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V.V.D.H. Nieuwsbrief   

 

Dag allemaal, 

 

Het VVDH-seizoen is intussen in volle gang. Sinds vandaag zijn 

ook alle provinciale kampioenen africhting bekend. In Vlaams-

Brabant veroverde ‘ouwe getrouwe’ Bert Baelus met Nitro von 

Haus Pixner de felbegeerde titel en verzekerde zich zo onmid-

dellijk van een plaatsje op het Belgisch Kampioenschap later 

dit jaar in Andenne.  

Een overzichtje van alle provinciale kampioenen leest u verder in deze nieuwsbrief en 

een volledig verslag van elke wedstrijd volgt in het eerstvolgende ledenblad. 

 

Dat ledenblad verschijnt trouwens opnieuw op 1 april. De redactie is in volle voorberei-

ding en garandeert jullie opnieuw een rijkgevuld magazine.  

Wanneer jullie denken dat er een bepaald onderwerp zeker moet in vermeld worden, 

kan je altijd terecht bij de redactie. Want dit blad is van en voor jullie. 

 

Naast de nieuwsbrief en het ledenblad is uiteraard onze website een van onze belang-

rijkste communicatiemiddelen. De huidige website wordt momenteel in een volledig 

nieuw jasje gestoken. Nog heel even geduld en we gaan live! 

 

En uiteraard tellen we samen af naar het Paasweekend. Want dan gaat opnieuw het 

Weekend van de Duitse herder door, het hoogtepunt van onze vereniging. Alle hulp is 

daar nog altijd welkom. Dus als je een paar uurtje vrij hebt, geef een seintje! 

 

Tot over twee weken! 



Activiteiten 

09/03/2019  Aankeuring     Kg. 21 Ter Lo   

   

09/03/2019  IGP/IGP-V/BH/SpH-Wedstrijd  Kg. 05 Brugge (Sint-Kruis) 

     

10/03/2019  IGP/IGP-V/BH/SpH-Wedstrijd  Kg. 50 Veerle  

     

10/03/2019  Wandeling     Kg. 14 Onze Trouwe Vriend 

 

16/03/2019  BOP wedstrijd    Kg. 01 Antwerpen 

 

17/03/2019  Agility wedstrijd    Kg. 19 Ter lo 

 

17/03/2019    IGP/IGP-V/BH-Wedstrijd   Kg. 10 De Laakdalse Herder 

 

17/03/2019  IGP/IGP-V/BH-Wedstrijd   Kg. 29 Molenbeersel   

   

17/03/2019  IGP/IGP-V/BH/SpH-Wedstrijd  Kg. 51 Grimbergen  

   

23/03/2019  IGP/IGP-V/BH-Wedstrijd   Kg. 42 Noordzee   

   

24/03/2019  IGP/IGP-V/BH-Wedstrijd   Kg. 39 Hemiksem    

   

30/03/2019  IGP/IGP-V/BH-Wedstrijd   Kg. 19 Geel   

     

30/03/2019  Test sociaal gedrag    Kg. 14 Onze Trouwe Vriend 

   

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  

Von Cedkaley  

Dhr. Verstraete Cedric  

Kaaskerkestraat 131 

8600 Diksmuide 

Tel. : 051/50.08.69 

Gsm. : 0477/39.93.89  

Van Esblokhof 

Dhr. Stuer Gerard  

Botermelkstraat 11A 

9120 Haasdonk 

Tel. : 03/485.72.67 

Gsm. : 0495/31.22.49  

Von Delato 

Dhr. De Craene Wim  

Duiventorenstraat 37 

8310 Assebroek-Brugge 

Gsm. : 0499/42.67.37  

van ‘t Aardshof  

Dhr. Seyen Jozef  

Broekstraat 17 

2440 Geel 

Tel. : 014/85.27.83 

Gsm. : 0475/42.69.76  

 

  

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. 

 

Fokkers: vergeet niet tijdig uw advertenties te verlengen indien u in het ledenblad wil blij-

ven staan! Contact: puppy@vvdh.be 

http://www.duitseherderpup.be/
http://vondelato.com/
http://www.vvdh.be/Puppies
http://www.vvdh.be/Puppies
mailto:puppy@vvdh.be




"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


De jeugd bereidt zich voor 

 

De eerste voorbereidingen zijn van start gegaan voor de jeugd en hun 

demo’s tijdens het Weekend van de Duitse Herder.  

 

Voor onze eerste samenkomst waren we te gast bij KG Ter Lo, waarvoor 

dank!  

 

Dit jaar zullen er negen jeugdleden deelnemen aan de demo’s, waarvan 

acht jeugdleden die de klappen van de zweep al kennen en e e n nieuw 

jeugdlid die de kans krijgt om met de afgerichte hond van zijn ouders te 

mogen deelnemen.  

 

We hebben ons al goed geamuseerd bij de eerste training en werken hard 

om opnieuw iets leuk en verrassend te laten zien, maar dat komt zeker in 

orde!  

 

We hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen tijdens het Weekend van 

de Duitse herder!  

 

Amy Willems  
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West-Vlaams kampioenschap (24/02/19) 

 

Ook in West-Vlaanderen werd gestreden om de titel van Provinciaal Kampioen. 
Met 10 ingeschreven deelnemers bleek dat nogal wat West-Vlamingen kandidaat 
waren om de titel binnen te rijven. 
Kringgroep Waregem was the place to be. De organisatie onder leiding van voor-
zitter Hendrik Vantorre was voortreffelijk en dat werd die dag ook beloond door 
de weergoden. Een stralende lentedag werd het en dat bracht ook veel support-
ers op de been.  
Kampioen werd Michiel Hoste met 99-89-94 waarmee hij zich verzekerde van 
deelname aan het Belgisch Kampioenschap. Opmerkelijk was ook dat voorzitter 
Hendrik naast organisator ook deelnemer was e n vooral dat Redgy Hautekiet 
voor het eerst deelnam aan het Provinciaal Kampioenschap, na vele jaren als 
pakwerker gefungeerd te hebben.  
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Help ons met publiciteit! 

Ter promotie van het 4de Weekend van de Duitse herder hebben we affiches en flyers ge-

maakt. U kan ons helpen met de verdeling! 

 

Hebt u een winkel, praktijk, … of kan u een affiche en flyers bij uw lokale bakker/

beenhouwer/ dierenwinkel verspreiden: 

 

Contacteer ons op weekend19@vvdh.be en wij bezorgen u de affiches en flyers. 

 

 

Alvast dank voor de medewerking! 

mailto:weekend19@vvdh.be




Limburgs kampioenschap te As (24/02/19) 

Onder een stralend zonnetje en lekker warm weer was er een massa volk op de been ge-

komen voor het Limburgs kampioenschap.  

Zoals het steeds een traditie is in Limburg, ook 3 IGP-1 honden en 1 IGP-2 hond, samen met 

nog 6 IGP-3 honden. Spijtig dat in andere provincies zelden alle klassen meedoen. Hoe dit 

komt??? Misschien is het Limburg gevoel een zeer sterk gevoel dat in andere provincies niet 

leeft. Provinciaal kampioen worden betekent er nog iets en is een eer. En het is natuurlijk 

ook een direct ticket voor het BK.  

Ook de jongste deelnemer van al de provinciale kampioenschappen deed hier mee. Jeugdlid 

Brecht met zijn Bullit werden zelfs provinciaal kampioen IGP-1. Paul Poelmans werd kam-

pioen IGP-2 en Pascale Verstappen werd  

Provinciaal Kampioen IGP-3 





Brabants kampioenschap te Rillaar (03/03/19) 

Guur weer begin maart voor het Provinciaal kampioenschap te Rillaar. Ze gaven een 

krachtige wind en regen in de voormiddag. Gelukkig bleef de harde wind uit in de morgen 

en waren er toch mooie speurpunten behaald. Slechts 2 deelnemers hadden pech bij het 

speuren. Ook de gehoorzaamheid werd onder een motregen gespeeld. Niet leuk voor de 

deelnemers, maar minder erg voor de hondjes.  

Na de middag was de regen gelukkig weg. Met 7 deelnemers op de lijst, kwamen er ondanks 

het slechte weer toch vele supporters een kijkje nemen. Best Baelus werd verdiend provin-

cial kampioen van Brabant.  





Mededelingen V.V.D.H. : 
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• Intraining pakwerk aankeuring Ter Lo: dinsdag 5 maart 19u  

 

• Op 29 juni is er weer een kennismakingsdag van de VVDH.  We gaan natuurlijk veel 

reclame maken online en onderstaande flyers uitdelen aan alle nieuwe puppykopers 

en op het Weekend.  Zorg dus dat er van iedere club een bestuurslid aanwezig is op 

deze dag. Dit is het moment voor jullie kringgroepen om nieuwe leden te werven! 

 

 

 



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 15 
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