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Inleiding 
 
De verein für Deutsche Schäferhunde (SV) heeft voor haar leden een karakterbeoordeling 
ontwikkeld die alle honden die voor de fokgeschiktheidskeuring worden voorgebracht met 
goed gevolg moeten hebben afgelegd. 
Zonder deze afgelegde test komen zij niet in aanmerking voor de fokkerij. 
Als rasvereniging en lid van de werkhondenraad, heeft de VDH aan de CWH verzocht, 
medewerking te willen verlenen aan het invoeren van deze beoordeling in Nederland. 
 
De CWH heeft deze medewerking graag verleend omdat zij van mening is dat een verplichte 
test ook in Nederland en door Nederlandse keurmeesters afgelegd moet kunnen worden. 
Ook wil de CWH deze karakterbeoordeling aanbieden aan andere rassen en ook aan rasloze 
honden. 
In het kader van betrouwbaarheid van onze honden kunnen we de overheid laten zien dat 
het ons ernst is door naast het verplichte VZH een dergelijke test aan te bieden. 
 
De Raad van Beheer ondersteunt ons hierin. 
 
Inmiddels zijn er Nederlandse keurmeesters opgeleid om deze karakterbeoordeling te mogen 
afnemen.  
 
 
CWH, augustus 2019. 
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1. Algemeen 
 

1.1 Aanvraag  

De aanvraag voor een karakterbeoordeling kan op twee manieren: 
 

➢ Aanvraag voor een karakterbeoordeling voor een gehele dag (12 combinaties) bij de 
VDH. Hiervoor is de termijn gelijk aan de aanvraag voor examens. 

➢ Aanvraag voor een karakterbeoordeling gelijk met een VZH, VZH IGP of VZH-IGP-SpH 
examen, kan conform het aanvraagsysteem voor een examen worden aangevraagd. 

➢ De aangevraagde beoordelingen worden gepubliceerd op de activiteitenkalender van 
de CWH. 

➢ De karakterbeoordelingen zijn altijd openbaar en toegankelijk. 
➢ Een karakterbeoordeling telt voor drie delen van de 36 die een keurmeester mag 

keuren op één dag. 

 
1.2 Beoordelaar karakterbeoordeling 

De keurmeester vraagt een door de raad van beheer erkende kynologisch instructeur die 
heeft deelgenomen aan een oefendag, om als assistent de keurmeester te ondersteunen. 
 

1.3 Verloop van de karakterbeoordeling 

Om een objectieve en gelijkwaardige karakterbeoordeling te kunnen doorvoeren, is het 
noodzakelijk de gehele afwikkeling van de oefeningen, gestandaardiseerd en in de voorge-
schreven volgorde af te wikkelen. 
De volgorde van de oefeningen en de vereiste toestand van de apparaten zijn daarom voor 
alle karakterbeoordelingen vastgelegd in dit reglement. 
 
Schema van oefeningen karakterbeoordeling 

1. Onbevangenheidstest 
2. Sociaal gedrag 
3. Gevoeligheid voor geluid 
4. Zekerheid in de beweging 
5. Speel en buitdrift 
6. Basis karakter 

Na het doorlopen van de oefeningen, wordt direct in het openbaar door de keurmeester de 
bevindingen van de karakterbeoordeling gedurende de afgelegde oefeningen, besproken. 
 

1.4 Voorwaarden voor deelname 

Toegelaten tot de karakterbeoordeling zijn alle honden, echter om voor de VDH/SV erken-
ning in aanmerking te komen, zijn alleen Duitse Herders die over een stamboom beschikken, 
toegelaten.                                                                                                                                                 
Voor Nederlandse geleiders moeten deze Duitse Herders een NHSB-nummer hebben.  
Verder dienen alle honden door middel van een chipcontrole te kunnen worden geïdentifi-
ceerd. 
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De deelnemende hond kan alleen een karakterbeoordeling afleggen in de leeftijd van negen 
tot dertien maanden, als deze voor de SV erkenning deelneemt. Voor deelnemers die niet 
voor de SV erkenning gaan, is de termijn tot nader order vrij. Om deel te kunnen nemen is 
het verplicht om lid te zijn van een bij de raad van beheer aangesloten vereniging.               
Een geleider mag maximaal twee honden voorbrengen op één examen. 
 

1.5 Deelnemersaantal 

Als alleen een karakterbeoordeling wordt aangevraagd, moeten er tenminste vier honden 
met vier verschillende geleiders deelnemen. Het totaalaantal deelnemende honden is twaalf 
per dag. 
Als de karakterbeoordeling gelijktijdig met een IGP-examen wordt doorgevoerd, telt deze 
voor drie onderdelen mee in het totaalaantal van 36 te keuren delen per keurmeester/per 
dag. 
Verder zijn de dagen dat een karakterbeoordeling mag worden doorgevoerd gelijk aan het-
geen in het IGP-reglement hierover is vastgelegd. 
 

1.6 Beoordelingsdagen en aanmelding 

De karakterbeoordelingen kunnen worden georganiseerd conform de voorwaarden genoemd 
in het IGP-reglement. 
Uiterlijk op dinsdag 24.00 uur voor de beoordeling dag moeten honden die in aanmerking 
willen komen voor opname in het SV-bestand, worden gemeld bij de VDH. De VDH zorgt dat 
de meldingen een dag later worden doorgegeven aan het Zuchtbuchambt van de SV. 
De organisator moet de beoordelaar melden hoeveel honden zijn ingeschreven.                    
De deelnemers worden in SV-DOxS openbaar gemaakt. 
Voor honden die niet in aanmerking komen voor opname in het SV-bestand hoeven alleen 
het aantal karakterbeoordelingen aan de keurmeester te worden doorgegeven zoals dat ook 
wordt gedaan voor IGP-examens. 
 

2. Inrichting 

Om een karakterbeoordeling te kunnen doorvoeren moet de kring/werkgroep/lid vereniging 
het volgende voorbereiden: 

➢ Beoordelingslijsten, geheel ingevuld. 
➢ Bij het begin van de karakterbeoordeling de beoordelingsvolgorde van de hon-

den vastleggen en op de locatie publiceren. 
➢ Een startnummer te overhandigen aan de geleider die deze tijdens de beoorde-

ling moet dragen. 
➢ Als dit nodig is om goed verstaanbaar voor het publiek de bespreking van de 

honden te kunnen uitvoeren, een geluidsinstallatie voorhanden te hebben. 

Voor de onderdelen van de karakterbeoordeling: 
 

2.1 Beoordeling onbevangenheid 
➢ Chipreader 
➢ Keurmeetlat 
➢ Platform waarop de hond kan staan 
➢ Tafel waarop de beoordelaar en assistent hun spullen kunnen leggen 
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2.2 Sociaal gedrag 
➢ Bal aan een touw                                                                          één van deze 
➢ Bringsel (zoals gebruikt in de reddingshondensport)             hulpmiddelen      
➢ Bijtworst                                                                                         wordt door de   

                                                                                                          geleider   
                                                                                                         meegebracht 

                                                                                                                                                                         
2.3 Gevoeligheid voor geluid 

➢ Motorzaag (zonder zaagblad) 
➢ Ketting (dikke ijzeren ketting, ± 1.50 meter) 
➢ IJzeren of aluminium platform (± 100 x 100 cm.) 
➢ Alarmpistool 6 mm. 

 
2.4 Zekerheid in de beweging 

➢ Wankel platform (Europallet met gladde bodem (120 x 100 cm) met 
daaronder in het midden een rondhout met een doorsnee van 10 cm. 

➢ 6 tafels (bijvoorbeeld biertafels) 70 cm breed, 80 cm hoog. 
➢ Oploopplank met een niet gladde ondergrond 

 
2.5 Spel en buitdrift 

➢ Een voor de hond bekend speelvoorwerp (bal aan een touw, bringsel, 
bijtworst) 

➢ Fruitkistje van kunststof met gaten in de zijkanten en pinnen die het kistje 
vast kunnen zetten. 

➢ Ruimte met gladde bodem (bijvoorbeeld kantine, plavuizen ca. 30 m²)  
➢ Voerbak van metaal 

 
2.6 Basiskarakter 

➢ Plek waar de hond kan worden vastgelegd. (bijvoorbeeld een paal, hek of 
boom die verplicht niet op het oefenterrein is gelegen. 

➢ Lijn van ca 1½ meter (bijvoorbeeld een speurlijn met een karabijnhaak) 

 
3. Karakterbeoordeling 

 
3.1 Oefening 1 Onbevangenheid test 

➢ De geleider meldt zich met zijn aangelijnde hond voor de chipcontrole. 
De assistent controleert middels chipcontrole de identiteit van de hond. 

➢ Hier wordt door de beoordelaar het gedrag van de hond tijdens de 
identificatie vastgelegd en beschreven. 
 

3.2 Oefening 2 Beoordeling van het gebit 
➢ De geleider laat aan de beoordelaar het gebit van zijn hond zien. Het is 

ook toegestaan dit door de beoordelaar of de assistent te laten doen.       
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Hier wordt door de beoordelaar het gedrag van de hond tijdens de 
gebitscontole vastgelegd en beschreven. De uitkomst van de gebitscon-
trole wordt in de beoordelingslijsten ingevuld. 
 

3.3 Oefening 3 Meten op een platform 
➢ De geleider brengt zijn hond op het platform. De hond moet vrij en 

ongedwongen staan. Het vasthouden van de hond door de geleider is 
toegestaan. De beoordelaar of de assistent meet de schofthoogte en de 
borstdiepte. De uitkomsten worden eveneens op het beoordelings-
formulier vastgelegd. Bij reuen wordt hierop ook de aanwezigheid van 
de testikels gecontroleerd.   Hier wordt door de beoordelaar het gedrag 
van de hond tijdens het meten en bij de reuen tijdens de controle van de 
testikels, vastgelegd en beschreven. 

      Sociaal gedrag 
 

3.4 Oefening 4 Verhouding hond/geleider 
➢ De geleider loopt naar de alleenstaande assistent, die op ongeveer 15 

meter afstand staat. De geleider lijnt zijn hond op aanwijzing van de 
assistent af, en loopt ontspannen met de assistent mee. Commando’s 
om de hond bij zich te halen zijn toegestaan.                                            
Hier wordt door de beoordelaar het contact tussen de hond en zijn 
geleider vastgelegd en beschreven. 

 
3.5 Oefening 5 Gedrag in een personengroep 

➢ Vanuit oefening 4 wordt de hond door zijn geleider geroepen en 
aangelijnd. De geleider geeft de lijn aan de assistent en loopt weg naar 
een groep van tenminste acht personen. Op aanwijzing van de beoorde-
laar wordt de hond geroepen. De assistent lijnt de hond af en geeft deze 
vrij. De hond moet vrolijk en via de directe weg naar de geleider 
toekomen. Hierna loopt de geleider ontspannen met zijn niet aangelijn-
de hond door de bewegende groep. Hier wordt door de beoordelaar het 
gedrag van de hond vastgelegd en beschreven. 

 
3.6 Oefening 6 Het gedrag bij een langslopende vreemde hond 

➢ Om deze oefening uit te voeren houdt de hierna komende geleider zich 
met zijn hond gereed. 
De geleider loopt met zijn aangelijnde en links naast hem lopende hond 
op een afstand van ongeveer drie meter, twee keer langs de vreemde 
hond. De vreemde hond is ook aangelijnd.  Hier wordt door de beoor-
delaar het gedrag van de hond tijdens de ontmoeting met een vreemde 
hond vastgelegd en beschreven. 
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      Gevoeligheid voor geluid 
 

3.7 Oefening 7 Geluidsbron motorzaag 
➢ De geleider loopt met zijn hond naar een vastgestelde plek en blijft daar 

met zijn aangelijnde hond staan. De assistent loopt met een in 
verschillend geluidsvolume draaiende motor, neutraal om de 
geleider/hond heen in een cirkel van ongeveer vier meter.                
Daarna wordt de motor uitgezet en op het terrein gelegd. De geleider 
loopt met zijn hond naar de motorzaag toe. 
Hier wordt door de beoordelaar het gedrag van de hond in combinatie 
met de geluidsbron motorzaag, vastgelegd en beschreven. 
 

3.8 Oefening 8 Geluidsbron ketting 
➢ De geleider loopt met zijn hond naar een vastgestelde plek (ongeveer 

vijf meter afstand van een metalen ondergrond) en blijft daar met zijn 
aan een doorhangende lijn zijnde hond staan. Hierbij staat de hond 
richting beoordelaar. De assistent heeft voordat de hond op de 
vastgestelde plaatst staat een ketting zodanig gepositioneerd, dat deze 
ketting op aanwijzing van de beoordelaar, op een ijzeren/aluminium 
plaat valt. Zodra de ketting op de plaat is gevallen, loopt de geleider met 
zijn hond direct op de geluidsbron af. Verbale commando’s van de gelei-
der zijn toegestaan. Hier wordt door de beoordelaar het gedrag van de 
hond in samenhang met de geluidsbron ketting, vastgesteld en beschre-
ven. 

 
3.9 Oefening 9 Schotgevoeligheid 

➢ De geleider loopt met zijn hond naar een vastgesteld plaats en blijft daar 
staan. De hond moet staande bij zijn geleider blijven aan een doorhan-
gende lijn. De assistent vuurt twee schoten af met een 6 mm. 
Alarmpistool met een interval van ongeveer vijf seconden.                    
Hier wordt het gedrag van de hond in samenhang met de geluidsbron 
“schot” vastgelegd en beschreven. 

Zekerheid in de beweging 
 
3.10 Oefening 10 beweegbaar platform 

➢ De geleider loopt met zijn aangelijnde hond naar het voorbereid 
wankelplatform, die bestaat uit een europallet met gladde bodem.       
De hond moet ontspannen en vrij op het platform gaan staan.               
De assistent beweegt nu het platform met zijn voet op een normale 
wijze. Hier wordt door de beoordelaar de zekerheid in de beweging en 
de motoriek van de hond vastgelegd en beschreven. 

 
3.11 Oefening 11 drift op een beweegbaar platform 

➢ Na oefening 10 wordt de hond door zijn geleider een speeltje aangebo-
den. Dit speeltje wordt door de assistent aan de geleider voor aanvang 
van deze oefening afgegeven.                                                                           
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De assistent beweegt het wankelplatform nu op dezelfde wijze als in 
oefening 10. Hier wordt door de beoordelaar vastgelegd en beschreven 
hoe intensief en met welke motoriek de hond onder belasting met zijn 
speeltje omgaat. 

 
3.12 Oefening 12 Beklimmen en hoogtegevoeligheid 

➢ De geleider loopt met zijn aangelijnde hond naar de oploop-plank voor 
de tafels. De geleider begeleidt zijn hond met doorhangende lijn over de 
oploopplank naar de tafels. (De lengte van de opbouw zonder de 
oploopplank, is L vormig: 5 tafels, ongeveer elf meter, breedte van de 
tafels is ongeveer 70 centimeter, 10 centimeter kloof voor de laatste 
tafel) Aan het einde aangekomen draait de hond zich en loopt over 
terug. Hierna mag de hond van de tafel afspringen of van de tafel 
worden gedragen. Tijdens deze oefening zijn alleen verbale commando’s 
toegestaan.                                      
Hier wordt door de beoordelaar het gedrag van de hond in samenhang 
met zijn motoriek en hoogtegevoeligheid vastgelegd en beschreven. 

 
       Speel en buitdrift 
 

3.13 Oefening 13 Spelen met de geleider 
➢ De geleider loopt met zijn aangelijnde hond naar een aangegeven plaats 

waar de assistent ook is. De assistent geeft het speeltje aan de geleider. 
De hond wordt afgelijnd en de geleider speelt met zijn hond.               
Hier wordt door de beoordelaar de intensiteit waarmee de hond wil 
spelen met zijn geleider vastgelegd en beschreven. 

 
3.14 Oefening 14 Spelen met de assistent 

➢ Vanuit oefening 13 geeft de geleider het speeltje aan de assistent.        
De assistent motiveert de hond om met hem te spelen. De assistent mag 
het speeltje ook gematigd blokkeren. De assistent geeft de hond de 
mogelijkheid om in te bijten in het speeltje en geeft de hond na een 
korte belasting aan de hond.                                                                                                        
Hier wordt door de beoordelaar de intensiteit waarmee de hond met de 
assistent wil spelen, vastgelegd en beschreven. 

 
3.15 Oefening 15 Het willen opzoeken van een speeltje 

➢ De aangelijnde hond wordt op de voorgeschreven plaats aan de bege-
leider overgedragen. De geleider loopt met het speeltje naar een vooraf 
neergelegd fruitkistje en legt het speeltje onder het kistje.                      
De geleider loopt terug naar de assistent en zijn hond en neemt deze 
weer over.     De hond wordt door de geleider afgelijnd en vrijgegeven. 
Verbale hulp-commando’s zijn niet toegestaan. Hier wordt door de 
beoordelaar de intensiteit waarmee de hond probeert zijn speeltje te 
bemachtigen vastgesteld en beschreven. 
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3.16 Oefening 16 Zekerheid in lopen op gladde bodem 
 

➢ De geleider loopt met zijn aangelijnde hond naar de vooraf voorbereide 
kantine.                                                                                                              
Hier is het verplicht dat er een vaste en gladde bodembedekking 
aanwezig is. (bijvoorbeeld laminaat of plavuizen)  De geleider loopt op 
aanwijzing van de beoordelaar met zijn niet aangelijnde hond door de 
kantine.                                                                                                                 
In deze fase wordt geluidseffect gecreëerd door het laten vallen van een 
blikken voerbak.                                                                                              
Hier wordt door de beoordelaar de zekerheid in de beweging, de 
onverschrokkenheid en de motoriek van de hond vastgelegd en 
beschreven. 

 
3.17 Oefening 17 Spel en buitdrift op een gladde bodem 

 
➢ De geleider speelt op aanwijzing van de beoordelaar met zijn hond en 

gooit het speeltje in een hoek van de kantine. Aansluitend geeft hij op 
aanwijzing van de beoordelaar zijn hond vrij. Als de hond het speeltje 
gevonden heeft neemt de geleider het speeltje van de hond af en geeft 
het speeltje aan de begeleider. De assistent speelt kort met de door de 
hondengeleider vastgehouden hond en verstopt het speeltje vervolgens 
in een niet vrij toegankelijk deel van de kantine. 

➢ Zodra de assistent terug is bij de geleider, geeft de geleider zijn hond vrij. 
Hier wordt door de beoordelaar de intensiteit van het spelen met en het 
zoeken naar het speeltje vastgesteld en beschreven. 

      
 Basiskarakter 
 

3.18 Gedrag tijdens alleen gelaten worden 
➢ Na oefening 17 loopt de geleider met zijn aangelijnde hond naar een 

aangewezen plaats (niet op het oefenterrein) bindt de hond vast aan een 
ongeveer 1½ meter lijn en gaat uit het zicht van de hond. Er mogen ook 
geen andere personen in het directe zichtbereik van de hond zijn. 
Na tenminste vijf minuten waarin de hond alleen gelaten is, loopt de 
assistent in normale pas in de richting van de hond en loopt deze in een 
normale pas voorbij en komt daarna terug op de plaats waar hij is 
beginnen te lopen. 
Op aanwijzing van de beoordelaar haalt de geleider zijn hond op en lijnt 
deze aan. Hier wordt door de beoordelaar het gedrag van de alleen gela-
ten hond vastgesteld en beschreven. 

 

In aansluiting op oefening 18 bespreekt de beoordelaar direct en in het openbaar het door 
de hond getoonde gedrag gedurende de gehele karakterbeoordeling. 
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Als de karakterbeoordeling door de beoordelaar voor het welzijn van de hond afgebroken is, 
dan wordt dit afbreken door de beoordelaar op de beoordelingslijsten vastgelegd. 
Voor Duitse herdershonden wordt dit afbreken gemeld aan de SV/VDH. 
 
Het afbreken in verband met het welzijn van de hond gebeurt ook bij een blessure of ziekte 
bij de hond. Het is de verantwoording van de beoordelaar om de karakterbeoordeling af te 
breken. 
 
De betreffende hond kan dan bij een volgende karakterbeoordeling, liefst bij dezelfde beoor-
delaar opnieuw worden aangemeld. 
 
Als de hond, als deze opnieuw wordt gemeld, de leeftijd van dertien maanden heeft over-
schreden dan kan dit zonder uitzondering maar wel binnen drie maanden worden uitge-
voerd. Een latere herhaling van de karakterbeoordeling is alleen mogelijk na het betalen van 
een heffing aan de VDH/SV. 
 

4. Beoordeling document 

Ieder deelnemer ontvangt na het afleggen van een succesvolle karakterbeoordeling een 
diploma en een beoordelingsformulier. 
De beoordelaar van de karakterbeoordeling schrijft een succesvol verlopen karakterbeoor-
deling op de Duitse stamboom en/of in het logboek. Ook wordt een stempel op de stam-
boom en/of het logboek gezet. 
De resultaten van Duitse herdershonden worden door de beoordelaar binnen zeven dagen 
naar het Zuchtbuchambt van de SV gemaild. 
De resultaten worden door het zuchtbuchambt in SV-DOxS gepubliceerd.  
 

5. Voorbeelden apparaten 

Alle apparaten die nodig zijn worden in dit reglement besproken maar bij een aantal 
oefeningen is het duidelijker als er ook foto’s worden getoond. 
 
 

Oefening 3 meten op een platform 
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Oefening 7  Geluidsbron motorzaag 
 

            
Oefening 8 geluidsbron ketting 
 
 

 
 
 
Oefening 10 beweegbaar platform 
 

 
 
 
Oefening 11 drift op een beweegbaar platform 
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Oefening 12 Beklimmen en hoogtegevoeligheid 
 

   
 
 
Oefening 15 Het willen opzoeken van een speeltje 
 
 

 


