INFORMATIE OVER DE RETRIEVERTEST
Ontstaan
Eind jaren negentig van de vorige eeuw werd onder auspiciën van de Raad van Beheer de zgn. “MAGtest” (Maatschappelijk Aanvaardbaar Gedrag) ontwikkeld, om maatschappelijk ongewenst gedrag
(met name agressie) bij honden op te kunnen sporen. Hoewel de FRC wel belangstelling had voor een
gedragstest die de plaats in zou kunnen nemen van het C-diploma, was deze M.A.G.-test in de ogen
van de FRC echter een te hoog op agressie gerichte test, waarin bovendien geen enkele aandacht aan
jacht- en werkeigenschappen werd besteed. Aangezien deze laatste essentieel zijn voor het behoud
van het ‘dual purpose’ karakter van de Flatcoat werd eind 2003 besloten te proberen of deze test
aangepast kon worden aan de Flatcoat, zodanig dat één test uitspraken kan doen over zowel het
sociale (maatschappelijk aanvaardbare) gedrag als de werkeigenschappen.
Nadat de eigenschappen waaraan een goede retriever moest voldoen waren geformuleerd, moesten
testen gevonden worden die al deze eigenschappen zouden meten. Daarbij werd natuurlijk eerst
gekeken naar bestaande testjes die voor ons doel geschikt leken en betrouwbaar waren gebleken.
Waar er geen geschikte testjes voorhanden waren, werden in overleg met zowel mensen, die
ervaring hadden met gedragstesten als met jachtdeskundigen, situaties bedacht waarin de te testen
eigenschap te observeren zou zijn.
Bij het opstellen van een gedragstest komt overigens niet alleen inhoudelijk, maar ook
organisatorisch heel veel kijken. Zo moet de loopafstand van het ene testonderdeel naar het andere
zo klein en logisch mogelijk zijn, moeten sommige helpers onzichtbaar voor de hond kunnen worden
opgesteld, het terrein moet aan bepaald eisen voldoen, attributen moeten zo kunnen worden
neergezet dat de hond ze niet voortijdig bemerkt etc. etc. De test zelf moet een bepaalde opbouw
hebben, er moet rekening met de veiligheid van hond en helpers worden gehouden, de testjes
moeten zo zuiver mogelijk meten wat ze moeten meten en moeten dus zo min mogelijk ‘ruis’
hebben, ze mogen niet te veel tijd kosten en zo zijn er nog veel meer dingen waarmee rekening
gehouden moet worden. Er waren dan ook meerdere try-outs nodig, waarin de geselecteerde
testonderdelen in de praktijk werden beproefd. Hier bleek dat sommige testen niet voldeden, omdat
ze bijvoorbeeld te tijdrovend waren of ongewenste bijeffecten hadden die te zeer het beeld
vertekenden. Nadat een en ander was bijgesteld, hielden we een test over die een goed beeld geeft
van de hond, ook al zal er nog aan geschaafd moeten worden om de test te perfectioneren.
Observatietest
De Retrievertest bevat 17 testonderdelen. Dat lijkt heel veel, maar de meeste onderdelen nemen
niet meer dan een of twee minuten in beslag, zodat de hele test ongeveer 30 minuten duurt.
Voldoende om een goed beeld te krijgen van de hond. De situaties waaraan de hond wordt
blootgesteld zijn allemaal normale situaties, die een gewone gezinshond ook mee zou kunnen
maken. Daarbij loopt de hond een groot deel van de tijd los, zodat hij helemaal zijn eigen gang kan
gaan. Alleen waar de hond zou kunnen schrikken, wordt hij aan een lange lijn gedaan, om te
voorkomen dat hij de benen neemt met alle mogelijke gevolgen van dien. De baas van de hond is bij
alle testen, op één na, aanwezig.
Het woord ‘test’ is eigenlijk verkeerd, want het gaat hier niet om een soort examen waarvoor je al
dan niet kunt slagen, maar om een gedragsobservatie. Dat wil zeggen dat het gedrag van de hond in
al zijn facetten voortdurend wordt geobserveerd, ook als hij dingen terloops even tussendoor doet
die op zich niets met het testonderdeel te maken hebben. Als hij bijvoorbeeld tijdens het
testonderdeel ‘apporteren’ hevig schrikt van een toevallig overkomend vliegtuig, dan wordt dit
‘meegenomen’ in de beoordeling over prikkelgevoeligheid. Evenzo zegt het toevallig meenemen van
iets dat in het water ligt tijdens de watervrij test weer iets over zijn buitdrift en apporteerkwaliteiten.
In de test wordt niet, zoals bijvoorbeeld in de MAG test, de druk op de hond bewust opgevoerd om
te kijken waar de ‘drempel’ ligt, waar een hond overgaat tot ander gedrag, zoals angst of agressie. Er
wordt in een ontspannen sfeer getest en de hond krijgt steeds tijd en hulp om te laten zien wat hij ‘in

huis’ heeft en om bij een eventuele schrikreactie te herstellen. Doel van de test is immers om de
eigenschappen van de hond optimaal te inventariseren.
Retrievertest inhoudelijk
De Retrievertest brengt een groot aantal eigenschappen, waaraan een ideale retriever aan zou
moeten voldoen, in kaart.
Veel aandacht wordt besteed aan de buitdrift, brengdrift en de buitdelingsbereidheid, omdat dit
eigenschappen zijn die bepalen of de hond een goede retriever is in de letterlijke zin van het woord:
een jachthond die het geschoten wild opspoort en terugbrengt naar de voorjager.
Ook andere eigenschappen die voor een jachthond van belang zijn, zoals een ‘goede neus’,
markeervermogen, zelfvertrouwen en stressbestendigheid komen uitgebreid aan bod.
Een andere component die uitvoerig wordt getest is het sociale gedrag naar mensen en naar andere
honden.
Over de Retrievertest heeft Elian Hattinga van ’t Sant 5 artikelen geschreven voor de Flatcoat
Koerier, waarin zeer uitvoerig ingegaan wordt op de inhoud van de test en de eisen die aan een
retriever worden gesteld.
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De Retrievertest: Uitgangspunt. Het karakter van de ideale retriever, Koerier nr 2, 2005
De Retrievertest: Will-to-please. Wat is dat eigenlijk? Koerier nr 3, 2005
De Retrievertest: Voor de jacht gewenste eigenschappen. Koerier nr 4, 2005
De Retrievertest: Sociaal gedrag. Koerier nr 5, 2005
De Retrievertest: Betrouwbaarheid. Koerier nr 6, 2005

Voortgang
Tussen 1 januari 2006 en 1 mei 2007 zijn 6 testdagen gehouden waarbij 40 honden werden getest
om te kijken of de RT betrouwbaar en valide was. Het betrof 11 reuen en 29 teven, waarvan de
jongste 10 maanden en de oudste bijna 9 jaar was. De gemiddelde leeftijd was 3 jaar. 30 Honden
werden getest omdat ze geen C diploma hadden en men wilde fokken. 10 Honden werden getest uit
nieuwsgierigheid naar de test en de beoordeling. 8 honden daarvan hadden een C diploma.
In deze voorverkennende fase bleek dat de test bijzonder betrouwbaarheid en valide is. Wel bleek
het wenselijk om de normering op punten te verfijnen. Dit is vervolgens gebeurd. Daarmee is de RT
klaar voor gebruik en is het wachten op de status die de test in het fokreglement zal krijgen.Voor
meer informatie kunt u het artikel lezen van Elian Hattinga van 't Sant in Koerier nr. 2, 2006
PRAKTISCHE INFORMATIE
Voor wie is de Retrievertest bedoeld?
1. Iedereen die meer te weten wil te komen over de (werk)eigenschappen en het gedrag van
zijn hond.
2. Iedereen die met zijn hond wil gaan fokken en aan de fokeisen van de FRC op werkgebied wil
voldoen.
Let op! Honden waarvan reeds een fokaanvraag bij de BC is ingediend krijgen voorrang boven
honden zonder fokaanvraag. Oudere honden met fokaanvraag krijgen voorrang boven jonge honden
met fokaanvraag. Teven die loops zijn of schijndrachtig (2 maanden na loopsheid) kunnen niet getest
worden, omdat zij door hormonale invloeden ander gedrag dan normaal kunnen vertonen. Hierdoor
wordt de indeling pas kort voor iedere testdag gemaakt.

Er kunnen per dag maximaal 6 honden worden getest. In verband met de planning verzoeken wij u
om u om ruim van te voren op te geven als u een hond wilt laten testen !!!!!
Waar wordt de Retrievertest gehouden?
De Retrievertest wordt gehouden in Apeldoorn. Om de test goed te kunnen laten verlopen, is deze
alleen toegankelijk voor degenen die hun hond laten testen. U kunt dus helaas niet zomaar komen
kijken.
Wanneer?
Voor data: zie de aankondigingen in de Koerier onder Clubactiviteitenagenda en op de site van de
FRC: www.frc-nl.com onder “Agenda Evenementen  Clubactiviteit”.
Wat zijn de kosten?
€ 75.- voor leden, € 100.- voor niet leden.
Waar kunt u zich opgeven?
Het aanmeldingsformulier kunt u downloaden van de website van de FRC: www.frc-nl.com , zie
pagina Formulieren  Formulieren  Begeleidingscommissie.
Het ingevulde formulier opsturen naar e-mail: retrievertest@frc-nl.com . Voor meer info over de
contactpersoon voor de retrievertesten zie pagina Organisatie  Begeleidingscommissie.
Nadat uw inschrijving en de eenmalige machtiging zijn ontvangen, komt u op de wachtlijst voor de
eerstvolgende Retrievertest te staan. Aangezien bij de planning van de testdag rekening wordt
gehouden met eventuele loopsheid, schijndracht, dekplannen etc. en oudere honden voorrang
hebben, wordt de indeling niet op volgorde van binnenkomst van het inschrijvingsformulier gemaakt.
Ongeveer 3 weken voor iedere testdatum wordt u (telefonisch of per e-mail) geïnformeerd over de
stand van zaken. Twee weken voor de datum waarop uw hond getest zal worden, ontvangt u een
definitief bericht van plaatsing, met nadere informatie over de test en de tijd waarop u verwacht
wordt.
Hoelang neemt de test in beslag?
De test zelf neemt een half uur in beslag, de nabespreking maximaal 15 minuten. U dient echter een
halve dag (ochtend of middag) voor de test uit te trekken, omdat er op de dag zelf wijzigingen in het
rooster kunnen optreden.

