Werkstandaard
Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden
“Vizsla”

Voor de rassen:

Hongaarse Staande Vizsla Korthaar
Hongaarse Staande Vizsla Draadhaar

WERKSTANDAARD HONGAARSE STAANDE HONDEN “VIZSLA KORTHAAR EN VIZSLA DRAADHAAR”
Algemene verschijning
Korthaar: Middelgrote, elegante jachthond met edel voorkomen en met een korte tarwe gele of
verschillende nuances van lichtbruine vacht. De eerder lichte, droge, atletische bouw weerspiegelt
harmonie van schoonheid en kracht.
Draadhaar: Een levendige tarwegele of lichtbruine, droge en atletische jachthond, waarvan de
lichaamsbouw robuster is als die van de kortharige Hongaarse staande hond. Zijn verschijning is het
spiegelbeeld van een hond die bruikbaar is voor elk doel, eigen aan de voorstaande hond en toont
uithoudingsvermogen, capaciteit en bescheidenheid.
De Galop:
Tijdens het zoeken in het veld een ruime, gelijkmatige en volhardende galop. De galop is soepel,
harmonieus en in balans. De rug is vast en de bovenbelijning blijft horizontaal, met soms een lichte
beweging van de achterhand in hogere begroeiing. De hond werkt zichtbaar op volle snelheid, naar
gelang zijn bouw. Vanwege zijn iets zwaardere bouw is de Vizsla Draadhaar iets langzamer dan de
korthaar.
Kophouding:
De Vizsla draagt zijn hoofd in de natuurlijke opgaande lijn van zijn rug, schoft en hals. Afhankelijk van
het veld en de weersomstandigheden kan de kophouding hoger of lager zijn. Onder moeilijke
omstandigheden zijn korte controles van grondverwaaiing toegestaan.
Zoekpatroon:
De Vizsla neemt terrein, zoekt dat op intelligente en methodische wijze af, onafhankelijk, maar in
contact met de voorjager. Verwaaiing wordt kort geverifieerd om daarna vlot het parcours te
hervatten. De breedte van het zoekpatroon wordt aangepast aan het veld en de begroeiing.
Voorstaan:
De Vizsla moet bij verwaaiing en snelle verificatie daarvan met voldoende autoriteit het wild
voorstaan en fixeren. Het hoofd onbeweeglijk in de richting van de verwaaiing, de staart stil in het
verlengde van de rug. Op initiatief van de voorjager moet de hond zelfverzekerd couleren.
Apport:
Het apport moet natuurlijk en effectief zijn met een zachte bek zowel te land als uit het water.
Exterieur:
De Vizsla behoort in het rechthoek model te staan, waarbij de lengte van de rug iets langer is dan de
schofthoogte oftewel licht gestrekt. Dit verschil met veel andere Staande Honden rassen die in het
vierkant model staan is vooral goed te zien in de galop. De rug is recht en de bovenbelijning is
horizontaal.
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Ter verduidelijking van bovenstaande werkstandaard is onderstaande tekst bijgevoegd.
Onderstaande tekst is met toestemming overgenomen uit de lezing die hoofdkeurmeester Dr.
Marianne Gyárfás gaf naar aanleiding van de twintigste CACIT Magyar Vizsla European Cup in 2018,
onder auspiciën van de Magyar Vizsla Klub Egyesület, Hongarije.
De Vizsla is een all-round jachthond, die de jager bij kan staan in alle vormen van de jacht in diverse
terreinen, van veldwerk en waterwerk tot zweetwerk in bospercelen. In Hongarije willen we deze
veelzijdigheid behouden. Het belangrijkste werk van de Vizsla is het veldwerk. Andere rassen kunnen
ook een spoor uitwerken, maar het zoeken van wild in een veld, op volle snelheid, zo efficiënt
mogelijk, met de neus in de wind, gefocust op alleen de geuren, wild vinden, voorstaan en fixeren,
dat is wat alleen een staande jachthond kan doen! Ook heel belangrijk is dat de meeste van deze
eigenschappen erfelijk zijn, zoals de neus, de stijl van zoeken, de interesse in het wild, etc.
Verwacht nooit hetzelfde werk van de Vizsla als van een Pointer. De Vizsla is een allrounder en geen
expert zoals de Pointer. De Vizsla behoort in alles ‘Moderate’ te zijn, dus gematigd in bouw, in
breedte van zoekpatroon, in snelheid en in kophouding. Als een Vizsla rent als een Pointer of een
Duitse Staander is dat een fout en moet dit niet als een pluspunt worden gezien. Het werk van deze
rassen is anders omdat hun bouw en temperament anders is. Als we deze twee veranderen,
verandert het werk van de hond ook en verliezen we de Vizsla zoals we die graag zien in Hongarije.
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