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Deutsch Drahthaar Derneğinin 2019 yılı VJP etkinliği 19-20 Nisan 2019 tarihlerinde Ankara
Çubuk Değirmen Avlağında yapıldı. Sınavların yapıldığı onuncu yılda otuz(30)köpek ile en
yüksek sayıya erişildi. Hakem olarak Almanya’dan , Deutsch Drahthaar Dünya Birliği Müdürü ve
Türkiye Sorumlusu Ulrich Augstein ile beraber Andreas Paul Aszyk ve Torsten Laue görev
aldılar. Derneğimiz asistan hakemlerinden, Can Kaya Fesçi,Ayhan Kesim,Tolga Şahin,Şevket
Çolak,Savaş Kaygısız ,Nurettin Emre Şimşek,Sude Camuzcu Alman hakemlerle beraber
çalıştılar. Günde üç hakem grubunun on beş(15) köpekle çalıştığı sınav sonunda tüm köpekler
VJP de başarılı oldular. Aramıza yeni katılan arkadaşların ilk sınav heyecanı ile istedikleri
performansı sergileyemediklerini gözlemledik. Aslında bu konu iki canlının birlikte çalışmalarının
zorluğundan kaynaklanan bir olaydır ve handlerin heyecanı, tecrübesizliği ve bilgi eksikliği
kesinlikle köpek tarafından hissedilir ve sonuçta başarısız olan köpek olur. Dolayısı ile
köpeklerinizi nasıl çalıştırmanız gerektiğini iyi araştırmanız gerekir.
Bu sınavın devamı olan HZP ve ondan sonraki en üst seviye olan VGP sınavları 1-6 Kasım
2019 tarihleri arasında Düzce’de gerçekleştirilecek. Derneğimizin sınavlarından önce, 23-26
Ekim 2019 tarihleri arasında Sırbistan’da DDWV( Deutsch Drahthaar Dünya Birliği) tarafından
ilk olarak uluslararası bir HZP düzenlenecektir. Derneğimiz de bu sınava belli sayıda köpekle
katılacaktır. Bu sınavın Sırbistan yapılma sebebi ise meralarında doğal olarak bulunan av
hayvanı sayısı ve çeşitliliğidir. Ülkemizde maalesef hiç gelemeyeceğimiz bu durum karşında
yapabileceklerimiz de çok sınırlıdır zira her konuda olduğu gibi avcılık konusunda da yok
etmeye ve/veya üretmek ve korumaktan ziyade tüketmeye alışmış bir toplumun doğayı da yok
etmeye doğru hızla gidişine şahit olmak istemiyoruz. Unutulmamalıdır ki avcılık bir centilmen
uğraşıdır ve insanların birbirlerine olduğu kadar doğaya da saygısı olmalıdır. Avcılığın en önemli
parçası olan av köpeği üretmek, yetiştirmek ve kullanmak da bu saygının, centilmenliğin en
göze batan bölümüdür.
Önce International HZP sonra da ülkemizdeki sınavlarda görüşmek üzere hepinize iyi şanslar
ve rastgele,

Aziz Omur
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