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V.V.D.H. Nieuwsbrief 

 

18 november 2018: een belangrijke datum. 

 

• Voor de 28ste maal geven Belgie  en Nederland elkaar partij tijdens de interland IPO.  

• Kringgroep Veerle heeft binnen de V.V.DH. bijna alles ingericht wat ingericht kan wor-

den, behalve een Interland, zondagavond 18 november kan dat dan ook bij op hun pal-

mares. 

• Dit wordt de (voorlopig?) laatste Interland IPO, in 2019 zal de eerste interland IGP 

plaats vinden. 

• Het is ook de datum van de volgende nieuwsbrief. 

• Maar dit wordt ook een feestdag! 

 

Uiteraard zal Belgie  zegevieren, daar twijfelt niemand aan, maar na 18 jaar in weer en 

wind wordt dit ook het afscheid van Guus Kersemakers aan de hondensport als fotograaf. 

18 jaar was hij de huisfotograaf van de V.V.D.H. en aanwezig in binnen– en buitenland om 

alle prestaties op de digitale plaat vast te leggen en om memorabele momenten voor de 

eeuwigheid te vereeuwigen. 

 

U krijgt een laatste kans om u met of zonder hond door Guus te laten fotograferen te Zam-

mel. 

 

Hopelijk mogen we jullie massaal verwelkomen op deze Interland om Guus een spette-

rend applaus te schenken! 

 

Guus bedankt voor de vele mooie foto’s en we gaan er nog een allerlaatste maal een lap op 

geven!  

 



Activiteiten 

         

10/11/2018  IPO/IPO-V/BH-Wedstrijd  Kg. 27 Lendelede    

   

11/11/2018  IPO/IPO-V/BH-Wedstrijd  Kg. 14 Onze Trouwe Vriend  

   

18/11/2018  Interland Belgie -Nederland  Kg. 50 Veerle 

 

24/11/2018  B.O.P. Wedstrijd   Kg. 19 Geel   

     

24/11/2018  IPO/IPO-V/BH/SpH-Wedstrijd Kg. 57 Overpelt    

   

25/11/2018  IPO/IPO-V/BH/SpH-Wedstrijd Kg. 08 Groeninghe    

   

25/11/2018  IPO/IPO-V/BH/SpH-Wedstrijd Kg. 22 Waasland   

        

02/12/2018  IPO/IPO-V/BH-Wedstrijd  Kg. 49 De Duivelsberg  

     

02/12/2018  IPO/IPO-V/BH/SpH-Wedstrijd Kg. 50 Veerle    

 

Opgelet:  De V.V.D.H. wandeling op 25 november bij KG Hasselt gaat niet door! 

     

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 der Ghemazwinger 

Dhr. Ghekiere Maarten  

Edewallestraat 46 

8610 Handzame 

Gsm. : 0473/22.06.28  

Van het Bleekhof  

Dhr. Bos Raoul  

Drieschouwen 45 

9190 Stekene 

Tel. : 03/789.11.19 

Gsm. : 0476/99.31.05  

Van Esblokhof 

Dhr. Stuer Gerard  

Botermelkstraat 11A 

9120 Haasdonk 

Tel. : 03/485.72.67 

Gsm. : 0495/31.22.49  

Van Crijnderthof  

Dhr. Drossaert Ronny  

Laagland 7 

2450 Meerhout 

Gsm. : 0498/83.22.91  

Von Saigo 

Mvr. Van Eijnde Sarina  

In De Bus 23 

3945 Oostham 

Gsm. : 0473/97.75.38  

Van de Smisberg 

Dhr. Mens Alex  

Vieulle Chera 24 

4920 Aywaille 

Gsm. : 0475/64.93.71  

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.ghemazwinger.tk/
http://www.duitseherderpup.be/
http://www.vonsaigo.eu/
http://www.vvdh.be/Puppies
http://www.vvdh.be/Puppies




V.V.D.H. Speurkampioenschap 2018! 

Het speurkampioenschap is traditioneel het laatste kampioenschap van het kalenderjaar. 

Dit jaar was KG Veerle opnieuw kandidaat om dit in te richten. 

Ze vonden nog een plaatsje op 16 december op hun drukke agenda die ze reeds hadden 
met een IPO en BOP wedstrijd in december. 

Om te kunnen deelnemen aan dit kampioenschap moet u de volgende wedstrijden heb-

ben gespeeld: 

• Voor klasse 1 en 2: minstens 1 wedstrijd in een VVDH kringgroep hebben gespeeld 
met een resultaat van minimum 70 punten in afdeling A (IGP of gelijkwaardige pro-
gramma) sedert het vorige Speurkampioenschap 

 
• Voor klasse 3: minstens 2 wedstrijden in een VVDH kringgroep hebben gespeeld 

met een resultaat van minimum 70 punten in afdeling A (IGP of gelijkwaardig pro-
gramma) of minimum 70 punten in het speurhondenprogramma sedert het vorige 
Speurkampioenschap. 

 
• Indien de hond het certificaat speurhond bezit, moet hij aantreden in klasse 3. 
 
Het volledige reglement kan u op de VVDH website vinden. 
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V.V.D.H. Speurkampioenschap 2018! 
16 december 2018 

KG Veerle 
 

Segusoda.nl 

http://www.vvdh.be/html/paginas/page.php?pg=313
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Wandelkaarten 2018 

De VVDH wandelaars kunnen hun  beide wandelkaarten 2018 op de resterende wan-

deldagen inleveren bij de Verantwoordelijke Wandelsport. 

Wanneer men op deze resterende wandeldagen niet aanwezig kan zijn of bij een mo-

gelijke afwezigheid van de Verantwoordelijke op deze wandeldagen, mogen zij de  beide 

wandelkaarten opsturen naar volgend adres: 

  

Van Dingenen Frans 

Gerheze 12 

2250 Olen 

  

Voor de wandelaars die al een wandelkaart voor 2019 willen bestellen kan dit op vol-

gend emailadres: 

  

wandeldagen@vvdh.be 

  

met vermelding van naam, adres en lidnummer. 

Of  Gsm: 0479646159 

Of op bovenstaand adres.                      
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mailto:wandeldagen@vvdh.be
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V.V.D.H. Sportkalender 2019 

De sportkalender voor het jaar 2019 werd ondertussen ook gefinaliseerd. 115 

evenementen hebben we momenteel in de planning. 

 

Voor de B.O.P. enthousiastelingen of voor de mensen die er eens kennis willen 

mee maken, hier kan u in 2019 terecht: 

 

09/02/2019 Kg. 19 Geel   

   

16/03/2019 Kg. 01 Antwerpen  

   

06/04/2019 Provinciaal kampioenschap BOP (Antwerpen) Kg. 19 Geel  

   

20/04/2019 V.V.D.H. Kampioenschap BOP 1,2,3 (Dag 1)  

   

21/04/2019 V.V.D.H. Kampioenschap BOP 1,2,3 (Dag 2) 

     

18/05/2019 Kg. 47 Vrolijke Hondenvrienden (V.H.V.)   

   

30/05/2019 Kg. 04 Bokrijk     

 

22/06/2019 Kg. 40 Riemst     

 

03/08/2019 Kg. 21 Ter Lo     

 

17/08/2019 Kg. 46 Hond en Geleider  

    

07/09/2019 Kg. 49 De Duivelsberg  

    

26/10/2019 Kg. 52 De Moedige Herdershond   

   

09/11/2019 Kg. 12 De Landelijke Herder    

  

23/11/2019 Kg. 19 Geel   

 

 

Voor andere disciplines kan u de lijst vinden op de website 
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http://www.vvdh.be/Kalender


BOP programma 2019 in beeld 

Een mooi initiatief van onze BOP groep: beelden zeggen meer dan woorden en dan ze-

ker bewegende beelden. Zodoende hebben ze het nieuwe BOP programma gefilmd en is 

het voor iedereen beschikbaar op het Youtube kanaal van de V.V.D.H. 

 

Met dank aan Willy Cannaerts voor het film- en montagewerk 

 

 

 

 

 

 

Het nieuwe programma kan u hier lezen. 

 

Vanop deze pagina kan u direct naar elk filmpje afzonderlijk. 

 

Voor vragen kan u terecht bij Rudi Mostien 
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http://www.vvdh.be/html/paginas/page.php?pg=318
http://www.vvdh.be/html/paginas/page.php?pg=319
mailto:bop@vvdh.be
https://www.youtube.com/channel/UCK8PJplQr8xECbiAmNw-_mA/videos
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Dog survival te Zemst 
Dog survivals zijn reeds jaren populair, som-

mige edities zijn echt zwaar en lijken meer op 

een legeroefening, andere zijn voor iedereen 

toegankelijk. Elk jaar richt een lokale hon-

denclub uit Zemst een gemoedelijke survival 

in, dit jaar op 28 oktober.  

Met net geen 300 in-

geschreven honden een 

waar succes.  

45 combinaties liepen het echt com-

petitief, de rest puur voor de fun. 

2 van onze VVDH leden zien deze sur-

vival jaarlijks aan hun voordeur 

passeren en beslisten om ook eens in te 

schrijven.   

 

 

Wendy en Amy kregen 

tijdens de nacht van 27 op 

28 oktober een uurtje ex-

tra nachtrust, en die was 

nodig.  
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Dog survival te Zemst (cont.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nestgenoten Quebbel en Qurock mochten zich samen met hun baasjes amuseren 

op een 19-tal hindernissen, te land, ter zee en in de lucht. 

Volgend jaar nemen ze opnieuw deel, wie weet met een grotere groep uit de 

V.V.D.H? Je moet er dan wel snel bij zijn want de plaatsen voor deze plezante toer 

door Zemst zijn zeer snel volzet. 
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Mededelingen V.V.D.H. : 

• Wezentest/karaktertest 

 

The character test (Wesensbeurteilung) is a request for breeding in Germany, for 
doing the breed survey in Germany and for showing the dog in the working class at a 
show in Germany, and it concerns all dogs from the day of birth 1.7.2017 and later.  
 
For doing the character test the dog need to be between 9-13 months. If the dog is ol-
der, the owner must ask for a special permission. If he will receive this permission, 
the dog is locked for 5 months for examinations (BH, IPO etc.) and breed surveys. 
 
The SV-membership is no request for doing the Wesensbeurteilung. 
 
Ook voor Belgische deelnemers aan een Duitse show in de werkhondklasse is dit een ver-
plichting. Alle honden die geboren zijn na 01.07.2017 moeten eerst deelnemen aan We-
zentest voordat ze kunnen ingeschreven worden in een werkhondenklasse of aan een 
aankeuring in Duitsland.  
De VVDH is bezig om zo‘n wezentest in te richten op een kringgroep in Belgie  in 2019. 
Meer informatie komt later.  
Informatie over de wezentest, formulier om toestemming te vragen voor oudere honden 
in te schrijven voor de wezentest,...zijn in het bezit van de VVDH. Gelieve een email te stu-
ren naar secretaris@vvdh.be indien je e e n van deze formulieren nodig hebt.  
 
• Aankeuring in Duitsland 
 
Wie een aankeuring in Duitsland will laten doen moet zijn werkcertificaat (IPO), zijn UV 
en zijn showbeoordeling onder een SV-keurmeester in Duitsland behalen. Ook de HD en 
ED beoordeling moet in Duitsland gebeuren.  Honden geboren na 01.07.17 moeten ook 
de wezentest onder een SV-keurmeester ondergaan hebben.  
Dit is niet enkel voor Duitse eigenaars, ook voor Belgische eigenaars die met hun Belgsi-
che hond in Duitsland een aankeuring willen meedoen.  
 
The Belgian owners and all owners from outside of Germany has to have all the re-
quirements for the German breed survey also, as soon as the dog is doing the breed 
survey in Germany.  
 
Aan de Belgische aankeuringen verandert er niets. Volgend jaar is er weer in elk keurge-
bied aan aankeuring aangevraagd.  
 

16 

mailto:secretaris@vvdh.be?subject=Wezentest


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 17 
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