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Notulen Fokkersoverleg   

Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden “Vizsla” 

 

Datum:    Zaterdag 22 februari 2020  

Aanvang:   13.00 uur 

Locatie:   ‘t Veerhuis, Nijemonde 4, Nieuwegein,  

Aanwezige bestuursleden: Peggy van den Crommenacker (voorzitter) en Joke Nijhuis (secretaris) 

Afwezige bestuursleden: Brigitte van Erkelens, Monique van Rozendaal en René van Bokoven 

 

 

 

 

1. Opening  

Voorafgaand aan de inhoudelijk agenda van het fokkersoverleg heeft keurmeester Wout 

Arxhoek een presentatie gegeven over de rasstandaarden van de Vizsla korthaar en 

Vizsla draadhaar.  

Uit de grote opkomst van 36 aanwezigen blijkt dat dit voorziet in een behoefte.  

Ook collega exterieur keurmeesters waren hiervoor uitgenodigd. Mooi om te zien dat de 

recentelijk benoemde keurmeesters Linda Weijnans en Lida Reeskamp-Blok ook 

aanwezig waren, alsmede kandidaat keurmeester Kevin Naeff.  

 

Na afloop van de lezing waarbij gelegenheid bestond om allerlei vragen te stellen, pleitte 

Wout voor het organiseren van nestkeuringen en het organiseren van een periodiek (bv 

eens per 3 jaar) overleg met keurmeesters en fokkers om de stand van het ras m.b.t. 

exterieur te bespreken. Met de nestkeuring wordt een aanvang gemaakt op de a.s. 

Jubileumdag. 

 

Wout werd met een bloemetje bedankt voor zijn presentatie, en na een korte pauze van 

15 minuten werd met het inhoudelijke deel van het fokkersoverleg gestart. Inmiddels 

waren we met 40 aanwezingen. 

 

2. Oogonderzoeken stand van zaken 

Peggy licht toe dat het huidige VFR ongeveer 5 jaar geleden in werking is getreden. Een 

goed moment om te evaluaren en te bekijken of aanpassingen gewenst of nodig zijn. De 

vaststelling van wijzigingen van het VFR geschiedt door de ALV. In het fokkersoverleg wil 

het bestuur graag de mening van de fokkers peilen m.b.t. het VFR. Leden worden 

daarnaast ook uitgenodigd om bespreekpunten in te brengen voor de 

bestuursvergaderingen. Bespreekpunten kan men insturen naar secretaris@magyar-

vizsla.nl. In de 2e helft van 2020 zal er een 2e fokkersoverleg worden georganseerd, 

waarin de voorgestelde wijzigingen van het VFR worden besproken, ter voorbereiding op 

de vaststelling van de ALV in 2021. 

 

Dierenarts Lucia Bakker heeft vanuit de werkgroep gezondheid de oogtestresultaten van 

de periodes 2007 t/m 2014 en 2015 t/m 2019 van zowel de Vizsla Kortharen als de Vizsla 

Draadharen op een rijtje gezet. Voor detailinformatie zie bijlage 1. Opvallend is het groot 

aantal niet op gonio onderzochte honden. Dit hangt samen met dat gonio nog niet zo lang 

geleden is toegevoegd aan het VFR, en dat bij herhaalonderzoeken de gonio niet 

opnieuw wordt meegenomen. In het algemeen kan gesteld worden dat door meer te 

testen er meer naar voren komt. 
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M.b.t. de verschillende aandoeningen geldt: 

• Cataract: uitgesloten volgens ECVO en VFR 

• Distichiasis: ECVO maakt onderscheid tussen mild en ernstig, maar volgens 

rasstandaard is distichiasis uitgesloten 

• MPP: uitgesloten volgens ECVO 

• PHTVL: uitgesloten volgens ECVO 

• Gonio: ECVO maakt onderscheid tussen mild en ernstig 

Lucia licht toe dat de uitslag van gonio geen betrouwbare voorspelling is van glaucoom. 

Men weet nog onvoldoende hoe de vererving plaats vindt. 

 

Vraag: In hoeverre zijn we op de hoogte van de gezondheid van buitenlandse honden?  

Antwoord: Hoewel op Vizsla database veel wordt bijgehouden, is het niet altijd juist wat er 

staat. Ook wordt niet alles doorgegeven door de eigenaren. Een eigen registratie in ZOO-

EASY zou ons kunnen helpen. Lida Reeskamp biedt ons aan gebruik te maken van een 

lezersaccount van de Heidewachtelvereniging. Om hier goed invulling aan te kunnen 

geven heeft de gezondheidscommissie (bestaat nu alleen uit Lucia) dringend behoefte 

aan versterking. Bij deze een oproep aan de leden om zich te melden. 

 

Vraag: Is het mogelijk om specifiek in te zoomen naar ouders en nakomelingen?  

Antwoord: Dat zou zeer wenselijk zijn, echter op basis van de informatie die de Raad van 

Beheer aanlevert is dat op dit moment niet mogelijk 

 

Vraag: Is het aantal ongeteste honden waar wel mee gefokt is bekend? 

Antwoord: Nee, op dit moment hebben we dat inzicht niet.  

 

Vraag: Gaat het VFR uit van 1 keer testen in het leven van een hond, in tegenstelling van 

het advies van ECVO om vaker/jaarlijks te testen? 

Antwoord: Ja,  

 

Vraag: Waarom eisen we niet dat bijvoorbeeld zoals in Duitsland, beide honden een 

oogtest hebben moeten ondergaan? 

Antwoord: Met een steeds toenemende populariteit van de Vizsla is het belangrijk een 

een goede balans te vinden tussen verantwoord fokken, en fokkers niet de vereniging 

“uitjagen” , die hun ongeteste Vizlsa’s makkelijk via marktplaatst kunnen verkopen.  

 

Vraag: Uit het bestuursverslag blijkt dat 54% niet via de foktoetsing van de 

Vizslavereniging wordt gefokt. Wat is de reden? 

Antwoord: Dat hebben we nog niet scherp. Misschien dat we meer duidelijkheid krijgen 

middels een enquete. Op de website zou ook meer informatie kunnen staan wat het 

voordeel is van het kopen van een pup via de rasvereniging. In de toekomst zal de Raad 

van Beheer 2 soorten stambomen uitgeven, 1 met een keurmerk gefokt via het 

fokreglement van de rasvereniging, en 1 zonder dat keurmerk. Het bestuur heeft reeds via 

een normenmatrix de fokeisen van de Vizsla Vereniging doorgegeven aan de Raad van 

Beheer.  

 

Vraag: Kunnen we nesten kwalificeren, bijvoorbeeld A, B, of C? 

Antwoord: Dat zal in de praktijk lastig zijn. In het VFR staan onze minimale eisen.  
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Vraag: Is het mogelijk om tijdens de nestkeuringen ook oogtesten te laten 

doen? 

Antwoord: Dat is een goede suggestie en wordt nader onderzocht. Overigens biedt de 

vereniging de mogelijkheid op een financiele tegemoetkoming op de oogtesten.  

 

 

3. VFR voor alle leden 

Peggy vraagt aan de aanwezigen wie er een convenant hebben ondertekend en wat 

de reden daarvan is. Genoemd wordt dat je als fokker aantoonbaar fokt volgens het 

fokregelement en dat je nesten geplaatst worden op de website. Aangevuld wordt dat 

het convenant bedoeld is als voorloper op het beleid van de Raad van Beheer om te 

komen tot gecertificeerde fokkers. Lida licht toe dat de Heidewachtelvereniging ook 

met een convenant heeft gewerkt, maar dat ze het inmiddels afgeschaft hebben. 

Binnen de Vizsla vereniging hebben we ook geconstateerd dat een convenant tot 

verwarring leidt bij de pupkopers. Ieder lid van de vereniging dat fokt is al gehouden 

aan het fokbeleid, een convenant lijkt daarom dubbel op.  

Om beter zicht te krijgen op welke leden wel fokken, maar zonder foktoetsing zullen 

we de output van de Raad van Beheer moeten gaan monitoren. Ook moeten we 

nadenken over eventuele sancties bij het door leden overtreden van het fokreglement. 

We spreken af dat het bestuur een voorstel uitwerkt en het terug laat komen op de het 

volgende fokkersoverleg in de 2e helft van dit jaar. 

 

4. Jonge Hondendag 2020 

Joke licht toe dat we op de jubileum Vizsladag op 16 mei a.s. gaan starten met 

nestkeuringen. Omdat het iets nieuws is leggen we de lat niet te hoog. Onder een nest 

kan bijvoorbeeld al 2 broertjes, een broertje en een zusje of 2 zusjes worden verstaan, 

ook als een of beide de ouderdieren ontbreken. Er worden wel keurverslagen 

gemaakt, maar niet gekwalificeerd. Na de keuring zal de keurmeester de resultaten 

bespreken met de fokker en/of eigenaren. We zijn blij dat 2 keurmeesters van de 

nieuwe lichting, Lida Reeskamp en Dinanda Mensink komen keuren. De fokkers van 

de nesten waarvan de pups tussen de 9 en 18 maand oud zijn krijgen een uitnodiging 

per brief, en verder nodig we via social media iedereen met een stamboomhond uit, lid 

of niet-lid (tegen betaling), voor een individuele - of nestkeuring.  

 

5. Voorstellen nieuwe rasspecialisten 

Peggy licht toe dat we 5 nieuwe rasspecialisten kunnen verwelkomen. Dinanda 

Mensink, Rinie Leenen en Lida Reeskamp zijn in 2018 voor een compact examen 

geslaagd, en Joke Nijhuis en Linda Weijnans zijn in 2019 voor een volledig examen 

geslaagd. Helaas waren Dinanda en Rinie vandaag verhinderd. Peggy feliciteert Lida, 

Joke en Linda met een bloemetje. Lida geeft aan dat ze dit een leuk initiatief vindt. 

 

6. Evaluatie nest-felicitatiepakket 

Een aantal van de aanwezige fokkers heeft al kennis kunnen maken met het 

felicitatiepakket. Samenvattend is men positief en wordt het gewaardeerd. Bij aanvang 

hadden we te kampen met aanloopproblemen waardoor de pakketten te laat bij de 

fokker kwam, maar inmiddels krijgen de fokkers in de 1e week nadat het nest is 

geboren een pakket toegestuurd. Over de 2e helft van 2019 heeft dit 16 nieuwe leden 

opgeleverd. In relatie tot ca. 45 geboren pups in die periode blijft dit wat achter. Een 

verklaring kan zijn dat de pupkopers al lid waren.  
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7. Tentoonstellingsuitslagen 

Joke licht toe dat we naast het publiceren van de keurverslagen, kort na de show op 

de website de kwalificaties plaatsen. Als voorbeeld de uitslagen van Eindhoven. Voor 

de keurverslagen is een nieuwe opmaak ontwikkeld conform de huisstijl van de 

vereniging. De webmaster is bezig met het uitwerken van de structuur en migratie van 

de oude keurverslagen. Speciaal wordt aandacht gevraagd voor zoekfuncties, men wil 

kunnen zoeken op het stamboomnummer van een hond en op keurmeester.  

Analoog aan de showresulaten vraagt men of ook de apporteer- en zweetwerk, 

veldwerk en gezondheidsuitslagen gepubliceerd kunnen worden. Het bestuur gaat hier 

mee aan de slag. 

 

8. Vermelding buitenlandse dekreuen 

Op dit moment staan 2 buitenlandse dekreuen vermeld op onze website. De regel is 

dat als men lid is van de vereniging de dekreu op de website geplaatst mag worden. In 

Belgie is dat ook toegestaan, onder voorwaarde dat men eerst een jaar lid moet zijn. 

Een aantal fokkers/dekreu-eigenaren maken hier echter bezwaar tegen. Nu zijn het er 

misschien 2, maar met een paar jaar wellicht 50, en biedt di took de mogelijke voor 

bijvoorbeeld Hongaarse dekreu-eigenaren om een of meerdere dekreuen aan te 

bieden via onze website. De controle zal steeds moeilijker worden. Mochten fokkers 

een buitenlandse dekreu willen gebruiken, dan kunnen zij ook zelf op zoek gaan. Het 

bestuur zal zich over de kwestie buigen, en komt erop terug. 

 

9. Test langhaargen 

De Vizsla met een langharige vacht is niet erkent. Langhaar vererft recessief, dat wil 

zeggen een drager x vrije hond levert vrije pups (dus niet langharig). Drager x drager 

geeft een kans van 25% op langharige pups. Ter voorkoming van langharige pups kan 

men een DNA test laten doen. Het bestuur heeft een voorstel voorbereid voor de ALV 

m.b.t. een aanpassing in het VFR op dit onderwerp.  

 

10. Rondvraag 

Een fokker vraagt of de geldigheidsduur van een dekaanvraag verlengd kan worden. 

Verlenging van de termijn zou mogelijk moeten zijn. Wel dient men in de gaten te 

houden dat in de tussentijd een dekreu niet aan zijn maximale aantal dekking is 

gekomen. 

 

Als een dekaanvraag wordt gedaan voor een teef, die de leeftijd van 24 maanden nog 

niet heeft bereikt geven we geen toetsingsuitslag. Is het mogelijk om de aanvrager te 

informeren over de uitslag onder voorbehoud, zodat de fokker weet of zij op zoek 

moet naar een andere reu of niet? 

 

Waar kunnen potentiele pupkopers op de website vinden waar zij hun vragen kunnen 

stellen. Dit staat bij Contact: werkgroep Pup- en Rasinformatie.  

 

Iemand vraagt of de naam van de hond vermeld kan worden bij de foto’s in de Varia. 

Dat is op zich een legitieme vraag, echter is het erg bewerkelijk voor de redactie en 

ook foutgevoelig.  
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BIJLAGE 1: STAND VAN ZAKEN OOGONDERZOEKEN 

 

 

VK

Periode Uitslag Gonio

2007t/m14 Vrij OnbeslistCataract n-c cortDistichiasisMPP iris PHTVL RD Vrij Niet vrij Onbeslist Niet onderzocht

66 62 3 1 onbeslist 20 6 3 37

4,50% 1,50% 20% 10%

VK

Periode Uitslag Gonio

2015/16/17 /18 /19 Vrij OnbeslistCataract n-c cortDistichiasisMPP iris PHTVL Vrij Niet vrij Onbeslist Niet onderzocht

TOT 85 77 3 3 1 1 42 15 8 20

3,50% 3,50% 1,20% 1,20% 32% 12%

DH

Periode Uitslag Gonio

2007t/m14 Vrij OnbeslistCataract DistichiasisMPP iris Vrij Niet Vrij Onbeslist Niet onderzocht

37 22 2 2 18 1 2 16

5,40% 5,40% 4,80% 9,50%

DH

Periode Uitslag Gonio

2015/16/17 /18 /19 Vrij OnbeslistCataract DistichiasisMPP iris Vrij Niet Vrij Onbeslist Niet onderzocht

TOT 28 27 1 9 3 2 14

3,60% 21% 14%


