEST LEONBERGER 

 
Beoordeling per testonderdeel 

De volgende gedragingen/signalen worden als niet voldoende beschouwd: 

 

Begroeting 

1. Begroeten baas en hond, aaien. 
Onderdeel 1: 

Agressie, veel stress, vermijdt contact bij voorbaat, vluchten. 

 

Geluidsprikkel 

2A. Baas en hond lopen langs minimaal 3 personen, de eigenaar loopt op een 

afstand van anderhalve meter van de 3 personen, de hond mag zelf positie 

kiezen, waarbij bij het passeren een hard geluid klinkt gedurende 5 seconden. De 

eigenaar blijft staan gedurende 30 seconden. 
Onderdeel 2A: 

Paniek, vluchten, agressie, geen herstel. 

 

2B. Hond en baas lopen nogmaals langs de personen, op een afstand van 

anderhalve meter, de hond kiest zelf positie, er klinkt nu niets, hond en baas 

passeren gewoon. 
Onderdeel 2B: 

Wijken met meer dan 1 stresssignaal 

 

Visuele prikkel 

3A. Hond en baas lopen langs enkele personen (op een andere plek dan de 

geluidsprikkel), op een afstand van anderhalve meter, de hond kiest zelf positie, 

waarbij de laatste persoon in de rij bij het naderen van de hond een paraplu open 

laat vallen. De eigenaar blijft dan staan gedurende 30 seconden. Nadat de hond 

en eigenaar verder lopen wordt de paraplu opgeraapt en ingeklapt. 
Onderdeel 3A: 

Paniek, vluchten, agressie, geen herstel 

 

3B. Hond en baas lopen nogmaals langs de personen, op een afstand van 

anderhalve meter, de hond kiest zelf positie. De paraplu is ingeklapt, wordt 

langs het lichaam gehouden, er gebeurt nu niets, hond en baas passeren gewoon. 
Onderdeel 3B: 

Wijken met meer dan 1 stresssignaal 

 

 

 

 

 



  

Benadering door testleider 

4A. Hond en baas staan tegen een hek of muur of schutting en worden benaderd 

door een tester die recht op de hond af loopt. Tester stopt op 1 meter afstand van 

baas en hond, maakt geen contact met een van beide. Na 10 seconden loopt de 

tester achterwaarts weg. 
Onderdeel 4A: 

Agressie, vluchten, paniek, wijken met veel stresssignalen 

 

4B. Tester loopt op hond en baas af ( blijft op 1 meter afstand), maar nu met 

direct oogcontact met de hond. De tester blijft hond fixeren en blijft fixeren 

gedurende 15 seconden. 
Onderdeel 4B: 

Agressie, vluchten, grote angst 

 

4C. De tester loopt nogmaals op de hond af ( blijft op 1 meter afstand), en gaat 

actief contact met de hond maken en nodigt de hond uit tot contact maken, 

gebruik van lekkers is toegestaan. 
Onderdeel 4C: 

Agressie, veel stress, vluchten, matige angst 

 

Benadering door groep zonder contact 

5A. Inlopen (in rechte lijn) zonder aankijken door een groep personen zonder 

contact met baas of hond( blijven op 1 meter afstand van baas en hond). De 

groep verwijdert zich achterwaarts na 10 seconden. 
Onderdeel 5A: 

Agressie, wijken met herstel langer dan 30 seconden, vluchten. 

 

5B. Idem als onderdeel 5A met dat verschil dat de testers versneld inlopen. 
Onderdeel 5B: 

Agressie, vluchten, grote angst 

 

Benadering door groep met aankijken 

6A. Inlopen (in rechte lijn) met aankijken( blijven op 1 meter afstand van baas 

en hond). Alle personen kijken de hond aan (niet fixeren) gedurende 10 

seconden. 
Onderdeel 6B: 

Agressie, vluchten, grote angst 

 

6B. Idem als onderdeel 6A, met dat verschil dat de testers versneld inlopen. 
Onderdeel 6B: 

Agressie, vluchten, grote angst 

 

6C. Inlopen (in rechte lijn) met fixeren( blijven op 1 meter afstand van baas en 

hond). Alle personen kijken de hond aan gedurende 10 seconden. 



  

Onderdeel 6C: 

Agressie, veel stress, vluchten, matige angst 

 

Benadering door tester zonder aanwezigheid van de baas 

7A. Onderdeel 4A zonder aanwezigheid van de baas. 
Onderdeel 7A: 

Agressie, vluchten, paniek, wijken met veel stresssignalen 

 

7B. Onderdeel 4B zonder aanwezigheid van de baas 
Onderdeel 7B: 

Agressie, vluchten, grote angst 

 

7C. Onderdeel 4C zonder aanwezigheid van de baas. 
Onderdeel 7C: 

Agressie, veel stress, vluchten, matige angst 

 

 

 

 

Beoordeling volledige test 

 

Voor het beoordelen van voldoende voor de volledige test geldt: 

 

A. Twee van de drie onderdelen 1, 4C, en 7C moeten voldoende zijn. 

B. 2A, 2B, 3A en 3B moeten voldoende zijn. 

C. Bij enige vorm van agressie moeten onderdelen 1, 4C, en 7C voldoende zijn. 

D. Zes van de onderdelen 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B, 6C, 7A en 7B  moeten voldoende 

zijn. 

 

Het afbreken van de test wordt altijd gezien als onvoldoende. 

 

Randvoorwaarden: 

• De minimumleeftijd van de hond voor deelname aan de FSK is 18 maanden 

• De locatie voor de FSK is het Dogcenter in Zaltbommel 

• Eventuele toeschouwers zijn op ruime afstand . Er zijn geen andere honden zicht- of 

hoorbaar in de directe omgeving van de testlocatie. 

• Tijdens de test wordt er door omstanders en helpers zo min mogelijk gelopen en 

gesproken. 

• De gedragstest zal altijd buiten worden gedaan 

• Het exterieur kan zowel binnen als buiten worden gedaan 

• Een eigenaar kan bezwaar indienen tegen de uitslag van de gedragstest van zijn/haar 

hond: de opname van de test van de desbetreffende hond wordt dan bekeken door een 

onafhankelijke gedragstherapeut, Lars Grip is hiervoor beschikbaar. Deze geeft een 

advies n.a.v. het bekijken van de film. Op basis van de bevindingen van de 

beoordelaars, die de test hebben afgenomen, en het advies van de onafhankelijke 

gedragstherapeut beslist de tuchtcommissie of de uitslag wordt aangepast. 



  

• Herkeuring: 1x herkeuring na minimaal 6 maanden. Bij wederom afkeuring kan men 

nog 1x op eigen initiatief, kosten en organisatie de MAGtest gaan doen bij de Raad 

van Beheer.  

• Op de FSK doet de hond eerst de gedragstest en daarna de exterieurkeuring. 

• Het controleren van de chip gebeurd na afloop van de gedragstest. 

• De beslissing om een gedragstest op korte termijn te annuleren ( bij b.v. extreem weer) 

moet worden genomen door 1 lid van de FSK commissie en 2 beoordelaars. 

• Hond krijgt geen informatie van de baas. 

• De lijnlengte is minimaal 1,80 meter. 

• De testleider kan op elk moment de test afbreken in het belang van de hond. 

 


