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Deutsch Drahthaar Derneği/ DD- Weltverband Gr. Türkei

HZP/VGP 2018

Deutsch Drahthaar Derneği/ DD-Weltverband Gr. Türkei'ın 2018 üretim sınavı(HZP) ve
Türkiye'de ilk defa düzenlediği VGP( Verbandsgebrauchshundprüfung), usta köpek sınavı,
18-22 Ekim 2018 tarihleri arasında Düzce'de yapıldı. Deutsch Drahthaar ırkının genetik
özelliklerinin korunması ve devam ettirilmesi açısından ne kadar önemli olduklarını
gözlemlediğimiz sınavlar sonunda köpeklerin eksileri ve artılarını daha iyi değerlendirebilme
yolunda tecrübelerimiz artmaya başladı. Başlangıçta bu sınavların gerekliliğine inanmayan DD
sahiplerinin bile, izledikten sonra fikirlerinin ne kadar değiştiğine şahit olmaya başladık.
Türkiye'deki tüm Deutsch Drahthaar sahiplerini ve meraklılarını önce sınavlarımzı seyretmeye
sonra fikir sahibi olmaya davet ediyoruz. Eğer köpeklerinize değer veriyorsanız ve bu ırkın
nasıl sevdiğiniz köpek haline getirildiğini görmek istiyorsanız sizleri aramıza bekliyoruz.

Bu seneki HZP'ye oniki(12) köpek kayıt yaptırmasına rağmen Atom vom Kaygısız isimli
köpeğimiz sınavdan bir gün önce talihsiz bir kaza sonucu aramızdan ayrıldı. Sahibi Savaş
Kaygısıza tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu yılın ilk HZP'si, Ulrich Augstein
başkanlığında Uwe Klaus Schmidt ve Peter Löw’ün yanı sıra Tolga Şahin, Sude Camuzcu,
Nurettin Emre Şimşek, Şevket Çolak, Ayhan Kesim’in de hakem olarak görev aldığı sınavlar 18
ve 19 Ekim'de iki hakem grubunun değerlendirdiği onbir(11) köpek ile yapıldı. Her iki günde de
her grupta üç köpek olmak üzere iki grup köpek değerlendirildi. İki gün sonunda katılan tüm
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köpekler sınavlarda başarılı oldular. 19 Eylül akşamı topluca yenilen geleneksel gala
yemeğinde, HZP’de en yüksek puanı alan,191, Birol Atabay idaresindeki Hanno vom
Loftyberg’in kupası takdim edildi.

Üretim izni alabilmenin diğer bir şartı olan ırkı standartı değerlendirmesi, zuchtschau, 20 Ekim
Cumartesi günü yapıldı. Hava şartları çok elverişli olmasa da hakemlerin özverili çalışmaları
sayesinde kısa sürede bitirildi. Yine burada da yeni tecrübeler edinildi. Köpek sahipleri, bakım
denildiğinde sadece köpeklerin beslenmesi anlamına gelmediğini gözlemlediler. Köpeklerin
boyları ve cüsseleriyle doğru orantılı kilolarda olmalarının, onların avdaki performanslarını artı
veya eksi yönde nasıl etkileyeceği ve yine doğru fiziki konformasyona uygun olmalarının
avantajları ve dezavantajları başhakem ve ırk hakemi olan Ulrich Augstein tarafından detaylıca
anlatıldı. Köpek sahiplerine ve üreticilere bu konularla ilgili edindikleri bilgilerin ışığında hareket
etmeleri konusunda tavsiyelerde bulunuldu.

Verbandsgebrauchshundprüfung, VGP, 21-22 Ekim tarihlerinde gerçekleşti. Ülkemizde ilk defa
yapılan bu sınavda köpeklerin mera, orman ve sudaki çalışmalarına bakıldı. Merada köpeklerin
HZP’deki konuların dışında kuş kalktığında kovalamaması, su bölümünde ördek olmaksızın boş
göleti dolaşıp araması ve orman bölümünde kan izi takibi, tilki aportu, sürek avı sırasında atılan
tüfeklere rağmen sahibinin yanından kalkmaması, ormanda sahibiyle uyumlu şekilde
yürümesine kadar birçok yeni tecrübe ettiğimiz konular vardı. Usta köpek sınavı olarak da
tanımlayabileceğimiz bu sınavın amacı DD ırkının gerçekten ne kadar çok amaçlı bir köpek
olduğunun ve bu yönde eğitile bilindiğinin ispatıdır. Ülkemiz avcısı için köpek bakmanın ne
kadar külfetli ve masraflı olduğunun farkındayız ve bunun en basit çözümü olarak da DD ırkı bir
köpek ile tüm avları yapabileceklerini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Türkiye’deki ilk VGP sınavına çekilen kura sonucunda köpekler, Santo vom Wildmeister, Alis
vom Turkuaz, Arya vom Turkuaz ve Sturm vom Düwelsbarg sırasıyla başladılar. Kan izi takibini
hepsi başarıyla tamamladıktan sonra diğer bölümlere geçildi. Sınav sonunda, aynı
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Almanya’daki istatistikler doğrultusunda katılan köpeklerin yüzde ellisi(%50) sınavı başarıyla
bitirdiler. Şevket Çolak idaresindeki Alis vom Turkuaz ve tek hanım handlerımız olan Sude
Camuzcu idaresindeki Sturm vom Düwelsbarg ilk VGP’yi geçen köpekler oldular. İlk defa
deneyimlenen bu sınavda çok şeyler öğrenildi ve aslında tamamen küçük yaşta başlanacak bir
eğitim ile aslında zor bir sınav olmadığı ve yeterli çalışma ile köpeklerin başarılı olmasının
mucize olmadığı görüldü. Tabii köpeklerin birer canlı olduğu ve sınav günü keyifsiz olmaları
halinde performanslarında değişiklikler olabileceğini de gözardı etmeyiniz.

Sınavlarımızın sonunda gelecek yıl buluşulmak üzere veda edildi, ancak dünyada bir ilk olarak
DD-Weltverband, Dünya Deutsch Drahthaar Birliği’nin, 26-29 Ekim 2019 tarihlerinde
Sırbistan’da İnternational HZP düzenliyor olması herkesi çok heyecanlandırdı. Türkiye’den
katılacak köpekler, 2019 yılında yapacağımız VJP’de belirlenecek. Herhalde tüm köpek
sahiplerini bir telaş almıştır, en azından beni aldı…

Üyelerimizle ve bu ırkı seven tüm ülke avcılarımızla en kısa zamanda görüşmek üzere, hoşça
kalın…

Aziz Omur
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