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Maatschappelijk Aanvaardbaar Gedrag-test
- PROTOCOL TESTUITVOERING -

Inleiding algemeen.
De MAG-test bestaat uit 16 testonderdelen die opeenvolgend worden uitgevoerd. 8 onderdelen zijn
met geleider, 8 onderdelen zijn met de geleider uit zicht van de hond. De testleider geeft uitleg over
de procedure van de test en vertelt aan de geleider dat hij te allen tijde gerechtigd is de test te
stoppen als naar zijn oordeel voortzetting niet in het belang van de hond is. Tijdens de test volgt de
geleider steeds de aanwijzingen van de testleider op.
De testleider overhandigt de geleider een flexielijn met stevige leren halsband en verzoekt hem deze
de hond om te doen. Hij wijst hem erop dat het gebruikt van de stop van de flexielijn tijdens de tests
alleen is toegestaan als gevaarlijke situaties voor mens of dier ontstaan. Voorts dient de geleider zich
te onthouden van elke vorm van contact dat tot het onder appel brengen van de hond zou kunnen
leiden.
De voorwerpen die bij de testonderdelen met geleider als prikkel worden gebruikt bevinden zich op
een afstand van 1.5 meter van de bij de onderdelen geplaatste pionnen.
De onderlinge afstand tussen de prikkels bedraagt 12 tot 15 meter.
De minimale afstand tussen de hond en het publiek tijdens de testonderdelen 8 tot en met 16
(zonder eigenaar) is 25 meter. Op een andere plaats dan is gebruikt voor de testonderdelen 1, 6 en 7
wordt de hond vastgelegd aan minimaal een stevige lijn en wel zodanig dat hij in een halve cirkel van
2 meter alleen naar links, rechts of naar voren kan uitwijken. Aan het einde van de straal van 2 meter
wordt een markering aangebracht d.m.v. bijvoorbeeld een kalkstreep. De geleider verdwijnt uit het
zicht van de hond (b.v. achter een scherm), waarbij hijzelf de hond echter wel kan blijven zien.
Elke test wordt begonnen op een afstand van 6 meter, gerekend vanaf het bevestigingspunt van de
hondenlijn, hier eventueel aan te duiden als het `startpunt`.
Bij het aanhalen van de hond wordt door de testhelper ter bescherming een kunsthand gebruikt.
Als de hond wordt toegesproken is dat op neutrale en/of vriendelijke toon, zonder bestraffings- of
beloningswoorden te gebruiken. Tijdens de test heeft de geleider geen voertjes of speeltjes bij zich,
en ook de mobiele telefoon wordt niet bij zich gedragen.
Loopse teven worden niet uitgesloten van de test, zij worden getest nadat de andere honden de test
hebben afgelegd.
De test duurt ± 15 minuten per hond.
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Testonderdelen met de geleider.
Testonderdeel 1 – kennismaking
De hond en zijn geleider zijn zodanig voor een muur, afrastering of hek opgesteld dat de hond geen
ruimte heeft om achter de geleider weg te kruipen. Aan de muur, de afrastering of het hek is een lijn
van 1 meter bevestigd, waaraan de geleider de hond vastlegt. Ook de flexielijn wordt door de
geleider als extra beveiliging in de hand genomen.
Aanvang test: 1e poging tot aai-contact
einde test: weglopen testhelper bij hond en geleider
totale testduur: 20 sec.
Een testhelper loopt op een teken van de testleider met uitgestoken kunsthand naar de hond en
geleider en begroet de geleider en de hond. De testhelper laat de hond aan de kunsthand snuffelen
en probeert hem/haar (gedurende 20 sec,) over hals, rug en kop te aaien. Tijdens de kennismaking
moet de hond tenminste eenmaal zijn aangeraakt. Hierbij moet de testhelper tegen de hond praten.
Na de hond geaaid te hebben keert de testhelper op een teken van de testleider om en loopt weg.

Testonderdeel 2 – Witte lap
Aanvang test: 1e opwaartse beweging lap
einde test: weglopen geleider van lap
totale testduur: 20 sec.
De geleider loopt met de hond naar de pion. Door een testhelper, die op een afstand van tenminste 8
meter van de pion verwijderd is, wordt op een teken van de testleider een grote witte lap gedurende
10 sec. op en neer getrokken, zodra de geleider of de hond bij de pion is gearriveerd en de hond in
de richting van de prikkel kijkt. Vervolgens geeft de testleider een teken, waarop de geleider naar de
lap, welke op de grond ligt gaat en deze eventueel aanraakt. (NB. Er mag niet mee worden geschud)
dit deel van de test duurt eveneens 10 sec. waarna de testleider de geleider aangeeft naar de
volgende pion te lopen.

Testonderdeel 3 – Kat
Aanvang test: zichtbaar worden van de kat
einde test: weglopen geleider van kat
totale testduur: 20 sec.
Nadat de geleider of de hond bij de pion is aangekomen (NB de hond moet in de richting van de
prikkel kijken) wordt door een testhelper, die op een afstand van tenminste 8 meter van de pion
verwijderd is, op een teken van de testleider een op een kat gelijkend figuur langs getrokken. Zonder
zelf van zijn plaats te gaan, geeft de geleider de hond gelegenheid op onderzoek uit te gaan. Na 10
sec. geeft te testleider een teken, waarop de geleider naar de kat gaat en deze eventueel aanraakt.
Dit deel van de test duurt eveneens 10 sec., waarna de testleider aangeeft naar de volgende pion te
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lopen. De testhelper dient ervoor te zorgen dat de kat aan het einde van de test uit het zicht
verdwijnt, eventueel door er b.v. een doek overheen te leggen.

Testonderdeel 4 – Toeter
Aanvang test: Eerste signaal
einde test: weglopen geleider van toeter
totale testduur: 20 sec.
Nadat de geleider of de hond bij de pion is aangekomen wordt door een testhelper, die op een
afstand van tenminste 8 meter van de pion verwijderd is, op teken van de testleider gedurende 10
sec. een signaal gegeven. Zonder zelf van zijn plaats te gaan, geeft de geleider de hond gelegenheid
op onderzoek uit te gaan. Na 10 sec. geeft de testleider een teken, waarop de geleider naar de toeter
gaat en deze eventueel aanraakt. Dit deel van de test duurt eveneens 10 sec., waarna de testleider
de geleider aangeeft naar de volgende pion te lopen.

Testonderdeel 5 – Harde klappen met blikken op metalen ondergrond
Aanvang test: vallen blikken
einde test: weglopen geleider van blikken
totale testduur: 20 sec.
Nadat de geleider met de hond bij de pion is aangekomen laat een testhelper, die op een afstand van
tenminste 8 meter van de pion verwijderd is, op een teken van de testleider blikken, gevuld met
kiezelstenen, een aantal keren gedurende 10 sec. op een metalen plaat vallen. De blikken moeten
door een scherm aan het zicht onttrokken zijn. Zonder zelf van zijn plaats te gaan, geeft de geleider
de hond gelegenheid op onderzoek uit te gaan. Na 10 sec. geeft de testleider een teken, waarop de
geleider naar de blikken gaat en deze eventueel aanraakt. Dit deel van de test duurt eveneens 10 sec.
waarna de testleider de geleider aangeeft naar de volgende pion te lopen.

Testonderdeel 6 & 7 – insluiting
De hond en zijn geleider zijn zodanig voor een muur, afrastering of hek opgesteld dat de hond geen
ruimte heeft om achter de geleider weg te kruipen. Aan de muur, de afrastering of het hek is een lijn
van 2 meter bevestigd, waaraan de geleider de hond vastlegt. Aan het einde van de straal van 2
meter rond het bevestigingspunt wordt een markering aangebracht met behulp van pionnen. Ook de
flexielijn is aan de halsband van de hond bevestigd en wordt door de geleider als extra beveiliging in
de hand genomen. De testen worden begonnen op een afstand van 6 meter, gerekend vanaf het
bevestigingspunt van de hondenlijn, hier verder aan te duiden als het “startpunt”. De plaats waar de
geleider en de hond staan, moet een andere plaats zijn dan bij testonderdeel 1.
Aanvang test: start insluiting door testhelpers
einde test: helpers terug op startpunt
totale testduur: 20 sec.

Testonderdeel 6 – insluiting
Drie testhelpers lopen op een teken van de testleider vanaf het startpunt met normale pas naar hond
en geleider tot aan de pionnen. Daar blijven de testhelpers staan. Tijdens het lopen en het stilstaan
zwijgen de testhelpers en kijken zij de hond niet aan. De hond wordt ook niet aangehaald. Na 10 sec.
te hebben stilgestaan doen de testhelpers op een teken van de testleider een pas achteruit, draaien
zich om en keren in hetzelfde tempo naar hun uitgangspositie terug.
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Testonderdeel 7 – versnelde insluiting
Direct na het beëindigen van testonderdeel 6 lopen drie testhelpers op een teken van de testleider
vanaf het startpunt opnieuw, evenwel nu in ‘looppas”, op de geleider en hond af tot aan de pionnen.
Daar blijven de testhelpers staan. Tijdens het lopen en het stilstaan zwijgen de testhelpers en kijken
zij de hond niet aan. De hond wordt ook niet aangehaald. Na 10 sec. te hebben stilgestaan doen de
testhelpers op een teken van de testleider een pas achteruit, draaien zich om en keren dan met
normale pas naar hun uitgangspositie terug.

Testonderdeel 16 – Geleider met pop*
Aanvang test: geleider met de pop aan de 2-meter markering
einde test: stoppen aanraken hond
totale testduur: 20 sec.
De geleider van de hond krijgt de pop overhandigd. Hij zet de pop bij de 2-meter markering op de
grond en loopt daarmee naar de hond. Hij laat de hond kennismaken met de pop en moet vervolgens
met de handjes van de pop de hond aanraken of aaien. De geleider mag de hond daarbij toespreken.
*dit testonderdeel wordt na onderdeel 15 als afsluiting van de test afgenomen.

Testonderdelen zonder geleider
Op een andere plaats dan is gebruikt voor de testonderdelen 1, 6 en 7 wordt de hond vastgelegd aan
minimaal een stevige lijn en wel zodanig dat hij in een halve cirkel van 2 meter alleen naar links,
rechts of naar voren kan uitwijken. Aan het einde van de straal van 2 meter wordt een markering
aangebracht d.m.v. bijvoorbeeld een kalkstreep. De geleider verdwijnt uit het zicht van de hond (b.v.
achter een scherm), waarbij hijzelf de hond echter wel kan blijven zien.
Elke test wordt begonnen op een afstand van 6 meter, gerekend vanaf het bevestigingspunt van de
hondenlijn, hier eventueel aan te duiden als het `startpunt`.

Testonderdeel 8 – Stimulus hond*
Aanvang test: aankomst bij pion van stimulus hond
einde test: vertrek vanaf pion van stimulus hond
totale testduur: 20 sec.
Op een teken van de testleider wordt door een testhelper met een kunsthond op de testhond
toegelopen tot een pion die aan de markering staat. Hij blijft hier 20 sec. op het markeringspunt
staan en gaat vervolgens op teken van de testleider weg met de kunsthond. De testhelper staat
rechts van de kunsthond, schuift deze zonder op te tillen richting markering en draait na afloop
rechtsom weg. Daarna verbergt de testhelper de kunsthond onder/achter een doek.
*in geval er geen kunsthond maar een ‘echte hond’ wordt ingezet als stimulushond, dan is de
markering gesteld op 2 meter vanaf de cirkel. De passerende hond mag niet gelijkend doch dient wel
van hetzelfde geslacht te zijn. Voorts mag de stimulushond niet bekend zijn met de te testen hond.
De geleider van de stimulushond houdt zijn hond zo goed mogelijk onder controle en plaatst deze
tussen hem en de te testen hond. Hij blijft 20 sec. op het markeringspunt staan en gaat vervolgens op
een teken van de testleider weg.
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Testonderdeel 9 – Vriendelijke benadering
Aanvang test: 1e poging aai-contact
einde test: weglopen testhelper
totale testduur: 20 sec.
Een testhelper loopt op een teken van de testleider met uitgestoken kunsthand naar de hond. Hij
laat de hond aan de kunsthand snuffelen en probeert hem/haar over rug, hals en kop te aaien.
Daarbij zorgt de testhelper ervoor zelf niet binnen de 2-meter markering te komen. Hierbij moet de
testhelper tegen de hond praten. Na de hond geaaid te hebben keert de testhelper op een teken van
de testleider om en loopt weg.

Testonderdeel 10 – Benadering met bel
Aanvang test: eerste belsignaal
einde test: weglopen testhelper
totale testduur: 20 sec.
De testhelper loopt op een teken van de testleider met een bel naar de hond tot de 2-meter
markering. Dan begint hij luid te bellen, daarbij de hond, zo nodig steeds volgend. Vervolgens stapt
hij op een teken van de testleider naar achteren en loopt weg.

Testonderdeel 11 – Benadering met paraplu
Aanvang test: openen paraplu
einde test: weglopen testhelper
totale testduur: 20 sec.
De testhelper loopt op een teken van de testleider met een paraplu naar de hond tot de 2-meter
markering. Dan doet hij gedurende 20 sec. de paraplu open en dicht, daarbij de hond, zo nodig
steeds volgend. Vervolgens stapt hij op een teken van de testleider naar achteren en loopt weg.
het gebruik van een automatisch openklappende paraplu is niet toegestaan

Testonderdeel 12 – Pop
Aanvang test: vertrek pop van startpunt
einde test: pop op eindpunt
totale testduur: 20 sec.
Vanaf het startpunt wordt een pop van 70-80 cm hoog met naar voren gestoken armpjes in de
richting van de hond getrokken tot deze de pop gemakkelijk kan bereiken. Daarbij dient de lijn,
waarmede de pop wordt voortbewogen, laag op de grond te worden gehouden. Dan wordt de pop
gedurende 10 seconden stilgezet. Vervolgens wordt de pop op een teken van de testleider voorbij de
hond getrokken over een afstand van tenminste 4 meter dan wel teruggetrokken als het
voorttrekken door de hond wordt belemmerd.

Testonderdeel 13 – Testhelper met pop
Aanvang test: 1e poging aanraken hond
einde test: weglopen testhelper
totale testduur: 20 sec.
Op een teken van de testleider loopt een testhelper, de pop met naar voren strekte armpjes aan de
grond en recht voor zich uit houdend, naar de hond en probeert de hond met de pop aan te raken.
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Hierbij moet de testhelper tegen de hond praten. De hond dient tenminste eenmaal te worden
aangeraakt. Vervolgens stapt hij op een teken van de testleider naar achteren en gaat weg.

Testonderdeel 14 – Fixerende benadering
Aanvang test: start testhelper
einde test: weglopen testhelper
totale testduur: 20 sec.
Een andere testhelper dan die van onderdeel 1,9 en 13 loopt op een teken van het startpunt op de
hond af, waarbij hij deze strak aankijkt. Aangekomen bij de 2-meter markering blijft hij de hond
fixeren en, als deze de kop en/of het lichaam wegdraait, naar de ogen toe volgen. Na 20 sec. stapt hij
op een teken van de testleider naar achteren en loopt weg.

Testonderdeel 15 – Vriendelijke benadering na stress
Aanvang test: 1e poging aai-contact
einde test: weglopen testhelper
totale testduur: 20 sec.
Op een teken van de testleider loopt dezelfde testhelper van onderdeel 14 met uitgestoken
kunsthand naar de hond. Hij laat de hond aan de kunsthand snuffelen en probeert hem/haar over
kop, hals of rug te aaien. Daarbij zorgt de testhelper ervoor zelf niet binnen de 2-meter markering te
komen. Hierbij moet de testhelper tegen de hond praten. Na de hond geaaid te hebben keert de
testhelper op een teken van de testleider om en loopt weg.

Testonderdeel 16 – Geleider met pop*
Aanvang test: geleider met de pop aan de 2-meter markering
einde test: stoppen aanraken hond
totale testduur: 20 sec.
De geleider van de hond krijgt de pop overhandigd. Hij zet de pop bij de 2-meter markering op de
grond en loopt daarmee naar de hond. Hij laat de hond kennismaken met de pop en moet vervolgens
met de handjes van de pop de hond aanraken of aaien. De geleider mag de hond daarbij toespreken.
*dit testonderdeel is met geleider.

Einde MAG-test
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