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Heb jij interesse in de Vizsla of overweeg je om een pup aan te 
schaffen? Dan is deze folder voor jou. Deze folder is een uitgave van 
de Nederlandse Vereniging voor Hongaarse Staande Honden Vizsla of 
NVHSHV, opgericht 9 februari 1975, goedgekeurd bij Koninklijk besluit 
12 december 1975. De vereniging is erkend door en aangesloten bij de 

Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

De Raad van Beheer is het leidend orgaan van de Nederlandse fokkerij 
en  hondensport. Deze Nederlandse kennelclub valt onder het 

overkoepelend Europees orgaan Fédération Cynologique Internationale 
F.C.I.

Kijk ook eens op onze website: www.magyar-vizsla.nl 
Heb je nog vragen, mail ze dan aan secretaris@magyar-vizsla.nl. We 

helpen je graag verder!
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Eigenlijk is er niet één Vizsla, maar zijn er twee: de korthaar en de 
draadhaar. Het zijn twee erkende rassen, ze lijken erg op elkaar en 

daarom noemen we ze voor het gemak in deze folder: de Vizsla.
De Vizsla is een Hongaarse Staande jachthond, officieel heet hij de 

Magyar Vizsla.

DE VIZSLA

DE OORSPRONG
De Vizsla is één van de oudste 
staande jachthondenrassen en 
heeft zijn oorsprong in Azië. Het 
ras ontwikkelde zich verder in 
Pannonia (de Romeinse naam voor 
Hongarije) nadat in de 9e eeuw de 
Magyaren zich daar vestigden. De 
Pannonische hond was een gele, 
pointerachtige hond. 

Later hebben de Turken de Tarte-
se Gele hond, een vogelhond en 
een windhond, ingebracht. Vizsla 
betekent in het Turks “zoek” en in 
het Hongaars “aanwijzen”.
Hoe het verder ging is niet hele-
maal duidelijk, waarschijnlijk is 

het ras later beïnvloed door Duitse 
jachthonden en de Engelse Pointer.

In de jaren 30 van de vorige eeuw 
werd het ras door de Fédération 
Cynologique Internationale (FCI) 
officieel erkend. In die tijd 
werden door jagers meerdere 
ruwharige rassen ingebracht om 
de vacht te verbeteren, speciaal 
voor de jacht onder moeilijke om-
standigheden. Hieruit is de Vizsla Draadhaar ontstaan. 

Het voordeel van draadhaar is, 
dat het de huid van de hond beter 
beschermt tegen ruwe bebossing 
en doornen. De draadhaar werd in 
1956 door de FCI erkend.
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DE JACHT
Toen het geweer zijn intrede deed 
in de jacht kreeg men behoefte aan 
een bepaald type jachthond. Een 
hond die het wild kan vinden én 
voorstaan, zodat de jager er op 
schootsafstand bij kan komen. 
Dat voorstaan maakt de Staande 

jachthond zo uniek. De hond zorgt 
dat het wild op de plaats blijft tot 
de jager bij hem is. Samen stoten 
ze het wild op, zodat het geschoten 
kan worden.

De Vizsla is een allround jacht-
hond. Nadat het wild geschoten is 
haalt hij het wild op en brengt het 
onbeschadigd bij de jager. Verloren 
zoeken of het uitwerken van een 
spoor is ook een taak voor hem. 

Dat is nodig als het wild gewond 
is geraakt en heeft weten te ont-
komen. Dat daarbij obstakels als 
dichte bebossing, water of heuvels 
genomen moeten worden, mag 
voor de hond geen bezwaar zijn.

EIGENSCHAPPEN
Om zijn werk goed te kunnen 
doen moet de Vizsla als staande 
jachthond beschikken over een 
aantal eigenschappen:

  Een goede neus 
  Veel passie
  Rust en concentratie
  Zelfstandigheid
  Kunnen samenwerken
  Atletisch vermogen
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Je wilt graag een Vizsla en je 
leest deze folder. Een goed begin, 
want je gaat een belangrijke 
beslissing nemen. 

Als je een hond koopt ben je de 
komende 10 tot 15 jaar verant-
woordelijk voor hem of haar. Jij 
niet alleen, ook je gezinsleden of 
huisgenoten. 

Een hond in huis brengt altijd extra 
“overlast” met zich mee. De 
dagelijkse verzorging kost tijd en 
geld. Je moet er elke dag op uit, 
ook bij rotweer. Je krijgt modder-
poten en haar op de vloerbedek-
king, hij kan nu eenmaal niet zijn 
schoenen uitdoen als hij thuiskomt. 

Op vakantie moet je ‘iets’ regelen. 
Gaat hij mee of zoek je een logeer-
adres? Zelfs een dagje naar een 
pretpark kan al problemen geven. 
Denk van tevoren (samen) goed na 

of een Vizsla wel in je leven past 
op dit moment.

Kinderen vinden het fijn om 
betrokken te worden bij de 
opvoeding van de hond. Ze 
moeten zelf ook een paar regels 
leren. Bijvoorbeeld: de hond 
altijd met rust laten als hij op 
zijn slaapplek ligt en als hij eet. 
Met een goede begeleiding is de 
komst van een hond in het gezin 
een verrijking voor iedereen.

EEN VIZSLA 
IN HUIS
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Ben je niet van plan om te jagen 
met je Vizsla dan moet je een 
andere manier vinden om aan die 
behoefte te voldoen. Bijvoorbeeld 
door met je hond apporteercur-
sussen te volgen en jachtproeven 
en -examens af te leggen.

Als je niet minstens een uur per 
dag samen actief kunt zijn dan is 

een Vizsla niet de geschikte hond 
voor jou. Gelukkig zijn er nog 
heel veel andere rassen om uit te 
kiezen.

De Vizsla is een gevoelige hond 
die graag deel uitmaakt van het 
gezin. Met een rustige, duidelijke 
en positieve opvoeding wordt hij 
een fijne huisgenoot.   

De Vizsla is een energieke 
jachthond én een fijne huis-
hond. Vizsla´s hebben een 
bovengemiddelde behoefte 
om hun energie kwijt te 
kunnen. Niet alleen door 
beweging, maar ook door te 
werken. 
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De Vizsla is van oorsprong een 
jachthond die graag voor zijn 
baas wil werken. Het is een 
intelligente hond die snel leert. 
Een jachtcursus kan heel leuk 
zijn. Ze vinden het heerlijk om 
een bal of dummy te apporte-
ren en hun neus te gebruiken. 
Werken met en voor de baas, dat 
vinden ze prachtig in welke vorm 
dan ook. 

RUIMTE
Wat de ruimte betreft in en rond 
het huis is een Vizsla niet 
veeleisend, mits je dagelijks lange 
wandelingen maakt, zodat hij zijn 
energie kwijt kan. Daarbij moet de 
hond zonder gevaar ook vrij 
kunnen hollen en zich uitleven.  En 
dat onder alle weersomstandig-
heden.

KARAKTER

TYPISCHE 
KARAKTEREIGENSCHAPPEN

      Een flinke portie jachtpassie
      Leert snel
      Kan een ruwe behandeling 
      slecht verdragen
      Lief voor kinderen
      Levendig temperament en  
      aanhankelijk
      Bij voldoende buiten-
      activiteiten rustig in huis
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Hoe vind je een goede, gezonde pup?

Koop alleen een hond mét stamboom. Zonder stamboom is je hond geen 
echte Vizsla, ook niet als hij er heel veel op lijkt. Een hond zonder stam-
boom mag niet deelnemen aan officiële jachtproeven en –wedstrijden. 

DE AANSCHAF

Van alle pups die met een stam-
boom geboren worden heeft de 
fokker gezorgd dat ze voldoen aan 
het Basis Reglement Stambomen.

Een fokker kies je vaak op het 
gevoel. De informatie van de 
rasvereniging helpt je om een 
fokker te vinden, die op een 
verantwoorde wijze Vizslapups 
fokt. Controleer voor je een 
afspraak maakt met een fokker 
of deze voldoet aan de strengere 
regels van het Verenigingsfokre-
glement (VFR). 

Deze fokkers staan vermeld op 
onze website: 
www.magyar-vizsla.nl. 

In de regels van het VFR staat 
bijvoorbeeld hoe oud een teef 
moet zijn voor ze haar eerste 
nestje krijgt en hoe vaak een 
reu mag dekken. Ook worden er 
allerlei gezondheidsonderzoeken 
verplicht gesteld.

Een fokker is nooit verplicht jou 
een pup te verkopen. Hij of zij wil 
meestal eerst weten wat je met de 
hond gaat doen, hoe de gezins-
samenstelling is en of je ervaring 
hebt met honden. Stel zelf ook al 
je vragen voor je een beslissing 
neemt. 
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TIPS
Vraag de fokker of de rasvereni-
ging voor het nest een schriftelijke 
Foktoetsing heeft afgegeven. Dat 
is het bewijs dat het nest is gefokt 
volgens de regels van het Vereni-
gingsfokreglement. Als het nest er 
eenmaal is, staat dat vermeld op de 
website van de rasvereniging.

Kijk hoe de pups zijn gehuisvest. 
Pups hebben een prikkelrijke 
omgeving nodig om zich te kunnen 
ontwikkelen. Pups die te geïsoleerd 
opgroeien, hebben minder kans om 
normale, sociale honden te worden.

Kijk of de omgeving waarin de pups 
leven schoon is en of de ontlasting 
stevig is. Schone oren en ogen van 
de pups zegt veel over hoe gezond 
de pups zijn.

Kijk ook of de pups actief en 
onderzoekend zijn. Slapen ze als je 
op bezoek komt, wacht dan tot ze 
wakker worden. Je wilt toch zien 
hoe ze spelen en of ze niet in een 
hoekje weggedoken zitten. Kijk 
ook hoe de teef voor haar pups 
zorgt en of zij er gezond uitziet.

Lees het koopcontract goed door 
voor je het tekent. Op de website 
van de NVHSHV vind je de 
standaard koopcontracten, die 
fokkers verplicht zijn te gebruiken.
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afgeleid en kunnen zich over het 
algemeen beter concentreren, 
waardoor ze bij trainingen vaak 
beter presteren dan reuen. 

Een ander groot verschil is dat 
teven gemiddeld 2 keer per jaar 
loops worden. Dat is oppassen, 
want ze zijn dan vruchtbaar én 
aantrekkelijk voor reuen. Ze kun-
nen ook last hebben van schijn-
drachten. 
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REU OF TEEF
Of je een reu of een teef kiest 
hangt af van je persoonlijke 
voorkeur. Ieder individu is 
anders, maar er zijn toch een 
paar algemene verschillen.

Reuen zijn vaak iets groter, teven 
iets slanker en fijner gebouwd. 
Teven zijn wat rustiger van aard. 
Reuen zijn wat harder van 
karakter, hoewel teven soms ook 
fel kunnen zijn. 

Teven zijn iets zorgzamer en 
socialer. Ook zijn ze minder snel 



VOEDING
De fokker heeft je verteld wat de 
hond dagelijks moet eten. Mis-
schien krijg je een lijstje mee als 
je de pup ophaalt. Ga je liever over 
op ander voer, wacht daar dan 
nog even mee. Je pup moet aan 
zoveel nieuwe dingen wennen in 
die eerste dagen: niet meer bij zijn 
moeder, broertjes en zusjes, alleen 
slapen op een vreemde plaats en 
nieuwe mensen.  

BEWEGING
Je begint met korte wandelinge-
tjes, waarbij je pup zijn behoefte 
kan doen en tijd krijgt om de 
grote, nieuwe wereld in zich op te 
nemen. Al gauw mogen de wande-
lingen wat langer duren. 

Een rustige wandeling is iets 
anders dan spelen met andere 
honden. Spelen  is intensiever 
bewegen. Hou dit kort en let goed 
op je hond. Bij een teken van 
vermoeidheid is het tijd om te 
stoppen. 

DE 
VERZORGING

VOEDINGSSCHEMA
      Tot en met 2 maanden geef je 
      je hond 3 à 4 keer per dag eten
      Van 3 tot en met 5maanden 
      geef je 3 keer per dag eten
      Daarna geef je 2 keer per dag 
      eten
      Zorg dat er altijd een bak vers 
      water klaarstaat voor je hond
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zijn hun energie nog niet kwijt 
en zullen alsnog thuis de boel op 
stelten zetten. 

Na alle actie moet je pup goed en 
ongestoord kunnen rusten. Een 
pup heeft heel veel slaap nodig 
om te kunnen groeien en alle 
indrukken te kunnen verwerken. 
Laat je jonge hond geen traplopen 
of uit de auto springen. Dit is zeer 
belastend voor de spieren en de 
gewrichten. 

De oren, en dan alleen het uit-
wendige gedeelte, kunnen even-
tueel schoongemaakt worden met 
een speciaal doekje of watje met 
oorcleaner. De nagels kun je zo 
nodig knippen, daar zijn speciale 
tangetjes voor.

Kijk het gebit regelmatig na. 
Tandsteen voorkom je door regel-
matig te poetsen en af en toe een 
kauwbot te geven.

Om wat langer op pad te kun-
nen is een draagzak een idee of 
ergens wat langer gaan zitten. 

De leidraad die men wel eens 
hoort van de leeftijd in maanden 
x 5 minuten, dus bijvoorbeeld een 
hond van 4 maanden oud zou een 
20 minuten mogen wandelen. 
Dit is voor de meeste honden en 
zeker een Vizsla te weinig. Ze 
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VACHT, OREN, 
NAGELS & GEBIT
Een Vizsla Korthaar heeft niet 
veel vachtverzorging nodig 
Af en toe zacht borstelen 
met een rubber borstel is 
genoeg. De draadhaar Vizsla 
moet over het algemeen 
regelmatig getrimd worden. 
Laat je hond trimmen in een 
salon waar men ervaring 
heeft met de hand plukken 
van ruwharige vachten. 



VOORBEELD ENTSCHEMA

6 WEKEN 
Parvo, hondenziekte en of mazelen, 
eventueel Ziekte van Weil, HCC en 
kennelhoest

9 WEKEN 
Parvo, eventueel Ziekte van Weil

12 WEKEN 
Parvo, HCC; Ziekte van Weil, 
hondenziekte (cocktail-enting), 
eventueel Rabiës en kennelhoest

Vervolgens jaarlijkse herhaling   
van cocktail

Over het enten en het entschema is 
discussie. Het is mogelijk te testen 
of je hond nog voldoende entstof 
in zijn bloed heeft. Dit heet titeren. 
Een enting tegen hondsdolheid is 
verplicht als je naar het buitenland 
gaat. In sommige landen gelden 
aanvullende eisen

De fokker heeft je pup ook al een 
paar keer ontwormd. Je dierenarts 
kan je adviseren over het ontwor-
men. Ook daarover is discussie. 
Wat jouw standpunt ook is, ruim 
in ieder geval altijd de poep van je 
hond op. Kinderen en andere hon-
den raken er dan niet door besmet. 

INENTEN & ONTWORMEN
De pup heeft bij de fokker de 
eerste inentingen al gehad. Je 
krijgt als bewijs hiervan een 
Europees paspoort mee. Daarin 
staan alle benodigde stickers en 
de handtekening van de 
dierenarts. 

13



Je pup is 7 à 8 weken oud als je hem ophaalt bij de fokker. Tot nu toe 
hebben de teef en de fokker je pup al heel veel geleerd. Maar nu is het 

aan jou om je pup op te voeden. 

DE OPVOEDING

Is dit je eerste hond? Zorg dat je 
voorbereid bent. Lees een goed 
boek over opvoeden en praat met 
mensen met ervaring. Zoek ook 
vast een hondenschool of vereni-
ging waar je de puppycursus gaat 
volgen. Dit zou natuurlijk ook een 
jachthondencursus kunnen zijn. 
Ga vast kijken bij een les om te 
zien of er op een positieve manier 
wordt lesgegeven.

Een jonge hond opvoeden ver-
eist veel geduld, liefde en tijd. 
De Vizsla leert snel en heeft een 
positieve aanpak nodig. Dat bete-
kent dat je goed gedrag beloont, 
met aandacht en met je stem of 
iets lekkers. Ongewenst gedrag 
probeer je te voorkomen. Zet je 

pup bijvoorbeeld in de bench als je 
even weg gaat, hij kan dan niet je 
nieuwe sloffen slopen. 

Oefen niet te lang, zeker met de 
leeftijd van 8 weken is de span-
ningboog nog erg kort. 
Doet hij toch iets wat niet mag, 
stop dan het gedrag. Straffen doe 
je zo min mogelijk en slaan hoort 
al helemaal niet bij de opvoeding. 

Een Vizsla kan niet tegen een har-
de aanpak, maar heeft wel duide-
lijke grenzen nodig. Wees daarin 
consequent. Vizsla’s zijn dusdanig 
intelligent dat ze anders een loopje 
met ons kunnen nemen.
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GOEDE GEWOONTES
Bedenk samen met je huisgenoten 
welke goede gewoontes voor jullie 
belangrijk zijn en pas ze consequent 
toe. Bijvoorbeeld niet tegen mensen 
opspringen, rustig zitten terwijl je de 
riem omdoet en slapen op een vaste 
plek.

SOCIALISEREN
Laat je pup met nieuwe dingen en 
situaties kennismaken zoals spe-
lende kinderen, verkeer en andere 
huisdieren.

SPELEN
Speel regelmatig kort met je pup. 
Spelen is leren voor je pup. Rol 
bijvoorbeeld een balletje een stukje 
weg en lok je pup naar je toe als hij 
het balletje heeft gepakt. Beloon hem 
voor het komen en rol het balletje 
nog eens weg. Al spelend hebben 
jullie de basis gelegd voor het latere 
apporteren.

Door al deze activiteiten bouw je 
een hechte band op met je hond. Die 
band bestaat uit samen actief zijn, 
vertrouwen, plezier én een goed 

appèl. Dit vormt de basis voor 
een goed hondenleven en een 
hondenleven lang genieten van je 
Vizsla.

SLAPEN
Zorg voor voldoende slaap. Een 
pup heeft vreselijk veel prikkels 
te verwerken en het lijfje moet 
goed kunnen groeien. Soms is 
het nodig een pup ‘gedwongen’ 
te laten slapen. Net als kinderen 
kunnen pups overprikkeld raken. 
Ongewenst gedrag is dan minder 
goed te remmen en ze raken 
oververmoeid. 
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De NVHSHV heeft tot doel de ver-
antwoorde fokkerij te bevorderen 
en daarmee de twee Vizslarassen 
in stand te houden en te verbeteren. 

Een belangrijk instrument daarbij is 
het Verenigingsfokreglement (VFR).
Verder wil de vereniging Vizs-
la-liefhebbers met elkaar in con-
tact brengen en stimuleren dat zij 
met hun hond actief worden.

Jaarlijks organiseert de vereniging 
een aantal activiteiten:

      De Algemene ledenvergadering   
      (ALV)
      Een Kampioenschapsclubmatch   
      (KCM), waar het exterieur van 
      de Vizsla’s wordt beoordeeld
      De Vizsladag, een gezellige dag 

      voor leden en niet-leden, met 
      heel veel leuke activiteiten
      De Jachtbasistest (JBT)
      Veldwedstrijden
      Apporteerproeven en –
      wedstrijden
      Trainings- en instructiedagen
      Wandelingen

Door lid te worden van de 
NVHSHV steun je het werk van de 
vereniging. 

Als lid heb je stemrecht, bijvoor-
beeld bij de verkiezing van be-
stuursleden. Je krijgt korting op 
het inschrijfgeld van de activitei-
ten én je ontvangt een paar keer 
per jaar ons verenigingsblad, de 
VizslaVaria.

De vereniging “draait” volledig 
op vrijwilligers. Jouw actieve 
inbreng in 1 van de werkgroepen 
is welkom! 

DE 
VERENIGING
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Veelzijdig naar de top    -Johan Kraay & Lotte van Dijk
De staande jachthond in de praktijk  -P.J. Eering
Honden zijn om van te houden   -Eberhard Trumler
Apporteerwedstrijden    -Nel Barendregt
De drie apporten      -Tineke Antonisse
Honden moet je serieus nemen   -Eberhard Trumler
Kalmerende signalen    -Turid Rugaas
Hond Staat     -Rembrandt Kersten

Er is veel literatuur 
beschikbaar over honden. 

Hieronder een kleine selectie 
van goede boeken voor jou 

als Vizsla-eigenaar. LITERATUUR

17



Website:   www.magyar-vizsla.nl 
E-mail:   secretaris@magyar-vizsla.nl VORMGEVING:


