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DEUTSCH DRAHTHAAR DERNEĞİ- VDD Gr. Türkiye'nin düzenlediği HZP 25-27 Ekim 2013
tarihleri arasında Kütahya'da düzenlendi. 25 Ekim 2013 günü Türkiye'de ilk defa olmak üzere
Zuchtscahu( Irk Standardı Değerlendirmesi) 11 köpeğin katılımı ile gerçekleştirildi. Bu
değerlendirmede FCI değerlendirilmesinden farklı olarak köpeklerin boyları,uzunlukları, tüy
yapıları, tüylerin vücudun farklı yerlerinden alınan örneklerinin uzunlukları, karın bölgesinin tüy
durumları, koşarken vücutlarını kullanmaları, kalçayı bacaklara bağlayan kemiklerinin
uzunlukları ve açıları dikkate alındı. Deutsch Drahthaar sahibi üyelerimizin doğru üretim
yapmaları konusunda çok değerli bilgiler veren bu değerlendirme ileriye dönük eşleşmelere ışık
tutacak olması yönünden çok faydalıydı. Her sene HZP ile aynı tarihlerde yapacağımız
Zuchtschau organizasyonları sayesinde üreticilerimiz ve köpek sahibi üyelerimiz doğru
eşleştirmeleri yapma konusunda daha bilgili ve bilinçli olacaklardır.

HZP 26 ekim tarihinde 4 köpekten oluşan bir grup ile başladı. Hakem grubu ise Ludwig Mittrup
(Richterobmann- Başhakem), Pia Geirsmann, Alex Geismann ve Sigfrid Knopp'tan oluştu. Can
Kaya Fesçi bu gruba asistanlık yaparak Hegewald sırasında kazandığı hakemlik ünvanına yeni
tecrübeler ekledi. Sabah önce kara çalışması ile başlayan sınav daha sonra köpeklerin sudaki
performansının değerlendirilmesiyle son buldu. İlk gün katılan köpeklerin tümü sınavdan
geçerek sahiplerinin ertesi gün sınavın geri kalan köpekleri rahat seyretmelerine imkan verdiler.

27 Ekim tarihinde geri kalan altı köpek iki gruba bölünerek sınava katıldılar. Birinci grubun
hakemliklerini Ludwig Mittrup, Alex Geismann ve Aziz Omur, ikinci grubun hakemliklerini ise Pia
Geirsmann, Sigfrid Knopp ve Can Kaya Fesçi yaptılar. JGHV hakemliklerinin tescilini takip eden
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bu sınavda ilk defa Türk hakemlerin görev alması derneğimizin çalışmalarının doğru yönde
ilerlediğinin göstergesidir. Bu sınavda aramızda genç bir kardeşimizi görmemiz herkesi çok
heyecanlandırdı ve mutlu etti. Zira artık genç avcıları bile mumla aradığımız bu zamanda, Ömer
KIRLI kardeşimizin medeni cesareti, heyecanı, ilgisi ve öğrenme isteği kendisinden yaşça çok
daha büyüklerine bile örnek olmalıdır. Kendisinin takdir ettiğimiz bu özelliklerinden dolayı Ömer
KIRLI'ya En Centilmen Katılımcı plaketini vermeyi uygun gördük. Önümüzdeki yıllarda
kendisinin aynı heyecanla devam etmesini ve daha nice genç kardeşlerimizi/arkadaşlarımızı
sınavlarımızda görmekten çok mutlu olacağımızın bilinmesini isteriz. Bu sınavın
gerçekleşmesinde yardımlarından dolayı üyemiz Cem ÇOKDAŞ veDumlupınar Avcılık Atıcılık
ve Yaban Hayatı Koruma Federasyonu Başkanı Süleyman Yiğit’e teşekkür ederiz. Bu sene
Düzceli Ada ve sahibi Mehmet Kuşçuoğlu çalışmalarının karşılığında en yüksek notu aldılar.
Artık sınava katılan tüm üyelerimizin bu sınavları bir yarışma veya bir şampiyona olarak
algılamamaları sevindirici olmakla beraber ilerideki sınavlara bu bakış açısından hareketle hem
köpeklerini daha bilinçli hazırlayacaklar hem de sınav sırasında sadece köpeklerine ve
kendilerine konsantre olacaklardır. Bugüne kadar görüldüğü üzere hakemler sadece köpeklerin
sınavdaki performanslarını değerlendirmekte ve gösteriye yönelik davranışlara itibar
etmemektedirler.

Yavru alırken nelere dikkat edilmesi gerektiği, yavru/yetişkin köpeklerin bakımı, sağlılkarı ve
sınavlar için eğitilmeleri konularında tüm üyelerimize yardımcı olmaktan zevk alacağımızı
hepinize duyurmak isteriz. Bugüne kadar aktif olarak aramızda görmediğimiz ve hatta şahsen
tanışma imkanı bulamadığımız üyelerimizle de bundan sonra biraraya gelebilmeyi arzu
ediyoruz. Daha sık biraraya gelmek için düzenleyeceğimiz etkinliklere köpekli veya köpeksiz
tüm üyelerimizin katılımlarının bize çalışmalarımızda motivasyon kaynağı olacaktır. Hepinizden
bu konuda destek bekliyoruz. Bugüne kadar derneğimizin düzenlediği etkinliklerde yeralan,
maddi ve manevi olarak yardımlarını esirgemeyen üyelerimize ayrıca teşekkür ederiz. Deutsch
Drahthaar ırkının gelişmeleri yolunda beraber yürüdüğümüz üyelerimizin dışında kalanların
sahip oldukları ırkla ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenlerin dernek ile irtibata geçerek en
azından ödedikleri aidatın karşılığını almalarını bekleriz. Aksi halde ödenen paraların karşılığını
veremediğimiz üyelerimizin dernek üyesi olarak kalmasını doğru bulmuyoruz. Aynı şekilde aidat
borçları biriken üyeler ile ilgili olarak yönetim kurulumuzun aldığı karara göre üyeliklerine yılsonu
itibarı ile son verilecektir. Bu konuda tüm üyelerimizden daha duyarlı olmalarını bekliyoruz. Keza
üretim ile ilgili olarak sorunlar yaşadığımız üyelere gerekli cezalar uygulanmaya başlanmıştır, bir
kere daha Üretim Sorumlumuz Can Kaya Fesçi'nin onaylamadığı hiç bir eşleşmeye Soy Kütük
Belgesi verilmeyeceğini hatırlatırız. Yakın gelecekte düzenleyeceğimiz etkinlikleri siteden takip
edebilirsiniz.
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