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VVDH nieuwsbrief
Woord van de voorzitter:
Het Weekend van de Duitse herder staat voor de deur. De voorbereidingen zijn in volle gang. Het programma staat inmiddels online en je zal
merken dat het twee goedgevulde dagen worden. Er is het VVDH-IPO
kampioenschap met de Universal Selectie, het BOP kampioenschap, er is
de Interland Agility en de kynologen doen hun best op de Dijletrofee.
Naast de kampioenschappen is er de geliefde demo van de jeugd en ook
de snelste hond staat terug op het programma. Meer nog, we bekronen
dit jaar ook het snelste team.
En als u genoeg heeft van al dat sporten zijn er onze nevenactiviteiten. U
kan met uw hond op de foto, er is kinderanimatie en de VVDH-stand geeft
allerlei informatie over onze vereniging. Uiteraard staat er weer een volledig team klaar om met een keuzemenu de innerlijke mens te spijzen
maar ons paradepaardje dit jaar wordt de VVDH-lounge waar u zich te
goed zal kunnen doen gin-tonic, cava en tapas.
Ik nodig u allen ook graag uit op traditionele huldigingen. Naast de uitreiking van de jubilarissen, de africhtingsinsignes en de vele bekers, zetten
we ook het afscheidnemend hoofdbestuur samen met hun vaste medewerkers in de bloemen.
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Dit wordt alweer een Weekend om naar uit te kijken. En als we de weergoden moeten geloven, krijgen we een stralend zonnig weekend, dus leg
die zonnecreme maar al klaar.
Tot volgende week!

Johan Van Looy - Voorzitter V.V.D.H.

Lottrekking IPO...............................10
Mededelingen ..................................12
Contactgegevens.............................13

Activiteiten
Voor meer informatie over de wedstrijden (Keurmeesters, pakwerkers,
spoorleggers, inschrijvingen,…) verwijzen we u graag naar onze website.
www.vvdh.be

20/04/18

Voorstelling nieuw IGP Programma
zelfde locatie als het Weekend

21 en 22/04/18
Het Weekend van de Duitse Herder
Interland Agility, Dijletrofee, Interwandeldag, Selectie Universal Sieger, Beoordelingsdag, VVDH kampioenschap IPO, BOP kampioenschap
Organisatie: Hoofdbestuur
28/04/18

UV-proef

Kg. 08 Groeninghe

01/05/18

Wandeldag
Kg. 12 De Landelijke Herder
Vertrek: John Tulpinckstraat 15, 2070 Zwijndrecht ( Burcht)

05/05/18

Aankeuring Antwerpen

Kg. 60 Het Looi

06/05/18

IPO/BH-Wedstrijd

Kg. 41 Rillaar

06/05/18

IPO/BH/SpH-Wedstrijd

Kg. 26 Hauweycken

19/05/18

B.O.P. Wedstrijd

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

20/05/18

Wandeldag

Kg. 01 Antwerpen

Klik voor de gegevens van de V.V.D.H. Clubs/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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d'Alleche
Mvr. Frix Ina
Onze-Lieve-Vrouwstraat 61
3570 Alken
Tel. : 011/59.29.30
Gsm. : 0497/31.03.05

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

BOP Examen/Wedstrijd van 10-02-2018 te Geel
KG Geel opent het seizoen met een hoog aantal inschrijvingen. Weliswaar niet het recordaantal van 13-02-2016 waar toen de teller eindigde op 41, maar met 35 deelnemers is het
zeker ook een succes. Voor hen die er nog aan twijfelen, het is duidelijk dat BOP meer en
meer in trek is.
4 deelnemers legden hun BOP 1 examen af en 2 gingen over naar BOP 2. Op 1 na allemaal
geslaagd! Proficiat! En aan de pechvogel: volgende keer meer geluk.
13 deelnemers moesten in BOP 1 hun meerdere erkennen in Dany Knapen die met 99
punten een knallende seizoenstart maakte!
In BOP 2 is het tegenwoordig rustig, de vorige lichting is doorgeschoven naar BOP 3 en de
volgende groep laat even op zich wachten. De meeste deelnemers zijn hier nieuw in het
programma wat maakt dat de scores nog niet zo hoog liggen. Gil Marcours kaapte met 87
punten de eerste plaats weg.

Ook in BOP 3 is het ooit drukker geweest maar daar streden toch 10 deelnemrs voor de
overwinning. Gelukkig heeft Alex maar 2 honden of hij palmde het hele podium in! Alex
De Wit zette 99 en 98 punten op de tabellen en won zo met een kleine straat voorsprong
op de rest.

Chelsey Dimpfel werd in Geel het beste jeugdlid, proficiat!
Een volledig verslag van deze wedstrijd kan u lezen in het volgende ledenblad.
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Afsluiting van de inschrijvingen voor de Dijletrofee: 16 april middernacht!

Alle hulp welkom
Van 22-24 juni 2018 organiseren wij als 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: wil u enkele
uren, dag, dagen,… meehelpen aan dit evenement neem
dan contact op met de organisatie via us18@vvdh.be

‘Snelste Duitse herder’ & het ‘Snelste team’
op het Weekend van de Duitse herder
Uiteraard kan de wedstrijd waar alles rond plezier draait, de ‘Snelste Duitse herder’ niet
ontbreken, dus komt dit ook in de editie 2018 terug.
Vorig jaar hadden we een spontaan ontstane competitie Snelste pakwerker, gewonnen
door Carl Onbelet met grote voorsprong.
Om iets extra te doen hadden we de opties snelste spoorlegger, snelste keurmeester, ….
maar we hebben gekozen voor Snelste team!
We gaan op zoek naar de snelste club of team, zowel op zaterdag als op zondag. Tijdens
de dag heb je verschillende wedstrijden ’de snelste Duitse herder’. Bij inschrijving kan je
een naam van een groep opgeven. Dit kan een kringgroep zijn, maar even goed een
vriendengroep, of fokkersgroep enz. Enkele voorbeelden: De snelle vrolijke dames, de
‘Vom Haus ….’ -groep, kringgroep ….De 3 snelste van een groep tellen mee voor de finale.
Op het einde van de dag komen de 5 snelste groepen tegen elkaar uit in de grote finale:
iedere groep zet een willekeurige snelle hond en een snelle geleider in.
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Wat is er te doen tijdens het Weekend van de Duitse herder?
Zaterdag:
Zondag:
08u30 - 14u00

IPO Speuren

08u30 - 09u45

IPO Gehoorzaamheid

09u00 - 16u00

Agility

09u00 - 16u00

Show Dijle Trofee

09u30 - 10u45

IPO Gehoorzaamheid

09u30 - 10u00

BOP 1

10u00 - 16u00

Beoordelingsdag*

09u45- 10u45

IPO Verdediging

10u00 - 17u00

Schilderinitiatie voor kinderen* 10u00 - 20u00

V.V.D.H. Lounge open*

10u00 - 00u00

V.V.D.H. Lounge open*

10u00 - 17u00

Schilderinitiatie voor kinderen*

10u45 - 12u30

BH+ kaart*

10u45 - 11u45

BOP 3

11u00 - 12u00

IPO Verdediging

11u00 - 17u00

Met uw hond op de foto*

11u00 - 18u00

Buffet open*

11u00 - 17u30

Buffet open*

12u15 - 12u45

De snelste Duitse herder*

11u45 - 13u15

IPO Gehoorzaamheid

12u30 - 18u00

Met uw hond op de foto*

12u00 - 12u45

BOP 1

12u45 - 14u00

IPO Gehoorzaamheid

13u00 - 15u00

Vertrek wandeling 5 & 10 km*

12u00 - 14u00

Vertrek wandeling 5 & 10 km*

13u15 - 14u00

Demo VVDH Jeugd

14u00 - 14u30

De snelste Duitse herder*

14u00 - 14u30

De snelste Duitse herder*

14u30 - 15u15

Demo VVDH Jeugd

14u30 - 15u30

BOP 3

15u15 - 15u45

De snelste Duitse herder*

15u30 - 16u30

IPO Verdediging

16u00 - 17u00

Huldiging

16u00 - 17u00

BOP 2

17u00 - 18u15

IPO Verdediging

16u30 - 17u00

Video US helpers

18u15 - 18u45

De snelste Duitse herder*

17u00 - 17u45

De snelste Duitse herder*

18u45 - 19u15

Show Universal Sieger selectie

17u45 - 18u00

Finale snelste team

19u15 - 19u45

De snelste Duitse herder*

18u00 Kampioenen viering

19u45 - 20u00

Finale snelste team

* = iedereen kan deelnemen

* = iedereen kan deelnemen

IPO wordt IGP
Op 1/1/2019 wordt IPO IGP, wat is er nieuw?

Vrijdag 20 april 2018
Toelichting nieuw IPO reglement 2019
Wilt u weten wat er zo allemaal verandert?
Kom dan naar de info sessie op
vrijdag 20 april , 19 u. te Bonheiden
(Weynesbaan tegenover Nr.60, 2820 Bonheiden).
Dhr. Jansen, voorzitter commissie gebruikshonden FCI, legt u graag het officiele FCI reglement uit. Mevr. Segers zal de Belgische nuances aan het programma uitleggen.
Ingericht door de Vlaamse Vereniging voor Duitse herdershonden, maar uiteraard voor
elke hondenliefhebber toegankelijk.
Tevens zal u op de hoogte gebracht worden over aanpassingen in de voorwaarden om aan
de grote V.V.D.H. manifestaties te kunnen deelnemen.
Indien u meer informatie wenst: com.pr@vvdh.be

8

Lottrekking V.V.D.H. kampioenschap IPO en USS
Voor het eerst in de V.V.D.H. geschiedenis werd de lottrekking van het V.V.D.H. kampioenschap een week voor de wedstrijd gehouden.
Dit heeft als voordeel dat deelnemers en supporters hun uur van deelname ruim op
voorhand kennen en dat niet iedereen ’s morgens vroeg om 06.u30 aanwezig moet
zijn op de dag van de wedstrijd.
Kringgroep Ter Lo was gastheer voor de lottrekking en had friet met stoofvlees voorzien voor de hongerigen. Blijkbaar hebben de meeste deelnemers veel vertrouwen in
de onschuldige kinderhand of interesseert een lottrekking hen niet echt want slechts 9
van de 25 deelnemers daagden op. Opvallend: alle deelnemers van KG Aalst waren
aanwezig.
De lotnummers en uren van deelname kan u hier vinden.
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V.V.D.H. Kringgroepen: u kan de affiche met de manifestaties kynologie afhalen
op de V.V.D.H. stand op 21 & 22 april

Mededelingen:
- Wij zijn altijd op zoek naar artikels, foto’s,… voor de nieuwsbrief en het ledenblad. U
kan ze bezorgen aan: nieuwsbrief@vvdh.be

- De nummerplaten voor de nieuw bestelde dienstwagens van het V.V.D.H. bestuur zijn
ook besteld. De nieuwe wagens worden voorgesteld op de Universal Sieger in Diest.

VOOR DE DUIDELIJKHEID: voor de mensen die misschien slecht hebben geslapen, dit
was een 1 april grap !

- Uiteraard hebt u ons al lang gevonden op Facebook?
- Hebt u wedstrijduitslagen van de V.V.D.H. voor publicatie op de website, …
mail ze naar: uitslagen@vvdh.be
- Het volgende ledenblad verschijnt begin mei, met een uitgebreide reportage over het
Weekend van de Duitse herder.
- Mededelingen Wandelsport:
- De wandeling georganiseerd door Kg DLH Kemzeke op 1-05-2018 vertrekt niet
op het adres van hun terrein maar wel op volgende locatie:
John Tulpinckstraat 15
2070 Zwijndrecht ( Burcht)
- Weekend van de Duitse herder:
Zaterdag 21 april : Interwandeldag : start vanaf 12 uur tot 14 uur
Zondag 22 april: gewone wandeling start vanaf 13 uur tot 15 uur
- Uw zaak / kennel in de kijker en ons steunen, uiteraard kan het! U vindt onze advertentietarieven hier.
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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

com.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

