
BESTUURSVERSLAG NVHSH ‘VIZSLA’ 2018 
 

 
 
Voor je ligt het bestuursverslag van de Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden 
´Vizsla´ 2018. Dit jaar één bestuursverslag in plaats van meerdere losse jaarverslagen.  Omdat we met 
onze tijd meegaan: de Raad van Beheer noemt het tegenwoordig ook zo en dus wilden wij niet 
achterblijven. Maar vooral omdat we daarmee laten zien dat we geen verzameling losse clubjes zijn, 
die ieder hun eigen koers varen, maar één vereniging met één beleid, waar we samen vorm aan 
geven. 
 
 
 
ALGEMEEN 
 
Ledenverklaring 
    Leden   Gezinsleden  Ereleden  Totaal 
Ledensaldo per 01-01-2018 585  37   4   626 
Nieuwe leden    56  1  0  57 
Opgezegd/Geschrapt   69  4  0  -73 
Ledensaldo per 31-12-2018 572  34   4   610 
 
In 2018 zijn er 56 nieuwe leden/gezinsleden bijgekomen en hebben we 52 opzeggingen ontvangen. 
Ook werden 19 leden afgevoerd wegens het niet betalen van de contributie. Daarnaast werden twee 
namen doorgehaald, omdat deze leden zich twee keer hadden ingeschreven. De Nederlandse 
Vereniging van Hongaarse Staande Honden ´Vizsla´ heeft per 31 december 2018 een totaal van 610 
leden, inclusief 4 ereleden en 34 gezinsleden. Een aantal redenen om op te zeggen was dat de 
vereniging geen meerwaarde biedt, ook hebben leden opgezegd vanwege het overlijden van hun 
Vizsla. 
 
Bestuur 
Het bestuur werd tot 2 september gevormd door Herman Obbink (voorzitter), Peggy van den 
Crommenacker, Brigitte van Erkelens, Monique van Rozendaal, Yvette Hoorman en René van 
Bokhoven. Op 2 september is  Peggy van den Crommenacker  verkozen tot voorzitter en zijn Joke 
Nijhuis en Michiel de Vries tot het bestuur toegetreden.  
Het bestuur vergaderde 4 keer, belegde een Algemene Ledenvergadering in mei en een Bijzondere 
Algemene Ledenvergadering in september en hield een ‘startbijeenkomst’ in september. 
 
Jaarprijzen 
In de Algemene Ledenvergadering van mei 2018 is een voorstel voor aanpassing van de regels 
goedgekeurd. Er zijn nu aparte prijzen beschikbaar voor Vizsla’s Draadhaar en Vizsla’s Korthaar. Dit 
past naar ons inzien beter bij het feit dat we een rasvereniging zijn voor twee rassen. Deze nieuwe 
regels worden toegepast op de jaarprijzen 2018. De jeugdleeftijd werd gewijzigd naar 30 maanden in 
lijn met het landelijk veldwerkreglement.  
 
Trouwe leden 
In mei werd voor het eerst uitvoering gegeven aan het nieuwe ‘Trouwe Leden’ beleid. In totaal 147 
leden werden verrast met een kaartje of een bloemetje, afhankelijk van het aantal jaren 
lidmaatschap. In de begeleidende tekst werden de Vizsladag en de ledenvergadering extra onder de 
aandacht gebracht. 
 



 
Bijzondere Ledenvergadering 
Op de BALV van 2 september hebben we afscheid genomen van Herman Obbink als voorzitter. 
Herman werd door de aanwezige leden en het nieuw aangetreden bestuur bedankt voor zijn inzet 
met een spontaan applaus. Zijn afscheidscadeau hield hij tegoed en heeft hij inmiddels op het 
vrijwilligersfeestje van 2019 overhandigd gekregen. 
 
Beleid 
In de startbijeenkomst van het nieuwe bestuur op 8 september zijn de 4 beleidslijnen bepaald waar 
het bestuur zich op wil richten: 

1. Podium bieden voor bijzondere prestaties 
2. Voorlichting 
3. Betrekken van de leden 
4. Aandacht voor topsport en breedtesport. 

De beleidslijnen bieden het bestuur focus en een houvast bij het beoordelen van beleidsvoorstellen 
en plannen voor activiteiten. In 2019 hopen we samen met vrijwilligers en andere leden invulling te 
geven aan dit 4-sporen beleid. 
 
Structuur 
Er is in 2018 door het nieuwe bestuur een nieuwe, overzichtelijke structuur geïntroduceerd, met 6 
commissies en per commissie een aantal werkgroepen. De keuze voor deze 6 commissies is 
gebaseerd op het belang dat het bestuur hecht aan deze 6 onderdelen van het verenigingswerk. Per 
commissie is 1 bestuurslid verantwoordelijk voor de communicatie met en het aansturen van de 
werkgroepen. 

- De commissie Fokkerij en gezondheid (Peggy) met de werkgroepen: 
o Foktoetsing en -informatie 
o Pup-en Rasinformatie 
o Jacht Basis Test 

- De commissie Veldwerk (Monique) met de werkgroepen: 
o Wedstrijden en trainingen 
o Europacup 

- De commissie Apporteer- en Zweetwerk (Michiel) met de werkgroepen: 
o Apporteerwerk 
o Zweetwerk 

- De commissie Exterieur (Joke) met de werkgroepen: 
o Kampioens Club Match 
o Rasexamen 
o Tentoonstellingsuitslagen 

- De commissie Evenementen (Brigitte) met de werkgroepen: 
o Vizsladag 
o Wandelingen 

- De commissie Media (Yvette) met de werkgroepen: 
o Vizsla Varia 
o Website 
o Sponsoring en advertenties 

 
In de laatste Varia van 2018 werd een oproep gedaan aan de leden om zich aan te melden voor een 
taak binnen een van de werkgroepen. We kunnen melden dat daarop meerdere leden hebben 
gereageerd. Waarvoor dank! Hun namen zullen in de Varia’s van 2019 bij het overzicht van 
werkgroepen te vinden zijn! 
 
 



 
Erespelden 
2020 wordt een jubileumjaar. We vieren dan ons 45 jarig bestaan. We willen daar graag een extra 
feestelijk tintje aan geven door 1 of meer leden voor te dragen voor een van de erespelden die 
jaarlijks door de Raad van Beheer worden uitgereikt. Daarom doen we in dit bestuursverslag alvast 
een oproep: Weet jij iemand die zo’n speld dik verdient en wil je dat het bestuur hem of haar 
voordraagt? Laat het ons weten en stuur een mail aan secretaris@magyar-vizsla.nl.  
 
 
 
FINANCIEN 
 
Konden we de afgelopen jaren steeds positieve resultaten van de jaarrekeningen melden, het jaar 
2018 wordt afgesloten met een tekort van € 736,=. In vergelijking met de begroting voor 2018, 
waarin een overschot werd geraamd van € 500,=, hebben zich in de werkelijke exploitatie per saldo 
nadelige afwijkingen voorgedaan tot een bedrag van ruim € 1.200,=. 
Van de jaarrekening 2018 zijn de cijfers op hoofdlijnen: 
       Begroting Werkelijk 
Kosten bestuur en verenigingsblad   € 14.550 € 15.747 
Kosten activiteiten en evenementen   € 15.250 € 14.310 
Totaal van de lasten     € 29.800 € 30.057 
Inkomsten uit contributie    € 16.500 € 17.265 
Inkomsten uit activiteiten en evenementen  € 13.800 € 12.056 
Totaal van de baten     € 30.300 € 29.321 
Resultaat      €      500        -/- €      736 
 
We zien dat de ontvangen contributies hoger zijn dan begroot, maar ook de kosten van bestuur en 
het verenigingsblad zijn hoger dan geraamd in de begroting. Per saldo doet zich ten opzichte van de 
begroting een nadeel voor van € 500,=. Dit nadeel is in hoofdzaak ontstaan door hogere kosten van 
vergaderingen door bestuur en commissies. De bestuurs- en voorzitterswisseling heeft tot extra 
vergaderingen geleid, maar ook hecht het bestuur eraan elkaar wat meer in persoon te ontmoeten 
en het contact met de werkgroepen frequenter te onderhouden. In de begroting 2019 is dan ook een 
hoger budget geraamd voor vergaderingen en bijeenkomsten. 
De kosten van activiteiten zijn weliswaar lager dan begroot, maar de inkomsten die daar tegenover 
staan zijn nog meer lager. Zo is een nadelig resultaat ten opzichte van de begroting ontstaan van € 
700,= door minder deelnemers dan verwacht aan de Jacht Basis Test, de Vizsladag en de Kampioens 
Club Match. Het bestuur gaat er in 2019 extra op inzetten deze activiteiten onder de leden te 
promoten. 
 
Door het tekort over 2018 is de vermogenspositie ten opzichte van 2017 iets afgenomen, echter met 
een eigen vermogen van bijna € 30.000,= en een spaarpotje voor het eerstkomend jubileum van ruim 
€ 7.000,= kan de financiële positie van onze vereniging zeker gezond genoemd worden. 
Het bestuur verwacht het jaar 2019 ongeveer sluitend te kunnen exploiteren en ziet geen enkele 
aanleiding om een contributieverhoging voor te stellen aan de Algemene Leden Vergadering. 
De contributie blijft daarmee voor wat betreft het bestuur gehandhaafd op: 
Lid  € 27,50 
Gezinslid € 11,-- 
 
Zie de bijlage voor de balans en de resultatenrekening. 
René van Bokhoven, penningmeester 
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COMMISSIE FOKKERIJ EN GEZONDHEID 
 
In september werd de werkgroep JBT toegevoegd aan de commissie Fokkerij en Gezondheid. Dit als 
gevolg van de ingevoerde nieuwe structuur. De samenstelling van de werkgroepen bleef hetzelfde als 
in 2017. In de Algemene Ledenvergadering van mei 2018 werd naar aanleiding van een ingekomen 
vraag toegezegd dat we bij de aangesloten fokkers aandacht zullen vragen voor het bieden van 
goede voorlichting aan aspirant pupkopers. In 2019 zullen we een Fokkersoverleg organiseren 
waarbij dit op de agenda zal staan. 
 
Foktoetsing en –informatie 
De werkgroep bestond dit jaar uit 2 leden: Monique van Rozendaal en Yvette Hoorman. De 
uitvoering van de Foktoetsing en andere werkzaamheden van de werkgroep Foktoetsing en –
informatie (voorheen de FIC) had dit jaar te lijden onder een tekort aan tijd en vrijwilligers. Een 
oproep in de laatste Vizsla Varia van 2018 heeft op de valreep een nieuwe aanmelding opgeleverd. 
Dat samen met de invoering van een nieuw foktoetsingsprotocol zal naar verwachting zorgen voor 
een vlottere afhandeling van de foktoetsingsaanvragen in 2019. 
 
In 2018 zijn 26 positieve foktoetsingen afgegeven.  
 
Er zijn in 2018 328 nieuwe Vizsla’s ingeschreven in het NHSB. Dit betrof: 
• Geboren draadharen: 68 
• Import draadharen: 6 
• Geboren kortharen: 234 
• Import kortharen: 20 
 
Op de lijst met leden die het convenant hebben ondertekend staan nu 28 fokkers en 20 dekreu-
eigenaren. Op de dekreuenlijst worden 18 dekreuen gepresenteerd, 2 Draadhaar- en 9 
Korthaarreuen staan op de A-lijst en op de B-lijst staan 7 Korthaarreuen.  
 
Pup- en Rasinformatie 
Deze werkgroep wordt al jaren gedragen door Ine Haarman en Erika Elsjan. 
Vanaf 1 januari t/m 31 december 2018 hebben zich per mail 64 nieuwe pup geïnteresseerden 
gemeld. De mails worden met veel plezier gelezen. Er blijkt altijd veel behoefte aan voorlichting. 
Vragen worden daarom uitgebreid beantwoord en de pupinfofolder wordt als bijlage meegestuurd. 
Verder verwijst de werkgroep altijd naar de website waar ook de nodige informatie te vinden is 
onder het kopje Pups en Fokken.  
In 2018 konden geïnteresseerden ook telefonisch contact opnemen met de werkgroep. Die 
mogelijkheid vervalt in 2019. De pupinfofolder zal in 2019 vervangen worden door een nieuwe 
gemoderniseerde brochure.  
 
Ook waren er veel mensen die interesse toonden voor honden die wat ouder zijn, maar liefst 32 
mensen meldden zich aan in 2018. De werkgroep kreeg niet veel  herplaatsers aangeboden. Er werd 
voor 6 Vizsla’s hulp gevraagd. De leeftijd van de honden liep uiteen van 1  jaar, 6 jaar tot 13 jaar oud. 
Uiteraard hebben wij deze kandidaten zo goed mogelijk op weg geholpen. Uiteindelijk werd er voor 2 
honden een nieuw huis gezocht. Beide  honden vonden een warme plek in familiekringen. 
De andere honden werden herplaatst via familieleden, via de fokker of in hun naaste vriendenkring 
 
Jacht Basistest 



Ine Haarman, Erika Elsjan, Manon Weijers en Milou Snel vormen  samen een goed op elkaar 
ingespeelde en ervaren werkgroep. In april 2018 hebben zij de tiende editie van de JBT kunnen 
organiseren in Lochem.  
 
Na 3 afzeggingen zijn we de JBT gestart met 15 voorjagers en hun honden. De jongste hond was 1 
jaar en 4 maanden (geslaagd) en de oudste 5 jaar en 10 maanden (niet geslaagd). In totaal zijn er 10 
combinaties die het Certificaat van de JBT in ontvangst mochten nemen.  Bij honden welke gestrand 
zijn in de test, gaat het vooral om de veldtest (4) en 1 bij de spoortest. Wij zijn in afwachting of voor 
de veldtest deze trend doorzet. Wat de spoortest betreft; we merken vaker bij het afnemen van deze 
test dat deelnemers onvoldoende zijn voorbereid. Terwijl deze zo makkelijk uit te voeren is. Zowel in 
de oproeptekst als in de bevestigingsmail, wordt nadrukkelijk vermeld om het reglement van de JBT 
te lezen. 
Heel uitzonderlijk dit jaar is dat er 6 honden niet gekwalificeerd zijn bij de exterieurkeuring. Het ging 
hier om 3 gebitsfouten (1 in afwachting van de groei) 1 monorchide hond (deelname toegestaan) en 
2 honden met een dusdanig witte vlek, waardoor deze afweken van de rasstandaard. 
De werkgroep JBT heeft het als een goede dag ervaren waarop de beoordelaars Helma van Gils en 
Cor Woets het e.e.a. van hun kennis hebben kunnen overdragen aan de deelnemers. Gerard Mensink 
heeft dit jaar de exterieurkeuringen verricht. 
 
Jaar op jaar blijkt dat de JBT niet kostendekkend is, met een negatief saldo rond de 100/150 euro. 
Het maximum van 18 kandidaten wordt jaarlijks niet behaald. Hierdoor is besloten om minimaal 1x 
per jaar de JBT te organiseren. Mocht het echt blijken dat er veel meer behoefte is, dan zal bekeken 
worden in hoeverre een tweede JBT te organiseren is. Tevens is de maximale leeftijd besproken in de 
ALV, deze wordt niet aangepast. 
 
Als leuke afsluiter horen we opmerkingen als: 
• Ik wist niet dat mijn hond dit allemaal kon 
• We hebben een hele leuke en ontspannen dag gehad.  
• De sfeer is heel gemoedelijk. 
• Niet behaald: ik ga zeker nog eens mee doen. 
 
 
 
COMMISSIE VELDWERK 
 
In opdracht van de FTC (keurmeesters) en de JWR (rasverenigingen) heeft de werkgroep Innovaties 
Veldwerk een Deltaplan opgesteld voor vernieuwing van de wedstrijdregels. Onderdeel daarvan is de 
invoering van de pilot Basis Veldwerk Test (BVT). In de BVT wordt door 2 keurmeesters in een loop 
van 5 tot 10 minuten beoordeeld of de hond voldoende initiatief en jachtpassie toont, of deze niet 
schotgevoelig is en wordt er gekeken naar het contact tussen de voorjager en de hond. Honden die 
slagen voor de BVT krijgen voorrang bij inschrijving voor een jeugdwedstrijd.  In 2018 werden 5 BVT’s 
afgenomen. Van de 97 deelnemende honden slaagden er 38. De pilot loopt in 2019 door.  
Tevens werd besloten de Noviceklasse af te schaffen en de jeugdleeftijd te verlengen tot 30 
maanden. Het is een grote overgang van de jeugdwedstrijden naar de Open Klasse. De 
Novicewedstrijden vormden een prettige en nuttige tussenfase, die door velen gemist zal worden.  
Het bestuur volgt de ontwikkelingen kritisch. 
 
Het bestuur heeft een werkstandaard voor de Vizsla Korthaar en de Vizsla Draadhaar opgesteld, die 
in 2019 aan de FTC gepresenteerd zal worden. 
 
Wedstrijden en trainingen 



De werkgroep Wedstrijden en Trainingen wordt gevormd door Monique van Rozendaal, Janneke van 
der Ben en Okki Siahaya. 
 
 
 
Trainingen 
Zowel in het voorjaar als in het najaar is er afgelopen jaar een training georganiseerd door de 
werkgroep. In het voorjaar is op 2 maart een training Veldwerk geweest in Willemstad. Als trainer 
was er keurmeester Cor Woets. De training werd gegeven in de velden van Huibert Polak. In het 
najaar zijn we met een groep wezen trainen in Biervliet op de velden van Jack de Dobbeleare, die ook 
de trainer was voor die dag.  
 
Wedstrijden 
Afgelopen voorjaar hebben we voor het eerst een BVT georganiseerd op 24 maart, deze zou eigenlijk 
hebben plaatsgevonden na de veldwerktraining op 2 maart, maar is door de weeromstandigheden 
verzet naar een later tijdstip. Verder was er in het voorjaar een veldwedstrijd in De Heen op 14 april. 
Dit was een wedstrijd met 2 jeugdgroepen en een Novice groep. Helaas was dit ook meteen onze 
laatste Novice wedstrijd, aangezien de klasse Novice is komen te vervallen 
In het najaar hebben we 3 veldwedstrijden georganiseerd. Een Jeugd op 22 september en een CAC 
op 19 september wedstrijd in Willemstad. Daarna was er nog een veldwedstrijd op 29 september in 
Steenbergen met 2 jeugdgroepen. 
De werkgroep kijkt terug op een mooi jaar met ook nog eens mooie resultaten en we hebben zin in  
2019! 
 
Europacup 
Hongarije 5-7 oktober  
Ook in 2018 is er een afvaardiging naar de Europacup in Hongarije gegaan namens de vereniging. Er 
heeft een korthaar- en een draadhaarteam deelgenomen, ook was er een Derby team, bestaande uit 
twee jonge honden. Door de veranderde leeftijdregels voor het Derby team konden een aantal 
jeugdhonden niet deelnemen aan de Derby. Helaas wist geen enkele Nederlandse Vizsla een 
kwalificatie te behalen. Er waren zeker honden die een aansprekende loop lieten zien en ook punten 
wisten te scoren. Helaas telden sommige punten niet of werd het punt daarna weer verloren. De 
Hongaren waren uiteindelijk de grote winnaars.  
In 2019 zal de Europacup georganiseerd worden door Italië op 5 tot en met 8 september, in de buurt 
van Ferrara. 
Vooruitlopend op het 45-jarig jubileum in 2020 heeft het bestuur onderzocht of het mogelijk is 
opnieuw een EuropaCup Veldwerk voor Vizsla’s te organiseren. Besloten is dat niet te doen omdat 
we verwachten niet over voldoende velden met wild te kunnen beschikken. 
 
 
 
COMMISSIE APPORTEER- EN ZWEETWERK 
 
In de werkgroep Apporteerwerk hebben Herman Obbink en Gerald Verweij een breed palet aan 
apporteeractiviteiten met succes georganiseerd. Op 19 mei de Working Test voor Continentale 
Staande Honden. Op de Vizsladag werden het Basisexamen en de Specials verzorgt. Op 30 juni kon in 
Haaften geoefend worden voor de SJP en op 18 augustus was het aan Herman en Gerald om de SJP 
te organiseren. De activiteitenlijst werd afgesloten met de Meervoudige Apporteer Proef op 11 
september. 
Natuurlijk wordt er daarna toegeleefd naar de Nimrod die dit jaar bij Kasteel Doorwerth werd 
gehouden. Wie worden er uitgenodigd voor deelname? Altijd spannend, want uitgenodigd worden 
betekend een kroon op het werk van hond en voorjager. Vorig jaar werden we al verwend met de 



deelname van Draadhaar Bakó Barát Az Élet van Eric Ouweneel. Dit jaar viel de eer te beurt aan maar 
liefst twee Vizsla’s: Draadhaar Zöldmáli Frakk van Erik ten Have en Korthaar Wenters Dévai Csipke 
van Carlo Opheij. Helaas zat het op de dag zelf niet mee, maar het blijft mooi dat ze er bij waren. Ook 
mooi: de Nimrod werd gewonnen door Ed Booter, erelid van de NVHSHV. 
 
Het bestuur heeft dit jaar wederom een driejaarlijkse bijdrage gedoneerd van € 150,00 ten behoeve 
van de organisatie van de Grote Prijs Jan Coldewey. 
Eric Ouweneel is door het bestuur voorgedragen als leerling keurmeester in februari, net als Koen 
Lowik in december. Wij wensen beiden veel succes in hun traject richting het keurmeesterschap.  
In 2019 zal de Workingtest op veler verzoek ook openstaan voor Spaniels. Een zweetwerkproef 
hebben we niet kunnen organiseren in 2018. In 2019 doen we dat weer wel. 
 
 
 
COMMISSIE EXTERIEUR 
 
Rasexamen 
In 2017 is een werkgroep opgericht die zich bezig houdt met de voorbereiding van een rasexamen.  
Het examen vindt plaats op 12 oktober 2019. De werkgroep bestaat uit 7 personen, Herman Obbink 
(voorzitter), Linda Weijmans, Joke Nijhuis (secretaris), Wybe Anema, Lies van Essen, Wout Arxhoek 
(examinator) en Gerda-Halff van Boven (examinator). Er zijn in totaal 12 kandidaten uitgenodigd om 
deel te nemen aan het opleidingstraject en examen. Het opleidingstraject bestaat uit een theoretisch 
deel dat wordt afgesloten met een proefexamen en het verplicht bijwonen van een aantal 
activiteiten gericht op het werken met de Vizsla, in het bijzonder een veldwerkactiviteit. De Raad van 
Beheer heeft het opleidingstraject tevens geaccrediteerd voor nascholing 
 
Kampioensclubmatch 
Op 2 september 2018 vond de jaarlijkse kampioensclubmatch plaats. De keurmeesters waren de 
heer Dick Rutten en mevrouw Gerda Halff-van Boven. In totaal waren er 63 honden ingeschreven, 32 
korthaar en draadhaar reuen die gekeurd werden door mevrouw Half- van Boven en 31 korthaar en 
draadhaar teven die door de heer Rutten gekeurd werden. In onderstaande tabel zijn de behaalde 
kwalificaties weergegeven  
 

 VB B U ZG G NTB DISK ABS Onbekend 

Draadhaar 
reuen (12) 

2 1 4 4   1   

Draadhaar 
teven (15) 

3 1 7 3    1  

Korthaar 
reuen (20) 

1 1 7 3 1 3  2 2 

Korthaar  
teven (16) 

1  5 9    1  

 

 
World Dog Show 2018 
In 2018 werd de World Dog Show georganiseerd in Amsterdam. Ook de Vizsla was ruimschoots 
vertegenwoordigd; in totaal waren 29 Vizsla draadharen en 95 Vizsla kortharen ingeschreven. De 
eigenaren kwamen vanuit alle windstreken; van Ierland, Groot-Brittannië, Denemarken, Litouwen tot 
Rusland, van Roemenië, Hongarije, Polen tot Finland, zelfs uit Argentinië en Canada. Ook vele 
Nederlandse fokkers en eigenaren waren aanwezig. De heer Wout Arxhoek had de eer om de  
Vizsla’s te mogen keuren. 



 
Behaalde titels 

Internationaal Show kampioen NHSB 2976096  VÁCZI VITÉZ JULCSA Korthaar 

Internationaal kampioen NHSB 2951601 VÁCZI VITÉZ HALLE Korthaar 

Internationaal kampioen NHSB 2976096  VÁCZI VITÉZ JULCSA Korthaar 

Jeugdwinster NHSB 3110184 QUODIAN’S TOPAZ draadhaar 

Jeugdwinster NHSB 3110184 EMILY FREE JAZZ Korthaar 

Nederlands kampioen NHSB 2794210 DEVA Korthaar 

Nederlands kampioen NHSB 3026998 ARANY NIMRÓD OSZKAR OREST Korthaar 

Nederlands kampioen NHSB 2976096 VÁCZI VITÉZ JULCSA Korthaar 

Nederlands jeugdkampioen NHSB 3085558 SOLTIS BOETJE  Korthaar 

Nederlands jeugdkampioen PKR VII 16773 NOOAH MAGYAR TIM Korthaar 

Nederlands jeugdkampioen NHSB 3072806 BERT V.D. MARIABERG Korthaar 

Nederlands jeugdkampioen NHSB 3118224 EMILY FREE JAZZ Korthaar 

Nederlands jeugdkampioen NHSB 3064319 ZOLDMALI SERLEG  draadhaar 

Nederlands jeugdkampioen NHSB 3084186 ARANKA  draadhaar 

Nederlands jeugdkampioen NHSB 3060255 QUODIAN'S LEYA draadhaar 

NL kampioen voor buitenlanders PKR 16092 FREEDOM OF SKYROCKET Korthaar 

NL kampioen voor buitenlanders RSK 9152996 PAJKOS Korthaar 

NL kampioen voor buitenlanders LOSH 1180302 POLLY VAN DE BOTERAKKER Korthaar 

Veteranen kampioen NHSB 2790779 ARANY MEZÔ VINO VERMILION Korthaar 

 

 
 
 
COMMISSIE EVENEMENTEN 
 
Vizsladag 2018 
De Vizsladag kon ook dit jaar weer georganiseerd worden dankzij de medewerking van heel veel 
vrijwilligers. De coördinatie was in handen van Brigitte van Erkelens. We waren dit jaar te gast in 
Beesd op landgoed Mariënwaerdt. Het was een erg warme, maar ook erg gezellige dag. Het aantal 
deelnemers viel wat tegen, misschien door de warmte?  Helaas is het landgoed niet beschikbaar voor 
de volgende editie. In 2019 zal de Vizsladag plaatsvinden op landgoed De Lorrekorf in Putten. 
 
Wandelingen 
Van de gebruikelijke vier wandelingen, die Gerald Verweij ieder jaar organiseert, moest er in 2018 
één afgelast worden omdat er Blauwalg was  geconstateerd. Bij de overige drie wandelingen waren 
er tussen de 35 en 55 deelnemers. Heel opvallend: slechts 10% daarvan is lid van de vereniging. Deze 
laagdrempelige activiteit blijkt een prima kennismaking met de vereniging. 
 
 
 
COMMISSIE MEDIA 
 
Vizsla Varia 
Albert Boevé en Janet Bakker hebben net als voorgaande jaren de redactie van 3 Vizsla Varia’s 
verzorgt. Met leuke verhalen, nuttige informatie en mooie foto’s is het altijd leuk om de Varia op de 
deurmat te vinden. De Vizsla Varia is zeker iets om supertrots op te zijn.  
In 2018 verliep de aanlevering van kopij niet soepel of zelfs helemaal niet. Dat moet toch beter 
kunnen. Voor het aanleveren van die leuke verhalen is de redactie afhankelijk van de leden. Daarom 



doen we hier een oproep: Beoefen jij een sport met jou Vizsla? Ga jij mee op jacht of ben je zelf 
jager? Gaat jouw Vizsla mee op vakantie? Heeft jouw pup de tuin omgeploegd? Deel jou verhaal met 
andere Vizsla liefhebbers! Heb je aan een activiteit deelgenomen? Zet een impressie of verslag op 
papier en stuur het samen met wat leuke foto’s naar de redactie: redactie@magyar-vizsla.nl.  
Gelukkig hebben we in 2018 wel een vaste column kunnen plaatsen in de vorm van de belevenissen 
van Vino. Iedere keer weer een leuk verhaal.  
De aanlevering van foto’s verliep doorgaans voorspoedig. Het blijft belangrijk om foto’s in een 
resolutie aan te leveren die groter is dan 1 Mb, een te lage resolutie komt tot uiting in een minder 
scherpe foto in de gedrukte Varia. 
 
 
Webbeheer 
Het webbeheer is in handen van onze webmaster Yvette Hoorman. In 2018 hebben we getracht de 
indeling van de website wat te vereenvoudigen. We hebben de plaatsing/logica van de verschillende 
items nog eens kritisch tegen het licht gehouden. Een aantal onderwerpen om die reden verplaatst. 
Veel teksten zijn herschreven, maar daar ligt nog een taak voor het bestuur en de verschillende 
werkgroepen om daar vernieuwing in aan te brengen.  
 
De facebookpagina telt nu 332 leden ten opzichte van de 203 (173 in 2016 en 133 in 2015) leden 
vorig jaar met een groei van 129. Dit terwijl we toch ruim 610 verenigingsleden hebben. Vrijwel 
dagelijks zijn er nieuwe aanvragen voor de besloten pagina, maar omdat we alleen (gezins)leden 
toelaten, moeten de meeste aanvragen afgewezen worden. 
Op de ledenvergadering in mei is gesproken over het openstellen van de facebookpagina voor niet-
leden. In 2019 willen we daar een proef mee doen. 
Mocht je ook willen meedenken en/ of verbeterpunten zien? Laat het dan weten aan het webbeheer. 
Inbreng van leden is heel belangrijk! 
Het totaal aantal bezoekers over 2018 was 270.762. Dat zijn 744 bezoekers per dag. Het aantal 
bezoekers is voor het eerst gedaald. Dit is mogelijk (ook) te wijten aan een aanpassing van het 
hostingbedrijf. Wellicht zijn er  manieren gevonden om (spam)bots niet meer mee te laten tellen. 
Deze daling is op zich positief te noemen. De Vizsla hoeft – in het belang van het ras – niet aan 
populariteit te winnen. Dat het al een populair ras is heeft mooie kanten, maar gezien het aantal 
stamboomloze pups dat wordt aangeboden en het toenemende aanbod van herplaatsers op internet 
is dit toch ook nog steeds een verontrustende ontwikkeling.  
 
2013 bezoekers per dag  692  2013 totaal bezoekers  252.885 
2014 bezoekers per dag  675 2014 totaal bezoekers  246.486 
2015 bezoekers per dag  670  2015 totaal bezoekers  244.724 
2016 bezoekers per dag  805  2016 totaal bezoekers  293.930 
2017 bezoekers per dag  850  2017 totaal bezoekers  309.404 
 
 
Sponsoring en Advertenties 
Bij de structuurwijziging is een nieuwe werkgroep in het leven geroepen: de werkgroep Sponsoring 
en Advertenties. Albert Boevé en Gerald Verweij zorgen samen voor meer overzicht in de contacten 
en afspraken met sponsors en adverteerders. Ze zijn direct aan de slag gegaan met het zoeken van 
adverteerders voor de Varia. Ook is er voor 2019 een sponsor gevonden, die al onze vaste 
activiteiten gaat sponsoren: Kronch  (spreek uit als Crunch). Kronch sponsorde in 2018 onze 
veldwedstrijden en we zijn heel blij met de gemaakte afspraken voor 2019. 
 
 
 
 



 
Ten slotte 
De Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden ´Vizsla´ kan terugkijken op een mooi 
2018. We zijn financieel gezond en hebben geslaagde activiteiten kunnen organiseren. Ook 
bestuurlijk zijn er stappen gezet die zorgen voor een stevige basis om op voort te bouwen. In 2019 
zullen we de vier beleidslijnen samen met de leden verder uitwerken en in de praktijk brengen. Én 
we kijken alvast vooruit naar het jubileumjaar 2020! Samen met jou! Want een vereniging 
vormgeven doe je niet met bestuursleden alleen, maar met álle leden!  



Bijlage 1. 

BALANS BIJ JAARREKENING 2018 PER EINDE JAAR 

    

ACTIVA 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2018 

ABN betaalrekening 2.373 1.329 1.736 

ABN spaarrekening 35.269 36.000 38.000 

Nog te ontvangen bedragen  134 514 

TOTAAL 37.642 37.463 40.250 

    

PASSIVA 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2018 

Eigen vermogen 29.824 30.387 29.651 

Voorziening jubileum 5.220 6.220 7.220 

Vooruit ontvangen bedragen 55 55 55 

Nog te betalen bedragen 2.543 801 3.324 

TOTAAL 37.642 37.463 40.250 

    

Toelichting:    

Nog te ontvangen bedragen: 24 nieuwe leden 2018 nog te incasseren 

 jaarboeken 2018 i.v.m. rasexamen 

Eigen vermogen: € 30.387 minus resultaat 2018 

Voorziening jubileum: € 6.220 + € 1.000 conform begroting 

Vooruit ontvangen bedragen: in 2018 betaalde contributie voor 2019 

Nog te betalen bedragen: 
nog te declareren onkosten 
bestuursleden 

 drukkosten Vizsla Varia december 

 portikosten Vizsla Varia december 

    

RESULTATENREKENING 2018 in vergelijking met begroting 

BEGROTING 2019    

 Jaarrekening Begroting Begroting 

LASTEN 2018 2018 2019 

Kleine aanschaffingen 121 100 100 

Contributies en abonnementen 1.221 1.200 1.200 

Vergaderingen / bijeenkomsten 3.705 1.500 3.000 

Bankkosten en ontvangen rente 212 100 100 

Fok adviezen en rasexamen 698 500 500 

Kantoorbenodigdheden 64 100 100 

Porto kosten 1.306 2.500 2.000 

Webbeheer 350 350 350 

Drukwerk (Vizsla Varia) 5.396 6.000 6.000 

Administratiekosten 476 400 400 

Verzekeringen 1.536 1.800 1.800 

Nagekomen voorgaande jaren 662 0 0 

Veldwerk 4.318 4.000 4.300 

Jacht Basis Test 946 1.000 1.000 



Apporteerwerk en zweetwerk 3.105 3.650 1.000 

Vizsladag 2.567 3.000 3.000 

Kampioensclubmatch 1.674 2.000 2.000 

Europacup 700 600 700 

Jubileum (reservering) 1.000 1.000 1.000 

TOTAAL 30.057 29.800 28.550 

    

 Jaarrekening Begroting Begroting 

BATEN 2018 2018 2019 

Contributies 17.265 16.500 17.500 

Veldwerk 4.429 4.500 4.500 

Jacht Basis Test 690 800 800 

Apporteerwerk en zweetwerk 3.287 4.000 1.500 

Vizsladag 1.255 2.000 1.750 

Kampioensclubmatch 1.815 2.000 2.000 

Advertentie inkomsten 580 500 500 

TOTAAL 29.321 30.300 28.550 

    

RESULTAAT -736 500 0 

    

    

    

    

    
 

 

 

 


