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2 Fokreglement van de Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden “Vizsla” 

vastgesteld op de algemene ledenvergadering d.d. 30 mei 2018 te Nieuwegein. 

1. ALGEMEEN 

1.1 Dit reglement voor de Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden “Vizsla”, hierna 
te noemen de vereniging, beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras 
Vizsla Korthaar en Vizsla Draadhaar zoals deze zijn verwoord in de statuten en het 
huishoudelijk reglement van de vereniging. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) is goedgekeurd 
door de algemene ledenvergadering (ALV) op 30 mei 2018 te Nieuwegein.  
Inhoudelijke aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van 
de ALV van de vereniging. 

1.2 Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging van de Vizsla 
Korthaar en Vizsla Draadhaar. 

1.3 Het bestuur van de vereniging verplicht zich, de door de Algemene Vergadering van de 
Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen van 
het Kynologisch Reglement (KR), die betrekking hebben op dit Verenigingsfokreglement, 
terstond hierin door te voeren. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1 behoeven deze 
wijzigingen niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging. 
Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte te zijn en te blijven van 
recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van de vereniging hier in gebreke blijft. 

1.4 Voor wat betreft de omschrijving van de in dit VFR genoemde definities gelden de 
omschrijvingen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement 
van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. 

1.5 Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals vastgelegd in het Huishoudelijk 
Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch 
Gebied in Nederland. 

1.6 Inschrijving van een nest in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB) door de Vereniging Raad 
van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats conform de regels zoals 
vastgelegd in het Kynologisch Reglement 

1.7 Indien een lid zich niet houdt aan de regels gesteld in het VFR, kan het bestuur besluiten het 
lidmaatschap van de desbetreffende lid op te zeggen. 
 

2. FOKREGELS 

Artikel VIII.2 KR in samenhang met regels van de vereniging. 
2.1 Verwantschap: 
 Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar zoon of 

haar kleinzoon. 
 Pups, voortgekomen uit een van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden 

ingeschreven (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1l KR) 
 Halfbroer/halfzustercombinaties zijn niet toegestaan. 
2.2 Herhaalcombinaties: Dezelfde oudercombinatie is maximaal 2 (twee) maal toegestaan. 
2.3 Minimum leeftijd reu: de minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet 

tenminste 20 maanden zijn. 
2.4 Aantal dekkingen: De reu mag in Nederland maximaal 2 geslaagde dekkingen per 12 maanden 

verrichten met een totaal van maximum 8 geslaagde dekkingen gedurende zijn leven. De 
periode van 12 maanden start op de datum waarop de eerste dekking binnen deze periode 
heeft plaatsgevonden. Op het aantal van 2 geslaagde dekkingen per 12 maanden is één 
uitzondering mogelijk met een maximum van 3 nesten in 12 maanden.  
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vastgesteld op de algemene ledenvergadering d.d. 30 mei 2018 te Nieuwegein. 

Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen 
en ingeschreven in het NHSB. 

 NB 1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB 
(artikel III.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking.  

 NB 2: Indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige inseminatie (KI), telt dit mee 
als een ‘dekking’. 

2.5 Cryptorchide en monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij. 
2.6 Gebruik buitenlandse dekreuen: Wanneer een Nederlandse fokker voor een dekking een 

dekreu gebruikt die in het stamboek van een buitenlands door de FCI erkend stamboek is 
ingeschreven, dan moet deze dekreu voldoen aan de eisen die voor dekreuen in dat 
betreffende land gelden of hij moet voldoen aan de eisen gesteld aan Nederlandse dekreuen, 
zoals verwoord in dit VFR.  

 De controle of de dekreu aan de eisen voldoet is een verantwoordelijkheid van de fokker. De 
fokker draagt zorg dat de betreffende kopieën worden opgestuurd naar de Nederlandse 
Vereniging van Hongaarse Staande Honden “Vizsla”. 

 Wanneer een lid van de vereniging voor een dekking een niet in Nederlands eigendom zijnde 
reu wil gebruiken dan dient deze te voldoen aan de gezondheidseisen zoals deze door de 
vereniging gesteld worden. 

 Daar nog niet elk land dezelfde regels en/of normen hanteert, dient de buitenlandse reu 
minimaal aan de  volgende voorwaarden te voldoen: 
a. De reu moet zijn ingeschreven in een buitenlands stamboek van een FCI-land, of een land 

dat door de FCI is erkend; 
b. De uitslag van de in het betreffende land uitgevoerde gezondheidsonderzoeken en de 

kwaliteit van deze onderzoeken dienen vergelijkbaar te zijn met de onderzoeken zoals deze 
door de vereniging in dit VFR zijn opgenomen. 

c. In alle gevallen moet de dekreu in het bezit zijn van een officieel HD-certificaat. 
2.7 Kunstmatige inseminatie (sperma van levende en/of overleden dekreuen): als een fokker voor 

een dekking het sperma gebruikt van een nog in leven zijnde/of overleden dekreu, dan gelden 
voor deze dekking de regels van dit Verenigingsfokreglement alsof het een natuurlijke dekking 
van de dekreu betreft. 

3.  WELZIJNSREGELS (Artikel VIII.1 KR) 

3.1 Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 24 maanden heeft 
bereikt. 

3.2 Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij 
de leeftijd van 72 maanden heeft bereikt. 

3.3 Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop 
zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt.  

3.4 Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vierde nest is geboren. 
3.5 Tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van dezelfde teef dient een termijn van 

minstens 12 maanden te zitten. 

4.  GEZONDHEIDSREGELS 

4.1  Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren: preventieve screening van ouderdieren 
moet, als het gaat om: HD-onderzoek, ED-onderzoek, oogonderzoek en doofheidonderzoek, 
plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn door de Raad van Beheer conform de door de 
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vastgesteld op de algemene ledenvergadering d.d. 30 mei 2018 te Nieuwegein. 

Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde 
onderzoeksprotocollen. 

4.2 Verplichte screeningsonderzoeken  
4.2.1  Heupdysplasie: op basis van wetenschappelijk onderzoek is heupdysplasie als 

gezondheidsprobleem binnen het ras vastgesteld en moeten de ouderdieren vóór de 
dekking daarop worden onderzocht. 

4.2.2  ECVO oogonderzoek, inclusief gonioscopie: voor de monitoring van mogelijke 
oogproblemen binnen het ras is het ECVO oogonderzoek, inclusief gonioscopie vóór de 
dekking verplicht voor tenminste 1 ouderdier en aanbevolen voor de andere ouder. 
Wanneer er bij een of meerdere onderdelen de uitslag ‘NIET VRIJ’ is gegeven, geldt dat 
bij het andere ouderdier een uitslag aanwezig moet zijn waarbij op geen enkel 
onderdeel de uitslag ‘NIET VRIJ’ gegeven is. Uitzondering hierop is een ‘NIET VRIJ’ bij het 
onderdeel MPP omdat MPP voor nu niet als erfelijk wordt gezien binnen ons ras. Eén 
onderzoek is voldoende ook als de geldigheidsduur van 1 jaar is verlopen, het onderzoek 
hoeft dus niet elk jaar herhaald te worden. 

4.2.3  Langharigheid: Hoewel langharigheid geen directe gezondheidsproblemen oplevert voor 
de individuele hond is het wel een ongewenste afwijking, die voorkomen dient te 
worden. Het is daarom verplicht dat minimaal 1 van de ouder dieren getest is op 
aanwezigheid van het langhaargen en vrij is verklaard, of dat van teef of reu de beide 
ouderdieren zijn getest en vrij verklaard. 

4.3 Aandoeningen: met honden die lijden aan onderstaande aandoening mag niet worden gefokt: 
4.3.1 Heupdysplasie: een officieel HD-onderzoek (met FCI-uitslag), waarbij de uitslag anders is 

dan HD A of HD B.  
4.3.2 Epilepsie: ouderdieren die lijden aan primaire epilepsie mogen niet (meer) voor de 

fokkerij worden ingezet. Directe nakomelingen van lijders zijn uitgesloten van de 
fokkerij. Nestgenoten van lijders zijn tot en met het derde levensjaar uitgesloten van de 
fokkerij. Wanneer een reu of teef één of meer nakomelingen heeft die lijden aan 
epilepsie, wordt het betreffende dier uitgesloten voor de fokkerij. 

4.3.3 Oogafwijkingen:  
a. Er mag niet gefokt worden met ouderdieren, die geopereerd zijn aan erfelijke 

afwijkingen van of rond de oogbol.  
b. Er mag niet gefokt worden met lijders aan erfelijke progressieve retina atrofie (PRA) 

en evenmin met de kinderen van lijders aan erfelijke PRA. 
c. Er mag niet gefokt worden met lijders aan erfelijke cataract en evenmin met de 

kinderen van lijders aan erfelijke cataract. 
4.4 Diskwalificerende fouten: met honden met één of meer van onderstaande diskwalificerende 

fouten (volgens de rasstandaard) mag niet worden gefokt. 

• Duidelijke afwijkingen van de raskenmerken. 

• Grote afwijkingen in geslachtstype. 

• Atypisch hoofd. 

• Gevlekte neusspiegel. 

• Hangende of kwijlende lippen. 

• Bovenvoorbijten, ondervoorbijten, kruisgebit en alle overgangsvormen daarvan. 

• Het ontbreken van één of meerdere snijtanden en/of hoektanden en/of de premolaren 2 – 
4 en/of de molaren 1 – 2, het ontbreken van meer dan 2 PM1; op de M3 wordt geen acht 
geslagen. Niet zichtbare tanden gelden als ontbrekende tanden. 

• Overtollige tanden buiten de normale tandenrij 

• Gespleten gehemelte, hazenlip. 
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• Helgele ogen, zeer losse oogleden, ectropion, entropion. 

• Distichiasis (dubbele wimperrij). 

• Opvallende keelhuid. 

• Hubertusklauwen aan de achterbenen. 

• Ernstige fouten in de beweging. 

• Enkel geldend voor de Vizsla Korthaar: atypische beharing. 

• Enkel geldend voor de Vizsla Draadhaar: Dun haar. Gebrek aan onderwol. Lang, zacht, 
zijdeachtig, warrig, kroezend, krullend of wollig haar. Ontbrekende borstels aan de benen. 

• Donkerbruin of vaalgele kleur, meerkleurig, niet-uniforme kleur. 

• Witte borstvlek, groter dan 5 cm. 

• Witte voeten. 

• Pigmentfout, zowel in de huid, als ook aan de oogleden en lippen. 

• Grotere afwijking dan 2 cm van de minimum en maximum maat. 

• Elke vorm van wezenzwakte. 
N.B. Reuen moeten twee duidelijk aanwezige, normaal ontwikkelde testikels bezitten, die zich 
in zijn geheel in het scrotum bevinden. 

4.5 Herbeoordeling en/of heroverweging: als de eigenaar zich niet kan verenigen met de uitslag 
van een verricht onderzoek, kan deze conform het door de Raad van Beheer vastgestelde 
algemeen onderzoeksreglement en het betreffende onderzoeksprotocol om herbeoordeling 
en/of heroverweging van de uitslag vragen. Totdat de uitslag van de herbeoordeling en/of 
heroverweging bekend is, blijft de oorspronkelijke uitslag van het onderzoek waarvoor 
herbeoordeling en/of heroverweging is gevraagd geldend. 

4.6 Oorzaken van uitsluiting: zijn er gegevens bekend van de fokteef of dekreu die vallen onder de 
in de standaard genoemde "Oorzaken van uitsluiting", dan zal de toetsing van de Nederlandse 
Vereniging van Hongaarse Staande Honden “Vizsla” negatief zijn. Een hond, waarvan bekend is 
dat hij lijdt aan een erfelijke ziekte, wordt uitgesloten voor de fokkerij. Met dieren die lijden 
aan of bewezen dragers zijn van een schadelijk erfelijk gebrek mag niet worden gefokt. Ook 
niet als door medisch ingrijpen de uiterlijke kenmerken van dit schadelijke erfelijke gebrek zijn 
weggenomen. 

5. GEDRAGSREGELS 

5.1 Karaktereisen: beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in de 
rasstandaard zijn beschreven.  
5.1.1 Met dieren die lijden aan agressiviteit, angst of nervositeit mag niet worden gefokt. 

5.2 Verplichte gedragstest: Voor dit ras is een verplichte gedragstest niet van toepassing.  

6. WERKGESCHIKTHEID 

6.1 In Nederland geregistreerde ouderdieren moeten in het bezit zijn van een certificaat waaruit 
blijkt dat ze hebben voldaan aan een werkgeschiktheid test die heeft plaatsgevonden onder 
auspiciën van Orweja en/of de vereniging.  

6.2 Bij het vorige lid geldt als alternatief dat van de combinatie, ten minste één van beide 
ouderdieren in het bezit moet zijn van voornoemd certificaat. Te weten: 
a. een kwalificatie of CQN te hebben behaald op een veldwedstrijd of 
b. in het bezit zijn van een KNJV B-diploma of een Orweja Workingtest-diploma (OWT) op ten 

minste Novice niveau of 
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c. een positieve beoordeling te hebben behaald bij een test bij een door een FCI erkende 
vereniging en/of organisatie, welke vergelijkbaar is/zijn met de kwaliteit en het niveau van 
de testen genoemd onder punt a en b van dit artikel. 

d. Ten aanzien van buitenlandse/niet in het NHSB ingeschreven dekreuen wordt afgegaan op 
de gegevens, die bij de betreffende vereniging bekend zijn en de normen, die in het 
betreffende land gelden. 

6.3 Als niet voldaan wordt aan 6.1 en 6.2 moeten beide ouderdieren in het bezit zijn van een: 
a. certificaat Jachtbasistest (JBT), behaald na het succesvol deelnemen aan deze test, die heeft 

plaatsgevonden onder auspiciën van de vereniging, of 
b. een positieve beoordeling behaald hebben bij een test door een FCI erkende vereniging 

en/of organisatie, welke vergelijkbaar is/zijn met de kwaliteit en het niveau van de JBT. 

7. EXTERIEURREGELS 

7.1 Kwalificatie: de beide ouderdieren moeten minimaal 2 keer hebben deelgenomen aan een 
door de Raad van Beheer en/of FCI gereglementeerde expositie en daar minimaal de 
kwalificatie ‘Zeer Goed’ op elke expositie te hebben behaald, en toegekend door twee 
verschillende voor het ras bevoegde exterieurkeurmeesters. Minstens één kwalificatie moet 
zijn gegeven nadat de hond de leeftijd van 20 maanden bereikt heeft.  

7.2 Fokgeschiktheidskeuring: Fokgeschiktheidskeuringen zijn niet van toepassing. 
7.3 Exterieurbeoordeling Jachtbasistest: Een exterieurbeoordeling op een Jachtbasistest telt mee 

als een van de twee bij 7.1 genoemde verplichte kwalificaties, wanneer de hond ouder was 
dan 9 maanden op het moment van deelname. 

8. REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS 

8.1 Ontwormen en enten: de fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van 
de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts 
ingevuld en ondertekend paspoort voor gezelschapsdieren. De pups dienen bij aflevering 
adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn van een unieke ID-transponder. 

8.2 Aflevering pups: de pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van 7 
weken. Tussen de eerste enting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal 7 
dagen zitten. 

8.3 Koopovereenkomst: de fokker is verplicht de pups af te geven met de door de vereniging 
erkende koopovereenkomst.  

9. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN 

9.1 Dit reglement is niet van toepassing op de inschrijving van honden die geboren worden uit een 
teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt. 

9.2 Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven en/of 
voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de 
werking van dit reglement te zijn inbegrepen. 

9.3 In bijzondere gevallen kan het bestuur bij een besluit met betrekking tot het toestaan van een 
bepaalde combinatie afwijken van dit VFR, indien de belangen van het ras daardoor worden 
gediend. Een besluit op basis van dit lid wordt met redenen omkleed naar de leden van de 
vereniging gecommuniceerd. 

9.4 Convenant 
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9.4.1  Voor een vermelding in de lijst van fokkers of dekreueigenaren dient er een convenant 
te worden ondertekend door zowel de fokker als een lid van de Fokinfocommissie (FIC) 
en de voorzitter. Daarmee geven alle partijen aan zich te conformeren aan het VFR. 

9.4.2 Om in aanmerking te komen voor een VFR-toetsing en vermeldingen op de lijst met 
verwachte dekkingen/nesten is door de aanvrager het convenant ondertekend. 

9.5 VFR-Toetsing: elke geplande dekking dient gemeld te worden bij de Fokinfocommissie 
zodat deze de combinatie voorafgaand aan de dekking kan toetsen aan het VFR. 

9.5.1 Reserve reu: bij de melding dient tevens te worden verzocht, als de aanvrager dat zou 
willen, een VFR-toetsing te verrichten voor een tweede (reserve) reu. Wanneer bij de 
dekking een andere reu wordt ingezet, dan de reu(en) waarvoor de VFR-toetsing is 
afgegeven, wordt niet met terugwerkende kracht een VFR-toetsing verstrekt. 

9.5.2 Termijn voor aanvraag: een aanvraag voor een VFR-Toetsing wordt bij voorkeur 8 weken 
vóór de te verwachten dekking schriftelijk bij de Fokinfocommissie ingediend. 

9.5.3 Indienen van aanvraag: de aanvraag wordt ingediend onder overlegging van: 
a. twee afschriften van keurverslagen van (inter)nationale tentoonstellingen, zoals 

omschreven in artikel 7; 
b. afschrift HD-rapport, zoals omschreven in artikel 4; 
c. afschrift(en) van een EVCO Oogonderzoek inclusief gonioscopie, zoals omschreven in 

artikel 4.2.2;   
d. zo mogelijk afschriften van werkgeschiktheidstesten, zoals omschreven in artikel 6. 
Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Doet een aspirant-fokker 
een voorstel ten aanzien van de te gebruiken reu, welke niet op de dekreuenlijst staat 
vermeld, dan dient deze zelf te zorgen voor de bewijzen, die verklaren dat die reu aan 
de gestelde eisen voldoet. 

9.5.5 Uitslag: wanneer een VFR-toetsing is verricht, wordt de uitslag daarvan schriftelijk 
verstrekt. Indien van toepassing ontvangt de fokker een lidmaatschapskaart. Is de 
toetsing positief dan wordt de verwachte dekking op de website van de vereniging 
vermeld. Zowel de VFR-toetsing als de lidmaatschapskaart zijn kosteloos. 

9.5.6 Geldigheid: een VFR-toetsing is maximaal een half jaar geldig. 
 

10. INWERKINGTREDING 

10.1 Dit verenigingsfokreglement treedt in werking op …, na de goedkeuring door het bestuur van 
de Raad van Beheer op … conform de artikelen 10 HR en VIII. 5+6 KR. 
 
 
Voorzitter     Bestuurslid FokInfoCommissie 
 
 
 
 
 

 (Herman Obbink)     (Monique van Rozendaal) 

 


