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Extra V.V.D.H. Nieuwsbrief 

 

In deze extra nieuwsbrief kan u vers van de pers de laatste up-

dates vinden vanuit de WUSV. 

Genoteerd door onze vertegenwoordigers ter plaatse. 

 

Maar allereerst: Van harte proficiat aan Alain Delmotte en     

Annelies Van Thielen voor het behalen van de 1ste plaats op 

de Duitse Siegershow met Juwika Inferno.   

 

De VVDH heeft een SIEGER!!! 
 

 

Foto: segusoda.nl 



     

Algemene WUSV vergadering van 10 september 2018 te Nürnberg. 
 

Onze voorzitter Johan Van Looy en de verantwoordelijke fokbeleid Philip Michielsen hebben de 

VVDH op 10 september vertegenwoordigd op algemene WUSV vergadering te Nu rnberg.  

 

De vergadering begon met een voorwoord van de WUSV-voorzitter, professor Heinrich Messler. 

In dit voorwoord heeft hij met veel lof gezwaaid naar de organisaties van zowel het WK te Tilburg, 

als het WK Universal Sieger ingericht door de VVDH. Hij zei zelfs dat toekomstige kandidaat-

inrichters geï ntimideerd waren hierdoor en bang zijn om zo’n manifestatie in te richten. Schrik 

dat ze dit nooit kunnen evenaren. De WUSV was ook onder de indruk, dat alle taken door le-

den van de VVDH zijn uitgevoerd zonder externe hulp. Dikke pluim voor onze VVDH-leden.  

 

Ook gaf hij een belangrijke toelichting in verband met de breuk tussen WUSV en FCI op bestuur-

dersniveau. Het is even spannend geweest maar door bemiddeling van een derde partij is de dia-
loog terug geopend. Messler geeft de WUSV clubs het advies om via de lokale kennelclubs (bij ons 
de KKUSH) overeenkomsten te maken. Hij benadrukt ook dat de WUSV ten alle tijden FCI stambo-
men zal aanvaarden! De WUSV is aangesloten bij de VDH en die is op hun beurt aangesloten bij 

het FCI. Alles wat fokbeleid en shows betreft blijft voorlopig hetzelfde zoals in 2018 . Er zijn wel 
werkgroepen samengesteld om deze materie te herbekijken. 
22 procent van de gegenereerde inkomsten van FCI komen via Duitse herdershonden binnen, de 

WUSV heeft dus nog een belangrijke invloed. 

Wat de fokkerij betreft zal er een harmonisering gebeuren met de FCI, elke aangesloten vereni-

ging mag zijn voorstellen doen voor eind november aan de WUSV en volgend jaar komt dit dan ter 
stemming op de vergadering . 

De WUSV wil een uniformiteit invoeren in het nemen van HD en ED opnames. Hiervoor zullen ze 

een opleiding geven aan alle dierenartsen, die opnames naar SV willen sturen voor beoordeling. 
Er moet een contract afgesloten worden tussen de VVDH en de SV  en een contract tussen VVDH 
en VVDH-dierenartsen. Wij zullen de dierenartsen contacteren en deze worden bijgeschoold via 

de SV en WUSV. 
Nieuw is dat er nu ook een beroepsprocedure is voor ED, er zou dan een CT scan moeten gemaakt 
worden in SV erkende klinieken. Ook hier volgt meer info over later door SV. 

Wat de keurmeesters betreft is er even onduidelijkheid geweest, maar de WUSV zou in 2019 een 

systeem oprichten waardoor keurmeesters zowel WUSV als FCI erkend blijven naar de toekomst 
toe.  
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Wat het nieuwe IGP reglement betreft zal deze integraal worden overgenomen door de 

WUSV vanaf 2019. De vergadering heeft het WUSV bestuur een mandaat gegeven om indien no-
dig bij nieuwe wijzigingen een alternatief programma op te stellen als ze vinden dat de Duitse her-
der onvoldoende getest word.  

De WUSV zal geen WK speurhond organiseren vermits dit te duur uitvalt. Ze gaan wel een nieuwe 

website ontwikkelen om de Duitse herder verder te promoten. Wat het WK Agility betreft: inrich-
tende landen mogen dit samen met het WK IPO organiseren, maar het is geen verplichting. Voor 
2019 is bevestigd dat Italie  dit mede zal organiseren. 

Voor het WK IPO 2018 in Randers is er een wijziging in afdeling C. Keurmeester Träger 
heeft ziek afgemeld, in zijn plaats komt keurmeester Toine Jonkers van Nederland.  

 

Technisch personeel WK IPO 2019 Italie : 

A: Hans Graf  

B: Pierre Wahlstrom  

C: Egon Gutknecht   

WK IPO 2020 zal in Hongarije plaats vinden 

Technisch personeel WK Universal Sieger 2019 Groot Brittanie :  

A: Wolfgang Rook  

B: Peter Mayerl  

C: Rinus Bastiaansen  

In 2020 zijn we in Frankrijk te gast en in  2021 in Spanje voor de Universal Sieger 

Er is ook een nieuwe vice-voorzitter gekozen de heer Rudin in de plaats van de heer Tauber. En er 

zijn twee nieuwe bestuursleden gekozen. De kandidaat Flu gge (Canada) die door de VVDH werd 

voorgedragen heeft geen functie behaald.  

Onze voorzitter heeft bij de WUSV aangedrongen rekening te houden met de specifieke nationale 
problemen zeker op het vlak van de fokkerij en op het vlak van de ringindelingen op de shows.  
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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:      economaat@vvdh.be  

 

Verantwoordelijke nieuwsbrief en website: 

       nieuwsbrief@vvdh.be 
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