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DEUTSCH DRAHTHAAR DERNEĞİ- VDD Gr. TÜRKEI VJP 2017

Deutsch Drahthaar Derneği- VDD Gr.Türkei, VJP(Verbandsjugendprüfung) 6-9 Nisan 2017
tarihlerinde Ankara'da Değirmen Özel Avlağında yapıldı. Bu yıla kadar gerçekleştirilen
sınavların en kalabalığı olarak da tarihe geçti. 15 DD ve 3 Epagneul Breton olmak üzere toplam
18 köpek katıldı. JGHV(Jagdgebrauchshundverband- Çokamaçlı Avköpekleri Birliği) sınavlarına
Türkiye'de katılımın en yüksek sayıda olması sebebi ile özellikle önem kazandı. Avköpeklerinin
yetiştirilmesi ve eğitilmesi yönünde bu sınavların önemi ve gereğinin artık Türkiye'de de
anlaşılması bu işe gönül veren bizler için çok sevindiricidir. VJP bir gün içerisinde bitirilmesi
gereken bir sınav olduğundan ve üç kişilik hakem grubunun bir gün içerinde en fazla beş(5)
köpek değerlendireceği kuralı çerçevesinde hergün ayrı bir sınav olmak üzere toplam dört(4)
VJP yapıldı. 2016 yılında JGHV hakemliğine hak kazanan Ayhan Kesim, Can Fesçi, Tolga
Şahin ve Aziz Omur, Almanya’dan gelen Ulrich Augstein ve Klaus Uwe Schmidt’in dönüşümlü
olarak Başhakemlik(Richterobmann) ve Test Direktörlüğü( Prüfungsleiter) olduğu sınavlarda
değişik günlerde görev aldılar. Bu VJP’de İstanbul yedi(7) katılımcı ile bugüne kadarki en
yüksek sayısına erişirken, İzmir üç( 3), Düzce iki(2), Bursa iki(2), Tokat bir(1), Ankara bir(1),
Kıbrıs bir(1) ve Hatay bir(1) katılımcı ile yeraldı. Sınava gelen üyelerimizin otelde buluşma ve
kaynaşma anı görülmeye değerdi. Başlangıcımızdan beri dostluk ve saygı çerçevesinde gelişen
bu birlikteliğin bozulamayacağını bir kere daha görmüş olduk. Bu VJP’de ilk defa sınava gelen
üyelerimiz vardı. Özellikle İstanbul’dan gelen Ali Gökçelik ve Ziyad Camcıgil Epagneul Breton
ırkı köpekleriyle sınava renk kattılar. Daha önce de açıkladığımız üzere, DDD’nin organize ettiği
sınavlara, yönetim kurulumuz kararı ile, başka ırklara ait köpekler de katılabiliyor. Özellikle
Kontinental yani çokamaçlı ırklara yönelik bu sınavların köpeklerin eğitimindeki önemi, farklı
ırkların meradaki çalışmalarını gördükçe daha da belirgin olarak görülmektedir. Hem DD’ların
hem de Epagneul Breton’ların aynı hedef doğrultusunda farklı tarzda çalışmaları kesinlikle
görülmeye değerdi. Türkiye’de bir ilk olması sebebiyle ben köpeklerini bu sınava getiren Ali
Gökçelik ve Ziyad Camcıgil’i bir kez daha kutluyorum ve diğer Epagneul Breton veya başka
ırklar ile avlanmak isteyen avcılara örnek olacaklarına inanıyorum. Her zaman üzerinde özellikle
durduğum bir konuya tekrar değinmek istiyorum; DDD’nin yaptığı sınavlar kesinlikle yarışma
değildir, fakat köpeklerini iyi birer çokamaçlı avköpeği olarak eğitmek/yetiştirmek isteyen her
avcı için çok önemli bir tecrübe ve kazanımdır. Ayrıca köpeklerin üretilebilirliğinin sağlanması
yönünden de gereklidir. Bu ırkları beğenme sebebimiz olan çokamaçlı olma özelliğini ancak bu
sınavlarla devam ettirebilir ve koruyabiliriz. Dolayısı ile yeni Deutsch Drahthaar edinmek isteyen
avcılara tavsiyem kesinlikle şecereli(soykütük belgeli) ve DDD tarafından üretim izni almış anne
babaların şecereli yavrularını almalarıdır. Ayrıca istenilen köpek fiyatları ve kaliteleri hakkında
da derneğimizden bilgi alınabilir. Bu konularla ilgili herhangi bir sorusu olanların hiç tereddütü
olmasın, kendilerine her konuda dernek olarak yardımcı olmaktan keyif alırız. Sonuçta bu bir
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keyif işidir, paraya endeksli olamaz.

Bu yılın ilk VJP’si 6 Nisan Perşembe günü dört(4) köpeğin katılımıyla başladı, Cuma ve
Cumartesi beş’er(5), Pazar günü ise dört(4) köpeğin katılımıyla bir hafta içinde dört(4) sınav
yaparak VJP’yi tamamladık. Sınava dahil olan bölümlerden ilk olarak ‘’Arama-Suche’’ ile
başlandı. Köpeklerin merada nasıl gezdiğinin değerlendirildi bu bölüm diğer bölümlerin içinde ve
sonrasında da değerlendilmeye alınabiliyor. Genç köpeklerin az bir rötuşla hazırlanabileceği bu
sınavda başarısız olmak, yani geçememek, ancak ‘’Silah sesine tepki’’ bölümünde köpeğin
tüfek sesinden korkması halinde mümkün, aksi halde köpeğinizi biraz sosyalleştirip biraz da
eğitim verirseniz, farklı meralarda, etrafınızda farklı insanlar varken, bu sınavı rahatça
geçecektir. Bu bölümü takiben köpeklerin merada gezmeleri sırasında hakem tarafından, aralıklı
olarak iki el tüfek atılmasıyla köpeğin ‘’Tüfek sesine tepkisi- Schussfestigkeit’’ bakılır, eğer
köpek ürkmeden aramaya devam ederse bu bölümü tamamlamış olur. Daha sonra köpeklerin
doğal yeteneği olan ‘’Ferma-Vorstehen’’ bölümü gelir, burada köpeğin ferması ve tarzı,
değerlendirilir. Köpeklerin rüzgarı kullanarak ava yaklaşmaları ve bu sıradaki hareketleri
puanlamayı belirler. Fermadan sonra ‘’ İz takibi-Spurarbeit’’ yapıldı. Burada salınan ve
yürüyerek kaçan sülünün izine köpeklerin ilgisi değerlendirilir. Köpeğin izden çıkması sorun
olmaz ancak tekrar tazeleyerek sülünün gittiği yönde çalışması esas alınır. ‘’Ferma-Vorstehen’’,
‘’Arama-Suche’’ ve ‘’ İz takibi-Spurarbeit’’ köpeklerin burunlarını nasıl kullandıklarına bakılan
bölümlerdir. Eğer hakem grubu bütün bölümler bittikten sonra köpeklerin çalışmaları hakkında
puanlama yapabildiyseler handlerlara, puanlardan veya performanslarından memnun
olmayanlara, bir şans daha verirler, ancak burada daha düşük puan alınması halinde en son
alınan puan geçerli olacaktır. Sınav sırasında köpeklerin handlerla iletişiminin değerlendirildiği ‘’
Birlikte çalışma-Führigkeit’’ bölümü de sonraki sınavlarda gerekli olacak itaat çalışmaları
açısından göz ardı edilmemelidir.

Dört gün sonunda toplam onsekiz(18) köpekten sadece biri sınavı geçemedi ve çok iyi bir yüzde
ile yüksek puanların alındığı bir sınav haftası geride kaldı.

Sınava katılan köpekler, handlerlar ve puanları;
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6 Nisan Perşembe- Test Direktörü-Prüfungsleiter Ulrich
Augstein, Başhakem-Richterobmann Ulrich Augstein,
Hakem-Richter Aziz Omur, Hakem-Richter Klaus Uwe
Schmidt
Desi vom Spechtshardt(Pinna v. Kloster Beselich/Ralf III del Zeffiro)DD- Fatih Taşkıner- 65
puan

Granne vom Loftyberg(Beyla v. Belmeken/Erik v.d.Fuchswiese)DD- M.Uğur Özkuşaksız73puan

Fee vom Loftyberg(Hilda v. Bündfeld/Falk v. Fuchsberg)DD- Muhammed Dönmez- 72 puan

Arko vom Kılıçlı(Emilia v.Bahnerberg/ Costa II v.Hohen Acht)DD- S.Savaş Kaygısız- 70 puan

7 Nisan Cuma- Test Direktörü-Prüfungsleiter Klaus Uwe
Schmidt, Başhakem-Richterobmann Ulrich Augstein,
Hakem-Richter Tolga Şahin, Hakem-Richter Ayhan Kesim
Dolly vom Trikones(Caya vom Wetschhausen/Arthus vom Wildmeister)DD- Can Fesçi-69 puan

Finn vom Loftyberg(Hilda v.Bründfeld/Falk v.Fuchsberg)DD-Emre Bartu Cambaz-74 puan

Daysi vom Trikones(Caya v.Wetschhausen/Arthus v.Wildmeister)DD- Can Fesçi- n.bestd.

Feldmann vom Loftyberg(Hilda v.Bründfeld/Falk v.Fuchsberg)DD- B.Gökhan Türkyılmaz- 67
puan
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GOKCELIK Arthur(Tina/Bond Trakya Breton)EB- Aziz Omur- 64 puan

8 Nisan Cumartesi- Test Direktörü-Prüfungsleiter Ulrich
Augstein, Başhakem-Richterobmann Ulrich Augstein,
Hakem-Richter Can Fesci, Hakem-Richter Klaus Uwe
Schmidt
Arçi vom Kılıçlı(Emilia v.Bahnerberg/Costa II v.Hohen Acht)DD-Tolga Şahin-72 puan

Ateş vom Kılıçlı(Emilia v.Bahnerberg/Costa II v.Hohen Acht)DD- Muhammed Ateş-76 puan

Gero vom Loftyberg(Beyla v.Belmeken/Erik v.d.Fuchswiese)DD- Sude Camuzcu- 72 puan

Aron vom Kılıçlı(Emilia v.Bahnerberg/Costa II v.Hohen Acht)DD- Çetin Gündüz- 71 puan

Alex vom Kılıçlı(Emilia v.Bahnerberg/Costa II v.Hohen Acht)DD- Şevket Çolak- 68 puan

9 Nisan Pazar- Test Direktörü-Prüfungsleiter Ulrich
Augstein, Başhakem-Richterobmann Klaus Uwe Schmidt,
Hakem-Richter Tolga Şahin, Hakem-Richter Ayhan Kesim
Edward vom Bodensee(Biene v.Bodensee/Carl v.Bodensee)DD- Aziz Omur- 76 puan

GOKCELIK Abby(Tina/Bond Trakya Breton)EB- Ş.Ali Gökçelik- 68 puan

Alfa OZENC( Puffy v.Wildmeister/Arthus v.Wildmeister)DD- Şevket Çolak- 79 puan
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GOKCELIK Asya (Tina/Bond Trakya Breton)EB- S.Ziyad Camcıgil- 66 puan

Pazar günü sınavın son bulmasıyla otelde kapanış töreni ve ödül dağıtımı yapıldı. Dört sınava
katılan köpekler içinde en yüksek puanı(79) alan Alfa OZENC(Puffy v.Wildmeister/Arthus
v.Wildmeister) kupayı evine götürdü. Sınav haftası boyunca birlik ve beraberlik içinde bir
görüntü sergileyen üyelerimize özlellikle teşekkür ederim.

Bu sene HZP(Herbstzuchtprüfung) Düzce’de 6-16 Ekim tarihlerinde yapılacak. Ayrıca ilk olarak
aynı tarihlerde HZP tamamlandıktan sonra VGP( Verbandsgebrauchshundprüfung) ülkemizde
ilk defa düzenlecek. Dernek sitesinde bu sınavlarla ilgili bilgileri bulabilirsiniz.

Gelecek sınavlarda daha başarılı ve birlikte olmak üzere hoşçakalın,

Aziz OMUR
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