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V.V.D.H. Nieuwsbrief
Start to jump!
Altijd al met agility willen beginnen met u Duitse herder?
De commissie agility heeft in 2018 niet stilgezeten, zodat er in 2019 maar liefst 6 agility wedstrijden zijn in de VVDH.
Naast deze wedstrijden, waaraan kan deelgenomen worden in de beginners- en
wedstrijdklasse, kan u ook deelnemen aan START TO JUMP.
IEDEREEN kan hier aan deelnemen, geen brevetten nodig, elke huis-, tuin- en
keukenhond is welkom.

Wie weet ontdek je wel een verborgen talent bij je trouwe
viervoeter!

Het VVDH START TO JUMP programma dat dit jaar wordt gelanceerd leert u de eerste
stappen in agility. U kan op elke VVDH agility wedstrijd GRATIS deelnemen,
daarnaast kan u ook steeds gaan oefenen bij verschillende kringgroepen.
START TO JUMP bestaat uit 6 parcoursen, waarvan telkens 1 parcours kan gelopen
worden op 1 van de 6 wedstrijden. Het START TO JUMP parcours wordt steeds na de
middagpauze op de agility wedstrijd opgesteld, u kan zich tot 12u die dag gratis inschrijven voor deelname.
Je Duitse herder dient minimum 9 maanden te zijn. Honden vanaf 9 maanden tem 1 jaar
springen op een hoogte van 25 cm. Honden vanaf 1 jaar springen op een hoogte van 35
cm.
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Start to jump! (vervolg)
Voor elk parcours dat u tot een goed einde brengt ontvangt u een getuigschrift. Indien u
de 6 parcoursen tot een goed einde brengt, ontvangt u het START TO JUMP brevet.
Het eerste en het meest eenvoudige parcours kan gelopen worden op de eerste
wedstrijd bij kringgroep Ter Lo (17-3-2019). Parcours 2 kan gelopen worden bij
kringgroep Geel (6-4-2019). Parcours 3 vindt plaats tijdens het VVDH weekend te
Bonheiden (20-4-2019). Parcours 4 kan gelopen worden bij kringgroep Bokrijk (305-2019). Parcours 5 zal doorgaan bij kringgroep Aalst (14-7-2019). Parcours 6 en
ook het laatste parcours zal doorgaan bij kringgroep Geel (21-9-2019). Indien u op
een van deze wedstrijhden niet aanwezig kunt zijn, zijn er inloopwedstrijden mogelijk.
Dit wordt u allemaal uitgelegd door de commissie agility.
Een START TO JUMP parcours bestaat uit 5 sprongen die steeds in een bepaalde volgorde en richting dienen genomen te worden door de hond. De geleider dient ook de
aangegeven looplijn te lopen. De parcoursen zullen steeds langs links en rechts gelopen
worden. De oefening gebeurt steeds los en je mag je hond niet aanraken tijdens de oefening.
Om je getuigschrift te behalen dient je hond enkel de sprongen in de juiste volgorde te
nemen, u krijgt geen strafpunten als uw hond een lat afspringt.
Na elke wedstrijd wordt telkens een nieuw parcours vrijgegeven, met uitzondering van
het eerste parcours. Zo krijgt iedereen de kans om het parcours te oefenen. U kan dit
zelf oefenen of u kan dit parcours ook gaan oefenen bij verschillende kringgroepen.
Indien u vragen heeft kan u steeds contact opnemen met de commissie agility
com.agility@vvdh.be
De tekening van het eerste parcours staat op de volgende bladzijde, een filmpje zegt
meer dan woorden…. U kan het dan ook bekijken op ons youtube kanaal, click op de
Start to jump banner!
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Start to jump! (vervolg)
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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
27/01/2019

Wandeldag

Kg. 49 De Duivelsberg

02/02/2019

IGP/IGP-V/BH-Wedstrijd

Kg. 14 Onze Trouwe Vriend

03/02/2019

Provinciaal kampioenschap IGP (Oost -Vlaanderen)
Kg. 22 Waasland

03/02/2019

Tentoonstelling

Kg. 60 Het Looi

09/02/2019

BOP

Kg. 19 Geel

10/02/2019

Provinciaal kampioenschap IGP (Antwerpen)
Kg. 50 Veerle

23/02/2019

UV Proef

24/02/2019

Provinciaal kampioenschap IGP (Limburg)
Kg. 52 De Moedige Herdershond

24/02/2019

Provinciaal kampioenschap IGP (West-Vlaanderen)
Kg. 08 Groeninghe

Kg. 57 Overpelt

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

Von Ginahof
Dhr. De Boever Giovanni
Kallestraat 30
9991 Adegem
Gsm. : 0476/31.19.30
Daelenberghutte (von der)
Mvr. Luyten Gerda
Dalenbergstraat 37
3580 Beringen
Tel. : 011/42.30.29
Gsm. : 0486/86.31.89
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Van de Ybajo hoeve
Mvr. Schalker Yvonne
Zenit 1
3225 VG Hellevoetsluis
Tel. : +31/181/32.29.73

2de fokkersdag te Meerhout

In december is er een fokkersdag gehouden te kringgroep Brugge. Er was beloofd er nog eentje
extra te houden voor de andere kant van het land.
Hiermee nodigen we u uit op de 2de fokkersdag waar de nieuwe fokreglementen gaan uitgelegd
worden. Elke fokker, toekomstige fokker of gewoon geïnteresseerden in het fokbeleid kunnen
aanwezig zijn.
Place to be:
Kringroep Meerhout: Berkenweg z/n, te Meerhout
Deze uitleg wordt gegeven op zaterdag 26 januari 2019 om 10h.
Dit is natuurlijk gratis zoals vorige keer, maar gelieve wel in te schrijven op
puppy@vvdh.be voor dinsdag 22 januari

Laatste fokkersdag!
—Schrijf je NU in—
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Wij zijn verheugd u te kunnen meedelen dat Euro Joe heeft
toegezegd om de sponsorovereenkomst met de V.V.D.H. te verlengen tot 31/1/2020.
U zal Euro Joe prominent aanwezig zien op de kledij van onze
WK teams maar daar bovenop zorgt onze samenwerking er ook
voor dat we onderstaand aanbod kunnen verlengen:
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 VVDH evenement dient u enkel uw lidkaart te tonen.
Wij hopen hier al onze leden een dienst mee te bewijzen en kijken uit naar de verlengde samenwerking met Euro Joe.
*De 10% korting is niet geldig op voeding, specifieke VVDH items en niet cumuleerbaar met andere
promoties

V.V.D.H. Kampioenschap IGP
Een unieke locatie, speciale sfeer, speciaal terrein en uniek in de hondensport. Dit is
waar het V.V.D.H. Kampioenschap IGP plaats heeft tijdens het Weekend van de
Duitse herder op 20 & 21 april!
Uiteraard zijn er de deelnemers in de hoogste categorie, IGP 3 die deelnemen maar dit
jaar zullen we ook een kampioen IGP 1 en 2 hebben!
De deelnamevoorwaarden aan het kampioenschap zijn eenvoudig: in grote lijnen: je
moet een Duitse herder hebben en je moet er 1 V.V.D.H. IPO of IGP wedstrijd mee hebben gespeeld sedert het BK 2018 in Augustus.
Ook examens en provinciale kampioenschappen tellen hiervoor mee.
U kan uw hond dan uitbrengen op het V.V.DH. Kampioenschap in de klasse waarin hij
het brevet bezit.
Omdat het terrein wat speciaal is, bieden we ruime mogelijkheden om in te trainen, dus
daar hoeft niemand zich zorgen over te maken.

De 3 titels liggen te wachten, op wie durft en op wie de beste is tijdens het Weekend.
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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 uitwerken!
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Wandelkaarten 2018
De VVDH wandelaars kunnen hun beide wandelkaarten 2018 op de resterende wandeldagen inleveren bij de Verantwoordelijke Wandelsport.
Wanneer men op deze resterende wandeldagen niet aanwezig kan zijn of bij een mogelijke 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 volgend emailadres:
wandeldagen@vvdh.be
met vermelding van naam, adres en lidnummer.
Of Gsm: 0479646159
Of op bovenstaand adres.

Pakwerkers & Spoorleggers

Na het examen pakwerker en spoorlegger van 22 december is de V.V.D.H. weer enkele
gebreveteerden rijker.
Volgende leden behaalden hun brevet:
Pakwerkers:
Vandewaetere Arne, Stinkens Jelle, Verschueren Davy, Van Langehove Youri, Hoste Michiel,
Vrinssen Jeroen
Spoorleggers:
Peeters Wendy, De Hondt Evi, Bosman Karin, Vandorpe Bert

Proficiat en veel plezier!
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Mededelingen V.V.D.H. :
•

De nieuwe prijzen van de SV zijn bekend voor de gezondheidsbeoordelingen. Vanaf
1/1/2019 gelden de volgende prijzen:
° HD = 40€
° ED = 40€
° HD + LUW = 61€
° OCD = 28€
° LUW = 26€

•

Dhr. Louis Vandepoel vierde in november zijn 70ste verjaardag, bij deze proficiat! Dit
betekent echter ook dat hij de leeftijdsgrens heeft bereikt om te mogen keuren als SV
keurmeester. Vanaf 1/1/19 is Louis niet langer SV keurmeester.

•

De mogelijkheden voor de jeugdleden om nog punten te verzamelen op hun jeugdkaart 2018 zijn bijna voorbij. Als het sportjaar er op zit kan je de kaart (en) opsturen
naar: Wendy Peeters , Gulderij 7 , 1980 Zemst , wens je een kaart voor 2019, dan kan
je deze aanvragen via jeugd@vvdh.be . De kaarten 2018 dienen bij Wendy te zijn op
31 januari 2019 ten laatste. De winnaars worden gehuldigd op het Weekend van
de Duitse herder 2019!

•

Een nieuw jaar, betekent enkele aanpassingen aan verschillende programma’s en dus
ook een nieuw inschrijvingsformulier voor de wedstrijden
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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:
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
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