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RASSTANDAARD 

Het beeld van de Vizsla wordt gekenmerkt door een heel belangrijk woord: MATIG. 

Wat is matig? Alles! De breedte van de schedel, de stop, de lengte van de hals, de 

diepte en breedte van de borstkas, de hoekingen voor en achter, de iets lage aanzet 

van de staart, de dikte van de staart en de iets ovale voet. Er moet balans zijn tussen 

elegantie, schoonheid, kracht en atletisch. 

De verhoudingen zijn ook heel belangrijk, omdat ze het verschil maken tussen de 

Vizsla en andere rassen! 

Het lichaam is iets langer dan hoog (gestrekt). De borstdiepte is iets minder diep dan 

50% van de hoogte. De voorsnuit is iets korter dan de schedel (voorsnuit is ¾ van de 

lengte van het hoofd). De hals is middelmatig lang, de nek zeer gespierd en licht 

gewelfd. De schoft is geprononceerd en gespierd. Een rechte ruglijn (let op: nooit 

aflopend!), sterk en goed gespierd. Iets lage staartaanzet. De gewenste onderlijn is 

licht oplopend naar achteren, voorborst diepe en breed met goed ontwikkelde, 

gespierde en middelmatig gewelfde borst, zover mogelijk naar achteren reikend 

borstbeen, iets opgetrokken buik. De hoekingen voor en achter zijn ook matig. 

Typische fouten zijn niet genoeg voorborst, losse ellebogen, te kort opperarm, slecht 

front en voeten en te hoge staartdracht. 

Naast de lichaamsbouw en de verhoudingen zijn de twee belangrijkste eigenschappen 

van de Vizsla het hoofd en de kleur. Deze bepalen het rastype. 

Qua bouw, structuur en kleur is de Draadhaar Vizsla niet anders dan de korthaar, maar 

de draadhaar is iets sterker en robuuster. Het hoofd lijkt vierkant door de wenkbrauwen 

en de baard. De vacht moet sterke, dikke haren hebben en een ondervacht. 

  



Het hoofd. 

Nogmaals, het meest belangrijke woord dat we tegenkomen in de rasstandaard is 

matig. Matig qua lengte voorsnuit, breedte van de schedel, ontwikkeld achterhoofd, 

stop, middengroef. Maar nooit hangende lippen of een taps toelopende voorsnuit vanaf 

zij-aanzicht of vooraanzicht. Het is heel belangrijk dat de twee lijnen in het hoofd van 

de schedel en de neus parallel lopen. Het kan heel storend zijn en de indruk van een 

ander ras geven als de neus oplopend (als van een Pointer) of aflopend (als van een 

Bracco Italiano) is en als de stop te sterk is of juist nauwelijks zichtbaar is, net als 

hangende lippen of het tegenovergestelde te strakke lippen. Van de voorkant gezien is 

het hoofd van de Vizsla trapeziumvormig, nooit driehoekig. Brede, vlezige wangen en 

hangende lippen zijn storend en komen jammer genoeg steeds meer voor. De oren zijn 

iets laag aangezet, hebben een bescheiden lengte en liggen dicht tegen de wangen 

aan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ogen zijn medium groot, licht ovaal, met gesloten oogleden. De kleur van de ogen 

is belangrijk. Donkerder is beter, maar in ieder geval een tint donkerder dan de vacht 

van een volwassen hond. De expressie van de Vizsla is zeer belangrijk, het is 

vriendelijk, warm, levendig en klaar voor actie. Nooit stekelig, hard of bang. 

 

De vacht en kleur. 

De kleur van de vacht, een broodje? Een versgebakken broodje, dat je niet in de 

supermarkt kan kopen. Het laat zich makkelijker uitleggen in andere woorden. 

Goudgeel, rossig goud, nooit bleekgeel, maar ook niet roodachtig of bruinig. Een egale 

kleur heeft de voorkeur. De vacht is glad, glanzend en dicht. Niet te kort of te dun haar. 

De vacht is niet langer dan 3 á 4 cm., korter op het hoofd, de poten en de borst. Het 

pigment van neus en lippen moet een tint donkerder zijn, maar mag niet zwart zijn. Het 

is niet goed als het lichter is dan de vacht. 



Beweging. 

De bouw is bepalend voor het gangwerk. Het gangwerk is lichtvoetig, vloeiend en ruim 

uitgrijpend. Onregelmatig gangwerk en telgang zijn ongewenst. De verhoudingen van 

de hond, samen met de hoekingen bepalen de beweging van de hond. Wat we willen 

zien wanneer een hond beweegt in de ring of in het veld, is dat het gangwerk licht en 

gelijkmatig is. Het geeft de indruk dat alle delen van het lijf in harmonie bewegen en 

dat dat geen enkele moeite kost. 

Stel je de hond voor als een fysiek systeem, poten, gewrichten en schijven. Volgens de 

fysieke wetten werkt dit systeem het meest efficiënt als de opperarmen dezelfde lengte 

hebben als de schouders, en de hoekingen ertussen 45 graden zijn. De hoekingen in 

de voorhand van de galopperende rassen zijn groter. De goed ontwikkelde, sterk 

gespierde schoft, de goed liggende schouder en de lengte van de botten bepalen de 

lengte van de stap. De rug verbindt de voorhand met de aansluitingen van de 

achterhand als een brug. Als de botlengte en de hoekingen in balans zijn is de 

beweging van de hond in balans. Niet alleen in balans, maar ook makkelijk en lang vol 

te houden en zorgt zo voor een lang behoud van de gezondheid. 

Als iets te lang is aan de hond, dan is het gewoonlijk zwak en daardoor kwetsbaar, bv 

de rug, de teenkootjes, de knie of het spronggewricht. Als iets te kort is heeft het niet 

genoeg flexibiliteit, het wordt gerekt, kwetsbaar, bv rug, teenkootjes of opperarmen en 

resulteert in korte passen. Als iets te stijl is, mist het de mogelijkheid om schokken op 

te vangen, bv teenkootjes of hoekingen. Nogmaals dat resulteert in te korte passen in 

de ring en in het veld. 

 

 

  



We weten allemaal dat het werk van de Vizsla behalve van de bouw, ook afhankelijk is 

van het temperament. We zien vaak een zogenaamde opstapeling van fouten. Honden 

die een slechte bouw hebben werken soms excellent wanneer ze willen werken, ze 

hebben een enorme drive en will to please. In dat geval is de vraag: voor hoe lang? 

Het maakt nogal wat uit of een excellente hond op 6-jarige leeftijd met pensioen moet 

of op 12-jarige leeftijd. Constructiefouten komen meer aan de oppervlakte en worden 

beter zichtbaar als de tijd verstrijkt. Ze hinderen en beperken de hond, maken dat de 

hond kwetsbaar wordt en niet meer kan werken. Gezondheidsproblemen hebben een 

nog groter effect op het werk van de Vizsla en ik vind gezondheidsonderzoeken erg 

belangrijk, omdat afwijkingen ook hun algehele welbevinden schaadt. De meeste 

afwijkingen zijn erfelijk bepaald, net als bouw en temperament. 

 

 

 

Om te beginnen moeten we erop wijzen dat de Vizsla een excellente all-round 

jachthond is, die de jager bij kan staan in alle vormen van de jacht. Van veldwerk en 

waterwerk tot zweetwerk in bospercelen. We willen deze veelzijdigheid niet 

veranderen. Alhoewel de Vizsla een all-round jachthond is, zijn we blij en trots op het 

feit dat sommige individuele Vizsla’s in staat zijn excellent te presteren op het hoogste 

niveau in het klassieke veldwerk, zowel in Hongarije als daarbuiten. 



VELDWERK 

Naar mijn mening is het belangrijkste werk van de Vizsla het veldwerk. Waarom? 

Omdat er veel andere rassen zijn die net zo goed zijn in apporteren en waterwerk, 

sommigen zelfs beter. Andere rassen kunnen ook een spoor uitwerken, maar het 

zoeken van wild in een veld, op volle snelheid, zo efficiënt mogelijk, met de neus hoog, 

gefocust op alleen de geuren in de wind, wild vinden en voorstaan en fixeren, dat is 

wat alleen een staande jachthond kan doen! Ook heel belangrijk is dat de meeste van 

deze eigenschappen erfelijk zijn. Ik bedoel de neus, de stijl van zoeken, de interesse in 

het wild, etc. 

 

 

 

Wat zijn de karakteristieken van de Vizsla in het veld, die we nodig hebben?  

Een snelle, gelijkmatige, makkelijke galop, die ruim is. Een breed zoekpatroon met een 

matige of hogere kophouding.  

Wat bedoel ik met snelheid?  

Dat de hond zichtbaar op volle snelheid werkt, naar gelang zijn bouw. Verwacht nooit 

hetzelfde werk van de Vizsla als van een Pointer, niet qua snelheid, noch qua breedte 

of kophouding. Wanneer een Vizsla rent als een Pointer, een Greyhound of een Duitse 

Staander is dat een fout, geen voordeel. 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 zelf. 

Vanwege zijn iets zwaardere bouw is de draadhaar Vizsla iets langzamer dan de 

korthaar. 



Fouten zijn: langzaam, cirkelend zoeken, van de wind af draaien, springen, galopperen 

als van een hobbelpaard (basculeren) , draven, lage kophouding, spoor volgen, 

onzeker werk en het verliezen van het wild.  

 

 

 

We verwachten dat de Vizsla een goede neus toont, kordaat voorstaat en de kwaliteit 

heeft om het wild te vinden met een hoge kophouding en daarbij het wild vast weet te 

zetten. We zien graag een niet-hyperactieve Vizsla, niet eigenwijs, makkelijk te 

begeleiden en te trainen. Onafhankelijk, maar wel in contact met de voorjager. 

Jammer genoeg, zijn mensen tegenwoordig alleen geïnteresseerd in winnen, liefst zo 

snel mogelijk. Hierdoor zijn in sommige rassen twee lijnen ontstaan, showlijnen en 

werklijnen. Zie de Pointer en de Labrador Retriever, de twee lijnen zijn nauwelijks nog 

1 ras, ver uit elkaar gegroeid. Gelukkig is de Vizsla nog steeds 1 ras en we willen dat 

echt zo houden voor de komende honderd jaren ook.  

We hopen dat Vizsla-rasverenigingen van alle landen daaraan zullen bijdragen. 

 

 

 

  



Bijlage  

 

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 robuuster 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. 

 

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. 

 

 

Werkstandaard Vizsla Korthaar en Vizsla Draadhaar; Nederlandse Vereniging van Hongaarse 

Staande Honden “Vizsla” 02 februari 2019 

 


