
 

NORMERING MAG-TEST 

ARGENTIJNSE DOG 

 

 

 

 

De MAG-test bestaat uit 16 testonderdelen, waarvan 8 met eigenaar (A) en 8 zonder eigenaar (B) 

worden uitgevoerd. 

De algemene normering van de MAG-test is als volgt:  

A. Bij de testonderdelen met de eigenaar wordt 3 x de score ‘ grote angst’  geaccepteerd. Van deze 

drie keer ‘ grote angst’  mag 1 keer ‘ paniek’  voorkomen, mits deze paniek bij de kennismaking of het 

testonderdeel met de kat of blikken is voorgekomen.  

B. Bij de testonderdelen zonder eigenaar:  

- mag de hond maximaal 7 keer ‘ grote angst’ vertonen.  

- wordt 1x ‘ paniek’ bij het testonderdeel met de bel of de paraplu of de opdringerige pop 

geaccepteerd  

In het totaal van de 16 onderdelen van de MAG-test wordt 9 keer de score ‘ grote angst’  

geaccepteerd.  

Agressief bijten wordt slechts maximaal 1x geaccepteerd in één van de testonderdelen 1, 8, 9 of 11 

tot en met 16. 

 

Met ingang van 18.07.2003 zijn de normeringen van de MAG-test voor de Argentijnse Dog 
aangepast.  
  
1.        Bij de testonderdelen met eigenaar (1 tot en met 7 en 16 ) mag MAXIMAAL 7 keer grote angst 
vertoond worden, van deze 7 keer grote angst mag er maximaal 2 keer paniek voorkomen, mits 
deze  paniek de testonderdeel 1 (kennismaking) - 3 (kat) - 4  (sirene)  - 5  (blikken ) -7 ( versnelde 
insluiting) is voorgekomen. 
  
2.        Bij de testonderdelen zonder eigenaar (8 tot en met 15 ) mag MAXIMAAL  5 keer grote angst 
vertoond worden. Van deze MAXIMAAL 5 keer grote angst mag MAXIMAAL 2 keer paniek 
voorkomen bij testonderdelen 10 (bel) - 11 (paraplu) - 13 (opdringerige pop) . 
  
3.        Bij de totale test (1 tot en met 16 ) echter accepteren wij MAXIMAAL 12 keer grote angst 
inclusief de hierboven genoemde paniek.  
  
4.        AGRESSIEF BIJTEN,  happen of snappen, wordt in de totale test NIET geaccepteerd.  

 

 


