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V.V.D.H. Nieuwsbrief 

 

1 september, terug naar school en verlof is gedaan. 

Blijkbaar ook voor onze Duitse herders!! 

September wordt weer een drukke maand voor de Duitse  

herderliefhebbers.  

 

Wij zijn gisteren van start gegaan met de jaarlijkse pakwerkersdag 3 pakwerkers 

kregen of verlengden onder ruime belangstelling hun All Round statuut. 

 

Er is weer een VVDH-kampioenschap in september, deze keer voor de agility-

fanaten. Op 22 september gaat deze wedstrijd door te kringgroep Geel. Ga zeker 

eens langs om te kijken hoe de geleiders en honden het doen in deze leuke sporttak! 

 

Kringgroep Rijkevorsel heeft in de maand augustus zeer veel moeite gedaan om op 

korte tijd een tentoonstelling in te richten. Eind van deze maand is er dan ook een 

grote rasspeciale met CAC  op hun terreinen. Meer informatie vind je in deze 

nieuwsbrief, op facebook en op de website.  

 

Na de warme zomer kunnen we op verschillende kringgroepen ook weer terecht 

voor wedstrijden en wandeldagen.  

 

 



Activiteiten 

08/09/18 B.O.P. Wedstrijd   Kg. 49 De Duivelsberg 

       

08/09/18 IPO/IPO-V/BH-Wedstrijd  Kg. 03 Zemst  

     

09/09/18 IPO/IPO-V/BH/SpH-Wedstrijd Kg. 47 Vrolijke Hondenvrienden (V.H.V.) 

 

15/09/18 Aankeuring Antwerpen  Kg. 19 Geel 

     

16/09/18 IPO/IPO-V/BH-Wedstrijd  Kg. 41 Rillaar  

     

16/09/18 IPO/IPO-V/BH/SpH-Wedstrijd Kg. 23 L.K.O.C. 

       

22/09/18 Agility Kampioenschap  Kg. 19 Geel   

     

23/09/18 Wandeldag    Kg. 52 De Moedige Herdershond 

   

 

 

Meer informatie of adresgegevens nodig?  

    

http://www.vvdh.be/Kringgroepen 

 

Opgelet:  

de Houtlandtrofee , gepland op  30 September 2018, wordt vervangen door 

een show op de terreinen van KG ‘t Looi, Rijkevorsel. 
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Voor meer informatie over de wedstrijden (keurmeesters, pakwerkers, spoorleggers, 

inschrijvingen,…) verwijzen we je graag naar onze website. 

www.vvdh.be 

http://www.vvdh.be/Kringgroepen
http://www.vvdh.be/


Op zoek naar een pup? 
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Von Delato 

Dhr. De Craene Wim  

Duiventorenstraat 37 

8310 Assebroek-Brugge 

Gsm. : 0499/42.67.37  

Van Zieta's Hof 

Dhr. Vanherck Ludo  

Tichelovenstraat 88 

3990 Peer 

Gsm. : 0489/25.52.95  

Von Santamar 

Dhr. Van Hout Marc  

Rommersheide C 3 

2960 Brecht 

Tel. : 03/633.04.17 

Gsm. : 0476/72.73.03  

Von Haus Trendy 

Dhr. Peeters Bart  

Varendonksesteenweg 102 

2230 Herselt 

Gsm. : 0499/24.55.95  

Van Esblokhof 

Dhr. Stuer Gerard  

Botermelkstraat 11A 

9120 Haasdonk 

Tel. : 03/485.72.67 

Gsm. : 0495/31.22.49  

Van Corsalabroek 

Dhr. Cauberghs Theophile  

Bosstraat 43 

3582 Koersel-Beringen 

Tel. : 011/42.10.62 

Gsm. : 0478/42.11.20  

Van de Waltahoeve 

Dhr. Van De Walle Guy  

Hogevoorde 46 

9950 Waarschoot 

Tel. : 09/372.04.42 

Gsm. : 0478/22.28.62  

Vom Bachfeld  

Dhr. Verbruggen Walther  

Beekvelden 23 

2840 Reet 

Tel. : 03/888.95.22 

Gsm. : 0486/51.83.84  

Onderstaande kennels hebben momenteel pups.  

Voor meer informatie over de combinaties, neem contact op met de kennels of kijk op de puppy-

pagina van de VVDH. 

http://vondelato.com/
http://www.vanzietashof.be/
http://www.vonsantamar.com/
http://www.duitseherderpup.be/
http://www.vancorsalabroek.be/
http://www.vandewaltahoeve.com/
http://www.vombachfeld.be
http://www.vvdh.be/Puppies
http://www.vvdh.be/Puppies




Pakwerkersdag, 1 september bij KG Rakerheide 

Naar goede traditie organiseert de VVDH Commissie Africhting op de eerste zaterdag van 

september zijn jaarlijkse pakwerkersdag. Deze keer waren we te gast bij Kringgroep 

Kaulille, wiens terrein wordt benoemd als ‘het Wimbledon van VVDH’  

 

Voor het examen werd een beroep gedaan op keurmeester Michel Heyvaert, bijgestaan 

door de VVDH-opleidingspakwerkers, Jan Galant, Roger Scheelen en Norbert Janssens. 

Dit jaar waren er 3 pakwerkers die hun examen voor allround pakwerker aflegden. Twee 

ouwe ratten in het vak: Carl Onbelet en Kevin Van Gils. Beide slaagden met veel overgave. 

En er was een ‘nieuwkomer’, Dieter Thielens, die een geslaagde test deed en fier de titel 

van allround pakwerker in ontvangst mocht nemen. 

Een gedetailleerd verslag van de pakwerkerstest is te lezen in het ledenblad van oktober. 

 

Na de pakwerkerstest werd door Ben Hamers, secretaris Commissie Africhting, een gede-

tailleerde uitleg gegeven rond het nieuwe pakwerkersreglement dat vanaf nu in voege is. 

 

Ook de nieuwe selectienormen werden uitvoerig besproken. Enkele constructieve voor-

stellen die uit het gesprek voortkwamen, zullen door het hoofdbestuur besproken 

worden.  

 

Het was een vroege zaterdagochtend maar bij het huiswaarts keren had iedereen een fijn 

gevoel. En dat is waar het om draait. 

 

 

 

 

 

5 



Een nog beter ledenblad? Het kan dankzij jou! 

De reacties op het driemaandelijkse ledenblad zijn unaniem positief. En er komen dage-

lijks suggesties binnen om het nog beter te maken. 

 

Voor de rubriek ‘Kringgroepleven’ zijn artikels welkom van alle activiteiten die door jul-

lie georganiseerd worden: wedstrijden, wandelingen etc… kortom, alle zaken die jullie 

kringgroep in de kijker kunnen zetten.  

 

We starten in het blad van oktober met een nieuwe rubriek: ‘De Grijze Snuit’ 

Heb je weet van een Duitse herder die meer dan 12 jaar oud is? Geef snel een seintje zo-

dat we die ‘grijze snuit’ in de kijker kunnen zetten.  

 

Alle artikels en/of informatie mag bezorgd worden via redactie@vvdh.be 

 

 

Cover ledenblad // Kalender 2019 

 

Wil jij je viervoeter zien stralen op de cover van het ledenblad of op de kalender 2019, 

waarvan de voorbereidingen eerstdaags worden opgestart? 

 

Stuur je foto dan naar redactie@vvdh.be  

 

Belangrijk is wel dat je foto voldoen aan de nodige vereisten. Je kan alles nalezen op de 

website: http://www.vvdh.be/Inzendingen  
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mailto:redactie@vvdh.be
mailto:redactie@vvdh.be
http://www.vvdh.be/Inzendingen




Show 30 september: KG 60, ‘t Looi Rijkevorsel 

 

 

Adres: Senator Coolsdreef 3a, 2310 Rijkevorsel 

  

Keurmeesters: Jochen Prall (Reuen)  en Norbert Scharschmidt  (Teven)  

 

Voor verdere informatie kan u contact opnemen met Guy Verheyen  

 

Geen telefonische meldingen! Enkel via online inschrijving! 

 

Aanvang van de keuringen 9u 

 

Sluiting van de inschrijvingen: 24 september 2018 
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mailto:guy.verheyen4@skynet.be
http://www.vvdh.be/kg60/Inschrijfformulier


De V.V.D.H. WK ploeg voor Randers/Denemarken 
Van  3 tot 7 oktober wordt in het Deense Randers het WUSV WK IPO georganiseerd. 

 

Belgie  wordt er door een volledige V.V.D.H. ploeg vertegenwoordigd: 5 deelnemers die 

zich selecteerden via de CA trofee, het V.V.D.H. Kampioenschap en het Belgisch kampi-

oenschap. Er voldeed geen reserve deelnemer aan de selectievoorwaarden. 

Als kers op de taart de Universal Sieger 2018 die een wildcard kreeg vanuit de WUSV. 

 

De 6 deelnemers zullen op zaterdag 29 september in Randers toekomen, tot maandag 8 

oktober. 

Zondag 30 september dient de ploeg ingeschreven te worden en naar de dierenarts te 

gaan,  zodat ze maandag kunnen intrainen in het stadion. 

 

Onze WK ploeg: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     BEL – 1               BEL - 2                   BEL – 3                             

            Vanderhulst Luc    Vermeir Luc                Bertels Raf                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   BEL – 4               BEL - 5                                BEL - 6                  

 Wuyts Danny          Veronique Vleugels            Ronny Van Den Berghe           
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De V.V.D.H. WK ploeg voor Randers/Denemarken 
Op 5 en 6 oktober wordt in het Deense Randers ook het WUSV WK Agility georganiseerd. 

 

Belgie  neemt dit jaar deel als ploeg. Individueel kunnen zeer veel mensen zich inschrij-

ven. Om een ploeg te vormen moet je 3-5 deelnemers hebben. Belgie  kan dit jaar 4 men-

sen afvaardigen in de agility.  

 

Stilletjesaan begint agility met een Duitse herder ook in Vlaanderen wat bekender te 

worden. 

 

Onze WK ploeg: 
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Willy Verhoeven 

Cwinto vom Herdeckerbach 

Guy Vermeerbergen 

Nabou vom Marketal 

Sofie Roggen 

Rocarzja Puma 

Sofie Roggen 

Opie van de Hildewaerde 





Nieuwe kennismakingsdagen!!! 

In 2017 is de VVDH begonnen met het inrichten van de kennismakingsdagen. Het objec-

tief hiervan was dat nieuwe mensen alle takken van de hondensport en kynologie kun-

nen leren kennen. 

 

Graag zouden we dit initiatief willen verderzetten.  

Hiervoor zoeken we in de eerste plaats kringgroepen die deze wensen in te richten.  

Op de tweede plaats is het de bedoeling een team te verzamelen die deze nieuwe mensen 

kunnen inspireren hun eerste stappen binnen de VVDH te zetten. Daarom zoek ik men-

sen die samen met mij dergelijke dagen willen organiseren en uitwerken in samenwer-

king met de inrichtende kringgroep. 

Graag wilden we zowel het speuren, de gehoorzaamheid en BOP, het pakwerk, de agility 

en de kynologie aan bod laten komen!  

 

Iedereen die zich geroepen voelt om dit initiatief te ondersteunen mag gerust met mij 
contact opnemen via puppy@vvdh.be  !! 
 

Philip Michielsen 
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mailto:puppy@vvdh.be
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Mededelingen VVDH: 

• Dhr Freddy Sermant  is nu ook intern V.V.D.H. keurmeester. 

• Kg 60 "Het Looi" Rijkevorsel meld dat de BOP Examen/Wedstrijd van 06 oktober 
2018 wegens organisatorische redenen NIET kan doorgaan   
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Uw bestuursploeg 

 

Voorzitter:           Secretaris:  Penningmeester: 

Johan Van Looy              Ina Frix   Henk Willems 

voorzitter@vvdh.be          secretaris@vvdh.be    penningmeester@vvdh.be 

 

 

Verantwoordelijke africhting: 

Diana Segers      africhting@vvdh.be  

 

Verantwoordelijke communicatie : 

Chantal Sneijkers     redactie@vvdh.be 

 

Verantwoordelijke tentoonstellingen: 

Johan Van Looy / Ina Frix / Henk Willems   -  ad interim 

 

Verantwoordelijke aankeuringen: 

Frank Verbeke      aankeuring@vvdh.be  

 

Verantwoordelijke pups /fokkers: 

Philip Michielsen     puppy@vvdh.be 

 

Verantwoordelijke BOP: 

Rudi Mostien      bop@vvdh.be  

 

Verantwoordelijke wandelingen: 

Frans Van Dingenen     wandeldagen@vvdh.be  

 

Verantwoordelijke jeugd: 

Wendy Peeters     jeugd@vvdh.be 

 

Verantwoordelijke Agility: 

Guy Vermeerbergen     com.agility@vvdh.be  

 

Economaat:      economaat@vvdh.be  

 

Verantwoordelijke nieuwsbrief en website: 

       nieuwsbrief@vvdh.be 
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