
                                   

Mijn   Vizsla’s  en Pointers  jagende werkhonden  en  werkende jachthonden 

Is de Vizsla: de juiste hond voor mij? 

De Vizsla is een opmerkelijke verschijning met een spectaculaire kleur. Zijn edele hoofd  en atletische 

lichaamsbouw doen menig hoofd draaien. Het zijn intelligente jachthonden die makkelijk op te 

voeden zijn. Hun aanhankelijke intelligente  karakter maakt ze bovendien geschikt als gezinshond.  

Toch is dit ras  zeker  niet voor iedereen geschikt. 

Helaas zien wij momenteel de vraag naar Vizsla pups enorm stijgen. Ik vermoed dat de Vizsla gezien 

wordt als alternatief voor de  Golden Retrievers, Labradors en meer rassen die aan hun succes ten 

onder gingen. 

Dit mag met de Vizsla niet gebeuren !!!!!! 

De  eeuwenlange  selectie  om van de Vizsla de ultieme jachthond te maken hebben gezorgd voor 

een hond met een enorme hoeveelheid energie en jachtpassie . 

 

Dit is een heel belangrijk aandachtspunt voor toekomstige Vizsla eigenaren. 

De Vizsla is een Staande jachthond en in geen geval te vergelijken met de groep honden waar  

Retrievers onder vallen. 

De Vizsla is  in de eerste plaats  gefokt voor het gebruik bij de jacht op veerwild: de Vizsla zoekt in 

een ruime galop  en in brede slagen  (van links naar rechts) zijn veld af op zoek naar veerwild. Dit 

doen zij met een opgeheven hoofd om zo de verwaaiing (geur van het wild ) te kunnen ruiken. Zodra 

de Vizsla het wild in de neus krijgt, zal deze het wild besluipen om tot voorstaan (het aanwijzen) te 

komen. Op het moment dat de Vizsla dichtbij het wild is en dit gedrukt houdt, zal deze het stuk wild 

opstoten (doen vliegen) zodra de jager het teken geeft. Daarna schiet de jager het stuk wild en de 

hond brengt het verderop gevallen wild keurig naar de voorjager (het apporteren). NB. De in het veld 

aanwezige hazen, konijnen of  eenden dienen gerespecteerd te worden. Dit betekent dat de Vizsla 

deze in geen geval mag achtervolgen. Het voorstaan op haas wordt niet gehonoreerd (telt niet mee). 



 

Dit is hoe het hoort te gaan:  dit is wat een GOED getrainde Vizsla hoort te  doen in het veld. Helaas 

is de praktijk anders:  uw ongetrainde - dus niet goed luisterende Vizsla die één brok energie en 

ongeremde jachtpassie is -  jakkert in het bos en veld achter alles aan wat kan vliegen of lopen. 

Door de enorme hoeveelheid adrenaline die vrijkomt bij het achtervolgen van het wild is uw Vizsla 

niet te stoppen en aan menig Vizsla leven is  voortijdig een dramatisch einde gekomen doordat zij 

bij het achtervolgen van wild (vaak ook katten) onder een auto kwamen. 

Omdat veel eigenaren niet goed weten hoe om te gaan met de jachtpassie van hun lievelingen wordt 

de hond vaak uitsluitend nog aan de lijn uitgelaten, mag  in het weekend naar het strand of naast de 

fiets rennen of mee joggen om toch aan de bewegings behoefte te voldoen. Hier doet u uw Vizsla 

absoluut  te kort mee. 

De toekomstige eigenaren  moeten zich heel bewust afvragen of zij de Vizsla kunnen geven wat deze 

nodig heeft . 

De Vizsla is zeer geschikt als gezinshond, op voorwaarde dat hij veel beweging en uitdaging krijgt. 

Voor gezinnen met  kleine kinderen is hij echter minder geschikt. Hij zal kinderen nooit opzettelijk 

pijn doen, maar Vizsla’s  zijn vaak overenthousiast, veel te lomp  en  kennen hun eigen kracht niet. 

Kleine kinderen worden meer dan eens omvergelopen, besprongen en soms zelfs 

weggekatapulteerd. De staart is op gezichtshoogte van een kind en is een echte zweep. Een slag met 

die staart in je gezicht is zelfs voor volwassen zeer pijnlijk. 

Het rondslingerende speelgoed van kleine kinderen  is voor de Vizsla - die een oneindige 

apporteerdrang heeft - een reden om alles wat hij of zij tegenkomt op te pakken en bij je te brengen 

of bij onvoldoende aandacht kapot te knagen. 

De Vizsla heeft zeer veel beweging en afleiding nodig om ook mentaal   gezond te blijven. Kan hij zijn 

energie niet voldoende kwijt, dan zal hij gedragsproblemen ontwikkelen  zoals blaffen, piepen  of 

hyperactief binnen rondsprinten. Hij zal vernielzuchtig zijn en nerveus. De reuen worden veel te vaak 

en onnodig gecastreerd in de hoop dat dit het gedrag positief zal beïnvloeden. Reuen zijn niet 

oversekst  maar vaak niet consequent opgevoed of krijgen te weinig afleiding en training.  Door zijn 

aanhankelijkheid en hoog energie niveau zijn Vizsla’s niet geschikt om veel alleen thuis te blijven  

Om de Vizsla voldoende beweging en afleiding te geven  zal de baas  dus actief met zijn Vizsla aan het 

werk moeten.  Dat betekent meermaals per dag stevig wandelen, joggen, fietsen, zwemmen, 

apporteer/zoek spelletjes doen. Een Vizsla is bijna onvermoeibaar. En als hij dan toch even moe is zal 

hij zeer snel hersteld zijn, klaar voor meer actie. De Vizsla is dus enkel geschikt voor sportieve 

mensen die op meerdere momenten van de dag samen met de hond actief bezig kunnen zijn. 

Het is een fabel dat als je niets met de aangeboren jachtpassie doet dat deze zich niet zou 

ontwikkelen bij de hond. Het volgen van een goede jachthonden cursus is een must. Ervaren 

jachthonden instructeurs kunnen jou en je hond leren hoe om te gaan met de passie en hoe je dit op 

een leuke manier voor jou en je Vizsla kunt omzetten in het actief  “werken” met je hond. 

Actief met je Vizsla aan de slag dus ! 

Vizsla’s hebben een  meer dan goede neus  en het is ontzettend leuk om samen met je Vizsla  het 

gebruik van die neus te stimuleren en in te zetten. Ga eens lezen over Mantrailing , Detectiewerk of 

Zweetwerk. Ook Canicross is een leuke vorm van actief samen met je hond in de natuur bezig zijn. 

Apporteren (het zoeken en terugbrengen van wild of voorwerpen)  kan je op heel veel niveaus 

beoefenen. Op internet is voldoende informatie te vinden over cursussen . 



Natuurlijk zijn er ook heel veel goede boeken en websites  

Mijn favoriete : https://www.frodo-n-co.nl/ heel veel artikelen en goede boeken van de hand van Nel 

Barendrecht, een autoriteit op jachthonden gebied. 

Veldwerk : het “Spel op de wind ”  is het ultieme werk voor en met de Staande Hond. Het mooiste 

wat je met je Vizsla kunt doen maar helaas niet weggelegd voor iedereen. Heb je affiniteit met deze 

tak van sport dan heb je je ongetwijfeld al ingelezen en is hier verdere uitleg niet noodzakelijk  

 

Ik leg wel eens zo uit … Een renpaard kan je niet dwingen rondjes te lopen in een manege daar komt 

ellende van.  

Bent u na het lezen van deze tekst nog steeds overtuigd dat de Vizsla de juiste metgezel , jachthond , 

maatje en gewaardeerd familielid  voor de hopelijk komende 14 jaar zal kunnen zijn  dan sta ik u 

graag te woord bij vragen of de zoektocht naar een geschikte pup.  
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