
 

INFORMATIE OVER DE FOKDAGTEST. 
 
De fokdagtest wordt op de fokdag afgenomen in nestverband bij alle honden die op de 
desbetreffende fokdag aanwezig zijn. 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. Gekeken 
wordt hoe de hond zich in het algemeen gedraagt en hoe hij op verschillende situaties (= testjes) 
reageert. Bij de test worden de honden geobserveerd, terwijl zij zich op vreemd terrein bevinden in 
een ‘spannende’ omgeving (er zijn overal mensen en honden en er gebeurt van alles). Hierdoor 
kunnen karaktertrekjes die in een rustige, bekende thuissituatie misschien nauwelijks (meer) 
opvallen of zijn weggetraind, duidelijker naar voren komen, omdat de hond terugvalt op zijn basis. 
 
De fokdagtest is bedoeld om te kijken hoe een fokcombinatie op gedragsgebied een gelukkige 
combinatie is geweest. Bij de fokdagtest wordt meer over de hele linie gekeken of er bij meerdere 
nestgenoten bepaalde (on)gewenste eigenschappen voorkomen.  
  
U begrijpt hopelijk wel, dat de ‘ideale’ retriever niet bestaat. Iedere hond is anders en heeft sterke en 
zwakke kanten. 
 
Om praktische reden (er moeten op een dag 75-100 honden worden getest) is de fokdagtest véél 
minder uitgebreid dan de puppytest of de retrievertest, waar het karakter van een individuele hond 
voor een groot deel in kaart wordt gebracht. Bij de fokdagtest is het door tijdsdruk en de 
omstandigheden namelijk onmogelijk om dit te doen. Het gaat dus meer om een globale indruk, 
waarbij vooral de echt opmerkelijke dingen in een nest over de hele linie van belang zijn. De 
uitkomsten van de fokdagtest worden later naast de puppytest gelegd om te kijken of daar 
opmerkelijke verschillen in zitten. In sommige gevallen kan dit aanleiding zijn voor de BC om verder 
navraag te doen bij de fokker of de eigenaar. 
 
Tijdens de test wordt naar de volgende dingen gekeken. 
 
1. Mensgerichtheid en baas/testergerichtheid. 

Hoe gedraagt de hond zich bij het contact met mensen? Vindt hij mensen leuk, maakt hij contact 
met ze en vindt hij het leuk om samen met de tester (of baas) wat te doen? Of heeft hij daarvoor 
allemaal geen tijd en gaat hij liever zijn eigen gang.  

 
2.  Hondgerichtheid. 

Hoe gedraagt de hond zich bij het contact met andere honden? Is hij in andere honden 
geïnteresseerd of juist niet? Hoe gedraagt hij zich als hij met een andere hond contact maakt of 
zich temidden van andere honden bevindt? 

 
3. Buitdrift, brengdrift en buitdelingsbereidheid. 

Heeft de hond belangstelling voor een ‘prooi’? Wil hij deze vastpakken, maar ook weer 
terugbrengen en afgeven (= buit delen). 

 
4. Stressbestendigheid, zelfzekerheid en herstelvermogen. 

Een retriever moet kunnen werken temidden van allerlei omstandigheden. Hij moet om kunnen 
gaan met schoten, mensen en andere honden in het veld en onverwachte omstandigheden. Als 
hij de eerste keer daarvan even schrikt of vreemd op kijkt is heel normaal, maar hij moet verder 
wel blijven functioneren en niet helemaal dichtslaan of angstig worden. Ook mag hij niet zo 
opgewonden raken, dat hij helemaal ‘door het lint’ gaat of door dolle raakt. Gekeken wordt 
daarom hoe een hond reageert als er voor zijn neus door een andere hond geapporteerd wordt. 



Daarbij valt in tweede instantie een schot. (Ter geruststelling: indien u al weet dat uw hond niet 
tegen knallen kan, kunt u dat melden en krijgt u de gelegenheid om het terrein voor die tijd te 
verlaten.) 

 
5. Neusgebruik. 

Ook wordt gekeken wat de hond doet als hij wild ruikt. Is hij geïnteresseerd, gaat hij zijn neus 
achterna, wil hij de vindplaats soms zelfs markeren met een plasje of vindt hij andere dingen 
veel belangrijker? (Ter geruststelling voor iedereen die er van griezelt: de hond hoeft het wild 
niet op te pakken en als hij dat uit zichzelf doet, staat de tester klaar om het aan te pakken. U 
hoeft dus geen dood beest aan te pakken.) 

 
PRAKTISCHE INFORMATIE 
 
Voor de fokdagtest hoeft u zich niet apart aan te melden.  Via uw fokker ontvangt u alle informatie 
betreffende de fokdag. Voor vragen kunt u ook terecht bij Annemarie Sepers van de 
Begeleidingscommisie: asepers@frc-nl.com 
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