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Maatschappelijke zetel: O.L.Vrouwstraat 61,3570 Alken
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Opgelet wijzigingen:
Zaterdag 18/08/18: Speuren
samenkomst te kringgroep Aalst om 06.00h

Zondag 19/08/18: Gehoorzaamheid en pakwerk
SK Denderhoutem, dwarsstraat 69, Denderhoutem
witte hond om 7.45h
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Deelnemers Belgisch Kampioenschap IPO 2018
Deelnemer

Hond

Kringgroep

Raf Bertels

Nero von Haus Targa

Kgr. Veerle

Deborah Bier

Bono Mar-Zur

Kgr. Ter Lo

Tommy Carrieri

Lana du Triangle Magique

Kgr. Bokrijk

Pierre Clabost

Vax van den Ronden Hoek

Kgr. Aalst en Dender

Yvan Coymans

Wepi Jopi-Me

Kgr. Geel

Guy Devriendt

Nik d’Alleche

Kgr. Aalst en Dender

Peter Gerber

Nate von Spitzbubezwinger

Kgr. Grimbergen

Michiel Hoste

Ole von Haus Targa

Kgr. Lendelede

Martha Kascmarek

Neele vom Glockenhaus

RCBA

Maes Ronny

Tchico van de Zeelberg

Kgr. Rillaar

Philip Michielsen

Inox vom Heiligental

Kgr. Bokrijk

Luc Vanderhulst

Mats Le Petit Fouilleur

Kgr. Meerhout

Luc Vermeir

Louka von Bussardwald

Kgr. Aalst en Dender

Veronique Vleugels

Amber van Hamerslag

Kgr. DMH As

Luc Willems

Barthez vom Great Digger

Kgr. Veerle

Jurgen Wolfs

Osca di Casa Nosella

Kgr. Aalst en Dender

Danny Wuyts

Nayko v Spitzbubezwinger

Kgr. Ter Lo

We wensen alle deelnemers heel veel succes en heel plezier.

Supporters allemaal op post voor deze hoogdag in de Belgische IPO wereld.
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Activiteiten

Voor meer informatie over de wedstrijden (keurmeesters, pakwerkers, spoorleggers,
inschrijvingen,…) verwijzen we je graag naar onze website.
www.vvdh.be
15/08/18

UV-proef

Kgr. 14 OTV - Heusden-Zolder

18-19/08/18

BK IPO

Kgr. 38 Aalst

25/08/18

IPO – BH

Kgr. 11 Zonhoven

01/09/18

Pakwerkersdag

Kgr. 54 Rakerheide

Meer informatie of adresgegevens nodig?
http://www.vvdh.be/Kringgroepen

19/08/18
Belgische kampioenschap IPO
Kg. Land van Aalst en Dender
(zie affiche pagina 1 )

Opgelet:
de Houtlandtrofee , gepland op 30 September 2018, zal NIET doorgaan.
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Op zoek naar een pup?
Onderstaande kennels hebben momenteel pups.
Voor meer informatie over de combinaties, neem contact op met de kennels of kijk op de puppypagina van de VVDH.
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Van Zieta's Hof
Dhr. Vanherck Ludo
Tichelovenstraat 88
3990 Peer
Gsm. : 0489/25.52.95

Von der Daelenberghutte
Mvr. Luyten Gerda
Dalenbergstraat 37
3583 Beringen
Tel. : 011/42.30.29
Gsm. : 0486/86.31.89

Von Scents Haus
Dhr. Van Oerle Marc
Grotstraat 80
2990 Wuustwezel
Gsm. : 0477/51.71.29

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

Overlijdens
Op zaterdag 28 juli vernamen we het droevige nieuws dat Erik Bauwens plots was overleden.
Erik was meer dan 30 jaar lid van de
VVDH en zowel FCI als SV keurmeester.
Hij was jarenlang voorzitter van kringgroep Rillaar en daarna trouw lid van
kringgroep Veerle.
Iedereen die hulp nodig had, kon op hem
rekenen. Vooral zijn kennis over speuren
was befaamd.
We wensen Anne en de hele familie en
vriendenkring veel sterkte toe.

We vernemen het plotse overlijden van Luc Feys,
lid van kringgroep Lendelede.
Luc is sinds 1978 lid van VVDH en een gewaardeerd spoorlegger.
We wensen zijn vrouw Marleen, zijn kinderen en
kleinkinderen veel sterkte toe.
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Overlijden Erik Bauwens
Op de veel te jonge leeftijd van 61 jaar overleed onze sportvriend Erik
Bauwens.
Een hartaanval werd hem fataal tijdens een wandeling met zijn hond.
Erik Bauwens was een stuk jonger dan ik maar wij stapten op ongeveer
hetzelfde tijdstip (jaren 70) in de Rottweiler wereld waar wij beiden onze
eerste stappen zetten in de hondensport die toen nog “Shutz programma”
heette. Toen al wilde hij altijd de beste zijn wat hem meermaals lukte. Later maakte Erik de stap van de Rottweiler naar de Duitse Herder wat de
eigenlijke start van zijn mooie en lange hondensport carriere betekende.
Heel veel deelnamen aan CA trofees, Nationale
Kampioenschappen, Wereldkampioenschappen
WUSV enz. waar hij heel prachtige resultaten
neer zette.
Graag geziene gast, geen makkelijk man maar
wel steeds rechtdoor. Als FCI Keurmeester IPO
was hij een man waar je graag door beoordeeld
werd. Correct en met een zeer goed oog voor
“echte” honden waarvoor hij al eens een oogje
dicht kneep als het lossen wat vlotter kon. Jaren
lang trouw lid van de VVDH en voorzitter van
kringgroep 41 Rillaar.

Met hem verlies ik een geestesgenoot, iemand met dezelfde ideeen over
“echte” hondensport met “echte” honden. Iemand met hetzelfde gevoel
wanneer er een hond naar zijn hart de revue passeerde maar vooral iemand waar ik trots op ben hem te hebben gekend.
Zijn vrouwtje Anne en zijn ganse familie kunnen wij enkel steunen en
woorden van troost bieden in deze harde en trieste dagen. Het is de verdienste van Anne dat Erik zijn ambities kon waar maken, dat hij kon zijn
wie hij was. Zij steunde hem in alles wat hij ondernam. Het lot heeft Anne
en Erik niet toegestaan het werk af te maken met Pepper von Kap Karthago, een Duitse Herder waar zij met zo veel vuur konden over praten en
die Erik vergezelde in zijn moeilijkste ogenblikken.
Erik Bauwens, een man naar ons hart die we zullen missen op en rond
onze terreinen als deelnemer maar niet minder als keurmeester en
vriend.
Onze diepste gevoelens van medeleven gaan uit naar zijn vrouwtje Anne
en de nabestaanden.
Fons Van den Bosch
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Ook een V.V.D.H. polo?

Deze polo’s waren een succes tijdens
het Universal Sieger WK te Diest!
We hebben er nog enkele beschikbaar en geven u dan ook graag de kans deze
prachtige polo aan te schaffen.
Nog beschikbaar in S, M en XXL (laatste stuks), unisex maten.

Prijs: 20 Euro per polo
+ 5 Euro verzending. (max 5 polos per verzending)
De polos kunnen niet geruild worden!
U kan bestellen via: com.pr@vvdh.be
U kan besparen op verzending en/of de polos passen tijdens het volgende
evenement:
19 augustus: BK IPO , Denderhoutem (zie kalender)
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Nieuw reglement BOP.
Dat het IPO programma enkele aanpassingen ondergaat op 1/1/2019 wist u al.
Maar ook het V.V.D.H. BOP programma wordt op enkele punten aangepast. De
volledige aanpassingen vindt u binnenkort terug op de website en een samenvatting in het ledenblad van oktober.
Tijdens de BOP wedstrijd van 4 juli op KG Ter Lo werd het initiatief genomen om
de nieuwe oefeningen te tonen met enkele geleiders en dit ook op film vast te leggen. Deze film zit nu in de montagestudio van Willy en wordt zeer binnenkort op
het Youtube kanaal van de V.V.D.H. gepost.
De oefeningen veranderen niet drastisch, hier en daar wordt wat meer duidelijkheid geschept en sommige onvolkomendheden werden bijgewerkt.
Voor de BOP beoordelaars en geïnteresseerden wordt er eind van het jaar een infosessie georganiseerd. Meer informatie volgt later.
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Mededelingen WUSV:
Ladies and Gentlemen:
On the occasion of the WUSV Universal Championship 2018 the WUSV Board of Directors
decided to grant a so-called „wildcard“ to the two winners of that event which qualifies
them to start at the WUSV World Championship in 2018 in Denmark in addition to their
national team members who were selected for the competition in terms of a qualification
trial which is usually the formal requirement for every club that wishes to participate.
This is clearly an exception to the rule in recognition to their outstanding achievements
in Diest/Belgium.
•
•

Ronny van den Berghe with Korky von Barbatus (Male/ Belgium)
Tanja Lutz with Mindy von Ratsenheim (Female/ Switzerland)

are entitled to start in Denmark and we kindly ask the national clubs in Belgium and
Switzerland to make the necessary provisions respectively to pass this information on to
the two dog handlers, and all other parties affected such as team captains, training ward,
and to whom else it may concern.
Please be aware that the expenses this might entail in terms of travelling and accommodation will not be covered by the WUSV. Also, Ms. Lutz and Mr. van den Berghe are supposed to travel to the World Championship with the same two dogs with whom they
competed in Belgium.

In case of doubt, do not hesitate to contact us, and we will be glad to provide the assistance required.
With kind regards from Augsburg!
Hartmut Setecki
World Union of the Associations of German Shepherds (WUSV) e.V./ registered association
- Secretariat General -
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BOP op 4 augustus bij Kgr. Ter Lo.
Onder een loden zon vond de jaarlijkse BOP wedstrijd van Kgr. Ter Lo plaats.
Secretaris Erna had alles tot in de puntjes voorbereid voor de 26 ingeschreven
deelnemers.
Een beetje (veel) zon is voor onze Duitse herders geen probleem en ze zetten
allemaal hun beste pootje voor. Van de 7 examens slaagden er 6, waarvoor
proficiat en veel succes in de volgende stappen van jullie carriere
BOP 1 waren 9 deelnemers gemeld. 1 deelnemer had op voorhand afgemeld en
Eric Nijs moest forfait geven wegens gezondheidsklachten, we wensen hem
veel beterschap. Annelies Verachtert en Francis Goossens behaalden beiden
96%, de hond van Annelies was echter jonger waardoor zij won, het podium
werd aangevuld door Jeroen Kerkhofs.
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BOP op 4 augustus bij Kgr. Ter Lo. (vervolg)
BOP 2 had 4 deelnemers, bijna iedereen kan dus op het podium.
Dit lukte net niet voor Chelsey Dimpfel. Op het laagste schavotje
stond Jean-Louis Roesems, en Eddy de Ceuster stond zowel op
plaats 1 als 2.
6 deelnemers voor BOP 3 dat gewonnen werd door Alex De Wit,
die ook de derde plaats behaalde. Etienne Van Holt nestelde zich
tussen de 2 honden van Alex.
We hebben kunnen genieten van een mooie sportieve westrijd,
georganiseerd door een club die van aanpakken weet en dus is
ook alles rond de wedstrijd tip top in orde: catering, bar, schaduw, comfortabele stoelen, afspraak met de naastliggende terreinen om extra schaduw te hebben voor de honden, ….
En Rudi, Frans, Albert en Wendy hebben ongetwijfeld een mooi
kleurtje overgehouden aan hun volledige dag in de zon keuren!
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Mededelingen VVDH:
•

Aan de kringgroepbesturen:
Jullie hebben allemaal een email ontvangen in verband met de V.V.D.H.
wedstrijdtaksen, gelieve tijdig aktie te ondernemen.
Binnenkort valt er ook een email in uw virtuele bus voor de sportkalender
van volgend jaar, gelieve hier zo snel mogelijk op te reageren, dan kunnen
we de volledige kalender rustig uitwerken.
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Uw bestuursploeg
Voorzitter:
Johan Van Looy
voorzitter@vvdh.be

Secretaris:
Ina Frix
secretaris@vvdh.be

Penningmeester:
Henk Willems
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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