Karakter beoordeling in de VDH
Bron; Verein für Deutsche Schäferhunde (SV)

o Uitvoering van een karakter beoordeling (KB)
o Overzicht voor de kringgroep voor de uitvoering en leveren uitrusting

Afspraak/ voorbereiding
De kringgroep vraagt toestemming een Karakter Beoordeling uit te voeren.
De kringgroep nodigt een keurmeester en een assistent uit voor de uitvoering
van de beoordeling.
De keurmeesters moeten bevoegd zijn de Karakter Beoordeling af te nemen.
Noot;
Elke keurmeester heeft een assistent nodig welke de beoordeling actief
begeleid.
Uitrusting / uitrusting
Om de karakterbeoordeling uit te kunnen voeren heeft de organiserende
kringroep het volgende nodig;
Als hulp voor kringroepen zijn op de volgende pagina’s de bijbehorende
apparatuur op foto’s getoond.
1. Controle onbevangenheid.
Check proces;
✓ ID check
✓ Tandcontrole + testikels bij reuen
✓ Meten op een platform
Benodigde materialen;
o Chip reader (heeft de
keurmeester)
o Meetlat
o Platform voor het meten van honden (80x120cm)
o Tafel voor opslag voor documenten
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2. Sociaal gedrag
Check proces;
✓ Relatie hond / geleider
✓ Gedrag in een groep mensen
✓ Een vreemde hond ontmoeten
Benodigde materialen; (Hondengeleider presenteert zijn eigen
speeltje) Bal op band, speeltje met lus, bijtworst enz.
3. Geluidsgevoeligheid
Check proces
✓ Geluidbron 1 (motor)
✓ Geluidbron 2 (ketting)
✓ Schot gevoeligheid check
Benodigde apparatuur;
o Motorkettingzaag (zonder
ketting)
o Ketting (stevige ijzeren
ketting, ca. 150 cm)
o Metalen plaat (ongeveer
100x100 cm)
o Alarmpistool 6 mm
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4. Bewegingszekerheid.
Check proces
✓ Bewegingsveiligheid op wankele pallet.
✓ Hoogtegevoeligheid (tafel))
Benodigde materialen;
o Industrieel pallet met gladde bodem (120 x
100 cm) met daaronder bevestigd 10 cm rond hout in
het midden, onder de pallet.
o Hoge gevoeligheid 6 standaard tafels ca
220 lang, 75 hoog en ongeveer 70 breed. (We
gebruiken 70 cm breedte).
o Toebehorenhulpmiddel (bijv. Aangehechte, vaste tafel
met antislipoppervlak als opkomst)
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5. Spel en buitdrift.
Check proces;
✓ Spelhond met hondengeleider
✓ Spelen met een vreemde persoon
✓ Zoeken met vaste krat/doos
✓ Spelen op een gladde ondergrond (spelen onder belasting)
Benodigde apparatuur;
o Speeltje van de hond zelf (bal met band, speeltje,
bijtworst of iets dergelijks)
o Open doos/ krat gemaakt van geperforeerd plastic of
vergelijkbaar
o Tenminste 2 pinnen om de doos/ krat te bevestigen
o Ruimte met gladde vloer (ongeveer 30m²)
o Metalen voerbak

5.
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6. Fundamenteel karakter
Check proces
✓ Alleen hond (ongeveer 5-10 minuten)
Benodigde apparatuur;
o Plaats waar de hond kan worden bevestigd.
(paal, omheining of boom buiten de oefenplaats)
o 1,5 m lijn (dunne stalen kabel met karabijnhaak
is ook mogelijk)

Aandacht parameters
Voordat de beoordeling wordt gestart, wordt de volgorde van de honden
vastgesteld. De uitslag wordt na afloop medegedeeld.
De volgorde van de stations moet worden aangehouden.
Voor openbare bespreking van de honden is een geluidsinstallatie nodig
De tests moeten altijd openbaar uitgevoerd worden.
Soft- / hardware-uitrusting
De kringgroep moet het met behulp van een Windows-computer
de mogelijkheid hebben om de Karakter Beoordeling ter plaatse af te drukken.
De beoordelingsleider moet de deelnemers en honden op tijd aanmelden.
De gegevens van de deelnemers en de honden is de afloop beschikbaar.
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