
{ DRÓTSZÖRÜ MAGYAR VIZSLA } 
 

Datum van de originele en van kracht zijnde standaard is: 06-04-
2000. FCI-standaardnummer 239 / 13.09.2000 

 
Draadharige Hongaarse staande hond, Vizsla 

 
De Vizsla is een veelzijdige gebruikshond voor de jacht, die zowel in het veld als in bos en in 
water moet kunnen werken, met de volgende rastypische eigenschappen : uitgesproken 
neusgebruik, vast voorstaan, uitstekend apporteren en aangeboren aanleg om een 
zwemspoor uit te werken dank zij zijn uitgesproken voorliefde voor het waterwerk. Hij 
verdraagt zowel zwaar terrein als ook extreme weersomstandigheden. 

 
Als allround gebruikshond voor de jacht zijn schot- en wildschuwheid, niet willen voorstaan 
en niet apporteren, net zo ongewenst als gebrek aan wil om waterwerk te doen. 

 
Vanwege zijn probleemloze karakter en zijn aanpassingsvermogen, kan hij ook gemakkelijk 
in huis worden gehouden. 

 
Indeling FCI: Groep 7, staande honden Sectie 1, Continentale honden Met werkkwalificatie 
(veld en water) 

 
De draadharige Hongaarse staande hond is ontstaan door kruising van de kortharige 
Hongaarse staande hond met de draadharige Duitse staande hond in de dertiger jaren van de 
20e eeuw. 
Zijn raskenmerken zijn gelijk aan die van de kortharige Hongaarse staande hond. 

 
ALGEMENE VERSCHIJNING 

 
Een levendige, middelgrote jachthond, met een tarwegele vacht, droog en atletisch, waarvan 
de lichaamsbouw robuuster is dan die van de kortharige Hongaarse staande hond. 
Zijn verschijning weerspiegelt zijn eigenschappen als all-round jachtgebruikshond, 
met uithoudingsvermogen, efficiënt en weinig veeleisend. 

 

BELANGRIJKE VERHOUDINGEN 

 
De romp is iets langer dan de schofthoogte. 
De borstdiepte is iets minder dan de helft van de schofthoogte. 
De voorsnuit is iets korter dan de helft van de lengte van het hoofd. 

 

AARD 

 
Een aanhankelijke, makkelijk af te richten en leergierige, zelfbewuste hond die geen grove 
behandeling verdraagt. Hij houdt goed contact met zijn baas, zoekt vol passie, is 
volhardend, beschikt over een goede neus en staat uitstekend voor. 

 

HOOFD 



 

Droog, edel, goed geproportioneerd. Bovendeel van het hoofd 

 
Schedel: matig breed, licht gewelfd, middengroef is matig opvallend en loopt van de 
middelmatig ontwikkelde achterhoofdsknobbel tot aan de stop. De wenkbrauwbogen zijn 
matig ontwikkeld. 

 
Stop: matig. Aangezicht. 

 
De neusspiegel: brede en goed ontwikkelde neusspiegel met zo groot mogelijke neusgaten. 
De kleur van de neusspiegel is iets donkerder dan en harmonieert met de kleur van de 
vacht. 

 
De snuit: stomp, niet spits, met krachtige kaken, goed gespierd. De neusrug is 

recht. Lippen: tegen het gebit aanliggende lippen, niet loshangend. 

Kaken/gebit: krachtige kaken met een perfect, regelmatig en compleet schaargebit, waarbij de 
bovenste 10 snijtanden zonder tussenruimte over de onderste tanden sluiten en de tanden 
recht in de kaken staan; 42 gezonde tanden, overeenkomstig de tandformule. 

 
Wangen: krachtig en goed gespierd. 

 
Ogen : middelgroot, enigszins ovaal. De oogleden zijn goed aangesloten. De blik is levendig 
en intelligent. De oogkleur is bruin en in harmonie met de kleur van de vacht. Een wat 
donkerder kleur geniet de voorkeur. 
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