VIZSLA VARIA

1

Jaargang 40, Nr. 3, 2015

Vizsla Varia nummer 3 • 2015

Uniek en onweerstaanbaar

Met écht vers vlees
NIEUW

GRAANVRIJ

Fokker +Fresh Meat is bijzonder. Bijzonder
smaakvol, gezond en verantwoord. Met zorg en
aandacht bereid, met echt vers vlees en zonder
onnodige toevoegingen. Met +Fresh Meat kunt
u erop vertrouwen dat u uw hond de beste basis
en de juiste ingrediënten geeft voor een fit leven.

Volledig vrij van granen, vrij van kunstmatige geur-,
kleur- en smaakstoffen en vol gezonde ingrediënten
en energie. Bij Fokker bereiden we het beste van het
beste, zodat u uw maatje elke dag weer kunt trakteren
op topvoeding. Gezond, verantwoord en ook nog
eens onweerstaanbaar lekker.

+Fresh Meat is de nieuwe standaard voor vers in high
premium hondenvoeding. Het is hét goede en gemakkelijke alternatief voor het geven van vers vlees.

Wilt u meer weten over hondenvoeding die met zorg,
aandacht én liefde is gemaakt?
Kijk dan op www.fokkerpetfood.com

Friends for life

NEDERLANDSE
VERENIGING
VAN HONGAARSE
STAANDE HONDEN

VIZSLA

De Vizsla Varia is een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden “VIZSLA”.
Opgericht 9 februari 1975, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit 12 december 1975. Erkend door de Raad van
Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
De Vizsla Varia verschijnt 3 maal per jaar in een oplage van 600 stuks.
Indien u kopij wilt aanleveren voor plaatsing in één van de Vizsla Varia’s, dan dient u met het volgende
rekening te houden:
Vizsla Varia december: kopij aanleveren tot 15 maart.
U kunt kopij opsturen naar redactie@magyar-vizsla.nl.
Het plaatsen van kopij is ter beoordeling van het bestuur. Het bestuur acht zich niet verantwoordelijk voor
de inhoud van ingezonden stukken. Van eventueel onder pseudoniem geschreven teksten zijn de namen en
adressen van de schrijvers/leden bekend.
De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden stukken in te korten en te redigeren zonder daarbij
de inhoudelijke boodschap van de tekst te wijzigen.
De foto’s in de Vizsla Varia worden eventueel voorzien van een onderschrift. Of dit noodzakelijk cq wenselijk is, is aan de redactie.
© 2015 Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden “VIZSLA”. Niets uit deze uitgave mag op
enigerlei wijze worden overgenomen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Nederlandse
Vereniging van Hongaarse Staande Honden “VIZSLA”.
Jaargang 40, nummer 3, 2015
Coverfoto: Milou Snel
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BESTUUR
Algemeen
E: bestuur@magyar-vizsla.nl
Voorzitter
Herman Obbink • M: 06-15187875 ♦• E: voorzitter@magyar-vizsla.nl
Secretaris
Monique van Spengen • M: 06-41460293 • E: secretaris@magyar-vizsla.nl
Penningmeester
Sylvia de Jong • E: penningmeester@magyar-vizsla.nl
Bestuursleden
Irene Davidse, Bernadette van Drie, Erika Elsjan, Ine Haarman, Monique van Rozendaal
Ereleden
B.J. van Willigen †, Jan Maris
Leden van verdienste
Leni Booter, Jan Maris
Algemeen Correspondentieadres
Secretaris: Monique van Spengen • Kerkstraat 1, 3454 VE, De Meern • E: secretaris@magyar-vizsla.nl
Internet:
Veel actuele informatie kunt u lezen op de website van de Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande
Honden “Vizsla”: www.magyar-vizsla.nl
Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland:
Postbus 75901, 1070 AX Amsterdam • T: 020 – 6644 471 • F: 020 – 6710 846 • I: www.raadvanbeheer.nl
Jagersvereniging (KJV):
Postbus 1165, 3800 BD Amersfoort • T: 033 – 4619 841 • I: www.jagersvereniging.nl
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COMMISSIES
Fokkerij en Gezondheid
Contactpersoon: Monique van Rozendaal • fokkerijengezondheid@magyar-vizsla.nl
Fokadvies
Monique van Rozendaal, Yvette Hoorman • E: fac@magyar-vizsla.nl
Pupinformatie
Erika Elsjan • M: 06-53930799 • E: pupbemiddeling@magyar-vizsla.nl
Gebruikshonden
Contactpersoon: Bernadette van Drie • E: gebruikshonden@magyar-vizsla.nl
Veldwerk
Bernadette van Drie, Erika Elsjan, Monique van Rozendaal, Okki Siahaya • E: veldwerk@magyar-vizsla.nl
Apporteerwerk
Peggy van den Crommenacker, Irene Davidse, Ingelise Pallesen, Michael Pallesen • E: haaften@magyar-vizsla.nl
Jachtbasistest (JBT)
Erika Elsjan, Ine Haarman • E: jbt@magyar-vizsla.nl
Evenementen
Contactpersoon: Herman Obbink • E: evenementen@magyar-vizsla.nl
Jubileum / KCM / Vizsladag
Tineke Arends, Lucia Bakker, Mayke Derksen, Brigitte van Erkelens, John van Essen, Lies van Essen,
Erna Gunderson, Yvette Hoorman, Ingrid de Jong, Judith Kroon, Martijn Massop, Eric Ouweneel,
Ingelise Pallesen, Michael Pallesen, Kathi Swolinzky, Evelien Verweij, Marjo Vingerhoets, Ruud Wassenaar
E: evenementen@magyar-vizsla.nl
Wandelingen
Marjolein Welvaarts • M: 06-57886838 • E: wandelingen@magyar-vizsla.nl
Informatiebeheer
Contactpersoon: Ine Haarman • E: informatiebeheer@magyar-vizsla.nl
Redactie
Albert Boevé, Janet Bakker • E: redactie@magyar-vizsla.nl
Webbeheer
Yvette Hoorman • E: webbeheer@magyar-vizsla.nl
Tentoonstellingsuitslagen
Linda Weijnans
Juridisch advies
Lia Lagendijk
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LIDMAATSCHAP
Het lidmaatschap voor 2016 bedraagt € 27,50 per kalenderjaar (van 1 januari t/m 31 december). Gezinsleden betalen € 11,00 per kalenderjaar.
Contributie dient als gevolg van artikel 11 van het Huishoudelijk Reglement voor 1 maart van het lopende
jaar voldaan te worden. Bij te laat betalen dient u administratiekosten à € 2,25 te betalen. Als u de vereniging heeft gemachtigd om de contributie jaarlijks van uw rekening af te schrijven wordt de incasso voor 1
maart uitgevoerd.
Nieuwe leden kunnen zich inschrijven via de website www.magyar-vizsla.nl. Na ontvangst van dit
formulier door de ledenadministratie en betaling van de contributie volgt publicatie op het ledengedeelte
van de website. Binnen 14 dagen na publicatie kunnen leden bij het secretariaat schriftelijk bezwaar
aantekenen tegen iemands lidmaatschap, waarna een persoonlijk onderhoud met de bezwaarhebbende(n),
het aspirant-lid en het bestuur zal plaatsvinden. Het bestuur heeft hierin de beslissende stem en zal na
de vergadering beide partijen schriftelijk van haar besluit op de hoogte brengen. Indien er geen bezwaar
wordt aangetekend is het lidmaatschap definitief.
Wij verzoeken u vriendelijk mutaties zoals een adreswijziging per e-mail door te geven aan de ledenadministratie (ledenadministratie@magyar-vizsla.nl). Opzeggingen, uiterlijk 4 weken voor het einde van het
lopende kalenderjaar, dienen per e-mail te worden doorgegeven aan de ledenadministratie (ledenadministratie@magyar-vizsla.nl). Voor alle duidelijkheid: uw opzegging is pas officieel als u (binnen twee weken)
een bevestiging van uw opzegging van de ledenadministratie heeft ontvangen.

7

Vizsla Varia nummer 3 • 2015

ACTIVITEITENKALENDER 2016
Zaterdag 9 januari 2016
Zondag 13 maart 2016
Medio Maart 		
Medio Maart 		
Zondag 3 April 		
Medio April 		
Medio April 		
Zaterdag 28 mei		
Zaterdag 28 mei		
Zaterdag 18 juni		
Zaterdag 13 augustus		
Zaterdag 20 augustus		
Zondag 11 september		
Dinsdag 20 september

wandeling – Noordwijk aan Zee / Noordwijkerhout
wandeling – Ergens in Friesland
2 Veldwerktrainingen – Fijnaart
Kennismakings- en trainingsdag “De apporterende Vizsla” – Arnhem
Workshop behendigheid – Regio Nijmegen
Veldwedstrijd Jeugd en Novice – Steenbergen.
Veldwedstrijd Jeugd – Noordhoek.
Vizsladag – Hulshorst
Algemene Ledenvergadering 17.00 uur – Hulshorst
Trainingsdag & Generale repetitie KJV Proeven – Haaften
MAP
KJV proef – Haaften
KampioenschapsClubMatch – Hoenderloo
MAP (meervoudige apporteerproef) – Haaften

Van enkele activiteiten zijn de precieze data bij het uitbrengen van deze Vizsla Varia nog niet bekend. Deze
worden z.s.m. op de website bekend gemaakt.

Indien u vragen heeft, beantwoordt de evenementencommissie deze graag: evenementen@magyar-vizsla.
nl. Voor de veldwerkactiviteiten kunt u terecht bij de veldwerkcommissie: veldwerk@magyar-vizsla.nl.
* Inschrijven voor de cursussen/wedstrijden kan via de inschrijfformulieren op de website, wanneer deze
gepubliceerd zijn/ aangekondigd staan. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen, kan dit evenement
doorgang vinden.
** Inschrijven voor de veldwedstrijden / KNJV proeven is pas mogelijk als de Veldwedstrijdkalender voorjaar/najaar of proevenkalender vermeld staat op de website van de Orweja: www.orweja.nl. Voor meer
gedetailleerde info, kijk op de website www.magyar-vizsla.nl.
*** Genoemde activiteit is vooralsnog onder voorbehoud
8
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VAN DE VOORZITTER
Alweer de 3e en laatste Varia van dit jaar. Wat is de tijd voorbijgevlogen. We kunnen tevreden terugkijken
op een toch wel bewogen jaar. Vooral het laatste half jaar, waarin er door de vereniging vele activiteiten
zijn georganiseerd, met als hoogtepunt de jubileumweek, geven mij persoonlijk veel voldoening. Wat mogen wij als vereniging blij zijn met zoveel vrijwilligers die belangeloos hun vrije tijd gespendeerd hebben
om de verschillende evenementen goed te laten verlopen.
De Europacup veldwerk was een groot succes. Het verzoek van een aantal van de buitenlandse deelnemers om de Europacup volgend jaar weer in Nederland te doen plaatsvinden geven aan dat het evenement
helemaal ‘klopte’. Mooie velden, veel wild, prima locatie en gezellige mensen. Geen onvertogen woord!
In andere jaren was dat helaas nog wel eens het geval, maar dit jaar was het allemaal koek en ei. En niet
onbelangrijk, ook financieel klopte het!
Onze jubileumdag op zaterdag was een succes, heel gezellig, met allerlei goede, leerzame workshops.
Het voert nu te ver om iedereen die geholpen heeft of daaraan hebben meegewerkt hier te noemen, maar
ik wil iedereen heel hartelijk danken die daar aan meegewerkt hebben, zonder jullie hulp was dat niet
gelukt! Persoonlijk had van mij de deelname aan de jubileumdag wat groter mogen zijn, maar van de leden
die er waren kreeg ik veel goede reacties. Daar doen we het toch voor.
De KCM op de wedstrijdlocatie Wolphaartsdijk in Zeeland bleek een goede keuze. Niet iedereen was daar
logischerwijs blij mee, maar het aantal van 80 inschrijvingen, waaronder zo’n 15 buitenlandse, onderschrijft dat wel. Vele jaren was het aantal inschrijvingen op de KCM veel kleiner. Een vereniging met 2
rassen die 40 jaar bestaat met 80 inschrijvingen op de KCM... dat kan toch geen toeval zijn. En het weer
liet ons ook niet in de steek, de hele jubileumweek hadden we het mooiste weer van de wereld. Toen de
laatste deelnemer zondag vertrok begon een stortbui waarvoor een week gespaard was.
Mede naar aanleiding van een verzoek op de ALV’s van dit jaar heeft de vereniging zich naast het veldwerk
ook gericht op apporteertrainingen en andere workshops zoals behendigheid. Jammer is dat de animo
voor die activiteiten niet groot bleek. Helaas moesten we een aantal daarvan wegens te weinig deelname
afgelasten. Daarnaast gingen twee veldwerktrainingen niet door wegens ziekte van de trainer. Dat neemt
niet weg dat het aantal activiteiten dit jaar nog nooit zo groot geweest is. Nogmaals: Hulde aan diegenen
die dat allemaal mogelijk hebben gemaakt!
De wedstrijden van dit najaar zijn voor de Vizsla’s meer dan goed verlopen. Vele kwalificaties zijn er gevallen in zowel de jeugd als de open klasse. Vier kwalificaties voor Vizsla’s in een open klasse wedstrijd en
evenzo vier kwalificaties in een zweetproef is nog nooit vertoont. Het zegt veel goeds over het niveau dat
de Nederlandse Vizsla ontwikkelt, we zijn op de goede weg.
Naast alle positieve geluiden spreek ik ook mijn zorg uit. De werkzaamheden die het voorzitterschap vergen kon ik een tijd lang niet uitvoeren zoals ik zou willen. In mijn werk en privéleven waren helaas omstandigheden waardoor ik mijn prioriteit daar moest leggen. Gelukkig hebben we een goed team, de andere
bestuursleden pakken de werkzaamheden snel op. Het spijt me dat ik soms wat laat reageer op e-mails of
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telefoontjes, maar ik hoop dat men daar begrip voor op kan brengen. Ook hoop ik dat de omstandigheden
zich snel ten goede keren, zodat ik mij weer voor de volle 100% kan inzetten voor de vereniging.
Na de drukte dit najaar met alle activiteiten en jachtdagen wordt het tijd om te denken aan 2016, een
nieuw jaar, met nieuwe uitdagingen. Hoog op de agenda staan het aanpassen van de reglementen voor de
jachtbasistest (JBT) en het verenigingsfokreglement (VFR) en het stroomlijnen van de fokinformatiecommissie. Mocht je over aanpassingen daarvan ideeën hebben, dan hoor ik dat natuurlijk graag. Ook is het
samenstellen van een jubileumboek ter ere van het 40-jarig jubileum een wens die we graag tot uitvoer
willen brengen voor de ALV in 2016. Misschien te hoog gegrepen, maar als we ons geen doelen stellen
lukt het natuurlijk nooit.
Graag wil ik tot slot iedereen heel fijne dagen toewensen, een gezellige kerst, een goed uiteinde van dit
jaar en een knallend begin van 2016. Ik hoop dat het nieuwe jaar je dat brengt waar je op hoopt, maar
bovenal een jaar in een goede gezondheid met heel veel Vizsla plezier.
Herman Obbink
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BESTUURSZAKEN
PENNINGMEESTER GEZOCHT
Sylvia de Jong, onze penningmeester, is aftredend op de ALV in mei en heeft tot onze spijt aangegeven
zich niet meer herkiesbaar te willen stellen. Dit had ze in februari al aangegeven en we begrijpen haar
keuze, maar jammer is het wel. Wij roepen een ieder die verstand heeft van geldzaken en affiniteit heeft
met de Vizsla van harte op om ons team te komen versterken.
Het bestuur

JBTCOMMISSIELID GEZOCHT
De JBT is door zijn werkzaamheden volwassen geworden en inmiddels als volwaardig evenement niet
meer weg te denken binnen de vereniging. Door het aftreden van een bestuurslid, zijn wij op zoek naar
iemand die affiniteit heeft met de jachthondensport en ons wil helpen en deel wil uitmaken van de JBT
commissie. Dit houdt het volgende in:
• Helpen bij de testen op de JBT-dag (2x per jaar op een zaterdag)
• Meedenken over het doen van aanpassing in het JBT-reglement.
Mail voor nadere informatie naar jbt@magyar-vizsla.nl of geef je naam en telefoonnummer op, dan neemt
Erika of Ine contact met je op.
De JBT-commissie
12
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NIEUWS UIT DE COMMISSIE FOKKERIJ & GEZONDHEID
Zo weer een paar maanden verder na het laatste bericht uit de commissie. Inmiddels is er weer veel gebeurd
en ook weer niet gebeurd. Wat betreft de samenstelling van de commissie is wel het een en ander veranderd.
Zo hebben Ine Haarman en Erika Elsjan de commissie verlaten. Zij waren toegevoegd om de pupbemiddeling
tijdelijk voort te zetten en op termijn af te bouwen. Dit is inmiddels gebeurd en er is nu alleen een contact
mogelijkheid voor pupinformatie. De contactpersoon hiervoor is nog wel steeds Erika Elsjan.
Het is bijna niet te geloven hoeveel aanvragen er wekelijks binnen komen voor pups en
herplaatsers. Helaas is de werkwijze met een
wachtlijst vanuit de vereniging geen reële
en kunnen we als vereniging mensen niet
voorzien van een pup of herplaatser. Daarvoor
is het nodig dat de pupgeïnteresseerde tijdig
contact opneemt met een fokker of fokkers
om zich daar op de wachtlijst te laten zetten.
Gelukkig kunnen we daarvoor al een hele
lijst publiceren van fokkers die volgens het
convenant fokken. Ook zorgen we dat de lijst
met verwachte dekkingen/nesten regelmatig
bijgewerkt wordt en recent is. Er komen nog
steeds getekende convenanten binnen en
inmiddels is de lijst al gegroeid naar 21 fokkers en 15 dekreuen.
Een andere verandering wat betreft de
samenstelling van de commissie is dat Saskia Jacobs te kennen heeft gegeven te stoppen. Saskia was al
onder het vorige bestuur lid van deze commissie. Gelukkig hebben we Yvette Hoorman bereid gevonden om
bij de commissie te komen. Zij is in het verleden al eerder lid geweest van deze commissie en heeft daarmee
een hoop ervaring en kennis. Zo gaan we samen de berg data die nog ligt te wachten om in Zooeasy geladen
te worden wegwerken.
Wat ook nog moet gebeuren is de aanpassing van het Verenigings Fok Reglement conform het convenant. Dit
willen we met de fokkers/leden gaan overleggen op een tweede fokkeroverleg. Waarschijnlijk zal dit ergens
in januari 2016 gehouden gaan worden. Het nieuwe VFR moet in de Varia worden gepubliceerd die uitkomt
voor de Algemene ledenvergadering van 2016. Vervolgens kan het aanpaste VFR dan op de ALV aangeboden
worden aan de leden ter stemming.
Aangezien de commissie nu uit twee leden bestaat zijn we nog steeds op zoek naar 1 of meer commissie
leden extra. Diegene die zich aangesproken voelt kan zich melden op het volgende emailadres:
fokkerijengezondheid@magyar-vizsla.nl
Monique van Rozendaal, Namens de fokkerij en gezondheidscommissie.
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EVENEMENTEN TERUGBLIK
UITSLAG KJV-PROEF HAAFTEN
Zaterdag 15 augustus was de KJV proef van de Vizsla Vereniging en de Grote Munsterlander in de Crobse
Waard te Haaften. In de drie klassen waren de eerst geplaatsten ook de beste overall (dus niet alleen van
de Vizsla’s).
Het enige A diploma van die dag werd behaald door
Ineke Luxwolda met Demi Chavi v Vizsetre!
Bij de B was Rene van Bokhoven met Ivo van de
Verre Hoeve de beste Vizsla, gevolgd door Carlo Opheij met Wenters Dévai Csipke en op de derde plaats
Brigitte van Erkelens met Szép-Vizsla Diva.
Beste C hond was Duci Büszkeségünk van Saskia Jacobs met de maximale score van 50 punten, gevolgd
door Ronald van Ooijen met Tjeu en op de derde
plaats Ton van Erp met Quodian’s Winston.

Iedereen gefeliciteerd met de behaalde resultaten!
De Haaften wisseltrofee voor de beste A Vizsla werd gewonnen door Ineke Luxwolda met Demi Chavi v
Vizsetre. De Ben van Willigen wisseltrofee voor de beste B Vizsla is gewonnen door Rene van Bokhoven
met Ivo van de Verre Hoeve. De vereniging met het hoogste gemiddelde verdient de Capriolus wisselbokaal. Dat is dit jaar onze Vizsla Vereniging!
De volledige uitslag is ook terug te lezen op onze verenigingswebsite: www.magyar-vizsla.nl

14

Vizsla Varia nummer 3 • 2015

IMPRESSIE KJV JACHTHONDENPROEF HAAFTEN
15 augustus: spannende dag voor Donna en mij, want ik heb ons toch nog een laatste kans gegeven een
A diploma te halen. B diploma’s hebben we in voorgaande jaren al genoeg gehaald. Ook MAP B diploma’s
werden gehaald. Het trainen van dirigeren en slepen gaat erg goed. Vorig jaar zijn we twee keer door de
dirigeerproef gekomen maar helaas gestrand op de sleep.
Donna is een supergevoelige hond, die blokkeert zodra er enige spanning is. Dat overkwam mij twee keer
op een MAP. Ze is dan niet te bewegen nog een apport binnen te halen. Zo’n dag is dan voor geen van beiden echt leuk. Ik had mij daarom voorgenomen geen proevendagen meer te lopen. Nog een jaartje lekker
trainen en verder niets meer. Dan maar geen A!
De trainer en de trainingsmaten vonden dit erg jammer omdat Donna op de training juist erg goed presteert. Uiteindelijk hebben ze me overgehaald toch nog maar in te schrijven voor een paar KNJV proeven
dagen, waaronder 15 augustus Haaften.
Prima weer die dag: droog en niet te warm. Ik heb een laag nummer dus kan beginnen met afleggen. Voor
Donna geen probleem: een 10. Volgen en vooruitsturen: ook geen probleem… een 9 en een 10. De verloren zoek was in een apart bosje waar niet iedereen succesvol was. Donna ging braaf op mijn commando
het bosje in maar bleef wat vooraan hangen en kwam zelfs leeg terug. Met een armbeweging stuurde ik
haar vooruit. Gelukkig had de keurmeester, naar later bleek, dit niet gezien. Even later kwam Donna terug
met de eend. Pfff…. opluchting. Een 8.
Dan kort apport en apport uit water. Met het konijn wil Donna altijd een rondje om mij heen maken en dan
liefst achter me gaan zitten. Om dit te voorkomen neem ik het konijn maar aan als ze langs wil lopen. Is
niet mooi dus puntenaftrek. Een 8. Apport uit water. Donna houdt van zwemmen, geen probleem hier. Een
10.
Dan de markeerproef: Altijd spannend. Het is een veld vol distels en hoog gras. Het markeren ging snel en
goed, alleen terugkomen door de distels vond mevrouw toch wel erg prikken aan de pootjes. Het tempo lag
dus te laag en voor staand afgeven ook puntenaftrek. Een 8.
De laatste proef van de ochtend: apport over diep water. Probleemloos: een 9. Weer staand afgeven.
Gelukkig genoeg punten om een A te mogen lopen.
Dan de proeven in de middag waar alles om begonnen is. Het zitpunt ligt achter een betonnen paaltje, niet
heel ver maar achter een brede rand met distels. De duif ligt een beetje tegen de dijk van de rivier aan op
een lijn met een baken aan de overkant van de rivier. Op mijn voooooooooooooruit gaat ze goed weg tot de
distels. Ze kijkt vragend om: moet dit echt? Ja, vooruit Donna. Nogmaals vragen: meen je dit echt? Ja, ga
nu!! En ja, gelukkig ze gaat. Nog één commando naar rechts en ze zit achter het paaltje.
Dan door naar de duif. Ik heb de wind in mijn rug dus voor verwaaiing moet ze de dijk een stukje op maar
niet te ver want dan is ze uit zicht. Ze luistert goed en ruikt de duif. Even later sta ik met de duif in mijn
hand. Gelukt! Niet fantastisch maar goed: een 6.
Dan de sleep. Al 2x mislukt, maar nu intensief op getraind en ze kan het!
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Als ik sta te wachten voor de sleep kan ik zien hoe hij getrokken wordt. Vanaf het water de dijk op en dan ,
naar mijn gevoel, eindeloos door een weiland. Donna moet over water en dan daar onder een boom begint
de sleep. Over water gaat goed, er moet even wat gedirigeerd worden voor ze de sleep oppakt en over de
dijk verdwijnt. Nu is het afwachten. Aan de hoofdbeweging van de helper op de dijk kan ik zien waar ze is
en het lijkt goed te gaan. En ja, daar komt ze met de eend. Het A diploma is binnen!!
Er zijn nog 2 voorjagers door de dirigeer gekomen. Jammer genoeg lukt bij hen de sleep niet. Dat betekent
dat ik de enige ben met een A diploma.
Ik realiseerde mij nog niet dat dat betekent dat wij de beste A zijn van de dag, de KNJV 1e prijs A diploma
hebben gewonnen en dat ik de wisseltrofee krijg van de Vizsla vereniging. Ik ga naar huis met twee grote
bekers een zak voer en het vooruitzicht de wisseltrofee een jaar in huis te mogen hebben.
Wie had dat nu allemaal gedacht… Wel heel erg leuk.
Ineke Luxwolda-v.d.Straaten.
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UITSLAG EUROPA CUP 2015
Inmiddels ligt de Europa Cup al weer bijna 2 maanden achter ons. Nog altijd kijken we terug op een prachtig
evenement waarvoor we van onze buitenlandse Vizsla vrienden nog altijd veel complimenten krijgen.
Het begon als een wild idee tijdens de eerste bestuursvergadering van ons nieuwe bestuur; ‘Kunnen we
niet de Coupe organiseren in het kader van ons Jubileum?’… iets wat we niet hadden durven dromen bleek
mogelijk. Binnen de kortste keren wisten actieve leden velden te regelen. Velden, zo bleek achteraf, met een
mooie doch moeilijke wildstand. Menig hond vloog de wedstrijd uit doordat een haas niet gerespecteerd
werd. Voldoende fazanten waren er ook, helaas konden maar enkele honden de fazanten goed benutten. Voor
een uitgebreid verslag van de Europa Cup 2015 wil ik graag doorverwijzen naar het verslag van team Engeland, verder op in de Varia. Geschreven door Chris Guest, die als supporter mee was met het Engelse team.
Hieronder en op de volgende pagina een lijst van de gekwalificeerde honden. Voor een volledige lijst per
deelnemer, verwijs ik u graag door naar de website.

10 september Open Klasse dag 1
Groep 1 Keurmeester: 		
Gyurkovari Buvesz			
Addaci Mystic Ocean At Vizellven
Caddy				
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Didier Horman (BE) en Willem ten Brinke (NL)
Team UK/ Reu/ Korthaar
1ste Zeer Goed
Team UK/ Teef/ Korthaar
2de Goed
Team DK/ Teef/ Draadhaar
3de Goed
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Groep 2 Keurmeester: 		
Gércei Vadász Zenith Drago		
Hunterstone Uno			

Michel Aupee (F) en Pieter Rooijakkers (NL)
Team NL/ Reu/ Korthaar
CQN
Team UK/ Reu/ Korthaar
1ste Goed

11 september Jeugd
Groep 1 Keurmeester: 		
Isis des Bois de la Fessille		

Michel Aupee (F)
Team F/ Teef/ Draadhaar

1ste Zeer Goed

Groep 2 Keurmeester: 		
Thasjani’s Lea			
Wenters Devai Cinka			

Cor Woets (NL)
Team DK/ Teef/ Korthaar
Team DK/ Teef/ Korthaar

1ste Zeer Goed
2de Goed

12 september Open Klasse dag 2
Groep 1 Keurmeester: 		
Caddy				

Michel Aupee (F) en Lucien Beerden (BE)
Team DK/ Teef/ Draadhaar
1ste Goed

Groep 2 Keurmeester: 		
Thasjani’s Gismo			

Didier Horman (BE) en Cor Woets (NL)
Team DK/ Reu/ Korthaar
1ste Uitmuntend CACIT

Europese Kampioen 		
2de Beste Korthaar 		
3de Beste Korthaar 		
Beste Draadhaar		
Beste Jeugdhond		
2de Jeugdhond		
3de Jeugdhond		

Thasjani’s Gismo
Gyurkovari Buvesz
Addaci Mystic Ocean At Vizellven
Caddy
Isis des Bois de la Fessille
Thasjani’s Lea
Wenters Devai Cinka

De resultaten per land kunt u in onderstaande tabel bekijken.
Competition

Team		

Points

EC		Denmark		25
EC		
Great Britain
20
EC		Sweden		11
EC		
Nederland I
10
EC		 Deutschland
4
EC		
Nederland II
4
EC		France		3
Ec		 Česko		
0
Youth		France		4
Youth		Denmark		4

Ranking
1
2
3
4
5
5
7
8
1
2

Bernadette van Drie
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EUROPA CUP SEPTEMBER 2015
The Europa Cup is a field competition for vizslas, both smooth and wirehaired,held annually in Europe,this
year it was the turn of Holland to host the ‘Cup’ which is in its 17th year.
I have been privileged to travel with Team GB to the ‘Cup’ three times,once to the open grassy plains of
Hungary and twice to Northern France where once great tank battles were fought and I was pleased that I
was able to travel with them again this year to the beautiful area of Zeeland in Holland.!
This years team consisted of Richard ‘Chilli’ Chellumbrun and Ch Addaci Mystic Ocean at
Vizellven(Mila),Mark Jones with Vizellven Ocean Zanta(Meeka)and Ismeya Saint Beatrix(Trixie),Shirley and
Mac Mattravers with Hunterstone Artemis(Rusty) and Hunterstone Uno and new boy on the block Peter
Szalai with Gyurkovari Buvesz(Buvesz)all of the dogs had field trial awards in the UK,Mila was the defending European champion and Buvesz had been the top winning working vizsla in the 2014/15 season.So
it was with high hopes and good spirits that we arrived in Holland,spirits that were somewhat dampened
when we saw the number and size of the local hare population!!
Our base was in the pretty rural town of Wemeldinge some twenty minutes from the camping ground at
Wolphaartdijk which was the meeting point of all the teams taking part,seven in total comprising of forty
three dogs.
The first evening saw the draw for places within the two groups and the captains meeting,for the rest of
the team members it was an opportunity to renew old acquaintances and meet the new. Thursday morning
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dawned warm,bright and breezy.At Wolphaartdijk we split into our two groups and left in two separate
convoys,Shirley and Mac were in group one with the remainder in group two. Each group would run under
two judges and then would change on the second day of the trial!
Each dog would be given one run of a minimum of 15 minutes with the first minute being a ‘settling’ time
as in the UK,although there are subtle differences in the rules of trialling in Europe,many other things
remain the same with the judges expecting to see the dogs acknowledge hare,but remain steady and to
quarter ground with pace and style.All the ground was knee high sugar beet,so plenty of places for the
hare to lie low!the birds were wild and crafty and able to run unseen below the cover of the beet so it had
to be a hard running and smart dog that could hold these birds.When your dog came on point you claimed
it by raising your hand,when asked,the dog to produce the bird which you then honoured with a shot.!
The birds were proving to be elusive and it was Peter and Buvesz that got the first point and flush in group
two,but as it was untidy and Peter had no pistol to honour the bird he was asked to run on,his luck held
and Buvesz pointed and flushed a second bird,a shot was fired,job done!Unfortunately when it was the
turn of Chilli and Mila they were at the far side the field of the beet field and all we could see,with the
aid of binoculars,was Milas head and Chilli wading through the beet. Before long we heard a shot and
assumed,rightly,that Mila had also had a point and flush.
Mark and Meeka were the last of Team UK in this group to run and the gallery were in the fortunate
position of being higher than the field so had a grandstand view of Marks run.Meeka ran positively and
with pace,but the birds were ever elusive,although the hares were not!The judges were impressed with
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Meekas style and ran her on longer than 15 minutes in an attempt to find a bird,in fact they ran her another twice and on her final run she was unlucky and bumped her bird.Word had now reached us from group
one and we knew that Shirley had a blank run,but Mac and Uno had also had a HPR.
It was with a great deal of pride and satisfaction that we returned to Wolphaartdijk for the days results
to find that out of the four dogs graded that day,three of them were from the UK with Peter and Buvesz
finishing as overall winners for that day.
The following day was a rest day for the ‘Cup’ dogs and it was the turn of the ‘Derby’ dogs or juniors as
they would be in the UK.It was a lot warmer,it was going to be tough for the younger dogs this proved to
be so.The beet was taller and by mid morning the temperature had risen to the mid twenties,hard work
for the youngsters.The pheasants once again were cunning and ran around the youngsters who hadn’t the
experience or at times the pace to get around and hold them.Only one Derby dog was to be graded and
that was Luciano Boucher with Isis des Bois de la Fessille.Once again it was back to Wolphaartdijk where
the ‘Cup’ dogs had their conformation gradings and also their water test,which was a duck retrieve,with
shot, from the lake which ran alongside the campsite.I watched the conformation and was fortunate that
the judge realized that I was interested in his judgements and took the time to tell me what grade he had
given the dogs and why I thank him for his time!
It had rained overnight so it was a cooler day that greeted us on Saturday and it was generally agreed
that the dogs would find it easier today,but that scent might not be as good.Mark was first up today as
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they reverse the running order for the second day as well as swapping judges.Meeka soon drew onto her
bird,but it was running forward and Mark allowed Meeka to push forward too in the hope that she would
get the point,unfortunately she didn’t and she was picked up,failure to point.We subsequently found out
that he could have stopped her,put her on lead and then recast her in the hope of getting the point.This is
not allowed in the UK,but this knowledge helped Peter and Buvesz on their run,when Buvesz had five hares
on his beat Peter was able to put his lead on and recast him away from the hare who were proving far
more plentiful than the pheasants!unfortunately though he missed a bird and he too was out as were Chilli
and Mila.We had also heard that Shirley and Mac had been unlucky and had two blank runs,but on the
plus side both girls had been steady to all the hares they’d encountered.
The rest of Team GB returned to base,but Mark and I decided to watch some of the group one dogs,once
again we were able to sit atop a grassy bank and look over the field.We watched the stylish Dutch dog
Drago run who took command of his ground with great style and pace.He had ran his birds into a corner
and would surely get a point,we heard a shot and thought that he’d achieved what so few had that day.But
it was not to be and it was a frustrated handler that returned to the gallery.
We then were able to see Sofie Skovly run Charlie this dog ran more as we would have expected in the
UK,good pace and style,covered his ground well using the wind and maintained contact with his handler.
He flowed through the beet and was a joy to watch,the judges thought so too and were determined to give
Sofie and Charlie every opportunity to find a bird and ran them on a further three times affording them the
same courtesy they had Mark and Meeka previously.
We made our way back to Wolphaartdijk and waited for Sofie and the judges return,we didn’t have to wait
long and as the judge climbed out of the car he wore the biggest smile and we knew then that the girl ‘had
done good’!
We all gathered outside of the huge barn that had been our base,by now in mixed groups with several
languages being spoken,but the love of these vizslak is the same in any language and that’s the passion
that unites us all.Finally we sat down to our ‘last supper’ together,which was creamy mash potato,one
that was a very exotic pink,the other flavoured with onion and bacon served with savoury meatballs which
were very like our faggots,but not as spicy.The Dutch hospitality throughout our stay had been truly magnificent and generous,with barbecues,mobile chip shop,DIY barbecue,super salads....the list is endless and
all washed down with copious amounts of Heineken and English cider!and maybe the odd glass of orange
juice for the drivers.
Finally it was the moment we’d all been waiting for: THE RESULTS. The cannier of us had worked out the
team places,but were unsure of the individual gradings and placings,that was for Herman Obbink to reveal
Denmark had done it!a superb final run by Sofie Skovly and Charlie(HV) had given her the grade of excellent and the CACIT,with Anne Claus(also of Denmark)and Caddy(HWV) taking the reserve CAC.Anne and
Caddy were the only pairing to be graded on both days.
Team GB waited with bated breath had we done enough? Indeed we had and it was a very proud Chilli
Chellumbrun that led his team up to collect their runners up certificates and rosettes and then in turn he
crowned Sofie as the new European Champion and passed over the champions collar that he had won in
2014.Individually Peter Szalai was in second place with Buvesz and Chilli and Mila finished in third place.!
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Once again Team GB had given their very best and reaped their reward!all the training in fair weather and
foul had paid off,as had the time competing in field trials to produce their dogs at their fittest.After a few
more drinks we left the rest of the teams dancing in the barn to a live band and wended our way back to
Wemeldinge and fell into our beds tired and extremely happy,just the anniversary show tomorrow before
we made our way back to the UK.!
Fortunately not such an early start for the show as some of us were possibly paying the price for celebrating the night before!It was a good entry of both smooth and wires for the anniversary show and Team
GB had entered in support of the Dutch Club for their anniversary year.It seemed that we were now on a
bit of a roll Trixie, Marks Derby dog won the ‘younger’ class and the res CAC,Meeka was 2nd excellent in
working bitch,Mila was 2nd excellent in veteran bitch and Peter with Buvesz were 1st excellent in working
dog.These results were the icing on the cake,plus a cherry on the top!of what had been a most wonderful
Europa Cup,possibly the best I’ve attended.The organization and level of hospitality were flawless and a
huge thank you must go to the Dutch Club for hosting this event so successfully.
Another thank you must go to the sponsors of Team GB, who were once again Skinners, for the team
waistcoats and to Gundog Lanyards for the teams individual lanyards your support as always is much
appreciated.
Another Europa Cup is over,but already anticipating the next and am inspired to get my young HWV
running,looking forward to renewing acquaintances in the future,until then we always have Facebook!A
good hunting season to all.
Chris Guest, your roving reporter from Bardantop
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IMPRESSIE VAN HET JUBILEUM DEEL 1
Gekte van een vriendin (ervaring weekend Zeeland)
Enschede-Wolphaartsdijk; 3 uurtjes rijden. Vriendinnen (Ine en Anja) hebben me uitgenodigd om zelf eens
te zien of deze lange reis de moeite waard is! Natuurlijk ken ik hun hondjes (3 generaties Vizsla) en af en
toe mag ik zelfs eens met ze lopen. Eenmaal aangekomen op het terrein van de camping wemelt het van
de hondjes en hun baasjes. Alle baasjes te herkennen in het groen! Ik was op de juiste plek. Gelukkig had
ik een groene bodywarmer bij me en eenmaal met een hondje aan de lijn hoorde ik er helemaal bij.
Wat een passie hebben deze baasjes voor hun honden; reuze gezellig. Maar helaas, ik had maar weinig in
te brengen in de conversaties…wat weet ik nog meer over de Vizsla dan dat het Hongaarse jachthonden
zijn? Toen viel ik door de “mand”!
Gelukkig was er een wandeling georganiseerd. Als je uit de regio Twente komt ga je niet zomaar even
een dagje naar het strand en dát gingen we nu lekker doen. 6 baasjes, 5 honden en ik! Lekker uitwaaien,
hondjes braaf aan de lijn, hahahaha! Na afloop nog even wat drinken in de strandtent en de honden helemaal uitgeput. M’n broek werd continue gebruikt als handdoek voor de lieve snoetjes van Batai en Morzsi;
genieten van hun kopjes en de aandacht die ze vragen. Marjo Vingerhoets, langs deze weg veel dank voor
het organiseren van deze gezellige trip. Wat hebben we gelachen!!
Eenmaal terug op de camping, troffen we een varken aan het spit, en een geweldige sfeer van alle baasjes
met de hondjes. Muziek van het Zeeuwse jachthoornkorps uit Tholen, waarna de prijsuitreiking plaatsvond.
Ik als buitenstaander, was na een half uur aanhoren van alle technische commentaren niet echt scherp
meer en moest even bijkomen buiten de loods. Natuurlijk klapte ik braaf mee zodra de baasjes vol trots
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klapten voor de goede prestaties van hun hondjes. Nog veel later op de avond: swingen geblazen!
De volgende dag (zondag) was het dan zover, ik kon nu met eigen ogen een show van de Vizsla’s aanschouwen! Baasjes nog zenuwachtiger dan de showhonden! Elke keer een beoordeling en ondertussen krijg
ik steeds meer informatie van omstanders van waar nou eigenlijk op gelet wordt door de jury. Als ik het
moest beoordelen...ik vind ze allemaal even lief!
Ik heb me heel welkom gevoeld en ik heb me reuze vermaakt. Mij is door iemand in het oor gefluisterd:
“Om het te begrijpen moet je zelf misschien wel een Vizsla nemen... maar ja...! Ik heb al een gekte, ik ben
een poezenliefhebster. Iedereen hartelijk dank voor dit fantastische weekend!
Groet, Karin.
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IMPRESSIE VAN HET JUBILEUM DEEL 2
Zondagmiddag 13 september, 16.00 uur. We (Joke, Joop en Frodo) hebben inmiddels de terugreis
aanvaard, en we kijken terug op een heel geslaagd weekend. We waren vrijdagavond aangekomen, en
konden dus zaterdagochtend direct aansluiten bij de dagactiviteiten. Ondanks dat we ons nog niet hadden
ingeschreven, was er gelukkig nog plaats om met de workshops mee te doen. Geen probleem werd nog
door Herman benadrukt, geef je maar gewoon op. Als eerste zijn we gestart met de workshop “gedragsbeloning”. Het doel van de training is dat je hond alerter wordt, en dan niet gefocust op het beloninkje, maar
op jou. Helaas waren de lekkere luchtjes op het veldje net iets te verleidelijk om onze reuen echt goed bij
de les te houden.
Daarna volgde een jachthondentraining voor jonge honden bij Jantine Veldhuizen. Er werden dummy’s opgegooid, en er bleek al snel het nodige te verbeteren, ook voor de wat meer ervaren honden. En dat gold
ook voor ons, ondanks onze KNJV-diploma’s. In de loop der tijd waren er toch wel wat foutjes ingeslopen,
en daar werd ik duidelijk door Jantine op gewezen. En daarbij werden ik en de andere cursisten niet gespaard. Maar wat ik persoonlijk erg prettig vond is dat Jantine niet alleen uitlegde wat er niet goed was,
ze vertelde ook wat de consequenties daarvan kunnen zijn, en hoe je het kunt (af-)leren. Zo vertelde ze
dat je je hond nooit moet influiten/roepen als je bijna zeker weet dat hij/zij niet komt, bijvoorbeeld omdat
“ie staat te buurten” bij een groepje andere honden. En naast is echt naast, aan je dijbeen geplakt, en niet
een halve meter naast je, en voorkomen is ook echt voorkomen. Dit is met name belangrijk als je bijvoorbeeld later verder wilt met MAPS en/of dirigeren. Het commando “blijf” voegt niets toe, dus gewoon niet
doen. Het afgeven van een dummy kun je het beste in de tuin of huiskamer oefenen. Als je hond namelijk
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95% van een apporteeroefening goed doet, en alleen het afgeven wat rommelig uitvoert, is het wel erg
jammer als je net dat laatste deel corrigeert. En nog een tip, oefen in het begin met een verfroller. Als je
daar mee oefent en corrigeert, zal de hond die correcties later niet snel in verband brengen met de dummy
of het wild. Kortom Jantine, hartelijk dank voor deze leerzame, af en toe confronterende training. Ik heb er
veel van opgestoken en zal met een zesje geen genoegen meer nemen.
Na de lunch hebben Frodo en ik voor het eerst kennis mogen maken met het zweetwerk. Ik had dit al
langer op mijn verlanglijstje staan, en me zelfs al bij ons in de buurt (omgeving Enschede) aangemeld voor
een training. Maar nu deed de mogelijk zich ook voor tijdens de jubileumdag. De workshop was een individuele activiteit, en begon met uitleg over het zweetwerk en het doel daarvan. Harry van Dort, de trainer, is
een enthousiaste trainer en verteller, en zijn passie voor het zweetwerk klonk duidelijk door in zijn verhaal.
Na de uitleg mocht Frodo een speciale zweetlijn en –halsband lenen. En na een korte aarzeling had Frodo
ineens door wat de bedoeling was. En ik aan de andere kant van de lijn achter hem aan, dwars door het
struikgewas. Wat een geweldige ervaring. Frodo wist zonder enige training wat de bedoeling was, en vol
zelfvertrouwen leidde hij mij naar het hertenvel. Na al die apporteer- en dirigeertrainingen, kon hij mij iets
leren. Wat kun je dan trots zijn op je hondje, en wat mogen we blij zijn onze veelzijdige Vizsla’s. Hartelijk
dank Harrie voor de enthousiaste wijze waarop je Frodo en mij hebt laten kennismaken met het zweetwerk.
Joke Nijhuis
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VERSLAG WORKSHOP APPORTEREN
Ter gelegenheid van het 40 jarige jubileum van de Vizsla Vereniging werden er onder andere twee Workshops Apporteren aangeboden. Eén voor jonge honden en één voor gevorderde combinaties. Ondergetekende was gevraagd of ze voor beide de instructie wilde verzorgen.
De Vizsla met zijn rastypische kenmerken is mij goed bekend, ben zelf in bezit van een korthaar en ook in
mijn trainingsgroepen is de Vizsla sterk vertegenwoordigd. Een dag om naar uit te kijken, het is altijd leuk
voor zowel de instructeur als de voorjagers wanneer deze in een groep staan met honden van hetzelfde
ras. In mijn trainingen werk ik altijd met een bepaalde opbouw, ook voor deze Workshops had ik een
programma uitgewerkt.
Bij de jonge honden ben ik begonnen met een kort apport. Zo’n “simpel” kort apport geeft mij een indruk
van hond en voorjager, zo dacht ik te gaan weten hoe de rest van de ochtend opgebouwd moest gaan
worden. Het liep echter allemaal een beetje anders, gedurende de twee uur durende Workshop zijn we
niet veel verder gekomen dan dat ene korte apport.
Nadat elke combinatie zijn apport had uitgevoerd heb ik deze combinatie besproken. Niet en nooit, want
dat is echt niet mijn stijl, om een voorjager naar “beneden” te halen maar om te bespreken wat we zagen,
wat wel en niet okay was en wat de opbouw was om dit beter te krijgen.
Deze dag is voor mij erg leerzaam geweest, moet eerlijk bekennen dat ik bij sommige combinaties op zijn
zachtst gezegd zeer verbaasd was over het gebrek aan kennis over het voorjagen van een hond. Begrijp me
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goed, niets van dit gebrek aan kennis neem ik welke deelnemer aan deze Workshop “kwalijk”, maar had
er wel moeite mee dat sommige zaken “nieuws” waren. De basis van het apporteren wat, mijn inziens,
meegekregen had moeten worden bij de trainingsgroepen waar deze voorjagers deel van uit maakten maar
wat niet was gebeurd. Wat ik graag had willen horen was dat de voorjagers hadden gezegd “ja ik weet
hoe het moet, maar het is nog wat moeilijk met deze jonge hond”, maar dit was bij het overgrote deel van
de voorjagers niet het geval, ze hadden simpelweg de basics niet meegekregen.
Ik schrijf dit artikel op verzoek van het bestuur, de vraag was of ik mijn bevindingen nogmaals wilde delen
zodat alle leden dit mee konden nemen in hun training, maar zo ook om wat meer zicht te krijgen of ze
überhaupt wel op de goede weg zitten in hun huidige trainingsgroep.
Voor het gemak gooi ik zowel de gevorderden en de beginners op één hoop, wil met jullie delen hoe ik vind
dat de basis van een apporteertraining eruit hoort te zien. Nu is het zeker niet zo dat mijn trainingsweg DE
weg is, voor de lezer…: pak uit dit artikel wat je past en laat liggen wat je niet past!!!
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Basis
Voordat de hond het commando “apport” krijgt worden er een aantal dingen van hem verwacht -> Rustig
en geconcentreerd naar de inzetplaats lopen, netjes aan de voet zitten en wachten totdat hij een commando krijgt voordat hij weg mag.
Wat de hond dus geleerd moet worden is:
1. Netjes en oplettend zijn voorjager volgen, geen gesnuffel, niet trekken!
2. Wanneer de voorjager stil staat bij de inzetplaats kaarsrecht aan de voet zitten.
3. Als er een dummy valt hoeft er geen “wacht” en “blijf” te worden geroepen, zolang er geen woord “apport” gezegd wordt blijft hij met zijn blik gericht op de valplaats rustig wachten.
Niet alleen met de jonge honden maar ook met de gevorderde groep was het rustig, oplettend, naar de
valplaats lopen geen makkelijke opgave.
Realiseer je dat een hond, die al snuffelend, naast je loopt, op dat moment allerlei informatie verzameld.
Info die totaal overbodig is en waar je zijn of haar koppie helemaal niet vol mee wil krijgen. Hou het simpel
voor je hond! Maak lopen zonder te trekken een onderdeel van het dagelijkse bestaan van de hond.
Stilstaan moet voor je hond betekenen dat hij automatisch aan je voet komt zitten, kaarsrecht! Een hond
die scheef zit kan nooit goed vertrekken naar een markeer, over het lopen van een lijn nog helemaal te
zwijgen! En echt waar, dit is niet moeilijk om een hond aan te leren. Als je dusdanig conditioneert op enkel
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en alleen recht naast zitten, en dit kan heel simpel door middel van beloning (alleen belonen als hij recht
zit) en bij scheef zitten gewoon even een stapje vooruit en goed zetten dan is dit binnen twee weken aan
je hond geleerd.
“Wacht” of “blijf” voordat een hond vertrekt betekent dat je de hond leert dat als hij deze commando’s niet
hoort dat hij wel mag vertrekken. Dat is natuurlijk onzin, “apport” moet het startsein zijn, hoort de hond dit
commando nog niet dat is het nog geen tijd om te vertrekken. Het leerproces voor een inspringende hond
die je dit gedrag af wilt leren verloopt heel snel als je dit heel gericht traint.
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Laat de hond “in de fout” lopen, leer hem dat vertrekken zonder commando hem oplevert dat de dummy
wordt weggehaald en al zijn verbruikte energie voor niks is geweest.
Een hond je aan laten kijken voordat hij mag vertrekken is wat mij betreft een “no-go”. Attentie zou de
reden voor aankijken zijn maar wat mij betreft is hij op dat moment de focus voor de valplaats kwijt en
maak je de kans dat hij goed markeert een heel stuk kleiner.
Wanneer een hond het commando “apport” krijgt betekent dit dat hij moet begrijpen dat bij dat ene
woordje verschillende handelingen moeten worden uitgevoerd en wel:
1. In één rechte lijn naar de valplaats
2. De dummy/wild opnemen zonder extra commando
3. De snelst mogelijke weg terug naar zijn voorjager zonder commando
4. Recht voorzittend met dummy in de vang
5. Loslaten op commando terwijl hij blijft zitten
Van alle honden in zowel de beginnende als gevorderde groep waren er maar weinig die werkelijk
begrepen wat het commando “vast” betekende. Heb je een hond niet geleerd dat hij een apport vast moet
houden totdat hij het commando “los” krijgt dan mag je eigenlijk niet verwachten dat hij het apporteren
ook correct uitvoert. Toch gebruikten veel voorjagers, op afstand, het commando “vast” wanneer een hond
boven een dummy of wild bleef hangen. Als een hond het commando “vast” terwijl hij voor je staat niet
begrijpt waarom zou hij dit op afstand dan wel begrijpen?
Kijk uit dat het schreeuwen van “vast” op afstand voor de hond niets meer of minder betekent dat hij deze
klank hoort terwijl hij boven het apport staat! Vast/los zou een groot deel van je basistraining moeten zijn.
Ook hier geldt wederom dat bij gericht trainen dit commando binnen enkele weken begrijpelijk zou moeten
zijn voor de hond.
Net zoals “voet” of “naast” voor het recht aan de voet zitten hoort het commando “kom voor” thuis in je
basistraining. Influiten of de woordelijke klank “kom voor” moet bij de hond ingebakken zitten als zijnde
het recht voor de voorjager zitten. Dit heeft nog niks met apporteren te maken, dit is onderdeel van je
basistraining, conditioneren op het recht voor zitten is de helft van het model afgeven van een apport.
Tijdens deze workshop was het opvallend dat veel aanwezige honden het apport lieten vallen en niet recht
voor kwamen zitten. Heb je het vasthouden totdat het commando “los” volgt nog niet op orde zorg dan op
zijn minst dat er geen onduidelijkheid is over het “kom voor”.
Opvallend is dat een (beginnend) voorjager zich drukker maakt over de dummy die op de grond ligt, deze
moet opgeraapt worden, dan over de hond die op dat moment wegloopt of in ieder geval niet gaat zitten…;-). Ook hier geldt het conditioneren op het “kom voor”, wederom door middel van beloning, laat de
hond het commando ook niet zelf opheffen, leer hem voor te blijven zitten totdat je hem “vrij” geeft of een
ander commando. Dit garandeert rust en duidelijkheid in je training.
In de jonge hondengroep waren er wat honden die wel naar het apport gingen maar dit niet oppakten.
Echt geen ramp met een jonge hond maar hou het ook hier simpel als het commando “vast” nog niet is
aangeleerd.
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Een staande hond kan het zoeken en vinden van apport nog wel interessant vinden maar het terugbrengen
niet de moeite waard. Wat je in negen van de tien gevallen ziet gebeuren is dat de hond, terwijl de voorjager van alles uit de kast haalt om hem toch te laten apporteren, lekker zijn eigen ding gaat doen. Hou
het in de opleiding van de jonge hond simpel en maak de volgende boodschap duidelijk: Apporteer je niet
omdat ik je de basis nog niet heb aangeleerd, prima, maar dan kom je maar gelijk naar me terug. Laat het
“loslaten” op het apport voor de hond geen vrijbrief voor andere zaken zijn. Wat je negen van de tien keer
ziet gebeuren wanneer je de hond duidelijk maakt dat het of apporteren of terugkomen is, is dat de hond
het apport gewoon meeneemt aangezien hij van zijn voorjager geen gelegenheid meer krijgt iets anders te
doen.
Dubbele apporten
Bij de gevorderde groep heb ik onder andere een dubbel apport gedaan. Voor het overgrote deel van de
honden was het moeilijk om het eerste markeerapport uit hun hoofd te krijgen en zich te richten op het
markeerapport vanuit een andere hoek. Ook hier werd het gebrek aan basis wederom duidelijk. De basis
van het aan de voet zitten in een andere richting dan waar ze net het apport hebben zien vallen, de basis
van dat er meer in de apporterende wereld is dan enkele apporten. Ook dit onderdeel zou wat mij betreft
al in de puppy- en jonge hondentraining meegenomen moeten worden. De hond leren dat een apport wat
deze ziet vallen niet altijd het apport is wat hij moet halen. Een basis waar je, mocht je ooit tot MAPs of
Workingtests komen heel veel profijt van hebt.
Workingtests
Een workingtest is een dummyproef met veelal dubbele apporten. De meeste voorjagers hadden of over
deze wedstrijdvorm nog nooit gehoord terwijl deze wedstrijden een zeer goede voorbereiding vormen op
de veldapporteerwedstrijden. Ook jonge honden (startersklasse) kunnen hier aan mee doen. Trainen voor
de “platte” enkelvoudige KJV proeven is echter niet voldoende. Is je hond klaar voor een Workingtest dan
is deze ook in staat een KJV proef te lopen, andersom is dit niet het geval. Bouw je training wat meer WT
gericht op, je basis is dan zoveel breder! Op de site van ORWEJA zijn de reglementen en agenda over deze
proeven te vinden.
Tot slot
De Vizsla is een allround jachthond, geschikt voor het werk voor- en na het schot. Binnenkort wordt de
Jan Coldewey proef gehouden, een tweedaagse wedstrijd waar staande honden ingezet worden op alle
disciplines waarvoor ze geschikt zijn. Tijdens deze wedstrijd gaan de combinaties laten zien dat het niet
het één of het ander is maar dat door op het juiste moment te schakelen van het veldwerk zo overgegaan
kan worden naar apporteer- of zweetwerk. Het mooiste wat er is, je hoeft als je apporteerwerk doet het
veldwerk niet te laten schieten of andersom. Werk met je hond zoals hij als allrounder bedoeld is…
Voor mij was het een mooie dag met fijne mensen en prachtige honden die ik allemaal een geweldige carrière op de apporteerwedstrijden (en daarbuiten) gun!
Jantine Veldhuyzen, Jachthondenschool De Kust*
*noot redactie: ook te vinden op Facebook
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UITSLAG KCM
Korthaar
Reuen
NLJK NL DK BE INT Kamp. Quodian’s Rembrandt CW’13 W’14 van Michael Pallesen
Uitmuntend – CAC - Best of Opposite Sex
Eleven-Vidam’s Orkan van Marco Verweij
Uitmuntend - reserve CAC
Teven
NJK . Lux JK Ragnold’s Scotch Bonnet van Lies van Essen
Uitmuntend – CAC – Best of Breed – Clubwinnaar 2015
Ismeya Saint Beatrix van Mr & Mss Mark & Emma Jones & Willson
Uitmuntend - reserve CAC
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Draadhaar
Reuen
Ned. Kamp. Fényes Varázs Gusztáv van Nathalie Wassenaar-Visser
Uitmuntend – CAC – Best of Breed – Clubwinnaar 2015
Ned. Int. Kamp. Anubis od Cipiska CW ‘13 ‘14 van Lies van Essen
Uitmuntend - reserve CAC
Teven
Mezöföldi Kajtató Borostyán van Jinke Jonkers Both
Uitmuntend, CAC, Beste Teef, Best op Opposite Sex
Aldozovolgyi Drotos Gemenc van FA Knobben
Uitmuntend - reserve CAC
De volledige uitslag en de keurverslagen kunt u terugvinden op de website van de vereniging.
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ERVARING OP DE KCM IN ZEELAND.
Op 13 september was de KCM in Wolphaartsdijk (Zeeland) bij Maarten Janse en Irene Davidse georganiseerd. Wij waren ook ingeschreven. ‘s Morgens heel vroeg om 7:00 uur in de auto. Bepakt en bezakt met
een ontbijtje, koffie en wat lekkers voor mijn honden op weg naar een prachtige locatie aan het Veerse
Meer. Het weer tijdens de KCM was prachtig met een goede temperatuur en droog tot net ná de eindkeuring.
Eleven-Vidam’s Orkan oftewel onze Midaz is nu 11 maanden. Lichtblauw in het nest en vanaf dag 1 verliefd
op dat relaxed koppie van hem. Midaz had 7 mooie concurrenten.
Daar gingen we: Midaz en ik de ring in, rondjes lopen en daarna de beoordeling van de keurmeester Mw. T.
van Adrichem Boogaert-Kwint. Direct was ze gecharmeerd van zijn, zoals ze het noemde, “adellijke” hoofd
en vriendelijke uitstraling; een Uitmuntend. Mijn hart klopte snel, mooi die is binnen.
Nadat alle hondjes beoordeeld waren en de borden 1, 2, en 3 werden neergezet en ze alle honden nog
eens goed bekeek, was ik helemaal onder de indruk toen we meegenomen werden voor de, naar mijn
mening, de welverdiende eerste plaats wauw!! Wat is dat een bekroning van je werk het eerste jaar.
Het hield in dat we later die dag nog een keer de ring in mochten tegen alle eerste reuen van die dag. Nou
en als je daar dan een mooie tweede plaats behaald en een Ere ronde mag lopen dan, zweef je de rest van
de dag. Met een schitterende medaille en prachtig glazen 3D beeldje, met onze Vizsla Midaz naar huis.
Het was een gezellige, goed georganiseerde dag met een fijne sfeer.
Evelien Verweij
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IMPRESSIE VAN EEN KEURMEESTER DEEL 1
Een kleine impressie van de kampioen Clubmatch, in het 40 jarige jubileum feest van de Vizsla club. Het
was een mooie locatie met mooi weer, goed bedacht van het bestuur om de kampioen club show te houden op de locatie waar ook de veld wedstrijd werd gehouden. Jammer dat ik niet aanwezig kon zijn voor
de veldwedstrijd en de feestavond.
Maar nu naar de keuring, alle Vizsla’s toonde een goed gedrag en temperament in de ring. Wat ik jammer
vind was dat ik veel Vizsla’s had met weinig voorborst, dit is zo belangrijk voor het hart, de lengte van
het borstbeen is vaak tekort en dan krijgt de Vizsla een onderbelijning van een windhond, daar moet door
de fokkers hard aan gewerkt worden. De beenlengte was goed, zoals ook de verhouding hoogte, lengte,
lichaam.
De meeste hoofden waren goed, in verhouding iets kortere vang als schedel, doch sommige toonde een te
diepe stop en brede schedel. Dan lijkt het meer op een ander ras, dit was ook het geval bij te weinig stop
en nog langere vang. De achterhand was zeer goed van de meeste Vizsla’s.
Ik vond de jeugdteef een goede ras vertegenwoordiger en natuurlijk de club winnares ook.
Rest mij nog mijn ringmedewerkers te bedanken, de exposanten die hun honden bij mij hebben ingeschreven, natuurlijk ook het bestuur met de medewerkers en op naar de 50 jaar.
Wil Hochstenbach
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IMPRESSIE VAN EEN KEURMEESTER DEEL 2
Het was een grote eer om voor dit jubileum weekend gevraagd te worden om te keuren op deze feestelijke
clubmatch. Graag zou ik allereerst het bestuur willen bedanken voor de warme gastvrijheid en voor een
fantastisch georganiseerde clubmatch en de leden voor hun geweldige sportiviteit. Een groot dank je wel
aan mijn uitmuntende schrijfster Jinke Jonkers Both en mijn zeer enthousiaste en efficiënte ringmeester
Monique van Spengen
Wat een mooi aantal Vizsla’s waren er, het was echt een feest om er zoveel te mogen zien en te mogen beoordelen. Omdat op de doorsnee tentoonstellingen nooit zo heel veel Vizsla’s aanwezig zijn en zeker geen
Draadharen, krijg je op zo’n dag als deze, met zo’n mooie inschrijving, als keurmeester een beter beeld van
de stand van het ras.
De kwaliteit van de honden was over het algemeen goed te noemen, de maat op een enkele na, was in
orde. De punten van aandacht wat het hoofd betreft:
Over het algemeen was de verhouding tussen de vang (voorsnuit) en de schedel zeer rastypisch te noemen.
Er waren wel een aantal honden met teveel huid, hetgeen zich vertaalt naar wat veel lip, wat keelhuid
en ook wat grote zware oren, die dan niet vlak langs het hoofd gedragen worden, natuurlijk zien we dit
laatste vaker bij de jonge honden, omdat het hoofd nog moet uitgroeien en een en ander nog in verhouding
moet komen.
Er waren een paar honden met of een te vlakke soms wat brede schedel of juist een te geronde schedel,
de laatste met een te diepe stop hetgeen hen meer op een pointer deed lijken. Ook de opvulling onder de
ogen zou bij een aantal honden wat beter mogen. Over het algemeen waren de ogen goed van vorm en
kleur, een enkele wat licht, en hoe donkerder de vachtkleur van de hond des te meer een lichter oog opvalt.
De uitdrukking van de meeste honden was zeer goed te noemen, vriendelijk en vastberaden maar ook heel
stout en ondeugend en dat is zo leuk om te zien. Er waren goede verhoudingen in lichaam, de hoekingen
vooral in de voorhand konden soms wel wat beter zijn, over het algemeen was de voorborst goed.
De borstkas en ribben lieten hier en daar een wat minder beeld zien, ribben moeten goed gewelfd zijn
en niet halverwege met een deuk invallen, er moet daar voldoende ruimte zijn voor hart en longen. Het
borstbeen moet om diezelfde reden goed ver doorlopen. Een mooie langzaam oplopende onderbelijning is
hiervan het resultaat. Dan de borstdiepte, daar waren er toch nog wel een behoorlijk aantal, waarvan de
borstdiepte niet tot de elleboog kwam, natuurlijk mag je dat ook nog niet verwachten bij een jonge hond
maar wel bij de volwassen exemplaren.
Ik weet uit ervaring, dat het moeilijk is om de rasstandaard van de Vizsla goed te interpreteren. Er staat in
de standaard nl. “de borstdiepte bedraagt iets minder dan de helft van de schofthoogte”, maar dat wil niet
zeggen dat de borstdiepte tot enkele centimeters boven de elleboog moet komen, want er staat ook in de
rasstandaard, dat de borstdiepte tot de elleboog moet reiken.
Een en ander wil zeggen, dat de Vizsla langer in beenlengte is in vergelijking tot de borstdiepte en dus heel
gewoon mooie lange benen heeft! En die heb ik ook gezien, het meerendeel van de honden had prachtige
lange benen.
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De bekkenligging en de staartaanzet waren over het algemeen goed te noemen een enkel “Cockerkontje”
daargelaten, en ook de bovenbelijning was bij de meeste honden in orde. Achterhanden waren over het
geheel goed gehoekt en de benen van goed bone voorzien met mooie pezige ledematen. Voeten waren
goed tot zeer goed te noemen, weinig slechte of doorgezakte voeten.
Beharing bij de kortharen over het algemeen goed van structuur, een enkele had een wat hardere vacht
mogen hebben maar ook hier ging het om jonge honden. Bij de draadharen was de beharing wat wisselend, van heel mooi tot een paar die het echte draadhaar misten en ook een enkele die m.i. wat te lang
en zacht van vacht was.
Het gangwerk viel mij beslist niet tegen, een enkele hond wat los in front, wat los in ellebogen, meestal
ook hier een jonge hond betreffend. De meeste honden hadden een fraai, uitgrijpend en stuwend gangwerk, prachtig om te zien. Het temperament was over het geheel genomen heel erg goed.
Genoten heb ik van de Veteranen, nog steeds prachtige honden in super conditie en met over het algemeen een nog zeer goed gangwerk, als eigenaar mag je daar heel erg trots op zijn. De “showground” vond
ik heel bijzonder, prachtig in een natuurgebied gelegen en waar ik nu zo intens van het genoten was de
reactie van de honden in de ring als er ganzen over kwamen, koppie omhoog en dat die blik... op en top
jachthond, helemaal geweldig!
Ik wens alle exposanten heel veel succes in de toekomst toe met hun honden.
Tuus van Adrichem Boogaert-Kwint
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JEUGDVELDWEDSTRIJD FIJNAART, 26 SEPTEMBER 2015
Na een dag vol van belevenissen en ervaringen werd mij door de wedstrijdleiding van de Nederlandse Vereniging voor Hongaarse Staande honden gevraagd of ik voor de Vizsla Varia een verslag wilde schrijven.
Bij deze probeer ik dan ook een weergave op papier te zetten zoals ik de dag ervaren heb. In tegenstelling
tot de afgelopen dagen was het bij het ontwaken van de dag droog, kwam de zon op en was er sprake van
een strak blauwe lucht. Dat kon alvast niet meer stuk. Een goed begin van het weekend en temeer voor
een dag in het open veld.
Er werd verzameld in t’Pumpke aan de Benedenkade in Willemstad waar onder het genot van een kopje
koffie ervaringen en (sterke) verhalen werden uitgewisseld. Nadat de groep deelnemers (in dit geval 12)
compleet was werden we welkom geheten door Bernadette van Drie en kregen we enkele huisregels en
instructies mee van de veldbegeleider Huibert Polak en de keurmeester C. B. Woets.
Zoals gebruikelijk vertrokken we in een colonne van auto’s naar de velden, waar ieder voor zich zijn of
haar hond in zou gaan zetten. Dat het mooie weer ook zijn nadelen kan hebben werd als snel duidelijk
bij de eerste deelnemers. Er was nauwelijks sprake van wind en dat beetje wat er was voelde als een
schraal oostenwindje. Naarmate de dag vorderde nam de wind wel wat toe maar veel was het niet. Het
eerste wild wat gesignaleerd werd was een fazant die opvloog uit een bietenveld waar nog gelopen moest
worden.
Zelf was ik als 7e deelnemer aan de beurt met mijn Vizsla Draadhaar (reu) Gömbi von der Wrangelsburg,
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verrassend genoeg de enige draadhaar in deze wedstrijd. Onze eerste loop mochten we maken in een veld
met groenbemester wat niet al te hoog stond en waar we een rand langs de sloot mee konden pakken.
Gömbi vond het, in tegenstelling tot zijn voorjager, niet nodig om elke vierkante meter van de slootkant
mee te nemen en zag meer in de ruimte op het veld. Het gevolg was dat ik Gömbi onder druk zette om de
kantjes goed mee te nemen, wat achteraf naar het oordeel van de keurmeester averechts werkte op het
jagen van de hond.
Rond 13.30 uur hadden alle 12 deelnemers er de eerste loop opzitten en was het helaas nog niet één
deelnemer gelukt om wild te vinden. Niet getreurd, het was prachtig weer, de onderlinge sfeer was goed
en de lunch in open veld was bijna zomers te noemen.
De tweede loop die ik mocht maken was in een zwaar bietenveld waar het blad kniehoog en stijf tegen
elkaar aan stond. Het veld was dermate groot dat er meerdere deelnemers na elkaar hun loop konden
maken. Ik was met Gömbi de derde en laatste die dit veld mocht belopen. Nou ja van lopen was weinig
sprake meer, het was meer door het blad heen ploegen. In tegenstelling tot de eerste loop had Gömbi er nu
volop zin in en vocht hij zich agressief door de bieten heen. Geen wild gevonden maar wel een stukje werk
waar ik trots op was. (maar dat zijn we allemaal op onze eigen viervoeter).
De 12e deelnemer begon aan zijn 2e loop en tot dan toe was er nog geen wild gevonden. Bewust zeg ik
gevonden, want dat het er zit leidt geen twijfel, het is alleen de kunst om het ook te kunnen vinden. Maar
daar kwam verandering in want slechts na enkele slagen werden er 2 fazanten opgestoten uit het bietenveld. De keurmeester besloot hierop om een drietal deelnemers voor een 3e loop in te zetten op dit veld,
omdat het bijna zeker was dat er nog meer wild moest zitten. Tot mijn verrassing was ik met Gömbi één
van de drie die nog een poging mochten wagen. De eerste van de drie was Bernadette met Alcsi Kasér, die
een kwalificatie ‘’goed’’ in de wacht wist te slepen: proficiat! Ik mocht met Gömbi als tweede het veld in.
Dat er wild zat of gezeten had was aan de manier van jagen wel te zien, maar helaas wist Gömbi het niet
te vinden. De derde en laatste deelnemer van deze ronde was Michael Pallesen met Quodian’s Levanne,
die wel een fazant wist te vinden, maar deze helaas niet ‘’vast’’ kon zetten.
Na deze onverwachte derde ronde was het tijd om terug te gaan naar t’Pumpke om de dag met elkaar
af te sluiten. Onder het genot van een frisse versnapering werd allereerst de veldbegeleider Huibert
Polak hartelijk bedankt voor zijn inzet en begeleiding gedurende deze dag. Daarna was het de beurt aan
keurmeester dhr. Woets om verslag uit te brengen van zijn bevindingen deze dag. Hij begon zijn verhaal
over een perfectionistische voorjager en een hond die zich gaandeweg de dag ontwikkelde tot een jager.
Tja, dat kon niet missen, ik was die perfectionist die elke meter meegenomen wilde hebben. Maar tot mijn
verrassing bleef het niet bij een stukje verslaglegging van de dag, maar werd het relaas afgesloten met
een Eervolle Vermelding voor Gömbi. Dat was toch echt de kroon op deze dag en enorm motiverend voor
ons beiden. Daarop volgend was het aan Bernadette om haar kwalificatie ‘’goed’’ in ontvangst te nemen
en werden we beiden gevraagd om nog even te poseren voor een fotootje.
En dan wil je nog maar één ding en dat is zo snel mogelijk naar huis om je belevenissen te delen met het
thuisfront en natuurlijk je trainingsmaat die de basis en meer gelegd heeft voor bovenstaande belevenissen.
Eric & Gömbi
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NAJAARSVELDWEDSTRIJD NOVICE STEENBERGEN 03-10-2015
Zaterdag 3 oktober was onze Novicewedstrijd van dit najaar in Steenbergen. Er werd verzameld in het
Goeleven in de Heen. Na een welkomstpraatje zijn we vertrokken naar de velden van onze veldbegeleider
Jan Bosters. De keurmeester van deze dag was Walter Klijssen en hij werd begeleid door herintredend
keurmeester Jacques Bolle. De groep bestond deze keer uit 5 Vizsla Korthaar, 1 Vizsla Draadhaar, 2 Duitse
Staande Korthaar, 2 Duitse Staande Draadhaar en 1 Cesky Fousek. De eerste hond in het veld toonde
meteen twee fazanten, helaas werd er geen geldig punt op gescoord. De rest van de honden toonde
daarna geen wild, of het verkeerde wild, meer tijdens de eerste beurt. Twee honden die een mooie eerste
loop hadden laten zien mochten terug komen voor een tweede beurt. Deze twee Duitse Staande kortharen
mochten nog een keer lopen in het veld waar we die ochtend begonnen waren. Beide honden wisten een
punt te maken op een fazant. Helaas ging het bij één daarvan mis bij het apport, waardoor de kwalificatie
niet kon worden toegekend.
De uitslag
1e Goed: Duca van de Waltakke, Eig.: David Luteijn, Vj.: Mw. Luteijn
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IMPRESSIE VAN EEN TOESCHOUWER BIJ DE NOVICE VELDWERKWEDSTRIJD OP 3
OKTOBER.
Op wat een mooie zonnige dag zal gaan worden, verzamelen de voorjagers en toeschouwers rond 8:45
bij eetcafé `t Goeileven in De Heen, waar de koffie klaar staat. Rond 9:15 trapt de wedstrijdleiding: dhr.
Siahaya af. Hij begint de dag met een introductie van de keurmeesters, dhr. W. Klijsen tevens gedelegeerde, en dhr. J. Bolle (herintredend). Evenals de gastheer: dhr. J. Bosters.
Dhr. Siahaya vervolgt door wat regels met betrekking tot het gedrag tijdens de wedstrijden te noemen.
Komt er op neer dat je op geen enkele manier een afleiding bent voor het wild, of de honden die aan het
werk zijn. Na dit gezegd te hebben werd het tijd om in de auto te stappen. In colonne reden we achter dhr.
Bosters aan naar het eerste veld!
Het eerste veld zag er uitdagend uit vanwege de hoge bieten. Hier moesten de eerste 6 deelnemers het
op doen. Ondanks de hoge vochtigheid was er vanaf de zijlijn wel iets beweging te zien op het veld, maar
helaas hebben weinig deelnemers daar van kunnen profiteren. Wel zijn er deelnemers geweest met een
prachtig lopende hond. Net zoals deelnemers die gewoon hun dag niet hadden. Vanwege het moeilijk beloopbare terrein hebben we ook nog wat voorjagers een schwalbe zien maken, maar dat heeft verder geen
punten opgeleverd. Na deelnemer 6 was het veld “af gelopen” en tijd om naar veld nummer twee te gaan.
Op veld nummer twee enkele fazanten gezien, maar liepen de honden niet spectaculair. Dus op naar veld
drie!
Op veld drie is er een prachtige haas gevangen, die ging dankbaar naar dhr Bosters. Die vierde dat door
een geweldig stukje piraten muziek te draaien! Voor de deelnemers was er op veld 3 helaas niet veel te
vieren want daar is geen veerwild gezien! Na deze ronde had iedereen honger en werd het echt tijd voor
de lunch! De lunch was perfect geregeld, met kroket, soep en lekkere broodjes. Vol met vitamine konden
we weer in de wagen stappen om de wedstrijd te hervatten.
Bij de hervatting op veld nr. vier kwam nr. 12 – Voorjager C.A. van Ballegooijen met Karo van de Slotbosse-Heide nog in actie die een mooi lopende hond had maar geen wild heeft getroffen. Nr. 6 – Voorjager
Yolanda de Jong met Langs de Kreek Fidel, mocht hier ook voor de 2e keer lopen omdat die erg mooi heeft
gelopen in veld één.
Op naar het laatste veld. Hier mochten nr. 5 – Duca van de Waltakke en nr. 12 - Karo van de SlotbosseHeide nog voor een 2e keer lopen. Hier zagen we duidelijk de loop kwaliteit van de twee honden. Beiden
kwamen tot voorstaan en mochten de hond laten apporteren. Uiteindelijk werd deze alleen door nr. 5 –
Voorjager: Connie Van de Broeke met Duca van de Waltakke gehaald en werd dan ook dag winnaar!
Op het terras van eetcafé `t Goeileven hebben de keurmeesters hun commentaar gegeven en werden zij
bedankt met het wel bekende flesje wijn! De prijzen werden uitgereikt en de dag is afgesloten onder het
genot van een borreltje.
Deelnemen is altijd leuker, maar ook als toeschouwer was het werk interessant te zien en ging deze dag
heel snel voorbij!
Martijn Massop
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2 BIJZONDERE LAATSTE WEDSTRIJDEN VAN HET WEDSTRIJDSEIZOEN VELDWERK
10 oktober was onze Open Klasse wedstrijd in Fijnaart. Onder begeleiding van Huibert Polak en keurmeester Cor Woets, gingen we met 12 honden de velden in. Het beloofde een koude dag te worden, die
(letterlijk en figuurlijk) zonnig eindigde.
’s Morgens maakte Lola (Quodian’s Rivella) een punt. Niet veel later maakte Drago (Gercei-Vadasz Zenith
Drago), die als 6de hond liep, een correct punt. In de loop van de middag wist ook Szilasz (Quodian’s
Rembrandt) nog een punt te maken. Voor alle drie de honden was het apport ook beslist geen probleem.
En zo werd die dag (wellicht) geschiedenis geschreven en kwalificeerde 3 Vizsla’s zich op een dezelfde
veldwedstrijd in Nederland op plaats 1, 2 en 3 in de open klasse.
Gedurende de loop was er het nodige aan te merken op het ingrijpen van de voorjagers. In de nabespreking wist Cor Woets ons meer dan voldoende leerpunten mee te geven. Ook maakte Cor ons duidelijk dat
er voor alle 3 toch echt wel veel meer in gezeten had.
1ste Goed – Quodian’s Rembrandt
Eig/vj; Michael Pallesen
2de Goed – Quodian’s Rivella
Eig/vj; Monique van Rozendaal						
3de Goed – Gércei Vadász Zenith Drago
Eig/vj; Bernadette van Drie
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15 oktober was onze 2de en laatste jeugdwedstrijd van het seizoen, in Steenbergen. Onder leiding van Rob
Mulder en keurmeester Walter Klijsen, gingen 12 jeugdhonden de velden in. De dag begon nat en koud.
Als eerste liep Szofia (Quodians Levanne), ze wist na een lange beurt een punt te maken. Het bleek het
begin van een mooie dag. Totaal wisten 6!! Vizsla’s een punt te maken. Wederom een unieke dag voor ons
ras!
1ste Zeer Goed - Csipkéskuti Czikcak
Eig/vj; Lies van Essen
2de Goed – Quodian’s Levanne
Eig/vj; Michael Pallesen
3de Goed – Baccardi Banataj Wind
Eig/ vj; Irene Davidse
Goed – Szervusz Csilke							
Eig/ vj; Monique van Rozendaal
Goed – Luszi van de Achthoevenslag
Eig/vj; Cees Beersen
Goed – Quodian’s Red Oak
Eig/vj; Harry van Dort
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VIZSLA HERFSTWANDELING 8 NOVEMBER LEENDE
Er verzamelden zich zo’n 25 Vizsla’s, van jong tot oud. Het was een heerlijke wandeling en het weer was
perfect, de honden hebben zich goed vermaakt. Ook kwamen er mensen kijken die geïnteresseerd in een
Vizsla zijn en zij werden volop geïnformeerd over onze ras.
Hierbij een impressie van de wandeling
Wij zijn Steph, Didi en Nura (Vizsla van 10 maanden oud). Voor de eerste keer liepen wij vandaag mee.
Wat een ontzettend mooie beleving. Wat zijn onze honden toch mooi! Ondanks de drukste van jewelste
is het heel leuk om te zien dat Nura telkens ons kwam opzoeken. Gezellige mensen ontmoet en heerlijk
gewandeld. Puur genieten. Tot de volgende keer!
Alvast voor de agenda
De volgende wandelingen staan gepland op:
Zaterdag 9 januari 2016
Zondag 13 maart 2016

Noordwijk aan Zee / Noordwijkerhout
ergens in Friesland

Nadere gegevens volgen via website. Tot de volgende wandeling!
Marjolein Welvaarts • wandelingen@magyar-vizsla.nl
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GEBOORTEBERICHTEN
Op 22 augustus is bij Margriet Pel uit onderstaande combinatie een nestje geboren.
Te weten 6 teefjes en 3 reutjes.
Teef
: Szimat Sasa
NHSBnr. : 2802078
Chipnr.
: 52814000410915
Geboren : 10-07-2010
Vader
: Vorhenyes Vadasz Cantus
Moeder : Bédai Minta
Fokker
: M.A. Pel
HD
: HD A, Botafw 0, Norbergwaarde 38
Exterieur : ZG, U
Werkkwal. : KNJV-C
Eigenaar : M.A. Pel

Reu
: Hanko
NHSBnr. : 2875335
Chipnr.
: 528140000479689
Geboren : 25-03-2012
Vader
: Luppa Vadasz Pandur
Moeder : Szeret Fenna
Fokker
: P. Aversteeg
HD
: HD A, Botafw 0, Norbergwaarde 40
Exterieur : U, U
Werkkwal. : KNJV-B
Eigenaar : M.A. Pel

Op 24 oktober is bij Gert van de Kemp uit onderstaande combinatie een nestje geboren.
Te weten 4 teefjes en 3 reutjes.
Teef
: Vurdy Hárám Bibi v Ittersumhof
NHSBnr. : 2896408
Chipnr.
: 528140000509665
Geboren : 12-09-2012
Vader
: Jowache Mitosz
Moeder : Bibi Egy Mo v Ittersumhof
Fokker
: G. van de Kemp
HD
: HD A, Botafw.0, Nbw 36, onv.aansl.
Exterieur : Uitmuntend, 2 x Reserve CAC.
Werkkwal.: JBT
Eigenaar : G. van de Kemp
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Reu
: Arany Mezô Vino Vermillion
NHSBnr. : 2790779
Chipnr.
: 528140000404084
Geboren : 12-04-2010
Vader
: Hubertus Aussie Edition
Moeder : Arany Mezô Xandra Romy
Fokker
: J.W.M Kors Siegelaar
HD
: HD A, Botafw.0, Nbw 33, onv. aansl.
Exterieur : NL en LU kampioen
Werkkwal. : KNJV B
Eigenaar : M.C.N Kors / M . Kors van Dijkhuizen
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Op 26 oktober is bij Jinke Jonkers Both uit onderstaande combinatie een nestje geboren.
Te weten 5 teefjes en 2 reutjes.
Teef
: Mezöföldi Kajtató Borostyán
NHSBnr. : 2880660
Chipnr.
: 972274000073919
Geboren : 29-04-2011
Vader
: Szélvigyázó-Garabonciás Fürge
Moeder : Mezöföldi Kajtató Aranyos
Fokker
: Szabó Sándor
HD
: HD A, Botafw.0, Nbw 40, onv. aansl.
Exterieur : U, U, Res CAC
Werkkwal.: 2X KNJV B
Eigenaar : Jinke Jonkers Both

Reu
: Amberpoints Onyx
NHSBnr. : 2922053
Chipnr.
: 977200008529733
Geboren : 07-01-2013
Vader
: Quodian’s Xerxes
Moeder : Quodian’s Lana
Fokker
: Freden Marie
HD
: HD A, Botafw.0, Nbw 36, onv. aansl.
Exterieur : Ned Jeugdkampioen, U Res CAC
Werkkwal. : basisdiploma JBT
Eigenaar : H.A.C. Hendriks

Op 28 oktober is bij Heleen de Valk uit onderstaande combinatie een nestje geboren.
Te weten 5 teefjes en 1 reutje.
Teef
: Lekka Hermitage op de Birk
NHSBnr. : 2831003
Chipnr.
: 528140000447439
Geboren : 15-03-2011
Vader
: Ikarus vom Felder Forst
Moeder : Ilonka Hermitage op de Birk
Fokker
: M Kohnen
HD
: HD A, Botafw.0, Nbw 38, onv. aansl.
Exterieur : ZG ZG
Werkkwal. : Eigenaar : Heleen de Valk
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Reu
: Gercei Vadasz Zenith Drago
NHSBnr. : 2826994
Chipnr.
:939000010113199
Geboren : 04-04-2010
Vader
: Gercei Vadasz Zenith Larry
Moeder : Gercei Vadasz Zenith Fanny
Fokker
: A. de Waele
HD
: HD B, Botafw.1, Nbw 20, onv. aansl.
Exterieur : U ZG
Werkkwal. : KNJV B
Eigenaar : B. van Drie
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VAN DE RAAD VAN BEHEER
CAMPAGNE: WAAROM EEN RASHOND MET STAMBOOM?
De Raad van Beheer start in oktober een campagne om de verschillen tussen rashonden met stamboom en
honden zonder stamboom uit te leggen. Bij een uitgebreide test waar meer dan 5.000 respondenten aan
mee deden, is er een campagnebeeld gekozen dat het beste aanspreekt bij de doelgroep.
De campagne heet ‘Zoek de verschillen’. Daarbij benadrukken we de voordelen van de rashond met
stamboom en promoten zo de verantwoord gefokte rashond met stamboom. De campagne start in oktober,
zowel online als in gedrukte media, met de nadruk op promotie binnen de sector. Vanaf 2016 wordt de
campagne verder uitgerold.
Gratis lespakket honden “OMGANGSVORMEN”
Loslopende honden die achter joggers of ruiters aangaan, het is slechts één van de ergernissen die in de
dagelijkse praktijk worden veroorzaakt door hondeneigenaren die ‘niet weten hoe het hoort’. Met het oog
hierop stelt de Hondenbescherming een gratis digitaal lespakket ter beschikking, speciaal voor hondenscholen en -verenigingen.
Iedere hondenbezitter zou er alles aan moeten doen om ervoor te zorgen dat een ander geen last heeft van
zijn hond. De dagelijkse praktijk is helaas anders. Dagelijks zijn er veel grote en kleine frustraties wanneer
hondenbezitters elkaar in de buitenruimte ontmoeten. Om nog maar te zwijgen van ernstige incidenten die
(te) vaak plaatsvinden. Met het gratis lespakket van de Hondenbescherming kan elke school of vereniging
in zijn cursus/lesaanbod aandacht besteden aan ‘hondenomgangsvormen’. Met zowel theorie als praktijkmateriaal. Downloaden van het lespakket kan op www.hondenbescherming.nl/lespakket
Aanpassing REGLEMENT VOOR FOKKERS BWG: 10 maanden wordt 12 maanden
Tijdens de Algemene Vergadering van 20 juni jl. is besloten om het KR gelijk te trekken met het Besluit
houders van dierenwat betreft de periode waarin een teef niet mag worden gedekt. Dit betekent dat een
teef niet mag worden gedekt binnen 12 maanden na de dag van een dekking voor een vorig nest van die
teef. Ook wordt niet meer vanaf de dekking gerekend, maar vanaf de geboorte. Deze aanpassing van het
Basisreglement Welzijn & Gezondheid (BWG) treedt op 1 januari 2016 in werking.
Sinds 1 juli 2014 geldt het nieuwe Besluit houders van dieren. Dit is de opvolger van het Honden- en
kattenbesluit (HKB). Zowel in de oude als in de nieuwe regels staat dat een teef niet mag worden gedekt
binnen 12 maanden na de dag van een dekking voor een vorig nest van die teef. In ons eigen KR (hoofdstuk
VIII, Basisreglement Welzijn en Gezondheid) wordt echter een termijn van 10 maanden gehanteerd. Dit
zorgt voor verwarring en onrust onder de fokkers. Met deze aanpassing hopen we de ontstane verwarring
weg te nemen.
Tegelijk met deze aanpassing van het BWG zal de 24-maandenregel komen te vervallen.
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IN MEMORIAM
Op 20 juli jl. moesten wij na 13 jaar afscheid nemen van onze trouwe viervoeter Gercei Vadasz Erös.
Hij ging de laatste tijd snel achteruit en een gezwel tussen de darmen zorgde ervoor dat we hem moesten
laten inslapen, omdat we merkten dat hij het steeds moeilijker kreeg. Begin juni bemerkten we de eerste
symptomen en de daarop volgende weken waren vol ups en downs. Het was niet gemakkelijk deze beslissing te nemen, maar de wetenschap dat wij in deze 13 jaar alles voor hem gedaan hebben, sterkt ons in
deze moeilijke tijd.
In 2002 kochten wij Erös bij André de Waele in Hongarije. Erös (uitgesproken Erreusch) betekent in het
Hongaars “de sterke” en dat heeft hij bewezen. Hij was onze 4e Vizsla, die steeds gehaald werd uit het
land waar de Vizsla in origine vandaan komt. Van het een kwam deze keer echter het ander en na een
aantal jachtcursussen met de daarbij behorende diploma´s werd overgeschakeld naar een paar tentoonstellingen, waarbij `uitmuntend` zijn scores waren.
Dit laatste was voor Erös echter niet zijn ding, want in het veld lag zijn passie. Voorstaan kon hij op alles
dat naar wild rook. Door zijn talenten en vooral zijn uitstraling kreeg hij zelfs tijdens een tentoonstelling de
kwalificatie van een zeer bekende keurmeester mee als “de Vizsla zoals hij eeuwen geleden in Hongarije
moest hebben rondgelopen”.
Na een paar jaar werd Erös gevraagd voor een 8-tal aantal dekkingen en hierdoor werd hij vader van 56
nakomelingen, geboren uit nesten in Nederland, België en Hongarije. Dat we niet meer uit Erös gehaald
hebben was een bewuste keuze. Het was ónze Vizsla en regelmatig naar het noorden van het land reizen
had niet direct onze voorkeur.
Diverse verzoeken voor een dekking zijn afgewezen, omdat wij van mening waren dat de regels van de
Vizslaclub steeds gerespecteerd dienden te worden en zonder een positief dekadvies of stamboom geen
dekking. Erös was een van de eerste Vizsla’s in Nederland die beschikte over een DNA-certificaat en ik ben
blij dat dit nu een verplichting is.
Vanaf zijn 5e jaar werd Erös mee op jacht genomen en in de loop der jaren werd hij een graag geziene
drijfhond, die vooral door zijn perfecte neus en voorstaan door iedere jager gewaardeerd werd. Wij werden
opgenomen in 3 jachtgroepen, waarbij de jacht van de Brands in het Ransdalerveld zijn voorkeursjachtgebied werd. Hier kon hij zijn kwaliteiten als voorstaande hond volop etaleren.
Zijn tweede jachtgebied waren de Schinvelse Bossen, waarbij hij mede gewaardeerd werd voor zijn voortreffelijke waterwerk. Zelfs op 12-jarige leeftijd haalde hij nog ganzen uit het ijskoude water, daar waar
andere honden de koude schuwden.
Dat een goed afgerichte Vizsla ook op grof wild kan worden ingezet werd duidelijk in zijn 3e Jachtgebied
in Waxweiler (Eifel) bewezen. Zelfs het op afstand voorstaan op een varken behoort tot de mogelijkheden
van de Vizsla, want Erös heeft dat met zijn intelligentie bewezen. Verder werd van uitnodigingen in vele
andere jachtgebieden dankbaar gebruik gemaakt. Na 8 jaar jagen met Erös heb ik ervaren over welke
kwaliteiten een Vizsla in het veld beschikt. Geen enkele hond kan hier aan tippen, want als er een nazoek
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moest worden gedaan, dan was hij de eerste waar een beroep op werd gedaan.
Helaas is Erös er niet meer en we hebben nog steeds geen besluit genomen om een nieuwe aan te kopen,
want enerzijds beseffen wij dat de woorden van André de Waele een waarheid bezitten, want die heeft
altijd tegen ons gezegd dat we nooit meer een 2e Erös zouden krijgen. Anderzijds missen we hem nog
iedere dag zo intens, dat we de herinnering aan Erös willen behouden. Als de komende maanden de
jachten weer van start gaan volgt nog een extra moeilijke periode, want in de jachtgebieden wordt door
de jagers afscheid van Erös genomen met het uitstrooien van zijn as. Dat dit met jachthoorngeschal wordt
ondersteund is natuurlijk een hele eer voor het werk wat hij 8 jaar lang vol passie heeft verricht.
Erös we zullen je missen en altijd in onze herinneringen bewaren.
Wiel Meurs
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INGEZONDEN
TRAININGS- EN WEDSTRIJDEN IN OOSTENRIJK 14-08-2015 / 20-08-2015
Veldwerk: “het spelletje met de wind” wat Joep en ik graag willen leren begrijpen en doen. In maart hebben we voor de eerste keer kennis mogen maken met het veldwerk in Fijnaart. Ook hebben Joep en ik al 1
keer met een jeugdwedstrijd in de Heen mee gedaan. Toen is het veldwerk virus begonnen.
Daar staan we dan op zaterdagochtend na een rit van ongeveer 12 uur en een aantal kilometers voor het
plaatselijke gasthuis in Kroatisch Geresdorf Oostenrijk.
Na een aantal bekenden te hebben begroet, wat luchtige kledij aangetrokken te hebben en de kwartels
zijn ingeladen gaan we in twee groepen op pad naar de oneindige velden. Geen idee wat ons te wachten
staat, maar dat we er zin in hebben is een feit!
Eenmaal aangekomen op de velden en een naderend plaatselijk onweersbuitje te hebben afgewacht gaan
we in twee groepen uiteen. De ene groep met jonge honden en de andere groep met meer ervaren honden.
We gaan 4 dagen trainen op allerlei verschillende velden die we tot onze beschikking hebben.
Wat hebben we daar veel van geleerd. Van een hond die nog niet zo wijd jaagt en huppelend zoekt,
naar een hond die op het eind van de 4 trainingsdagen netjes de gevonden kwartels voorstaat en ze ook
gewoon laat wegvliegen.
Na deze trainingsdagen hebben we 2 dagen wedstrijd gehad. De eerste dag vond ik erg spannend. Eerst
met z’n allen verzamelen zoals elke ochtend bij het gasthuis in Kroatisch Geresdorf daar kregen we de
groepsindeling te horen en werden de keurmeesters voorgesteld.
Daarna in een grote stoet naar het wedstrijdveld toe. Bij het wedstrijdveld aangekomen installeerde
iedereen zich langs de zijlijn om het prachtspel te aanschouwen.
Samen met je maatje deze uitdaging aangaan en gewoon doen is echt een hele mooie ervaring geweest.
Ik was erg zenuwachtig deze dag en rond half 4 was het dan onze beurt. Heb ik alles bij mij? Alarmpistool
geladen (mocht ik hem nodig hebben)? Fluitje mee? Joep had er zin in ik heb de riemafdruk nog in mijn
handpalm staan (bij wijze van).
Dan wordt er gezegd door de keurmeester dat je mag beginnen en dan gaat de adrenaline gieren! Ik heb
heel erg van alles om ons heen genoten maar vooral van Joep. Wat is het mooi om hem aan het werk te
zien en daar geniet ik het meeste van.
De aangewakkerde passie die hij laat zien in het veld is prachtig! En dan.... hij staat voor HELP!! Hand
naar je jaszak blijf nadenken... Joep blijf staan..staan...staan... en ja hoor eenmaal bij de aangewezen plek
te zijn aangekomen zit er een kwarteltje.
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Door de zenuwen vergeet ik bijna wat ik ook alweer moet doen haha. En dan: Joep laat de kwartel los,
kwartel vliegt op en bam ik schiet punt!! Het verdient nog niet echt een schoonheidsprijs, maar daarvoor
zijn we naar Oostenrijk gekomen, om te leren! Dit punt was een ZG kwalificatie waard.
Na de wedstrijd worden we uitgenodigd door de Hongaarse equipe om daar in de jachthut een hapje te
komen eten erg vriendelijk en de soep was heerlijk!
De volgende dag Joep weer ingeschreven en wederom een punt gemaakt. Dit keer was ik niet zo zenuwachtig als de dag hiervoor. De sfeer was erg gezellig en ik heb echt ontzettend genoten.
Na deze wedstrijd de uitslag in het veld te horen gekregen dit punt was goed voor een G kwalificatie hier
stond ik van te kijken ik had hier niet echt op gerekend aangezien Joep gewoon lekker liep te dabberen
door het veld.
Hierna was het alweer tijd om alle spullen in te pakken afscheid te nemen en iedereen te bedanken voor
alle gastvrijheid en de vele leermomenten. Tomtom instellen auto starten en weer op weg naar huis.
Het was een prachtige geweldige uitmuntende fascinerende week en wat hebben we genoten en ontzettend veel geleerd!!
Sanne Vermue en Joep
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VERSLAG GROTE PRIJS JAN COLDEWEY
Jan Coldewey, een van de voorzitters van de continentale staande hondenvereniging, omschreef de ideale
jachthond: „Een hond die voor de jager werkt als staande hond vóór het schot, het geschoten wild zoekt en
vindt na het schot, het spoor volgt bij de nazoek op grofwild en beschikt over een fraai exterieur.” Om de
ontwikkeling van deze ideale hond te stimuleren organiseerde de ‘Continentale’ in 1996 de eerste Grote
Prijs Jan Coldewey (GPJC).
De GPJC is een tweedaagse wedstrijd voor de beste allround continentale staande honden. De wedstrijd
werd tot 2012 eens in de 5 jaar gehouden. Nu streeft men ernaar om de wedstrijd eens in de 3 jaar te organiseren. Met deze intervallen is het, zeg maar, de Olympische spelen voor staande honden in Nederland
geworden.
De wedstrijd bestaat uit 5 onderdelen, een veldwedstrijd, zweetproef, apporteerwedstrijd, KJV-proef en
een exterieurkeuring. De 24 deelnemende honden, 4 groepen van 6, dienen in de verschillende onderdelen
voldoende punten te hebben behaald, alvorens men kan worden uitgenodigd. Net als in 2012 mogen wij:
Csillag en ik weer meedoen. Mijn verwachtingen zijn trouwens minder hoog gespannen dan in 2012. Ik heb
niet de illusie dat we het resultaat van 2012: 1e op het veldwerk en 7e overall zullen evenaren.
Donderdagavond 15 oktober is de loting in de Volksabdij in Ossendrecht, in welke omgeving de wedstrijden altijd gehouden worden. We loten als 5e van de 6 combinaties in groep C.
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Op vrijdagmorgen 16 oktober, na de dierenartskeuring, beginnen we met de zweetproef. Wij worden met
2 groepsgenoten door John Feijen en Rini Kamerling gekeurd. Ingrid de Jong heeft het te volgen spoor
gelegd! Dat moet goed komen. De andere 3 van onze groep worden door Ruud Onderwater en De Vries
gekeurd. Csillag begint goed met het volgen van het spoor, maar na zo’n 125 meter trekt hij resoluut naar
links, en blijft even voor(!?)staan, waarop een fazant, meen ik, opvloog. Volgens Ingrid is het een houtsnip.
Gezien het karakter van Csillag krijg ik hem daar niet meer weg en helemaal niet meer op het spoor, de
houtsnip is veel interessanter dan een zweetspoor. Gelukkig vindt Bertwin Elshof met zijn draadhaar Kyra
even later op een ander spoor het stuk wel.
‘s Middags komt voor onze groep het veldwerk aan bod. We rijden in colonne naar de locatie. In de morgen
zijn daar 2 kwalificaties gevallen, de rest van de ochtengroep had geen wild. Niet gunstig dus. Maar... in
ons eerste veld stikt het van de fazanten. Nog voordat er een hond los is springen er al 3 a 4 fazanten.
Het lijkt alsof alle fazanten van Ossendrecht in dit veld zitten. Zelfs zo veel dat geen enkele hond het voor
elkaar krijgt er één vast te zetten. Te veel geur, te veel wild, te veel spanning, te veel emotie! Na zo’n 30
fazanten geteld te hebben mag Csillag het aan het einde van het veld proberen. Hij loopt goed, maakt
halverwege zijn loop een karig puntje... zo karig dat ik niet schiet. Er komt nog wel een kans denk ik, maar
helaas... nu zijn de fazanten op. Had maar geschoten, verwijt ik mezelf.
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‘s Avonds is de exterieurkeuring met als keurmeester mevrouw Lochs-Romans. Omdat we mooi op tijd
zijn begint deze al voor het diner met de langharen en de draadharen. Na het diner zijn de Weimaraners,
de Heidewachtels, de Vizsla en de Breton aan de beurt. Elke voorjager krijgt van zijn hond een uitgebreid
verslag. Ook legt ze duidelijk uit wat de verschillen tussen de verschillende rassen en variëteiten zijn. Zeer
leerzaam.
Zaterdag 17 oktober, de tweede wedstrijddag. Onze groep staat ingeroosterd voor de KJV-proef. In één
morgen wordt een complete proef afgewerkt, waarbij iedereen alle onderdelen doet, inclusief dirigeren en
sleep. We krijgen de indeling wie er met welke proef begint en in tweetallen zoeken wij de betreffende
locatie op. Wij starten met ‘over water’, ‘markeren’ en ‘uit water’ bij Rens Joosen. Daarna ‘het volgen’ en
‘vooruitsturen’ bij Walter Klijssen en als laatste ‘verloren zoek’, ‘kort apport’ en ‘afliggen’ bij Piet Remijnse.
Dan volgt voor de hele groep het dirigeren. Csillag mag, na het stoppunt, door naar de duif, maar heeft
teveel commando’s nodig om daar te komen, helaas. De sleep gaat daarna wel weer helemaal zoals het
hoort.
‘s Middags is de apporteerwedstrijd voor onze groep gekeurd door Cor Woets en Dick Heymans. Het is een
discipline waar Csillag en ik eigenlijk niets te zoeken hebben. Csillag kan meestal de druk niet aan als hij
lang moet wachten, en al helemaal niet als er allerlei honden het veld in mogen en hij niet. Ik trek mij dan
ook direct terug bij het eerste piepje van Csillag. Een ‘retiré (ret)’ vind ik minder erg dan een ‘insuffisant
(ins)’. We mogen de rest van de wedstrijd als drijver fungeren waarbij Csillag met veel passie het veld
doorzoekt en verschillende fazanten voorstaat en doet opgaan. Meestal zijn dat hennen, die niet geschoten
worden, maar aan het einde van de dag worden er in onze groep toch twee langharen gekwalificeerd. Wat
een rust zit er in die twee honden...!
‘s Avonds is er tijdens het diner de prijsuitreiking.
Als eerste is geëindigd Ludo van Gool met Langhaar lndra van de Osbroekhoeve.
Tweede wordt: Joep Rooijakkers met de Epagneul Breton De Winde’s Edeux
De derde plaats is voor: Dio van Bragt met Langhaar Aika van de Kastanjelaan
De winnaars van de 5 afzonderlijke disciplines:
Veldwedstrijd: Jeanette Aukes met Draadhaar Teun (1ZG).
Apporteerwedstrijd: Aart Mosterd met langhaar Milo van Mosmalen (1ZG)
Zweetproef: Fred van Marion met Weimaraner Meander Gotta Love Ya (CACT)
KJV-proef: Ad van Rooijen met langhaar Chico van Mosmalen (A96)
Exterieur: Marjo Hagoort met Heidewachtel Larcchan vom Forstweg (99/100)
Wij eindigen als combinatie op de 20e plaats, niet hoog, maar ik kijk tevreden terug op deze wedstrijd.
Csillag met een leeftijd van 8 jaar, die als 20e staande hond eindigt... ik ben trots. Al met al kijk ik terug op
twee geweldige dagen. Ik raad iedereen aan om, als je in de gelegenheid bent, aan de Coldewey mee te
doen. Het zijn intensieve dagen, maar absoluut dagen met een gouden rand!
Herman Obbink
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LEDENMUTATIES
Nieuwe leden per augustus 2015
Aubel, van		
Berg, van den
Berg-Solinge, van
Boom		
Borsboom		
Clements		
Dijken, van
Dortmondt, van
Fegatilli		
Frahm		
Frobel-Cikulis
Haverkamp
Kremer		
Stroot		
Pom		
Thoven		
Walle, van de
Warrens		
Weg, van der
Wetzels		
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M.
F.
A.
F.
M.
B.
G.
P.
E.
A.
P.
L.
P.
B.
W.
I.
A.
M.
B.
R.

Kapellen
Veere
Zeist
Oosterbeek
Nunspeet
Oud-Alblas
Eindhoven
Hoorn
Hulst
Amsterdam
Bad Bodenteich (D)
Deventer
Markelo
Denekamp
Amsterdam
Huissen
Vlissingen
Hulst
St. Jacobiparochie
Sittard
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Cavom is de volledige
en hoogwaardige maaltijd
voor uw hond.
Cavom bevat alle essentiële
voedingsstoffen in de juiste
verhouding.

de natuurlijke
voeding

Cavom is voordelig
in gebruik, door de hoge
energiewaarde en de lichte
verteerbaarheid.
Voor specifieke vragen over
Cavom kunt u altijd contact
met ons opnemen.

Netto ter beschikking
(M.E.) ± 4200 Kcal/kg

Cavom daar draait een gezond hondenleven om
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