Reglement Jachtbasistest
Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden
“Vizsla”

Voor de rassen:

Hongaarse Staande Vizsla Korthaar
Hongaarse Staande Vizsla Draadhaar

Reglement Jachtbasistest

1.

INTRODUCTIE

Onze Vizsla’s zijn veelzijdige jachthonden. De Hongaarse rasstandaard beschrijft dat zeer duidelijk:
“Veelzijdige gebruikshond voor de jacht, die zowel in het veld als in bos en in water moet kunnen
werken, met de volgende rastypische eigenschappen: uitgesproken neusgebruik, vast voorstaan,
uitstekend apporteren en doelbewust en graag een zwemspoor uitwerken.
Hij verdraagt zowel zwaar terrein als ook extreme weersomstandigheden. Als allround gebruikshond
voor de jacht zijn schot- en wildschuwheid, niet willen voorstaan en niet apporteren, net zo
ongewenst als gebrek aan wil om waterwerk te doen. Vanwege zijn probleemloze karakter en zijn
aanpassingsvermogen, kan hij ook gemakkelijk in huis worden gehouden.”
De rasstandaard legt hiermee een duidelijk verband tussen het werk en het karakter van onze
honden. Een Vizsla is een werkhond en huishond in één.
De doelstelling van de vereniging bevat de volgende formulering:
“Het doel van onze rasvereniging is: de fokkerij en de veredeling van de Vizsla in Nederland te
bevorderen, zowel wat betreft het exterieur als de jachteigenschappen.”
Veel eigenaren van Vizsla’s hebben hun hond niet speciaal voor het werk, wel om fijn met ze te
wandelen, met ze te spelen, gewoon als onmisbare kameraad voor het gezin, in en rond het huis.
Daar is niks mis mee. Maar dan komt het moment dat je met de hond (reu of teef) een nestje wilt
fokken, en rijst de vraag: Is deze mooie, gezonde hond genetisch ook in orde wat betreft de
jachteigenschappen? Want om het fijne karakter van onze Vizsla’s te behouden moet je ook weten of
hij werken kan. Immers, alleen zo kan de toekomst van de Vizsla veilig worden gesteld.
De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland (RvB) heeft de mogelijkheid geopend om
een verenigingsfokreglement (VFR) in te voeren, met aanvullende bepalingen die voor onze
Vizslapopulatie van belang zijn, waaronder dus ook bepaalde (minimale) werkeisen. Op grond
hiervan is onderstaand ‘Reglement Jachtbasistest’ tot stand gekomen dat op de algemene
ledenvergadering (ALV) als onderdeel van het VFR ter goedkeuring wordt aangeboden.
Doel van de Jachtbasistest
Het gezamenlijke doel is het behoud van de karakter- en jachteigenschappen van de Vizsla.
De uitslagen, verkregen via de jachtbasitest kunnen meewegen in een verantwoord fokadvies. De
jachtbasistest is dan ook verwerkt in het VFR. Op deze manier kan de genenpool van de
Vizslapopulatie verbreed worden.
Tevens voor de:
• eigenaar, die informatie krijgt over mogelijk sterke en zwakke punten van zijn/haar hond;
• fokker, die via de website van de vereniging informatie krijgt over de kwaliteit van zijn/haar
fokproducten;
• vereniging, die inzicht krijgt in de mate waarin de raseigen natuurlijke jachteigenschappen via de
fokkerij in stand worden gehouden.
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REGLEMENT
Jachtbasistestreglement (JBTR) voor de Hongaarse Staande Hond, Vizsla Draadhaar en Vizsla
Korthaar, opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden ‘VIZSLA’.

1.

DEFINITIES

Vereniging:
Bestuur:
Hond:

De Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden ‘VIZSLA’.
Het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden ‘VIZSLA’.
De kortharige en draadharige Hongaarse Staande Hond ingeschreven in het
Nederlands Honden Stamboek (NHSB), dan wel ingeschreven in een Fédération
Cynologique Internationale (FCI) erkend buitenlands afstammingsregistratiesysteem
en waarvoor een aanvraag tot inschrijving in het NHSB bij de Raad van Beheer op
Kynologische Gebied in Nederland (RvB) is ingediend en door deze instantie in
behandeling is genomen.
Buitenlandse honden zijn toegestaan, indien de eigenaar lid is van de vereniging.
Voorjager:
De persoon die de hond, indien van toepassing namens de eigenaar, tijdens de JBT
voorbrengt.
Beoordelaar: De tijdens de JBT fungerende keurmeesters.
Commissie:
De door het bestuur aangestelde personen belast met de organisatie van de JBT.
Testleider:
Degene die namens de vereniging tijdens de JBT de algehele leiding heeft.
Betrokkenen: Allen waarvan de aanwezigheid tijdens de JBT als deelnemer of functionaris
noodzakelijk is.

2.

DOEL

Doel van de JBT is een beoordeling van de mate waarin een aantal gewenste natuurlijke
eigenschappen bij de ter beoordeling voorgebrachte hond aanwezig zijn.

3.

ONDERDELEN

De te beoordelen gewenste natuurlijke eigenschappen zijn:
• veldaanpak,
• voorstaan op levend wild,
• apporteerwil,
• waterwil,
• werkwil,
• dresseerbaarheid,
• schotvastheid,
• exterieur.

4.

BEOORDELING

De boordeling van de JBT geschiedt door 3 personen die ieder afzonderlijk de tests beoordelen die bij
hun specialisme passen, te weten:
a. 1 ORWEJA-erkende veldwerkbeoordelaar
b. 1 ORWEJA-erkende jachthondenproefbeoordelaar
c. 1 door de FCI voor het ras erkende exterieurkeurmeester, die affiniteit heeft met het werk van
continentale staande honden.
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5.

TOELATING

a. Tot de JBT worden toegelaten honden die niet jonger zijn dan 7 maanden op de dag dat de JBT
plaatsvindt.
b. Voor de exterieurkeuring dienen de honden minimaal 9 maanden te zijn, de exterieurkeuring bij
honden jonger dan 9 maanden is dus niet verplicht.
c. Loopse teven kunnen deelnemen, maar lopen de proeven als laatste. Van de voorjager wordt
verwacht dat de teef op afstand van de reuen gehouden wordt. De voorjager is verplicht de
commissie voor de aanvang van de JBT van de loopsheid in kennis te stellen.
d. Het minimale aantal toegelaten honden per testdag is gesteld op 12.
e. Het maximaal aantal toegelaten honden per testdag is gesteld op 18 + 2 reserve.
f. Gecastreerde en gesteriliseerde honden worden als laatste toegelaten.
Deze honden zijn in zoverre van belang voor de fok, dat de fokker van deze honden inzicht heeft in
zijn/haar fokproducten. Deze honden kunnen zelf niet daadwerkelijk bijdragen aan de fok en
zullen dan alleen worden toegelaten, indien er nog plaatsen beschikbaar zijn.

6.

TESTPERIODE EN FREQUENTIE

a. De periode waarin de JBT wordt afgenomen strekt van 1 maart tot 30 november.
b. De vereniging organiseert jaarlijks gedurende bovengenoemd tijdvak ten minste eenmaal een
JBT, en verder wanneer de commissie zulks wenselijk acht in samenspraak met het bestuur.

7.

AANKONDIGING

De datum en locatie van de eerstvolgende te houden JBT, alsmede de sluitingsdatum voor
inschrijving en het bedrag van de voor deelname verplicht gestelde inschrijfgeld, worden door de
commissie tijdig aangekondigd in het clubblad, op de website en op de sociale media van de
vereniging.
Fokkers worden dringend verzocht nieuwe eigenaren van hun pups te stimuleren tot deelname aan
de JBT.

8.

INSCHRIJVING

a. Inschrijven voor de JBT kan via het formulier op de website van de vereniging.
b. Aan inschrijvingen van leden wordt voorrang verleend ten opzichte van inschrijvingen van nietleden.
c. Het inschrijfgeld wordt jaarlijks door de commissie vastgesteld in samenspraak met het bestuur.
Niet-leden betalen een hoger bedrag, tenzij zij tegelijkertijd lid worden van de vereniging en de
als dan verschuldigde contributie voldoen.
d. Onverkort het gestelde in art. 5 lid e, en art. 8 lid b, wordt een hond geacht voor de JBT te zijn
ingeschreven zodra de commissie het formulier, volledig ingevuld door de eigenaar (een
onvolledig formulier wordt geweigerd totdat deze alsnog met de juiste gegevens is aangeleverd),
alsmede het verschuldigde inschrijfgeld (d.m.v. het verstrekken van een machtiging) heeft
ontvangen. Indien een hond niet mee kan doen vanwege te veel inschrijvingen, wordt het
inschrijfgeld geretourneerd.
e. Indien de eigenaar onverhoopt zijn inschrijving moet intrekken vanwege een geldige
onoverkomelijke reden, worden er kosten, te weten 30% van het inschrijfgeld, doorberekend. De
reden wordt beoordeeld door de commissie en mocht deze de reden niet geldig vinden dan
wordt het totale inschrijfgeld doorberekend, tenzij er een reserve-hond kan worden ingezet.
f. De eigenaar van een ingeschreven hond krijgt tijdig per email, bevestiging van inschrijving.
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9.

ANNULERING

De commissie kan op grond van onvoorziene omstandigheden die het uitvoeren van de JBT op de
geplande datum ernstig belemmeren, verhinderen of onmogelijk maken, besluiten de JBT te
annuleren en op een ander tijdstip te doen plaatsvinden. Betrokkenen worden hiervan, zo enigszins
mogelijk gemotiveerd, in kennis gesteld.

10. PROCEDURE TIJDENS DE TEST
a. De hond wordt in overeenstemming met de volgorde vermeld in het programmaboekje
voorgebracht. De inschrijvingsdatum bepaalt de loopvolgorde, waarbij loopse teven altijd als
laatste starten.
b. De hond mag het testterrein niet betreden totdat de voorjager voor het afleggen van de JBT
opgeroepen wordt.
c. De commissie kan de hond identificeren alvorens deze het testterrein betreedt middels het
aflezen met een chipreader.
d. De volgorde waarin de JBT-onderdelen worden afgenomen en beoordeeld, wordt in het
programmaboekje beschreven.
e. Aanwijzingen van de testleider en/of de beoordelaar(s) dienen prompt te worden opgevolgd. De
testleider is bevoegd zich een op het testterrein sociaal misdragende hond dan wel persoon te
sommeren terstond het testterrein te verlaten.

11. UITSLAG
Per getest onderdeel wordt de hond de waardering ‘goed’, ‘voldoende’, dan wel ‘onvoldoende’
toegekend. Bij de exterieurkeuring wordt gewaardeerd in Uitmuntend, Zeer Goed, Goed en Matig.
a. Een hond is geslaagd indien voor alle geteste onderdelen afzonderlijk ten minste de waardering
‘voldoende’ is toegekend. De exterieurkeuring telt niet mee om te kunnen slagen.
b. Het oordeel van de beoordelaar/keurmeester is onherroepelijk.
c. Indien een hond op ten hoogste één getest onderdeel niet minimaal een ‘voldoende’ wordt
toegekend is een herkansing op dit onderdeel tijdens dezelfde testdag mogelijk. De
exterieurkeuring kan niet herkanst worden.
d. Een herkansing van de gehele JBT is eenmaal mogelijk. De hond wordt dan, indien de eigenaar
wederom aan de inschrijfverplichtingen heeft voldaan, opnieuw op alle onderdelen -inclusief
exterieurkeuring-, beoordeeld.

12. RAPPORTAGE
a. De beoordelaar/ keurmeester rapporteert haar bevindingen schriftelijk, middels een door de
commissie opgesteld formulier.
b. Voor een voor de JBT geslaagde of niet geslaagde hond ontvangt de eigenaar een certificaat met
de uitslag, gespecificeerd naar de verschillende onderdelen. Hierop zal zichtbaar zijn of de hond
wel of niet geslaagd is. De uitslag van de exterieurkeuring wordt in een apart verslag bijgevoegd.
c. De verslagen van de beoordelaars en keurmeester worden door de vereniging bewaard, beheerd
en ten dienste van fokadviezen geraadpleegd.
d. Alle uitslagen worden vermeld op de website van de vereniging en in de VizslaVaria.
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13. INRICHTING EN BEOORDELING VAN DE JBT-ONDERDELEN
Het testterrein is van dien aard dat alle onderdelen van de JBT, wat betreft moeilijkheidsgraad steeds
gelijkwaardig zijn in te richten. Bij extreme weersomstandigheden, of mogelijke gevolgen daarvan,
kan een beroep worden gedaan op het in art. 9 gestelde.

14. KLACHTEN EN GESCHILLEN
Klachten over de gang van zaken op een JBT kunnen tijdens de test bij de beoordelaar worden
ingediend. Indien een dergelijke klacht wordt ingediend neemt de beoordelaar, zo nodig en zo
mogelijk, tijdens de JBT een beslissing, die dan bindend en onherroepelijk is.
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BESCHRIJVING ONDERDELEN JACHTBASISTEST
1. SCHOTTEST
Inrichting
De voorjager loopt met de onaangelijnde hond door het veld. Achter de hond en voorjager, wordt op
een gegeven moment een schot gelost (jachtgeweer of 9 mm alarmpistool). Het schot wordt gelost
op het moment dat de richting van de hond van de voorjager af is. De afstand tussen het schot en de
hond is minimaal 40 meter.
Beoordeling
Goed. De beoordeling ‘goed’ wordt toegekend aan een hond die schotvast is als hij zonder aarzeling
zijn weg vervolgd. De hond mag wel omkijken naar het schot.
Voldoende. De beoordeling ‘voldoende’ wordt toegekend aan een hond die schotgevoelig is als hij
met een lichte schrikreactie reageert op het schot en zijn richting even richting voorjager veranderd.
Wel met een aantekening ten behoeve van de eigenaar.
Onvoldoende. De beoordeling ‘onvoldoende’ wordt toegekend aan een hond die schotschuw is als
hij wegloopt of juist richting voorjager gaat en hierbij steun zoekt en bij de voorjager blijft.

2. VELDTEST
Inrichting
Op een overzichtelijk veld, ten minste 80 meter breed en 200 meter lang, met de windrichting bij
voorkeur recht op de lengte van het veld, worden drie gekooide stuks veerwild (fazant, patrijs of
kwartel) zodanig geplaatst dat de hond de kooien niet kan zien. Het gekooide veerwild wordt zover
uit elkaar geplaatst dat de hond met goede wind een aantal slagen moet kunnen maken om de
volgende te vinden. De eerste kooi wordt, ter kennismaking voor de hond, dicht bij de inzetplaats
gezet.
Opdracht
De onaangelijnde hond wordt opgedragen, onder begeleiding van de voorjager, het veld af te zoeken
naar het daar aanwezige veerwild.
Beoordeling
Goed. De beoordeling ‘goed’ wordt toegekend aan een hond die het veld afzoekt, in de raseigen stijl
van de Vizsla met goede kophouding en correcte staartdracht naar de wind jaagt, niet of nauwelijks
peutert, de verwaaiing van ten minste één vogel heel bewust opneemt en (ten minste even) tot
voorstaan komt. Daarna op de kooi inspringen wordt niet aangerekend.
Voldoende. De beoordeling ‘voldoende’ wordt toegekend aan een hond die ten minste enkele slagen
op de wind maakt, de verwaaiing van een vogel opneemt en daarmee interesse toont in het
veerwild.
Onvoldoende. De beoordeling ‘onvoldoende’ wordt toegekend aan een hond die niet verwaait of
geen interesse toont voor minimaal één vogel.
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3. SPOORTEST
Inrichting
Op een overzichtelijk veld wordt een sleep getrokken met een eend, vanuit een duidelijk gemarkeerd
beginpunt, over een traject van 50 meter, met de wind aanvankelijk van opzij, en de ronde, flauwe
bocht zorgt ervoor dat aan het einde de wind volledig in de rug is. De sleep wordt opnieuw getrokken
na 3 honden of nadat de eend door een hond is binnengebracht. De beoordelaar kan eventueel
beslissen om na 6 honden een nieuw sleepspoor te maken, waarbij het sleepspoor van de vorige
honden niet van invloed mag zijn. Zo alles totdat alle honden aan de beurt zijn geweest. Het
commissielid dat de sleep trekt verdwijnt na elk getrokken sleepspoor uit zicht.
Opdracht
De hond wordt opgedragen het spoor aan te nemen en uit te werken. Een apport is niet vereist.
Beoordeling
Goed. De beoordeling ‘goed’ wordt toegekend aan een hond die het spoor opneemt en uitwerkt, in
de loop van de bocht steeds dichter naar het spoor beweegt, en zo vlot de sleep uitloopt.
Voldoende. De beoordeling ‘voldoende’ wordt toegekend aan een hond die, na verkenning of op
aanwijzing van de voorjager, het spoor opneemt, en zo ten minste het laatste deel van de sleep
uitloopt.
Onvoldoende. De beoordeling ‘onvoldoende’ wordt toegekend aan een hond die het spoor negeert
of geen interesse in het spoor toont, dan wel ‘verloren zoekend’, dus zonder hulp van het spoor de
eend vindt.

4. WATERTEST
Inrichting
Een watergang, bij voorkeur zonder stroming, met aflopende kanten en voldoende diep dat de hond
moet kunnen zwemmen.
Opdracht
Er wordt voor de hond een een standaard (500 grams) dummy, eventueel met konijnenvel
ingeworpen op zo’n afstand dat de hond deze zwemmend moet bereiken. Het is mogelijk om een
eigen dummy aan te reiken, mits deze aan voorgaande beschrijving voldoet.
Beoordeling
Goed. De hond gaat spontaan of met enige aarzeling te water en zwemt ten minste enkele meters.
Voldoende. De hond gaat na duidelijke aarzeling en veel aanmoediging te water en zwemt ten
minste enkele meters.
Onvoldoende. Ondanks herhaalde aanmoediging weigert de hond te water te gaan en enkele meters
te zwemmen.

5. APPORTEERTEST
Inrichting
Op een overzichtelijk terrein wordt een standaard (500 grams) dummy, eventueel met konijnenvel,
op maximaal 20 meter afstand opgeworpen, zodanig dat de hond de dummy ziet vallen. De voorjager
mag zelf een gelijkwaardige dummy meenemen.
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Opdracht
De hond wordt voor het apport uitgestuurd.
Beoordeling
Goed. De beoordeling ‘goed’ wordt toegekend aan een los voorgejaagde hond die onmiddellijk naar
de dummy gaat, deze oppakt en naar de voorjager terugkeert. Inspringen is toegestaan; zittend
afgeven is niet vereist.
Voldoende. De beoordeling ‘voldoende’ wordt toegekend aan een hond die de dummy oppakt, maar
niet naar de voorjager brengt.
Onvoldoende. De beoordeling ‘onvoldoende’ wordt toegekend aan een hond die ondanks herhaalde
aanmoediging, - niet binnen twee minuten de dummy oppakt, maar de dummy negeert of niet
geïnteresseerd is.

6. EXTERIEURBEOORDELING
De exterieurbeoordeling geldt vanaf de leeftijd van 9 maanden en is gerelateerd aan de omschrijving
hiervan in het VFR. Dus als het exterieur niet minimaal als “Zeer goed” wordt of kan worden
beoordeeld telt de beoordeling niet mee bij de exterieurregels genoemd in het VFR punt 7 en zal
men nog minimaal 2 x een “Zeer goed” op een andere tentoonstelling moeten behalen. Een hond
van 7 tot 9 maand krijgt wel de mogelijkheid om het exterieur te laten beoordelen, maar de
beoordeling geldt niet voor het VFR.
De exterieurbeoordeling op de JBT is geen officiële keuring vallend onder de regels van de Raad van
Beheer en wordt bij voorkeur buiten uitgevoerd op een kort gemaaid grasperceel, indien mogelijk
met een oppervlakte van ten minste 15 x 15 meter.
De hond wordt individueel voorgebracht. De honden worden niet geplaatst.
Een door de commissie aangestelde schrijver noteert per hond de bevindingen van de keurmeester.
De keurmeester accordeert het verslag door ondertekening ervan.
De door de keurmeester geconstateerde fokuitsluitende gebreken worden in het verslag
opgenomen.
Naast de beoordeling van het totaalbeeld en type, en indachtig het gegeven dat de hond in staat
moet worden geacht zonder lichamelijke problemen langdurig onder jachtomstandigheden in actie
te kunnen zijn, schenkt de keurmeester met name aandacht aan lichaamsbouw, beweging, en
uiterlijke kenmerken van gezondheid.
Er wordt gewaardeerd in Uitmuntend, Zeer Goed, Goed of Matig, dit ter beoordeling van de
keurmeester.

Vastgesteld door de algemene ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging van Hongaarse
Staande Honden ‘VIZSLA’, gehouden op zaterdag 28 mei 2016 te Hulshorst.
Voorzitter

Bestuurslid Jachtbasistestcommissie

(Herman Obbink)

(Ine Haarman)
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