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V.V.D.H. Nieuwsbrief
Vandaag eindigt het WUSV WK te Randers en zijn we ondertussen ook al toe aan de 15de editie van deze nieuwsbrief.
Suggesties voor de nieuwsbrief, fotos, artikels zijn nog steeds
welkom op nieuwsbrief@vvdh.be.

4 deelnemers die deelnamen aan hun allereerste WUSV IPO WK en 2 ervaren rotten, omringd
door eveneens een nieuw duo coaches. Vooraf is het dan ook moeilijk in te schatten in wat dit zal
resulteren. De helft van de ploeg is geslaagd, de andere helft had teveel problemen op het speurveld. Bij de nieuwelingen zagen we zeker een mogelijke toekomst op het hoogste niveau.
98 punten was de hoogste score op het speurveld, het werd 2 maal behaald en Luc Vanderhulst
was er 1 van. Ook in verdediging was 98 de hoogste score: behaald door de wereldkampioen
2017 en door Ronny die hiermee laat zien dat hij opnieuw over een tophond beschikt. Tijdens de
Universal Sieger in Diest kwam dat er ook uit en won hij. Dit WK liep het bij speuren en gehoorzaamheid minder goed af, maar deze hond zien we zeker terug. Bij gehoorzaamheid was 95 de
hoogste score, hier kwamen we er echter niet aan te pas. Hier moest de eerste Belg 15 personen
laten voor gaan en de volgende volgde op ruime afstand. Misschien moet dit een teken zijn dat er
hier zeker nog werk aan de winkel is.

Proficiat aan de deelnemers en
coaches met de behaalde resultaten
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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
13/10/2018

IPO/IPO-V/BH/SpH-Wedstrijd

Kg. 54 Rakerheide

20/10/2018

IPO/IPO-V/BH-Wedstrijd

Kg. 42 Noordzee

27/10/2018

Aankeuring Limburg

Kg. 11 De Moedige Bijter

27/10/2018

B.O.P. Wedstrijd

Kg. 52 De Moedige Herdershond

28/10/2018

IPO/IPO-V/BH-Wedstrijd

Kg. 04 Bokrijk

28/10/2018

IPO/IPO-V/BH/SpH-Wedstrijd

Kg. 02 Duitse Herders

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.
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Von Delato
Dhr. De Craene Wim
Duiventorenstraat 37
8310 Assebroek-Brugge
Gsm. : 0499/42.67.37

Van de Waltahoeve
Dhr. Van De Walle Guy
Hogevoorde 46
9950 Waarschoot
Tel. : 09/372.04.42
Gsm. : 0478/22.28.62

Vom Bachfeld
Dhr. Verbruggen Walther
Beekvelden 23
2840 Reet
Tel. : 03/888.95.22
Gsm. : 0486/51.83.84

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

WUSV IGP & Agility 2019, Modena, Italië
Het WUSV wereldkampioenschap IPO en Agility in Denemarken zit er net op, misschien hebt u zelf interesse om u te kwalificeren voor het WK in 2019.
Het V.V.D.H. Bestuur is alvast gestart met de voorbereidingen, zoals onder andere
de zoektocht naar een geschikt hotel.
De selectieregels kan u op onderstaande links vinden:
•

De IGP selectieregels

•

De Agility selectieregels
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Tentoonstelling KG ‘ t Looi
Door omstandigheden kon KG Houtland hun tentoonstelling niet inrichten, maar
geen nood: KG ‘t Looi bood zich aan om deze tentoonstelling te verhuizen naar
de andere kant van vlaanderen en een show op poten te zetten in Rijkevorsel.
Zondag 30 September was het een mooie nazomerdag, 90 Duitse herders ingeschreven uit Belgie en de buurlanden en een organisatie die helemaal af was!
Doordat een van de twee keurmeesters blijkbaar moeite heeft om op tijd te
komen moest er bij het begin van de show enkele malen geschoven worden met
de verschillende klassen maar dat werd allemaal netjes opgelost.

De nieuwe Sieger, Juwika Inferno was uiteraard ook van de partij en was helemaal
uitgerust om zich perfect te tonen.

Voor onze huisfotograaf Guus was dit na 18 jaar
ook het afscheid aan de tentoonstellignswereld als
fotograaf. Dank u Guus voor de jarenlange inzet.

Foto’s van de tentoonstelling kan u vinden op: www.vvdh.be/Multimedia, een volledig verslag volgt
in het ledenblad van oktober.
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WUSV WK Agility Randers
2018

3 geleiders met 4 honden wisten zich te kwalificeren voor het WK Agility te Randers,
een jonge ploeg wat de honden betrof.
En ze leverden een schitterende prestatie af: Graad A1 Willy met Cwinto 7e, Sofie met
Puma 13e, Sofie met Opie 16e en Guy met Nabou 18e
Willy versierde zelfs een plaats in de grote finale, waar hij 18de werd op 30 finale deelnemers.
Deze prestaties resulteren terecht in een fiere coach, die ook verheugd was te zien dat
de Belgiche supporters ter plaatse ook aandacht hadden voor het Agility.
Belgie werd 6de in het landenklassement.
Een volledig verslag van de wedstrijd leest u in het
volgende ledenblad.
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Nieuwe kennismakingsdagen!!!
In 2017 is de VVDH begonnen met het inrichten van de kennismakingsdagen. Het objectief hiervan was dat nieuwe mensen alle takken van de hondensport en kynologie kunnen leren kennen.
Graag zouden we dit initiatief willen verderzetten.
Hiervoor zoeken we in de eerste plaats kringgroepen die deze wensen in te richten.
Op de tweede plaats is het de bedoeling een team te verzamelen die deze nieuwe mensen
kunnen inspireren hun eerste stappen binnen de VVDH te zetten. Daarom zoek ik mensen die samen met mij dergelijke dagen willen organiseren en uitwerken in samenwerking met de inrichtende kringgroep.
Graag wilden we zowel het speuren, de gehoorzaamheid en BOP, het pakwerk, de agility
en de kynologie aan bod laten komen!
Iedereen die zich geroepen voelt om dit initiatief te ondersteunen mag gerust met mij
contact opnemen via puppy@vvdh.be !!
Philip Michielsen
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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 hebben 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 programma) 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 programma) 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.

Segusoda.nl

V.V.D.H. Speurkampioenschap 2018!
16 december 2018
KG Veerle
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Bericht van de VDA:
Zoals u weet is de wetgeving betreffende dierenwelzijn geregionaliseerd. Dit heeft in het
verleden al geleid tot heel wat verwarring en zal dat waarschijnlijk ook nog doen in de
toekomst. In uitvoering van de nieuwe Vlaamse wetgeving in verband met het couperen van
oren en staarten en de reeds bestaande Waalse wetgeving hieromtrent, heeft de Raad van
Bestuur van de vergadering der Afgevaardigden vzw beslist dat met onmiddellijke ingang
het toelaten van honden met gecoupeerde staarten en/of oren verboden is voor alle sportdisciplines, inclusief tentoonstellingen en dit met of zonder medisch attest.
Enkel honden met aan medisch attest van voor 16 april 2018 worden nog toegelaten. Dit verbod zal opgenomen worden in alle relevante reglementering naar aanleiding van een
aanpassing ervan.
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Mededelingen V.V.D.H. :
•

Het V.V.D.H. economaat is voortaan in handen van An Janssens, Zijstraat 5, 2450
Meerhout, Gsm: 0493/15.88.12. Je kan haar bereiken op het vertrouwde e-mail adres:
economaat@vvdh.be

•

Uw lidkaart is geld waard: op alle aankopen bij Euro Joe krijgt u 10% korting op vertoon van uw lidkaart, ook online.

•

De V.V.D.H. website beschikt nu ook over een multimedia pagina:
www.vvdh.be/Multimedia

•

Vanuit de KMSH hebben we deze nieuwsbrief ontvangen. Deze verklaart de volgende
stap van de KMSH bij het invoeren van hun nieuwe stambomen.
De V.V.D.H. en zijn fokkers hebben zichzelf altijd strengere eisen opgelegd dan de
KMSH vereisten, wij zullen dit ook blijven doen. Voor het einde van dit jaar stellen we
u een nieuw fokbeleid voor. Waarbij we de kwaliteit van elk nest duidelijk zullen verwoorden en we zullen blijven werken aan de verbetering van de Duitse herder op alle
gebied.
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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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