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Activiteiten 

     

 

09/06/18  B.O.P. wedstrijd  Kg. 40 Riemst    

    

09/06/18  IPO/BH wedstrijd  Kg. 27 Lendelede   

     

09/06/18  IPO/BH wedstrijd  Kg. 54 Rakerheide 

 

17/06/18  Helzoldtrofee (rasspeciale) Kg. 14 Onze Trouwe Vriend    

   

17/06/18  IPO/BH-Wedstrijd  Kg. 57 Overpelt  

 

 

Meer informatie of adresgegevens nodig?  

    

   http://www.vvdh.be/Kringgroepen 
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Voor meer informatie over de wed-

strijden (keurmeesters, pakwerkers, 

spoorleggers, inschrijvingen,…) verwij-

zen we je graag naar onze website. 

 

www.vvdh.be 

 22-24/06/18   Universal Sieger WK te Diest.  

    Gratis toegang op vertoon van uw lidkaart! 

 
 

 23/06/18  Tijdens de Universal Sieger te Diest: 

    - BOP wedstrijd 

     - Beoordelingsdag  

    - Feestavond in de Lakenhalle: gratis toegang voor iedereen! 

 
 

 24/06/18   Tijdens de Univarsal Sieger te Diest: 

    - VVDH wandeling doorheen Webbekoms Broek 

      Gratis deelname! 

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


Op zondag 24 juni organiseren we een wandeling, meetellend voor de wandelkaart, in het 

Webbekoms Broek te Diest. 

 

Gratis deelname voor iedereen! 

 

Vertrek aan het Warandestadion te Diest (Omer Vanaudenhovenlaan  3290 Diest) tussen 9u en 

11u. 

 

Dit is een zeer mooie wandeling in de natuur, bijgevoegd alvast enkele sfeerbeelden. 

 

VVDH wandeling zondag 24 juni 2018   
Vertrek: Warandestadion Diest 

Gratis deelname voor iedereen ! 





Op zoek naar een pup? 
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Vom Damburgerschloss 

Mvr. Malschaert Doris  

Grotstraat 16 

3540 Herk-De-Stad 

Tel. : 013/29.35.16 

Gsm. : 0476/52.59.53  

Vom Giliannes  

Mvr. Gilis Ria  

Katersberg 53 

2440 Geel 

Gsm. : 0479/93.77.25  

Van Arne's Hoeve 

Dhr. Vandewaetere Patrick  

Hoevestraat 21 

3941 Eksel 

Tel. : 011/73.65.11 

Gsm. : 0474/64.03.68  

 

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.damburgerschloss.be/
http://www.von-giliannes.be/
http://www.vanarneshoeve.be/
http://www.vvdh.be/Puppies
http://www.vvdh.be/Puppies




Op zaterdag 23 juni gaat de, voor een WK, traditionele begroetingsavond door in de 

Lakenhalle te Diest (Scholenstraat 5, 3290 Diest). 

 

Deze feestavond is vrij toegankelijk voor iedereen, VVDH lid of niet. Wil je eens 

goed uit de bol gaan met vrienden en kennissen, kom dan gerust langs. 

 

Je kan ook langs het buffet passeren, met een waaier van internationale gerechten. 

Tickets voor het eten, 25 euro, zijn te koop in het stadion vanaf woensdag 20 juni of op 

voorhand te reserveren via us18@vvdh.be en af te halen op het secretariaat in het stadi-

on.   

 

We starten met het buffet om 18u, later op de avond neemt covergroep Morenko het over 

van de DJ en zullen ze de zaal in vuur en vlam zetten met een mix van hits uit de jaren 70-

80-90! 

Feestavond, zaterdag 23 juni 

Lakenhalle Diest 

Gratis toegang voor iedereen ! 
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mailto:us18@vvdh.be
https://www.morenko.be/


Je kan met uw Duitse Herder langskomen om hem te laten beoordelen op zaterdag 23 juni 

tussen 10u en 15u 

 

De beoordelingsdagen, ook "jonge hondendagen" genoemd, worden ingericht om de 

eigenaars een inzicht te geven in de overeenstemming van hun Duitse Herder met regels 

van de rasstandaard.  

In een gemoedelijke, ontspannen sfeer beoordeelt een raskeurmeester de voorgestelde 

honden.  

 

Iedere liefhebber kan hier zijn Duitse Herdershond ter beoordeling voorbrengen. Er zijn 

geen voorafgaande verplichtingen en de eigenaar hoeft geen lid te zijn van de rasvereni-

ging.  

 

Zowel bouw als karakter worden op een B.O.-dag uitvoerig beschreven, met vermelding 

van alle goede en minder goede kwaliteiten.  

Voor iedere hond wordt een schriftelijk verslag afgeleverd.  

 

De beoordelingsdag kadert in de promotie van de Duitse Herdershond en de rasvereni-

ging. 

 

Deelname is gratis en je hoeft hiervoor niet in te schrijven, de beoordeling gebeurt ge-

woon in volgorde van toekomen.  

 

Wens je een gebitcontrole van je hond en bevestiging hiervan in het gele VVDH werk-

boekje dan is dit ook mogelijk tijdens deze beoordelingsdag.  

 

Keurmeester: Roland Dierendonck 

 

 

Beoordelingsdag zaterdag 23 juni 2018   
Warandestadion Diest 

Gratis deelname voor iedereen ! 
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De meeste van jullie hebben ondertussen al wel gemerkt dat de VVDH zeer 

actief is op facebook.  

We maken ook steeds evenementen aan voor de komende manifestaties. 

Deze evenementen kunnen we promoten zodat mensen die de VVDH nog niet 

kennen dit ook kunnen zien. Dit kost echter geld.  

 

Een betere en goedkopere manier is wanneer leden van de VVDH dit delen 

onder hun vrienden. Hierdoor kan je op een gratis manier zeer veel mensen 

bereiken op korte tijd. Het is ook zeer eenvoudig om te doen.  

 

Ga naar de VVDH –pagina op facebook en klik aan de linkerkant op 

evenementen. Zie gele pijl. 

We hebben je hulp nodig!! 
Het kost geen moeite, enkel een beetje van je tijd. 
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Maak je keuze in de lijst van 

evenementen. 

 

 

We hebben je hulp nodig!! 
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Rechts onder de foto staat delen.  

 

• Klik je op vrienden uitnodigen, dan kan 

je op een makkelijke manier al je vrien-

den selecteren en zo persoonlijk uitno-

digen.  

 

• Je kan natuurlijk ook het bericht delen 

op je tijdlijn. En op deze manier het be-

richt in de kijker zetten bij al je eigen 

vrienden. 

 

Help ons om op deze manier de Universal Sieger en onze andere evenementen te 

promoten. Indien elk VVDH-lid dit 1 keer doet bereiken we een enorm aantal 

mensen. Kost slechts 2-3 minuten tijd.  

Dank bij voorbaat 



Om de 3 maand wordt er door het VVDH bestuur een ledenvergadering geor-

ganiseerd. De naam is misschien wat verwarrend, want op deze vergadering 

worden de leden vertegenwoordigd door de voorzitter en secretaris van hun 

kringgroep. De leden zelf kunnen niet aktief deelnemen aan de vergadering 

volgens de huidige VVDH statuten. 

 

Als voorbereiding op de vergadering kunnen 

de kringgroepen agendapunten indienen en 

krijgen ze ook een voorgestelde agenda va-

nuit het VVDH bestuur.  

Tijdens de vergadering wordt een stand van 

zaken gegeven over aktiviteiten, financien, 

plannen, … . En wordt er samen gekeken 

naar de weg vooruit en soms ook even achteruit om te kijken wat beter kon. 

 

Sommige beslissingen zijn gewoon een mededeling vanuit het bestuur. An-

dere beslissingen worden door de aanwezigen samen genomen, bij meerder-

heid van stemmen. (zo is er vorig jaar samen beslist om het WUSV Universal 

Sieger WK te organiseren.) 

 

We proberen telkens een ander deel van Vlaanderen aan te doen, deze maal 

waren we te gast in Aalst, volgende keer in september Bokrijk en in decem-

ber bij kringgroep Brugge. 

Van de 39 VVDH kringgroepen waren er 17 aanwezig, 14 hadden zich op 

voorhand verontschuldigd en 8 hebben niet de moeite genomen iets te laten 

weten. 

Van het VVDH bestuur was iedereen aanwezig. 

 

 

Algemene ledenvergadering 2 juni 2018 

KG Aalst. 
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Van 22-24 juni 2018 organiseert de V.V.D.H. het 

Wereldkampioenschap Universal Sieger te Diest. 

De beste en mooiste Duitse herders uit een 20-tal 

landen strijden er voor 2 individuele en 1 ploegentitel. 

 

In het verleden won Belgie  deze individuele titel al met 

Dirk Leemans (2012 & 2013) en Johnny Degens  (2013). 

 

Wij zijn nog op zoek naar helpende handen: wilt u en-

kele uren, dag, dagen,… meehelpen aan dit evenement 

neem dan contact op met de organisatie via 

us18@vvdh.be 

Alle hulp welkom 

In de rand van het Universal Sieger Wereldkampioenschap organiseren we op zaterdag 23 juni 

2018 voor de V.V.D.H. leden een BOP wedstrijd. 

 

Deze wedstrijd zal plaatsvinden op e e n van de trainingsvelden net buiten het stadion. Er worden 

geen examens afgenomen. 

 

Deelname aan deze BOP wedstrijd is gratis (voorleggen lidkaart V.V.D.H. ter plaatse is verplicht) 

 

Inschrijving bij Rudi Mostien: bop@vvdh.be  ,ten laatste op 9 juni 2018 

De inschrijvingen kunnen vervroegd afgesloten worden indien het maximum aantal deelnemers 

is bereikt. 

 

Start wedstrijd: 09u30, mogelijkheid tot intrainen van 08u30 tot 09u15 

 

Beoordelaars:  Mark Chauvaux, Mostien Rudi  

  

Wedstrijdleider:  Paul Arnouts   

  

Secretariaat:  Van Loock Christine   

BOP wedstrijd zaterdag 23 juni te Diest 
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mailto:us18@vvdh.be?subject=Hulp%20Universal%20Sieger


Fokkersdagen KMSH 
 

In e e n van de vorige nieuwsbrieven stond een zeer korte samenvatting van 

de interessante fokkersdagen van de KMSH in Diegem.  

 

In de KMSH-nieuwsbrieven komt nu het verslag van deze uiteenzetting.  

 

 Klik hier voor de nieuwsbrief van de KMSH te lezen  

 

In dit eerste deel gaat het over de reden van ontstaan van de VFC (Vlaamse 

fokkerijcommissie). De rest van de bijscholing komt later in hun volgende 

nieuwsbrieven.  
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http://files-eu.clickdimensions.com/srshbe-azqt5/files/nieuwsbrief_nl_06_20183.pdf?_cldee=aV9mcml4QGhvdG1haWwuY29t&recipientid=contact-616d1d19d8fce611810870106fa6d831-eb776b3d48ba45378ced62272ea81a22&esid=a7093bc0-225f-e811-813e-e0071b6e3551&urlid=1


Mededelingen: 

• Uitslagen van alle V.V.D.H. wedstrijden en evenementen kan u steeds terugvinden op 

onze website op de resultatenpagina.  

 

• Bericht aan de fokkers: op 10 april hebt u allemaal een e-mail gehad in verband met 

de fokkersadvertenties in het ledenblad. In de mei editie zijn alle fokkers nog opge-

nomen, vanaf de volgende editie worden enkel de fokkers opgenomen die betaald 

hebben. Bij vragen kan u terecht bij de commissie PR: com.pr@vvdh.be 

 

• Heb je een bedrijf of ben je zelfstandige en wil je graag in de kijker staan bij al onze 

leden? Vraag dan naar de advertentie mogelijkheden. We hebben opties voor ad-

verenties in ledenblad en voor in de nieuwsbrief of samen. Je steunt ons hiermee 

enorm en zelf heft je bedrijf een groot bereik onder onze leden.  

 

• Gelieve rekening te houden met het volgende: 

• Indien u een e-mail stuurt of inschrijft voor iets langs de website: let er aub op 

dat uw totale mail en bijlagen niet groter zijn dan 10 MB!!! 

• Grotere e-mails worden vaak wel verzonden maar komen nooit aan, u krijgt 

ook geen foutmelding. Dit komt doordat de overgrote meerderheid van e-mail 

accounts nog steeds de beperking van 10MB hebben! 

 

E-mail zenden of bijlagen toevoegen? 

Maximum 10 MB aub! 
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http://www.vvdh.be/Resultaten
mailto:com.pr@vvdh.be




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: 

Hilde Lamers       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  
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