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GUIDELINES FOR INTERNATIONAL GUNDOG WORKING TESTS FOR RETRIEVERS 

 
RICHTLIJNEN VOOR INTERNATIONALE WORKING TESTS VOOR RETRIEVERS 

 
 
1. lntroduction 
a) A Working Test (WT) is a competition for the purpose of assessing, without game being shot, the 

working abilities of the various breeds of Retrievers. 
b) The retriever is the shooting man's indispensable help during a shooting day. The aim of a WT is to select the 

best dogs having the real gamefinding ability, good temperament, good marking, a good use of nose, showing 
initiative and being tender-mouthed. 
Handling is only to be considered as the indispensable complement to these qualities, keeping the dog steady 
while walking at heel or at the stand, willing to obey the handler's instructions when sent for game, which the 
dog has not been able to mark. 

 
 

1. Introductie 
a) Een working test (WT) is een wedstrijd met als doel het beoordelen van de werkeigenschappen van de 

verschillende retrieverrassen, zonder dat daarbij op wild wordt gejaagd. 
b) De retriever is de onmisbare hulp van de jager op een jachtdag. Het is de bedoeling op een working test de 

beste honden te selecteren en dit met aandacht voor de echte wildvinderskwaliteiten, goed temperament, 
goed markeervermogen, een goede neus, zacht in de bek en het tonen van initiatief. 
Dirigeren mag alleen gezien worden als een onmisbare aanvulling van deze kwaliteiten, de hond moet kalm 
zijn op post en tijdens het volgen aan de voet, bereid zijn de bevelen van de voorjager op te volgen wanneer 
de hond uitgestuurd wordt op een apport welke niet gemarkeerd kon worden. 

 
2. Organisation of the WT 
a) The WT must be designed by a person or persons with experience of dog work under shooting field 

conditions. Each dog must be given as near as possible, equal opportunity with the element of luck 
reduced to a minimum. 

b) On the occasion of a WT, the organisers must always try to simulate events that occur on a shooting 
day. They must also ensure the tests are designed to further good gundog work, and not inhibit dogs 
from marking or showing natural working ability. lt is very important that guns and dummy throwers are 
positioned with this in mind. 

c) When retrieving, a dog must not be required to pass too close to another retrieve. 
d) Organisers and judges must care for the safety of dogs and must not require them to pass dangerous 

obstacles. 
 
 
2. Organisatie van de WT 
a) De WT kan alleen georganiseerd worden door een persoon of personen met de nodige ervaring 

betreffende het hondenwerk in het jachtveld. Elke hond dient naar best vermogen gelijke kansen te 
krijgen, waarbij de factor geluk tot een minimum beperkt moet worden. 

b) Op een WT zal de organisatie steeds trachten echte jachtsituaties te simuleren zoals deze zich 
voordoen op een echte jachtdag. Verder zal de organisatie zorgen dat de proeven zo opgezet zijn dat ze 
goed hondenwerk toelaten waardoor het markeervermogen en het tonen van natuurlijke werkkwaliteiten 
niet verhinderd worden. Het is zeer belangrijk dat de dummy werpers en geweren in functie van deze 
gedachte worden opgesteld. 

c) Bij een apporteer opdracht mag de hond niet te dicht langs een andere dummy worden gestuurd. 
d) De organisatie en keurmeesters moeten situaties vermijden waarbij de veiligheid van de honden in 

gevaar kan worden gebracht. 
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3. Conduct of the WT 
a) The decision of the judges is final. Those taking part shall not openly impugn the decision of the judge or 

criticise the host, ground, or helpers. 
b) The organisers shall have the power to exclude dogs from the competition and / or will have the right to 

refuse an entry. 
c) The organisation may restrict the numbers in the WT, in which case the right to compete shall be 

decided by ballot. 
d) All judges must have experience of dog work under shooting field conditions. 
e) All handlers must carry out instructions of the judges who are empowered to remove from the WT any 

dog whose handler does not obey them or whose handler wilfully interferes with another competitor or 
his dog. 

f) No person attending the WT may allow any bitch in season to be on the WT ground or to foul any ground 
to be used by competing dogs. 

g) No dog shall wear a collar whilst competing. 
h) No person shall carry out punitive measures or harsh handling of a dog whilst within the boundaries of 

the WT. Such a behaviour will be punished (after judges decision) by disqualification. 
 
 
3. Algemene gang van zaken tijdens een WT 
a) De beslissing van een keurmeester is ten alle tijde definitief. Deelnemers zullen nooit, openlijk, de 

beslissing van een keurmeester betwisten of negatieve kritiek leveren jegens de gastheer, het veld of de 
helpers. 

b) De organisatie het het recht deelnemers of honden uit te sluiten van de wedstrijd. Daarnaast heeft de 
organisatie het recht een inschrijving voor de WT te weigeren. 

c) De organisatie mag een maximum aantal deelnemers bepalen, deelname wordt dan bepaald door loting. 
d) De keurmeesters moeten ervaring hebben met het betreffende hondenwerk onder jachtcondities. 
e) Alle voorjagers moeten elke instructie van de keurmeesters opvolgen. De keurmeesters zijn bevoegd 

elke hond / deelnemer uit te sluiten van verdere deelname aan de WT wanneer deze deelnemer 
instructies niet opvolgd of wanneer hij of zij moedwillig andere deelnemers of honden lastigvalt. 

f) Het is niemand toegestaan deel te nemen aan of aanwezig te zijn op een WT met een teef welke zich in 
de staat van loopsheid bevind. Geen van de te gebruiken terreinen mogen vooraf betreden worden door 
teven welke zich in de staat van loopsheid bevinden. 

g) Honden mogen tijdens deelname aan de wedstrijd geen halsband dragen. 
h) Het is niemand toegestaan zijn hond (fysiek) te straffen of hardhandig te behandelen gedurende het 

gehele verblijf op het terrein tijdens de WT. De keurmeesters kunnen in voorkomende gevallen besluiten 
tot diskwalificatie.                                                         

 
4. Judging 
a) When coming into line the handler must ensure the dog is on the lead, the judge will then explain what is 

expected. Judges must ensure that spectators are a reasonable distance from competitors in the line. 
b) Judges will give dogs every opportunity to work well by seeing that conditions, as far as possible are in 

their favour. They will be looking for dogs, which need the least handling and please them most from a 
shooting point of view. 

c) In all retrieving breeds good marking is essential with a quick pick-up and a fast return. When picking-up 
and returning, judges will not penalise a dog too heavily for putting down a retrieve to get a firmer grip, 
but this must not be confused with sloppy retrieving. Dogs showing marking ability and initiative should 
be placed above those, which have to be handled onto their retrieve 

d) Eliminating faults and faults which lead to zero will disqualify a dog from any awards. 
e) The judges are empowered to withhold any prize or award if in their opinion competing dogs do not show 

sufficient merit. 
f) Each exercise is judged on points. 
 
 
4. Keuren 
a) De deelnemer begeeft zich met de hond aangelijnd naar de proef waarna de keurmeester de proef 

uitlegd. Keurmeesters moeten er voor zorgen dat het publiek op voldoende afstand is van de 
deelnemer(s) op de inzetplaats. 

b) De keurmeesters zullen er voor zorgen, dat de omstandigheden waarin de honden werken, voor zover 
dit mogelijk is, in het voordeel van de honden zijn. Keurmeesters zullen op zoek gaan naar honden die 
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de minste handling nodig hebben en de beste indruk maken met het oogpunt op de jacht. 
c) Goed markeren met een vlotte opname en snel terugkeren zijn van essentieel belang voor alle 

retrieverrassen. Bij het opnemen en terugkeren zal men een hond niet te zwaar bestraffen, wanneer hij 
de dummy neerlegt met de bedoeling hierop een betere grip te krijgen. Dit mag niet verward worden met 
slordig apporteren. Honden die goed markeren en initiatief tonen zouden boven deze honden geplaatst 
moeten worden die naar het stuk gedirigeerd moeten worden. 

d) Honden met eliminerende fouten en fouten welke een nul opleveren kunnen nooit in aanmerking komen 
voor enige prijs. 

e) De keurmeesters zijn bevoegd om elke prijs of beloning niet toe te kennen wanneer de deelnemende 
honden onvoldoende nivo hebben. 

f) Elke proef wordt beoordeeld door middel van punten. 
 
5. Specific instructions 
a) At the start of the WT, judges must ensure they have the correct dogs with their correct numbers in the 

line. 
b) A Retriever must be steady to shot and fall and retrieve on command. Also, whenever possible, all dogs 

should be tested at a drive, walking up and water. A dog must walk steady at heel. 
c) During the WT only green standard dummies (500 gr) will be used. Exception: Launcher dummies for a 

dummy launcher.  
d) When dummies are thrown, and gunfire is used, the shot must always precede the thrown dummy, with 

the gun positioned no further than approximately 35 meters from the retrieve. With unseen retrieves 
gunfire is optional. If possible shotguns should be used instead of pistols. 

e) The WT should include at least five exercises. 
f) The distance of a retrieve should not exceed more than 150 meters. 
g) Credit points (alphabetical order): control - delivery - drive - natural marking and gamefinding ability - 

nose - quiet handling - speed in gathering retrieve - style. 
h) Major faults (alphabetical order): bad control and/or disturbing the ground unnecessarily - bad heeling - 

bad marking and/or bad memory of the fall - being overdependent on the handler - being restless and asking 
the handler's attention at the post - noisy handling - sloppy retrieving - working slowly and/or without much 
initiative 

i) Faults which lead to zero (alphabetical order): chasing - hunting with dummy in the mouth - changing 
retrieve - failing to enter water - failing to retrieve - gunshyness - out of control -  running in - whining - 
barking. 
If a dog makes a fault the combination (handler/dog) will get zero (0) points. The combination is allowed 
to complete the remaining exercises. 

j) Eliminating faults (alphabetical order): aggressive behaviour - hard mouth - physical punishment of the 
dog. 
If a dog makes an eliminating fault the combination (handler/dog) is not allowed to stay in the 
competition. 
 
 

5. Specifieke instructies 
a) Aan het begin van een proef moeten de keurmeesters zich er van verzekeren dat de juiste honden met 

de juiste startnummers de proef afleggen. 
b) Een retriever moet steady zijn op het schot en apporteren op bevel. Indien mogelijk moeten alle honden 

getest worden op: postgedrag tijdens een drijfjacht, aan de voet tijdens een walk up en waterwerk. 
c) Voor de WT worden alleen groene standaard dummies (500 gr) gebruikt. Hiervan mag afgeweken 

worden indien een dummylauncher wordt gebruikt, het gebruik van launcher dummies is dan 
toegestaan. 

d) Wanneer dummies geworpen worden, met gebruikmaking van een geweerschot moet het schot altijd 
vooraf gaan aan het werpen van de dummie. Het geweer mag nooit verder dan 35 meter van de dummie 
werper staan opgesteld. Indien mogelijk heeft het de voorkeur om geweren te gebruiken in plaats van 
pistolen. 

e) De WT bestaat ten minste uit 5 proeven. 
f) De afstand tussen het inzetpunt en de dummy zal nooit meer dan 150 meter bedragen. 
g) Positieve punten (willekeurige volgorde): controle/zetbaarheid – afgeven – drive – natuurlijk 

markeervermogen en wildvinderskwaliteiten – neus – het voorjagen in alle rust – snelheid van 
apporteren – werkstijl   

h) Grote fouten (willekeurige volgorde): slechte controle/zetbaarheid en/of het onnodig verstoren van het 
jachtveld – slecht volgen – slecht markeren en/of slecht geheugen van de valplaats – te afhankelijk van 
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de voorjager – onrust en aandacht vragen op post – luidruchtig voorjagen – slordig apporteren – traag 
en/of zonder veel intitiatief werken 

i) Fouten welke leiden tot een nul (willekeurige volgorde): achtervolgen – doorjagen met de dummie in de 
vang – wisselen van apport – weigeren te water gaan – weigeren te apporteren – shotschuwheid – uit de 
hand zijn – inspringen – piepen/janken – blaffen. 

j) Fouten die leiden tot eliminatie: aggressief gedrag – hard in de bek – het fysiek straffen van de hond.  
Wanneer een hond een elimenerende fout maakt mag de combinatie niet meer deelnemen aan de 
wedstrijd. 

 
These guidelines were approved by the FCI General Committee in March 2007 in Amsterdam.  They 
are effective from July 1

st
, 2007. English is the authoritative language. 

 
Deze richtlijnen zijn goedgekeurd door de FCI Algemene Commissie in maart 2007 te Amsterdam. 
Deze zijn van kracht vanaf 1 juli 2007. Engels is de geautoriseerde taal. 


