
Vizsladag 

Datum: 26 mei 2018. 

Keurmeester: dhr Gerard Mensink 

 

2: Fajtizsta Zhenyi, NHSB 3065284, G: 01-12-2016, F: M. Louwers, V: Csipkéskúti Bravúr, M: Cáczi 

Vitéz Julsca, Eig: W. den Boer. 

1, 5 jaar. Zeer goed ras en geslachtstype. Mannelijk hoofd. Goede schedel. Tikkeltje groot oor. Goed 

oog, scharend gebit. Goede hals. Korte rug en lendenpartij. Hellend bekken. Staart van goede lengte. 

Goede voorborst. Goed gewelfde en diepe ribkorf. Voldoende gehoekt voor en achter. Goed bone. 

Geveerde pols, goede voet. Goede vachtstructuur, nog acceptabele kleur. Met enige moeite laat hij 

zien dat hij goed kan gaan, voldoende stuwing. Toont goed temperament.  

UITMUNTEND. 

3: Fajtiszta Xandro András, NHSB 3051930,G: 23-07-2016, F: M. Louwers, V: Otiska Ledo, M: Váxzi 

Vitéz Halle, Eig: MC Oudshoorn. 

2 jaar, zeer goed ras- en geslachtstype. Mannelijk hoofd, goed oor, scharend gebit, oog zou wat 

donkerder mogen. Voldoende hals, goede rug. Licht hellend bekken, staart van goede lengte, laatste 

wervel vd staart vertoont knobbel en staat scheef (trauma). Goede voorborst, goed gewelfde en diepe 

ribkorf. Goede hoekingen, voor – en achterhand. Pezige benen. Geveerde pols, goede voet. Goede 

vachtstructuur en kleur. Gaat met goede stuwing. Grijpt voor voldoende uit. Goed ringgedrag. Zeer 

goed totaalbeeld, helaas door het puntje van de staart een Goed. 

GOED. 

4: Voros Vadasz Harald Blatand, NHSB 3082905, G: 11-05-2017, F: Pallesen, V: Dollar Vives 

Bohemia, M: Quodian’s Levanne, Eig: M. Jaarsveld. 

1 jaar, goed ras en geslachtstype, mannelijk hoofd. Tikkeltje zwaar in schedel, voorsnuit is wat kort in 

verhouding, goed oor, scharend gebit, voldoende gepigmenteerd oog. Voldoende hals, sterke rug, 

goede lendenpartij, licht hellend bekken met staart van goede lengte. Voorborst is voelbaar, goed 

gewelfde en diepe ribkorf. Zag schouderblad graag wat schuiner, goed liggende opperarm. Goed 

gehoekte achterhand, sterk bone, geveerde pols. Goede voeten. Goede vachtstructuur, goede kleur. 

Gaat met achter met goede stuwing, grijpt oor onvoldoende uit. Gedraagt zich prima in de ring 

GOED 

 

6: Quirita vd Verre Hoeve, NHSB 3096077, G: 12-09-2017, F: M. Verhoeven, V: Eszer Orban, M: 

Cleo vd Verre Hoeve, Eig: M. Rutten. 

8,5 mnd, zeer goed ras en geslachtstype, vrouwelijk hoofd met super expressie. Goed oor en gebit, 

goede hals en rugbelijning. Licht hellend bekken, staart van goede lengte, voorborst voelbaar. Voor 

leeftijd prima gewelfde en diepe borstkorf, voldoende hoeking voor, goed gehoekt achter. Passend 

bone, geveerde pols, goede voeten. Goede vachtstructuur met de kleur van rijp graan. Gaat met 

goede stuwing, grijpt voor voldoende uit. Toont voldoende temperament. 

VEEL BELOVEND. 

7: CrimsonSky’s Hunter, NHSB 3103726, G: 18-07-2017, F: P &M Spurgeon, V: Crimson’s Double 

Twenty Gauge, M: Barben’s Daisy Chain, Eig: H. Obbink 

Fijngebouwde reu van 10 mnd, mannelijk hoofd, goed oor, oog en gebit. Goede halslengte. Rug 

vertoont nu nog wat dip, goede lendenen. Licht hellend bekken, gecoupeerde staart, import Amerika. 

Voorborst is voelbaar, voor leeftijd goed gewelfde en diepe borstkast. Net voldoende gehoekte 

voorhand, goed gehoekte achterhand, pezige benen, geveerde pols, goede voeten. In aanleg goede 

vacht en kleur. Gangwerk; nog zeer jeugdig, wel voldoende stuwing uit de achterhand, maar heeft 

ringtraining nodig. 

ZEER GOED. 



8: Vadasz Vizsla Fenne, NHSB 3065936, G: 05-12-2016, F: PWM Opheij, V:Your Choice Cozy 

Toowomba, M: Wenter’s Devai Csipke, Eig: R.Polmans 

1,5 jaar, vrouwelijke verschijning, vrouwelijk hoofd is evenredig in voorsnuit en schedel. Lieve 

expressie, goed oor en gebit. Goede schouderlengte. Overbouwde bovenbelijning, voorborst matig, 

gewelfde ribkorf, wel voldoende diepte. Zag de lendenpartij graag wat korter. Kort hellend bekken. 

Staart van goede lengte. Goede liggend schouderblad. Goed liggend opperarm. Zag achter graag 

meer kniehoeking. Goed bone, wat sterk geveerde pols. Goede voeten. In aanleg goede vacht, maar 

moet niet donkerder aan kleur worden. Gaat met goede stuwing, grijpt oor goed uit, maar toont zowel 

in gangen als in stand overbouwd. Toont prima karakter. 

GOED. 

9: Habibi Büszkeségünk, NHSB 3036952   G: 19-03-2016, F: S. Jacobs, V: Hágar v.d Verre Hoeve, 

M:  Elven de la Fontaine la Presle, Eig: Cindy Quaden-Debruijn 

2 jaar, vrolijke verschijning, goed rastype, tikkeltje quadratisch, vrouwelijk hoofd. Goed oor, oog en 

gebit. Wat kort lijkende hals, die wat droger zou mogen zijn. Sterke rug, matig hellend bekken. Staart 

van goede lengte. Voorborst voelbaar, goed gewelfde en diepe ribkorf, sterke maar korte lendenpartij. 

Matig gehoekt voor, goed gehoekt achter, goed bone. Wat sterk geveerde pols, goede voeten, in 

aanleg goede vacht en kleur. Gaat achter met voldoende stuwing, zou voor beter mogen uitgrijpen. 

Toont een superkarakter. 

GOED. 

11. Rhavi, NHSB 3103210, G: 27-04-2017, F: PA Wellstead, V: Quodian’s Rembrandt, M: Ragnolds 

First Impression, Eig: A. van Santen. 

13 mnd, gestrekte reu, mannelijk hoofd, goede schedel en voorsnuit. Goed gepigmenteerd oog, goed 

oor en gebit. Voldoende hals, goede rug, zag lendenpartij graag iets korter, sterk hellend bekken. 

Staart van goede lengte, voorborst is voelbaar. Goed gewelfde en diepe ribkorf. Matig gehoekt voor 

en achter. Goed bone, geveerde pols, goede voet. In aanleg goede vacht. De kleur is rood. Gaat met 

goede stuwing, grijpt voor goed uit. Toont prima karakter en temperament. 

GOED. 

12: Elek Strong Gold, NHSB 3008277, F: M. Boon, V: Otiska Ledo, M: Sugar Lilla Hungary, Eig: R. 

Dijkstra. 

3 jaar, zeer goed ras en geslachtstype. Mannelijk hoof, goed oor, oog en gebit. Voldoende hals, rechte 

rug, licht hellend bekken. Staart van goede lengte. Goede voorborst. Goed gewelfde en diepe ribkorf. 

Wat beladen schouderbladen, matig gehoekt voor, voldoende gehoekt achter. Draait hakken naar 

binnen. In aanleg goede vacht, maar de kleur mag niet donkerder. Gaangwerk constructie getrouw, 

wel voldoende stuwing uit de achterhand. Toont prima karakter. Omwege het totaalbeeld: zeer goed. 

ZEER GOED. 

13: Quodian’s Kookai, NHSB 3051793, G: 17-03-2016, F: LH van Essen, V: Csovarberki Ujonc, M: 

Vizcaya’s Song Sung Blue, Eig: M. Dijkstra-Baan. 

22 mnd, zeer goed ras- en geslachtstype. Vrouwelijk hoofd, prima expressie, kan oor goed dragen. 

Scharend gebit, voldoende hals, bovenbelijning mag iets strakker. Goede lendenen, licht hellend 

bekken. Staart van goede lengte. Voorborst voelbaar. Voor leeftijd prima gewelfde en diepe borstkorf, 

goed liggend schouderblad, opperarm zou wat schuiner mogen liggen  Goed gehoekte achterhand. 

Goed bone, goed geveerde pols, goede voeten, goede vachtstructuur en kleur. Laat een super 

stuwend gangwerk zien, grijpt voor goed uit. Toont prima karakter. 

UITMUNTEND. 

14: Maggie, NHSB 3013302, G: 30-06-2015, F:  J. Vreugdenhil, V: Joeri vd Achthoevenslag, M: Yara, 

Eig: M. van Viersen. 

Bijna 3 jaar. Zeer goed ras en geslachtstype. Vrouwelijk hoofd, prima expressie. Goed oor en gebit. 

Goede hals, rechte rug, goede lendenpartij. Matig hellend bekken staart van goede lengte. Goede 

voorborst, goede gewelfde en diepe ribkorf. Matig gehoekt voor, goed gehoekt achter. Goed bone, 

geveerde pols, goede voeten. Met een kilootje minder zou dat het totaalbeeld positief beïnvloeden. 



Goede vacht en kleur. Kan door rugtrauma niet het juiste gangwerklaten zien. Toont een prima 

karakter en temperament. Door rugtrauma vandaag helaas geen kwalificatie. 

GEEN KWALIFICATIE. 

15: Szervusz Delta, NHSB 3061965, G: 28-10-2016, F: MMG van Rozendaal, V: Elpdu Clos Saint 

Honere, M: Bella Rossie Buona Casa, Eig: M. van Rozendaal. 

Licht gestrekte dame van zeer goed ras en geslachtstype. Vrouwelijk hoofd met de juiste verhouding 

schedel-voorsnuit. Goed oog, oor en gebit. Goede hals en rugbelijning. Lendenpartij zou iets korter 

mogen. Licht hellend bekken en staart van goede lengte. Duidelijke voorborst. Goed gewelfde en 

diepe ribkorf. Zag borstbeen graag iets langer. Goed gehoekt voor en achter. Goed bone geveerde 

pols, goede voet. Acceptabele kleur. Gaat met goede pas, grijpt voor goed uit. Toont goed 

temperament. 

UITMUNTEND. 

 

16: Zayla, NHSB 2962201, G: 15-04-2014, F: MJGM van Gansewinkel, V: Alfa Pogo Joey, M: Eleven-

Vidam’s Ostzi, Eig: T ten Haagen-Buunk. 

4 jaar, zeer goed ras en geslachtstype. Vrolijk hoofd. Goed oog, oor en gebit. Goede hals-rugbelijning. 

Goed liggend bekken. Staart van goede lengte. Voorborst voelbaar. Voldoende gewelfde en diepe 

ribkorf. Goed liggend schouderblad. Vold gehoekte achterhand. Matig verende pols. Passend bone. 

Goede voet. In aanleg goede vacht en kleur incl witte borstvlek. Gangwerk: achter goede stuwing, zou 

voor  beter moeten uitgrijpen. Toont een prima karakter. 

UITMUNTEND. 

17:Eleven-Vidam’s Zita, NHSB 2549139. G: 18-06-2011, F: L. Bakker. V: Szarvas, M: Nev Assony’s 

Vita, Eig: C. Hogeweg. 

6 jaar, zeer goed ras en geslachtstype. Vrouwelijk hoofd. Goed oor, oog en gebit. Goede hals-

rugbelijning. Kort hellend bekken. Goede voorborst. Goede ribwelving en borstdiepte. Goed 

doorgeribt. Voldoende gehoekte voorhand. Goed gehoekte achterhand. Goed bone. Goed geveerde 

pols. Goede voet. In aanleg goede vacht en kleur. Gaat met goede stuwing. Grijpt voor goed uit. Toont 

prima karakter. 

UITMUNTEND. 

19: Szep: NHSB 2913036, G: 08-02-2013, F: T. Arends, V: Jowace Mitosz, M: Panna, Eig: TA 
Arends-Russchen. 
5 jaar,zeer goed ras en geslachtstype. Vrouwelijk hoofd, kan oor goed dragen. Donker oog. Scharend 
gebit. Goede hals-rugbelijning. Hellend bekken. Staart van goede lengte. Goede voorborst. Voldoende 
gewelfde en diepe ribkorf. Evenredige hoekingen in voor- en achterhand. Goede benen. Geveerde 
pols. Goede voet. In aanleg goede vacht. Mag absoluut niet donkerder worden. Gaat met goede 
gangen en goede stuwing. Toont een super karakter. 

ZEER GOED. 

23: Agi, NHSB 3073130, G: 19-02-2017, F: I. Bos, V: Fajtiszta Frodo. M: Arany Mezo Alexia, Eig: M. 
van der Veer. 
15 mnd. Flinke dame, waarvan het hoofd meer geslachtstype zou mogen uitdrukken. Goed oor, 
scharend gebit. Vold gepigmenteerd oog. Toont wat veel lip en de oogleden zouden beter aangsloten 
mogen zijn. Goede hals-rugbelijning. Licht hellend bekken. Staart van goede lengte. Voelbare 
voorborst. Voor leeftijd goed ontwikkelde ribkorf en borstdiepte. Matig doch evenredig gehoekt. Goed 
bonen. Wat sterk geveerde pols. Goede voeten. In aanleg goede vacht, kleur moet niet donkerder. 
Gaat met goede stuwing, grijpt voor goed uit. Omwege het totaalbeeld en leeftijd nu nog een zeer 
goed. 

ZEER GOED. 

26: Eléven-Vidám’s Aliz, NHSB 3110168, G: 28-01-2018, F: LM Bakker, V: Baru vom Schimberg, M: 
Eléven’s-Vidám’s Juli, Eig: A. van der Kooij. 
4 mnd, vrouwelijk hoofd, goede verhouding voorsnuit-schedel. Goed oog oor en gebit. Voldoende hals 
en rugbelijning. Licht hellend bekken. Staart van goede lengte. Duidelijke voorborst. Goed gewelfde 



en diepe ribkorf voor leeftijd. Toont goede hoekingen in voor en achterhand. Prima bone, geveerde 
pols, goede voeten, goede vachtstructuur. Kleur is acceptabel. Laat een goede stuwing zien en goed 
temperament. 

VEEL BELOVEND. 

27: Fajtiszta Tuske, NHSB 29713170, G: 23-06-2015, F: M. Louwers, V: Otiska Ledo M: Luppa-
Vadasz Pajkos, Eig: B. Corver. 
Bijna 3 jaar, zeer goed ras en geslachtstype. Vrouwelijk hoofd met prima expressie.. goed oor en 
gebit. Goede hals en rugbelijning. Licht hellend bekken. Staart van goede lengte. Duidelijke voorborst, 
goed gewelfde en diepe ribkorf, die prima is opgeribt. Voldoende gehoekt voor. Goed gehoekt achter. 
Passend bone. Licht geveerde pols. Goede voeten. In aanleg goede vachtstructuur en kleur. Gaat met 
voldoende stuwing. Toont een prima karakter. 

UITMUNTEND. 

28: Eléven-Vidám’s Avar, NHSB 3110163, F: L. Bakker, V: Baru vom Schimberg, M: Eléven Vidám’s 
Juli, Eig. P. Catteeuw. 
4 maanden, flinke pup, mannelijk hoofdje, goed oor, goed gepigmenteerd oog, scharend gebit. Goede 
voorborst, sterk gewelfde ribkorf. Toont goede hoekingen in voor- en achterhand. Goed geplaatst en 
gedragen staart. Prima bone, verende polsen. Goede voeten. In aanleg goede vacht. Gangwerk nog 
zeer jeugdig. Benodigd nog veel ringtraining. Veel temperament. 

VEEL BELOVEND. 

0: Vadászpajtás Sárga-Ctyrka, NHSB 3053611, G: 11-08-2016, F: H. Ruys, V: Karaszy Puszta, M: 

Bereta Danitty, Eig: JM Rog. 

21 maanden, zeer goed ras en geslachtstype. Mannelijk hoofd, tikkeltje laag geplaatst oor. Goed oog, 

scharend gebit. Voldoende hals, rechte rug. Goed liggend bekken. Staart van goede lengte. Goede 

voorborst, borstdiepte en ribwelving. Vold gehoekt voor. Goed gehoekt achter. Goed bone. Verende 

pols. Goede voet. In aanleg goede vacht. Helaas is de vacht te donker tot bijna rood. Gaat met goede 

stuwing. Grijpt voor goed uit. Toont een prima temperament vanwege de kleur een goed. 

GOED. 

 
 


