ALPHA test voor Bouviers
ALgemene PersoonlijkHeids Aanleg test

DOEL VAN DE ALPHA TEST
De test is ontwikkeld door de Nederlandse Bouvier Club (NBC) voor bouviers, ouder dan 18 maanden, om
zoveel mogelijk van hun natuurlijke aanleg in beeld te brengen. Voor deze test kan en hoeft niet getraind te
worden ; een goede aanleg en opvoeding maken dat een goede bouvier met gemak aan de eisen kan
voldoen. De resultaten van de test geven eigenaar, fokker en Rasvereniging een beeld van zaken
betreffende het karakter van de aanwezige honden.
Wat en hoe men kan selecteren hangt onder meer samen met de mogelijkheden die de rasstandaard
biedt. Een verstandig fokbeleid is een breed fokbeleid. De rasvereniging laveert voortdurend tussen de
valkuilen van mooi, mooier, mooist, de levens-/gezondheidsbedreigende kwalen en de eisen die de
maatschappij stelt aan gedrag.
Belangrijk ,in verband met de huidige maatschappij en gezinssituaties waarin onze honden heden ten dage
leven, is de opbouw van de stress gedurende de test en het herstelvermogen waarop wordt gelet.
Het is heel belangrijk dat de Bouvier inderdaad de "wijze durver", die kalm en verstandig handelt, blijft.
De angstige, moeilijk herstellende en ongewenst bijtgedrag vertonende honden voldoen echter niet aan het
rasbeeld en dienen niet meer voor de fokkerij te worden ingezet.
Er zal goed duidelijk moeten worden gemaakt dat dit geen test is, bedoeld om de fokkers het leven zuur te
maken, maar dat gestructureerd testen en fokken met de juiste dieren hen juist helpt in het voortbrengen
van stabiele pups en derhalve ook tevreden klanten. De klant zoekt immers een bouvier zoals hem via de
rasbeschrijving wordt voorgespiegeld.
De fokkers moeten ervan overtuigd zijn dat het met goed gevolg afgelegd hebben van deze test een extra
waarde voor hun fokdieren betekend.
Door hun hond te laten testen kan de gewone liefhebber en bouvierbezitter een grote bijdrage leveren aan
het geestelijk gezond houden van de populatie.

UITVOERING TEST
De test wordt afgenomen door twee erkende gedragsbeoordelaars.
Een testleider en twee tot drie testhelpers zijn nodig, bij voorkeur onbekenden van de te testen honden.
Er dient een goede standaardisatie te zijn. De opzet van de test, de gebruikte materialen, de duur en de
tijd en de afstand tussen de testonderdelen, de manier van observeren, kortom alles dient reproduceerbaar
en onderling vergelijkbaar te zijn.
De Alpha-test zal op gezette tijden moeten worden bekeken en aangepast worden indien nodig.

INVLOEDEN OP DE HOND
Om een zo goed mogelijk beeld van de hond te krijgen, mag deze niet onder appel gezet worden, ook mag
er niet gecorrigeerd worden of op enigerlei wijze door de eigenaar naar de hond worden gecommuniceerd,
tevens krijgt de hond een goed passende halsband om en een flexilijn van 5 meter met een markering op 2
meter, de flexilijn moet aan het handvat worden vastgehouden.( bij testonderdeel 1 en 5 op de 2 meter
markering)

TESTONDERDELEN
De Testleider geeft aan de Testhelper tekens om testonderdelen te laten beginnen en ook om te
laten stoppen. Tevens begeleidt hij de Geleider gedurende de test.
1. kennismaking
Aanvang test : 1e poging aanraken hond
Einde test :
Testhelper verlaat hond
Geleider en hond staan op een gemarkeerde plaats, lijn op 2m . Geleider en hond worden benaderd door
een der Testhelpers. Deze begroet Geleider en hond, aait de hond en controleert de chip. De hond
moet deze controle toelaten.

2. het spook (visueel)
Aanvang test : 1eopwaartse beweging lap
Einde test :
Geleider verlaat lap
Als Geleider en/of hond op 2m is genaderd wordt spook
gedurende 10 sec op en neer bewogen, daarna gaat
Geleider naar op de grond liggende lap en wijst deze
gedurende 10 sec aan.

3. de kat (visueel)
Aanvang test : zichtbaar worden kat
Einde test :
Geleider verlaat kat
Als Geleider en/of hond op 2m is genaderd wordt kat naar
voren getrokken. Geleider blijft 10 sec staan, gaat daarna
naar kat en blijft daar ook 10 sec staan.

4. ballon kapot prikken (akoestisch)
Aanvang test : geluid ploffende ballon
Einde test :
Geleider verlaat Testhelper
Als Geleider en/of hond op 2 m is genaderd prikt de, met zijn zijde naar de Geleider op een stoel zittende
Testhelper, een ballon stuk, de Testhelper beweegt daarbij zo min mogelijk. Geleider blijft 10 sec staan en
loopt daarna een rondje om de Testhelper

5. de gladde ondergrond (gevoel, akoestisch en visueel)
Aanvang test : Geleider op zeil
Einde test :
Geleider verlaat zeil 2e maal
Een grondzeil van 4 bij 6 m wordt over de grond gespannen. De
flexilijn wordt op 2 m markering vastgehouden. Geleider en hond
lopen over dat zeil tot aan een markering, draaien daar om en lopen
nogmaals over het zeil.

6. de paaraplu (visueel)
Aanvangg test : omhhoog gaan paaraplu
Einde teest :
Geleeider verlaat Testhelper.
Op een stoel
s
zit een Testhelper met
m een geoppende
paraplu, deze wordt verticaal op de
d grond gehhouden in
de richtinng van waaruuit de Geleider en hond komen.
k
Wanneeer Geleider enn/of hond op 2 m zijn doeet de
Testhelpper de parapllu omhoog. Geleider
G
blijftt 10 sec
staan enn loopt daarna een rondjee om de Testhelper De
paraplu blijft omhoogg.
7. norm
male insluitin
ng (sociaal)
Aanvangg test : startt Testhelperss lopen
Einde teest :
Testthelpers terug op startpunnt
Geleiderr en hond zijnn zodanig voor een muur, afrastering of hek opgessteld dat de hhond geen ruuimte heeft
om achteer de geleideer weg te kruipen. Aan dee muur, afrasstering of hekk is een lijn vaan 2 m bevesstigd, welke
de geleidder aan de halsband van de hond vasstmaakt. De flexilijn
f
blijft ook aan de hhalsband bevvestigd. In
een straal van 2 m roond het beveestigingspunt van de lijn aan
a de muur , afrastering of hek wordtt een
markerinng aangebraccht waardoorr een halve cirkel
c
ontstaaat. Testhelperrs lopen in geewone pas vaanaf een
gemarkeeerde plaats tot aan de cirkel, oogcontact met hond vermijdendd blijven de TTesthelpers daar
d 10 sec
staan. Daarna
D
1 stapp achteruit alvvorens om tee draaien en terug te lopeen naar hun uuitgangsposittie.
De volg
gende teston
nderdelen zijjn zonder Geleider. Terw
wijl hij de ho
ond verlaat ggeeft hij de flexilijn aan
de Testlleider en gaat uit het ziccht van de hond,
h
zodaniig dat de ho
ond hem ookk niet kan ru
uiken.
8. nadeerende hond
d (visueel)
Aanvangg test : aankkomst op 2 m
Einde teest :
vertrrek vanaf 2 m
Testhelpper en plasticc stimulushonnd, komendee vanuit de ricchting waar Geleider
G
uit hhet zicht is geegaan,
nemen plaats
p
in op 2 m van cirkeel, zodanig daat stimulushoond in de richhting van honnd “kijkt” en blijven
b
daar
20 sec staan.
s
9. vrien
ndelijke benaadering (socciaal)
Aanvangg test : 1e poging aanrakken hond
Einde teest :
Testthelper verlaaat hond
Testhelpper benaderdd hond, gedurende 20 secc praat hij vriendelijk en probeert
p
hondd te aaien.
10. bel/rratel (akoesttisch)
Aanvangg test : 1e belsignaal
Einde teest :
Testthelper verlaaat hond
Testhelpper gaat naarr begin van de
d halve cirkeel en loopt al bellend langgs de cirkel toot aan de anddere kant,
daar zett hij de bel neeer en loopt al
a ratelend teerug naar uitggangspositie.. Vervolgens stapt hij 1 sttap naar
achterenn, draait om en
e loopt weg.

11. benadering door kind (pop)(sociaal)
Aanvang test : vertrek pop op 4 m
Einde test :
pop op eindpunt
Op 4 m buiten de cirkel staat een door een doek
bedekte pop, vanaf dit startpunt wordt het doek
weggenomen en de pop met naar voren gestrekte
handjes in de richting van de hond getrokken. Op
het moment dat de hond de pop makkelijk kan
bereiken wordt de pop gedurende 10 sec stil
gezet. Vervolgens wordt de pop voorbij de hond
getrokken tot een afstand van 4 m buiten de cirkel
dan wel teruggetrokken indien het voorttrekken
wordt belemmerd en door te kantelen aan het
zicht van de hond onttrokken.
12. geleider met pop (sociaal)
Aanvang test : bij cirkel pop op de grond
Einde test :
stoppen aanraken hond
De Geleider krijgt een pop overhandigd . Bij de cirkel
aangekomen zet hij de pop op de grond en loopt
daarmee naar zijn hond , gedurende 20 sec moet hij
met zijn hond praten en aaien met de handjes van de
pop.

EINDE ALPHA TEST
(overal waar hij/zijn staat kunt u ook lezen zij/haar)

WIJZE VAN OBSERVEREN/INTERPRETEREN
De gedragselementen (het geobserveerde gedrag) worden tijdens de uitvoering van de test op een
veldformulier genoteerd. Deze informatie wordt verwerkt op een interpretatieformulier.

