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VVDH nieuwsbrief
Het 3de Weekend zit er op!
Het Weekend van de Duitse herder 2018 zit erop!
Dank aan alle deelnemers, bezoekers, helpers, sponsors, ...
Ook deze 3de editie was weer een mooie promotie voor onze veelzijdige
Duitse herder.
We hadden een recordaantal bezoekers, serieuze en minder serieuze
competities, uitgebreide horeca met een unieke (toch voor de hondensport) lounge bar en veel meer...
Hopelijk heb je ervan genoten! En voor wie niet is kunnen komen...je hebt
iets gemist, maar je krijgt in de toekomst zeker nog de kans om van iets
soortgelijks te genieten.
Tot de volgende editie somewhere, sometime....
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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

19/05/18

B.O.P. Wedstrijd

Kg. 47 Vrolijke Hondenvrienden (V.H.V.)

20/05/18

Wandeldag

Kg. 01 Antwerpen

26/05/18

C-wedstrijd

Kg. 19 Geel

26/05/18

UV-proef

Kg. 23 L.K.O.C. Lommel

26/05/18

Wandeldag

Kg. 19 Geel

27/05/18

IPO/BH wedstrijd

Kg. 43 Schoonhoven—Ter Heide

Meer informatie en adresgegevens nodig? Dit vind je op:
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.

Van Ferflo
Dhr. Baert Dimitri
Wachtebekesteenweg 17
9180 Moerbeke-Waas
Tel. : 09/328.61.92
Gsm. : 0471/31.22.12

Van ‘t Aardshof
Dhr. Seyen Jozef
Broekstraat 17
2440 Geel
Tel. : 014/85.27.83
Gsm. : 0475/42.69.76

Van Esblokhof
Dhr. Stuer Gerard
Botermelkstraat 11A
9120 Haasdonk
Tel. : 03/485.72.67
Gsm. : 0495/31.22.49

D’Alleche
Mvr. Frix Ina
Onze-Lieve-Vrouwstraat 61
3570 Alken
Tel. : 011/59.29.30
Gsm. : 0497/31.03.05

Von Haus Trendy
Dhr. Peeters Bart
Varendonksesteenweg 102
2230 Herselt
Gsm. : 0499/24.55.95

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
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Chelsey Dimpfel, jeugdlid KG Antwerpen.
Ik ben Chelsey Dimpfel en ik ben 14 jaar oud. Ik train al 5 jaar met honden in
kringgroep 01 Antwerpen.
Ik ben begonnen met het trainen van Gitta in gehoorzaamheid, omdat dat heel
goed ging was ik ook al geïnteresseerd in wedstrijden. Toen Gitta wat ouder was
ben ik begonnen met het trainen van Nacho die ik ook deels opgeleid had en
waarvan ik al veel had bijgeleerd. Met Nacho begon ik al wat meer verschillende
dingen te doen zoals agility en pakwerk, maar wat later was hij gestorven.
Een aantal maanden later kwam Pixel die ik zelf wou opleiden. Ondertussen is hij
19 maand oud en train ik gehoorzaamheid, Agility, speuren, pakwerk en tussendoor wat trucjes. Ik hou ervan om met honden te trainen en telkens weer wat bij
te leren. Ook de band die je opbouwt met je hond is zo uniek en als het kon zou ik
iedereen willen aansporen om met een hond te gaan trainen.

5

Alle hulp welkom
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 enkele uren, dag, dagen,… meehelpen aan dit evenement
neem dan contact op met de organisatie via
us18@vvdh.be

BOP wedstrijd zaterdag 23 juni te Diest
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 een 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

Foto’s Weekend van de Duitse herder
Met dank aan Will de Kwant om de honden en baasjes op de digitale plaat vast te leggen.
U kan alle foto’s vinden via deze link
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‘Nieuwe techniek in de strijd tegen heupdysplasie.’
Sinds kort kan men in Belgie een nieuwe techniek toepassen om heupen te
controleren. Deze techniek is sterk vergelijkbaar met de bekende PennHipmethode. Maar er hoeven geen RX-foto’s opgestuurd te worden naar USA.
De Vezzoni-techniek is een laxiteitstest, die de dierenarts zelf kan uitvoeren.
Dit kan reeds vanaf een leeftijd van 4 maand (liefst 6 maand). Hierdoor heb je
een zeer vroege screening van de gezondheid van de heupen. Een uitgebreid
artikel hierover in het volgende ledenblad.
Op 2 juni is er ook een bijscholing hierover te Krg.
Aalst.

‘Informatiedag zaterdag 2 juni te Aalst!’
Kringgroep Aalst, Affligemdreef 189, 9300 Aalst

Voordracht gegeven door Professor Bart Broeckx (HD/ED commissie KMSH)
13.30u:
14.30u:
14.45u:
16:00u:

Heupdysplasie en laxiteit: inzichten in de nieuwste onderzoeksmethoden
Pauze
Spreekt DNA altijd de waarheid?
Overlegmoment met de aanwezige fokkers.

Deze voordrachten zijn volledig gratis voor VVDH leden en zijn niet alleen interessant
voor fokkers, maar voor iedereen die interesse heeft in de gezondheid van onze Duitse
herder!
Inschrijven kan via puppy@vvdh.be voor 26 mei!!
Gratis op vertoon van de V.V.D.H. lidkaart, voor iedereen toegankelijk aan 15 Euro per
persoon.
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Mededelingen:
- Rechtzetting: in de vorige nieuwsbrief stond een onzorgvuldigheid: op de lottrekking
voor het VVDH Kampioenschap IPO waren ook alle deelnemers van KG Heusden en KG
Meerhout aanwezig, dus van 3 kringgroepen waren alle deelnemers aanwezig.
- Uw lidkaart is geld waard: op alle aankopen bij Euro Joe krijgt u 10% korting op vertoon van uw lidkaart, ook online.
Uw lidkaart verschaft u ook gratis toegang tot de Universal Sieger te Diest van 22-24
juni en tot de uiteenzetting van Professor Bart Broeckx op 2 juni in Aalst
- Ons ledenblad wordt omgevormd van een maandblad naar een kwartaaluitgave (4 maal
per jaar). De eerstvolgende editie valt midden mei in uw bus, de volgende is begin juli,
daarna begin oktober.

11

‘Fokkersdag KMSH’ 28 en 29 april 2018: samenvatting
De toekomstplannen van de KMSH:
• Meer diversiteit in de hondenpopulaties.
• Ziekten, die via DNA kunnen getest worden, uitroeien.
Diversiteit:
Slechts een zeer klein deel van onze pups worden gebruikt in de voortplanting. Bij de
Duitse herder staat slechts 1.08% van de reuen in om 50% van de populatie te geven. Dit
is een zeer slecht gegeven voor de verwantschaps- en inteeltcoefficient. We moeten afstappen van het feit dat we steeds allemaal dezelfde dekreuen gebruiken. De KMSH is bezig om een computerprogramma te ontwikkelen waarmee je een combinatie kan invoeren en je de resultaten van inteelt en verwantschap krijgt. Zowel inteeltcoefficient als verwantschapspercentage moeten zo laag mogelijk zijn, om de raspopulaties terug gezond
te krijgen.
DNA:
Via DNA testen kunnen we van bepaalde ziekten te weten komen of een hond lijder,
drager of vrij is. De lijst van de genetische aandoeningen groeit echter veel sneller dan de
DNA testen, die beschikbaar zijn.
Slechts 25% van de bekende ziekten wordt veroorzaakt door de rasstandaard (bv.
ademhalingsproblemen bij kortsnuitige), echter 75% wordt veroorzaakt door te weinig
diversiteit, teveel dezelfde populaire dekreuen gebruiken en dus teveel inteelt.
Door te stoppen met inteeltcombinaties te doen, gaan veel van deze ziekten verdwijnen
uit de populatie.
Slechts 1% van de geboren pups in Belgie worden gebruikt voor shows/wedstrijden. We
moeten dus fokken voor de 99% andere mensen die een gezonde hond willen met een
leuk karakter. We moeten onze fokdieren niet selecteren op basis van show of werkresultaten. Enkel het karakter en de gezondheid van de dieren is belangrijk. We kunnen de
DNA testen blijven doen om de recessieve ziekten te vermijden.
Belangrijkste quote van de KMSH-fokkersdag was:

Elke hond, die uit de fokpopulatie verwijderd wordt, brengt schade toe
aan de diversiteit van de populatie
Binnenkort meer hierover in de volgende nieuwsbrief van de KMSH.
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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
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