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V.V.D.H. Nieuwsbrief   

2-3 februari, een druk weekend voor de V.V.D.H. en ook voor 

het V.V.D.H. bestuur. 

 

OTV was de eerste club binnen de V.V.D.H. om een IGP –

wedstrijd in te richten, gisteren. Blijkbaar wilden velen de eer-

ste wedstrijd niet missen want de kringgroep heeft het keur-

derskorps moeten uitbreiden door het grote aantal inschrijvin-

gen. De officie le resultaten kan u binnenkort op de V.V.D.H. 

website vinden. 

 

Vandaag werd ook het eerste provinciaal kampioenschap IGP georganiseerd, de eer 

was voor Oost-Vlaanderen en KG Waasland stond in voor de organisatie. Deze provinci-

ale kampioenschappen zijn geen verplicht nummertje meer voor wie later wil strijden 

voor een WK of Interland selectie, meedoen is nu dus voor de eer van de provinciale 

titel en het plezier om een wedstrijd te spelen. In Oost-Vlaanderen stonden 7 combina-

ties aan de start, oorspronkelijk waren er 9, maar 2 moesten afhaken. Hetzelfde aantal 

deelnemers dan de vorige jaren, hopelijk is dit ook zo in de andere provincies! Een kort 

verslagje van de wedstrijd kan u verder vinden, een uitgebreid verslag komt in het le-

denblad. 

 

Een provinciaal kampioenschap alleen is niet genoeg, ook de Wintertrofee vond van-

daag plaats. In Minderhout organiseerde KG ‘t Looi deze tentoonstelling, met 118 ge-

melde honden is deze tentoonstelling terug in stijgende lijn na enkele mindere jaren. 

Ook van deze Wintertrofee kan u een eerste impressie vinden verder in deze nieuws-

brief. 

 

Het V.V.D.H. bestuur werd dit weekend, en het volgende, verwacht op de vergaderingen 

van de verschillende secties van de KKUSH om een verslag van het afgelopen sportjaar 

te krijgen en de nieuwigheden van 2019 te aanhoren. De vergaderingen werden ver-

deeld onder de verschillende bestuursleden en elke vergadering werd bijgewoond. 

Verslagen van deze vergaderingen volgen, in de mededelingen op het einde van deze 

nieuwsbrief kan u al enkele belangrijke punten vinden. 



Activiteiten 

09/02/2019  BOP    Kg. 19 Geel   

     

10/02/2019  Provinciaal kampioenschap IGP (Antwerpen)  

       Kg. 50 Veerle     

  

23/02/2019  UV Proef   Kg. 57 Overpelt 

      

24/02/2019  Provinciaal kampioenschap IGP (Limburg)  

       Kg. 52 De Moedige Herdershond 

   

24/02/2019  Provinciaal kampioenschap IGP (West-Vlaanderen)  

       Kg. 08 Groeninghe 

  

 

     

Meer informatie of adresgegevens nodig?  

    

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

Dhr. Peeters Bart  

Varendonksesteenweg 102 

2230 Herselt 

Gsm. : 0499/24.55.95  

Van de Ybajo hoeve 

Mvr. Schalker Yvonne  

Zenit 1 

3225 VG Hellevoetsluis 

Tel. : +31/181/32.29.73  

Von der Daelenberghu tte 

Mvr. Luyten Gerda  

Dalenbergstraat 37 

3580 Beringen 

Tel. : 011/42.30.29 

Gsm. : 0486/86.31.89  

Von Delato 

Dhr. De Craene Wim  

Duiventorenstraat 37 

8310 Assebroek-Brugge 

Gsm. : 0499/42.67.37  

Von Cedkaley  

Dhr. Verstraete Cedric  

Kaaskerkestraat 131 

8600 Diksmuide 

Tel. : 051/50.08.69 

Gsm. : 0477/39.93.89  

 

  

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://www.ybajohoeve.nl/
http://www.daelenberghutte.be/
http://vondelato.com/
http://www.vvdh.be/Puppies
http://www.vvdh.be/Puppies




V.V.D.H. Jeugd…..gaan we er terug voor? 

Ee n van de hoogtepunten van de vorige 3 edities van het Weekend van de Duitse herder waren de 

demo's door de jeugdleden van de V.V.D.H. In 2018 waren ze met 12, van 2,5 tot 17 jaar. 

 

Onze jeugdleden zijn actief in verschillende takken van de hondensport, sommigen zijn net gestart, 

anderen hebben al enkele jaren ervaring. We laten hen allen hun eigen sterke kanten demonstre-

ren. 

 

Ben je V.V.D.H. jeugdlid en wens je met je Duitse herder deel te nemen aan de demo van 2019, 

neem dan contact op met Wendy Peeters via jeugd@vvdh.be 
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mailto:jeugd@vvdh.be


Wintertrofee 2019   -  3 februari 2019 
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Op zondag 3 februari was het ook weer tijd voor de eerste 

show van het jaar.  

Met 118 inschrijvingen en zeer weinig afmeldingen is de 

Wintertrofee een groot succes.  

 

Zoals steeds is de organisatie door kringgroep ‘t Looi perfect. 

Ondanks het zonnetje buiten was het in de mane ge  de 

Blauwbossen te Minderhout zeer fris in de binnenpiste. 

 

Een volledig verslag kan je terug vinden in het volgende  

ledenblad van april.  
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Geniet van de promotie voor elk V.V.D.H. lid: 

 

Euro Joe zal elk VVDH lid automatisch een korting van 10%* 

toekennen bij elke aankoop op hun website, in de winkel of op 

een VVDH evenement. 

 

Hoe kan u van dit aanbod genieten ? 

- Op de webshop: alvorens uw winkelmandje af te rekenen 

geeft u links onderaan in het vakje: coupon code uw lidnummer 

in (in formaat xx.xx.xxx), u krijgt automatisch 10% korting. 

- In de winkel of op een V.V.D.H. evenement dient u enkel uw 

lidkaart te tonen. 

 

Wij hopen hier al onze leden een dienst mee te bewijzen . 

*De 10% korting is niet geldig op voeding, specifieke V.V.D.H. 

items en niet cumuleerbaar met andere promoties 



 

    V.V.D.H. Kringgroepenkampioenschap 2019! 
 

 

Terug van weggeweest: 

 

het V.V.D.H. kringgroepenkampioenschap!  

 

In een volledig nieuw jasje. 

 

1 ding is gebleven, we zoeken nog steeds de beste, meest actieve, meest veelzijdige 

V.V.D.H. Kringgroep…. Al de rest uit het verleden hebben we aangepast…… 

 

Weldra meer……. 

 

De winnaars van het laatste Kringgroepenkampioenschap in 2015:  

KG Grimbergen, wie volgt hen op? 
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"Hoe zorg je dat je hond écht naar je luistert"  

U kent Geert De Bolster ongetwijfeld uit de media, als hondengedragsbegeleider dook 

hij de afgelopen jaren op in verschillende programma's op radio en TV. 

 

Wij zijn blij de bezoekers van het Weekend van de Duitse herder gratis een lezing te kun-

nen aanbieden door deze specialist in hondengedrag. 

 

Zaterdag 20 april om 11u, houdt Geert De Bolster een lezing: "Hoe zorg je dat je hond 

écht naar je luistert", interessant voor alle hondenbezitters of voor mensen die erover 

denken een hond in huis te nemen.  

De lezing heeft als doel inzicht te geven in de relatie van het gezin met hun huisge-

noot en hoe deze harmonieus kunnen samen leven, met voor ieder de juiste plaats in 

het gezin.  

Deze gratis lezing is uiteraard ook toegankelijk voor mensen met interesse in een 

ander ras dan de Duitse herder.  
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Indien u meer informatie wenst over deze lezing: weekend19@vvdh.be.  

 

 

Wil je zeker zijn van een zitje ? Je kan hier reserveren . 

 

 

mailto:weekend19@vvdh.be
http://weekendvandeduitseherder.vvdh.be/Lezing.htm


Provinciaal kampioenschap IGP te Oost-Vlaanderen 

Onder een stralend zonnetje werd vandaag gestreden voor de eerste IGP provinciale titel. 

Te Beveren bij kringgroep Waasland kwamen 7 deelnemers van de provincie Oost-

Vlaanderen samen voor de strijd.  

Winnaar werd Jurgen Wolfs met Osca di Casa Nosella. Op de voet gevolgd door Jan Vergau-

wen. En op de derde plaats Guy  Devriendt.  

 

Een volledige uitslag vind je binnenkort terug op de website.  
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Fokkersdag te Meerhout (26/01/2019) 

Om onze fokkers de kans te geven opmerkingen en aanpassingen voor te stellen in verband met 

het toekomstige nieuwe fokreglement was er besloten door de Raad van Bestuur van de VVDH om 

2 fokkersdagen in te richten. De eerste fokkersdag in Brugge, na de algemene ledenvergadering in 

december, was een grote ontgoocheling met maar 2 deelnemers. Dit is bedroevend te noemen, we-

tende dat meer dan vijfentwintig procent van onze fokkers in Oost- en West-Vlaanderen zitten.  

 

De tweede fokkersdag in Meerhout was een groter succes met 23 deelnemers. We danken dan ook 

alle mensen die de moeite hebben gedaan om te komen luisteren. 

 

Het werd een geanimeerde namiddag waarbij er 

een aantal interessante opmerkingen gegeven 

werden. De aanwezige fokkers zullen dan ook 

vaststellen dat er hiermee zal rekening worden 

gehouden. Het merendeel van de fokkers waren 

enthousiast over de vernieuwing en ook vanuit 

buitenlandse hoek wordt er positief gereageerd 

op het geheel. 

 

In het  volgende ledenblad zal er een artikel  

verschijnen over de definitieve uitwerking  van 

het nieuwe fokreglement. 

 

Moesten er vragen zijn, of onduidelijkheden dan 
mag u zich altijd richten tot de verantwoordelij-
ke van de fokkerij Philip Michielsen of een mail 
sturen naar puppy@vvdh.be .  
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mailto:puppy@vvdh.be










Uw zaak, product, kennel, ….. in de kijker? 

Het Weekend van de Duitse herder is ook de ideale gelegenheid om uw zaak, product, kennel  ... in 

de kijker te zetten. 

 

We bieden u verschillende mogelijkheden: advertenties in de catalogus (die aan elke bezoeker 

gratis aangeboden wordt), een verkoopstand , een productvoorstelling, … 

 

Indien u meer informatie wenst over de mogelijkheden en de tarieven, gelieve contact op te nemen 

via: weekend19@vvdh.be, we zullen met plezier uw vragen beantwoorden en een voorstel uit-

werken! 
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mailto:weekend19@vvdh.be


Mededelingen V.V.D.H. : 

 
• Feedback van de vergadering van de KKUSH sectie 1 C (Africhting), gehouden op 2 

februari:  

• voor de V.V.D.H.  waren  Johan Van Looy en Diana Segers aanwezig.  

• Dhr Van den Bosch werd herkozen tot voorzitter van sectie 1C. 

• Ook de nieuwe MyKKUSH werd voorgesteld, meer hierover later. 

 

• Feedback van de vergadering van de KKUSH sectie 4A (Tentoonstellingen), gehouden 

op 3 februari: 

• Voor de V.V.D.H. was Henk Willems aanwezig 

• Dhr Leenen werd herkozen tot voorzitter sectie 4A, hij kondigde zelf aan dat 

dit normaal zijn laatste termijn is. 

• De grotere internationale tentoonstellingen hebben het moeilijk en gaan ach-

teruit in deelnemers, rastentoonstellingen, zoals onze V.V.D.H. tentoonstellin-

gen, zitten in de lift.  Aangehaalde redenen voor de achteruitgang zijn de zeer 

hoge kostprijs voor deelname en de onkunde/onwil van keurmeesters op de 

grote shows om het nodige respect en kennis ten toon te spreiden tegenover 

de deelnemer. 

 

• Feedback van de vergadering van de KKUSH sectie 1A (Fok) , gehouden op 3 februari: 

• Voor de V.V.D.H. was Philip Michielsen aanwezig 

• De sectie 1A gaat een voorstel doen om de fokselectiedag op te waarderen we-

gens de invoering van de stamboomtypen van de KMSH. Later hierover meer.  

• Mvr Duysburgh werd verkozen tot bestuurslid van de sectie 1A 
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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:   

An Janssens      economaat@vvdh.be  

 

Verantwoordelijke nieuwsbrief en website: 

       nieuwsbrief@vvdh.be 

 
Vlaamse Vereniging voor Duitse herdershonden 
 
Maatschappelijke zetel: Onze-Lieve-Vrouwstraat 61,3570 Alken 
Ondernemingsnummer / BTW-nummer: 0414.007.777  
U kan onze privacy verklaring nalezen op www.vvdh.be/Privacy 19 
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