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De Campbell-test
ofwel: Welk karakter heeft mijn puppy?

Introductie
In 1975 werd de Campbell-test ontwikkeld. Het is een test die als doel heeft het karakter van
een puppy in beeld te brengen. De test bestaat uit 5 onderdelen. De onderdelen zijn in feite 5
soorten prikkels waar een pup aan wordt blootgesteld en er wordt waargenomen hoe de pup
hierop reageert. Door nu de resultaten vergelijkbaar te maken en, in feite, op te tellen, is vast
te stellen of een pup dominanter is of meer volgzaam. Overigens moet worden opgemerkt dat
de interpretatie van de resultaten niet eenvoudig is en eigenlijk uitsluitend door een
gedragstherapeut zou moeten worden beoordeeld.
Dat neemt niet weg dat ook minder professionele (honden-)mensen een idee kunnen krijgen
welk karakter de pup heeft. Niets meer en niets minder.
Waarom is dat nu van belang? Fokkers
willen graag weten welk karakter welke pup
heeft. Dat is van belang om na 7-8 weken de
juiste pup aan de juiste nieuwe eigenaar mee
te kunnen geven. Immers zij zijn beiden toch
zo’n 10 jaar tot elkaar veroordeeld en dat
moet een succes worden. Een pup die later
wordt ingezet voor de bewaking of
politietaken kan en mag een ander karakter
hebben dan een pup die zijn verdere leven
mag slijten als huishond bij een gezin met
kinderen. In elk geval wil je er als fokker
van de honden alles aan bijdragen wat in je
vermogen ligt om te bereiken dat dat succes behaald wordt!
De test-leeftijd
De geleerden zijn het er niet helemaal over eens wanneer precies de test moet worden
afgenomen. Gemiddeld genomen gaat men ervan uit dat de beste tijd is ná de 5e week en voor
het eind van de 7e week. De uitkomsten van tests die eerder of later worden afgenomen
kunnen volledig afwijken van elkaar en zijn ook niet geldig. Het eind van de 7e week van de
pup is het eind van de ‘Soortgerichte Periode’. Daarmee is een eind gekomen aan een periode
die de pup heeft geleerd dat hij is geboren als hond en weet wat dat inhoudt binnen een roedel
en dus ook weet hoe zich binnen de roedel te gedragen.Vanaf het begin van de 8e week begint
de periode van de ‘Omgevingsgerichte Socialisatie’, m.a.w. de pup gaat ontdekken dat er ook
nog een wereld buiten de roedel bestaat. Je zou dus kunnen zeggen dat na de 7e week de
interne periode is afgerond en de pup compleet hond is geworden.
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De test
De testomgeving is van belang. De pup moet in een neutrale omgeving worden getest, een
prikkelarme ruimte en mag dus niet worden afgeleid door zijn omgeving. Hierdoor ontstaat en
zuiver beeld van de resultaten van de test zonder omgevingsinvloeden. De test bestaat uit 5
onderdelen, t.w.:
1. Sociale binding (Social attraction)
2. De wil om (de leider) te volgen (Facility to follow)
3. Onderwerpingtest ( Restraining Test)
4. Sociale overheersing (Social domination)
5. Zweefproef (Lifting Test)
Belangrijk:
- Wanneer de test niet door een gediplomeerde gedragstherapeut(e) wordt uitgevoerd en het
resultaat niet door hem/haar zelf wordt geïnterpreteerd, heeft de uitkomst slechts een beperkte
waarde.
- Ook kunnen veel honden in hun latere leven door een goede training en opvoeding anders
reageren dan men in eerste instantie verwacht naar aanleiding van de uitkomst van de test.
- Tegenstrijdige resultaten duiden op een niet goed uitgevoerde test óf een tegenstrijdigheid in
het karakter van de hond. Raadpleeg een gedragstherapeut.
1. Sociale binding (Social attraction)
Zet de pup op de grond in een neutrale ruimte die hij/zij niet kent.
Loop ca. 3 meter bij de pup weg, kniel neer en klap een aantal maal in
uw handen. Let goed op wat er gebeurt. Hoe houdt de pup zijn staart?
Hoe is de stand van de oren? Kruis in het tweede vak aan wat u ziet!

A
B
C
D
E

De pup komt direct met opgeheven staart naar u toe gerend en springt naar u
op en bijt in uw handen.
De pup komt direct met opgeheven staart naar u toegelopen en krabbelt met
zijn poten aan uw handen.
De pup komt rustig naar u toe met neutrale staart.
De pup komt aarzelend naderbij en laat daarbij zijn staart hangen
De pup komt niet naderbij
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2. De wil om (de leider) te volgen (Facility to follow)
Zet de pup naast u op de grond. Let erop dat hij u ziet en loop langzaam,
met regelmatige passen, weg. Let goed op wat er gebeurt. Hoe houdt de
pup zijn staart? Volgt de pup u? Kruis in het tweede vak aan wat u ziet!

A
B
C
D
E

De pup volgt u direct, met opgeheven staart en bijt u in uw benen / schoenen.
Idem, maar zonder in uw benen / schoenen te bijten.
De pup volgt gemakkelijk maar met neutrale staart.
De pup volgt u aarzelend (op afstand) en laat daarbij zijn staart hangen
De pup volgt u niet, op afstand of loopt de ander kant op.

3. Onderwerpingtest ( Restraining Test)
Draai de pup zachtjes op de rug. Leg daarbij uw hand op zijn borst en
houdt uw hand daar ca. 30 seconden. Let op wat er gebeurt. Kruis in
het tweede vak aan wat u ziet!

A
B
C
D
E

De pup verweert zich heftig, verzet zich krachtig en probeert te bijten
De pup verweert zich en gaat daarmee door tot hij / zij vrij is. (Bijt niet!)
De pup verweert zich een moment maar geeft zich vrij snel gewonnen en ligt
stil, probeert vervolgens uw handen te likken
De pup beweegt vrijwel niet en likt uw handen
De pup ligt 30 seconden doodstil op zijn / haar rug.
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4. Sociale overheersing (Social domination)
Zet de pup voor u op de grond en probeer hem te laten liggen. Aai de
pup over zijn kop en rug. Doe dit met enige druk van uw hand. Let op
wat er gebeurt. Kruis in het tweede vak aan wat u ziet!

A
B
C
D
E

De pup verweert zich met zijn poten, draait zich grommend om en bijt.
De pup verweert zich, draait zich om en probeert met zijn poten te krabben
De pup verweert zich eerst, wordt dan rustig en likt uw handen.
De pup draait zichzelf op de rug en likt uw handen.
De pup staat op en loopt weg

5. Zweefproef (Lifting Test)
Houdt de pup voor u vast, doe dit met ineengestrengelde handen
onder zijn buik. De pup is nu aan uw wil overgeleverd. Houdt dit ca.
30 seconden vol en kijk goed wat er gebeurt. Kruis in het tweede vak
aan wat u ziet!

A
B
C
D
E

De pup verzet zich sterk, draait zich grommend om en bijt.
De pup verweert zich, draait zich om en probeert met zijn poten te krabben
De pup verweert zich eerst, wordt dan rustig en likt uw handen.
De pup blijft rustig hangen en likt uw handen.
De pup beweegt niet en blijft doodstil hangen.

Resultaat
Wanneer de 5 proeven zijn afgesloten kunt u tellen hoeveel keer A, B, enz. u heeft genoteerd.
Hieronder volgen de kwalificaties:
2 x A en overige B
Een zeer levendige maar dominante hond.
1
3 x B of meer
Neiging tot dominante aanhankelijkheid
2
3 x C of meer
Prima huishond, hoge bijtdrempel
3
2
x
D
of
meer
en
E
Huishond
die veel positieve aandacht nodig heeft
4
5

2 x E of meer en D

Moeilijk te socialiseren, neiging naar angst

Ad 1: Een zeer levendige maar dominante hond.
Deze pup zal waarschijnlijk uitgroeien tot een vrij dominante hond die moeilijk te houden is
in gezelschap van andere honden met dezelfde sexe. Hij/zij zal altijd proberen de baas te zijn.
Een dergelijke hond moet door een kundig iemand worden opgevoed die daarin ervaring
heeft. Consequent zijn is daarbij van groot belang. Niet altijd lukt het om deze hond op te
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laten groeien als goede en stabiele hond. Zijn zelfstandigheid en dominantie kan uiteindelijk
leiden tot een grote mate van onbetrouwbaarheid. Als eerste hondje in een gezin met (jonge)
kinderen is deze hond absoluut ongeschikt.
Ad 2: Neiging tot dominante aanhankelijkheid.
Deze hond heeft een sterk karakter in de zin dat hij leiderschap verwacht van zijn baas. De
hond wil werken en heeft behoefte aan consequente duidelijkheid. In werken is hij of zij heel
erg goed en kan heel veel plezier brengen in een gezin of aan een baas die dat zoekt. In dit
geval is er dus geen verschil tussen reu of teef. Beide kunnen even fanatiek speuren of
pakwerk doen. Deze hond wil dus één baas en de rol in het gezin zal hem heel duidelijk
gemaakt moeten worden. Maar ook de kinderen van het gezin moet zeer duidelijk te verstaan
worden gegeven wat hun rol is en wat ze wel mogen en wat niet. Kinderen mogen nooit alleen
gelaten worden met een hond en juist met een hond uit deze categorie is dat van eminent
belang. De hond zal van een mindere in de (huis-)roedel weinig tot niets accepteren!
Ad 3: Prima huishond, hoge bijtdrempel.
De hond uit deze categorie is een prima huishond, hij / zij is niet moeilijk in de omgang en zal
makkelijk leiding accepteren. Van belang is dat deze hond te kwalificeren valt als gelijkmatig
en stabiel. Blijft overigens wel het feit dat ook deze hond een hond is en dus opvoeding nodig
heeft. Wees ook hier consequent en beloon gewenst gedrag. Probeer consequent ongewenst
gedrag te negeren en u heeft voor de rest van zijn leven een dankbare en trouwe hond. Omdat
de hond geen energie hoeft te steken in angst, onzekerheid of dominantie zal hij/zij alle
aandacht geven aan bijvoorbeeld een clicker-training of agility. Het plezier voor baas en hond
zal groot zijn.
Ad 4: Huishond die veel positieve aandacht nodig heeft
Deze hond kan als huishond goed opgroeien mits er voldoende aandacht aan hem/haar wordt
besteed. De hond zal waarschijnlijk neiging tot angst en onzekerheid vertonen. Om dit om te
buigen moet de hond zeker als pup zeer veel aangemoedigd worden en (overdreven) beloond
worden. Straffen helpt deze hond dus niet om evenwichtiger te worden. Het kan een prima
huishond worden mits de kinderen weten hoe ze met een hond moeten omgaan. Een goede
oplossing kan zijn oudere kinderen (>12 jaar) een puppy-cursus of basiscursus (GG) te laten
doen. Ook hier is gewenst gedrag belonen en ongewenst gedrag negeren noodzakelijk voor de
opbouw van het zelfvertrouwen van de hond.
Ad 5: Moeilijk te socialiseren, neiging naar angst
Ook deze hond is eigenlijk niet geschikt in een huisgezin wanneer men niet volledig weet wat
men doet. De hond is slecht gesocialiseerd en kent vele angsten. Daardoor is de hond in eerste
instantie onberekenbaar en kan (in het nauw) uitvallen. Dit kan nog goed komen wanneer hij
opgevoed wordt door een kundige en ervaren hondeneigenaar. Om dit nog goed te krijgen
moeten vaak bepaalde technieken worden toegepast die enkel een gedragstherapeut kan
uitwerken en toepassen.

Bronvermelding:
• Martin Gaus Gedragscentrum: Kynologisch Instructeur (deel 1), module 3: Gedragsleer.
• Royal Canin: Publications: The Campbell-test
• Diverse internet artikelen.

Copyright Rottweilerkennel ‘Dukes of Joy’ / © 2006

Pagina 5 van 5

