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VVDH nieuwsbrief
Vakantiemaanden 2018, komkommertijd voor de pers en ook bij de V.V.D.H. Traditioneel
zijn er weinig activiteiten tijdens de vakantiemaanden en dat is dus dit jaar niet anders.
Tussen vandaag en 31 augustus zijn er welgeteld 6 activiteiten, maar deze zijn dan weer
niet van de minste!
Op WOENSDAG 18 juli organiseert Kgr. OTV (Heusden-Zolder) de Belgische Siegershow,
met vele keurmeesters, die later op het jaar ook op het wereldkampioenschap schoonheid
keuren. Vele eigenaars willen hun Duitse herder al eens uitbrengen onder deze keurmeesters, dit staat dus garant voor een grote opkomst aan topexemplaren uit de schoonheidslijnen! Niet te missen, indien u van een mooie Duitse herder houdt!
Even traditioneel als de komkommertijd is de zomerwedstrijd op KG Ter Lo, Schriek. Op
een moment dat niemand anders iets wenst in te richten doen ze het elk jaar opnieuw. En
vermits er niets anders te doen is , is het deelnemersveld vaak zeer groot. Sedert enkele
jaren kunnen ook de BOP-ers in het midden van de zomer terecht: Op 4 augustus: BOP
wedstrijd en op 5 augustus een IPO wedstrijd.
KG 14 Heusden—Zolder weet van geen ophouden en na een tentoonstelling in juni, Siegershow in juli, richten ze op 15 augustus een UV proef in.
19 augustus staat het BK IPO op het programma: deelnemers van de V.V.D.H. en zustervereniging RCBA strijden voor de Belgische titel EN voor de 5 Belgische plaatsen op het
WUSV WK in oktober te Randers. Plaats van het gebeuren: SK Denderhoutem (zie affiche)
en een organisatie van KG 38 Aalst.
KG Zonhoven sluit de zomer af met een IPO wedstrijd op 25 augustus.
Geniet van de vakantie en het ledenblad dat ondertussen in uw bus is terechtgekomen!
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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

18/07/18
Belgische Siegershow
Kg. Heusden-Zolder
(zie affiche pagina 7 )

04/08/18

BOP wedstrijd

Kgr. 21 Ter Lo - Schriek

05/08/18

IPO wedstrijd

Kgr. 21 Ter Lo - Schriek

15/08/18

UV-proef

Kgr. 14 OTV - Heusden-Zolder

19/08/18
Belgische kampioenschap IPO
Kg. Land van Aalst en Dender
(zie affiche pagina 11)

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.

Armelhof (von)
Dhr. Seynaeve Wouter
Hoogbeverenstraat 22A
8850 Ardooie
Gsm. : 0472/59.86.88

Von Scents Haus
Dhr. Van Oerle Marc
Grotstraat 80
2990 Wuustwezel
Gsm. : 0477/51.71.29
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Von der Daelenberghutte
Mvr. Luyten Gerda
Dalenbergstraat 37
3583 Beringen
Tel. : 011/42.30.29
Gsm. : 0486/86.31.89

Fokkersdagen KMSH

In de nieuwe nieuwsbrief van de KMSH hebben ze het dit keer over het
2de deel van de fokkersdagen te Diegem:
• Diversiteit
• Genetische aandoeningen vermijden
• Categorien stambomen: ‘Standard’, ‘Premium’ en ‘High premium’
• Het nieuwe ‘Mate Select program’
Alle informatie is te lezen op
Klik hier voor de KMSH nieuwsbrief
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Ook een V.V.D.H. polo?

Deze polo’s waren een succes tijdens het Universal Sieger WK te Diest!
We hebben er nog enkele beschikbaar en geven u dan ook graag de kans deze
prachtige polo aan te schaffen.
Nog beschikbaar in S - M - XL (laatste stuks) en XXL (laatste stuks), unisex maten.

Prijs: 20 Euro per polo
+ 5 Euro verzending. (max 5 polos per verzending)
De polos kunnen niet geruild worden!
U kan bestellen via: com.pr@vvdh.be
U kan besparen op verzending en/of de polos passen tijdens de volgende
evenementen:
4 & 5 augustus: BOP en IPO wedstrijd bij KG Ter Lo / Schriek
19 augustus: BK IPO , Denderhoutem
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V.V.D.H. Werkboekje aanvragen.
Binnen de V.V.D.H. hebben we ons eigen scoreboekje waarin de resultaten van uw
Duitse herder vermeld worden.
U kan dit scoreboekje aanvragen via: deze link.
Voor vragen kan u terecht bij: economaat@vvdh.be
Gelieve rekening te houden met onderstaande:
•
•

Boekjes/formulieren aangevraagd en betaald voor de 15 van de maand
worden rond de 1ste uitgeschreven.
Boekjes/formulieren aangevraagd en betaald voor de 1 ste van de maand
worden rond de 15de uitgeschreven.

Vraag dus tijdig uw scoreboek aan! U weet normaal enige tijd op voorhand
wanneer u met uw Duitse herder ergens wil deelnemen of wanneer uw huidig
boekje bijna vol is.
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BOP en wandeling bij KG Bokrijk op 14 juli.
KG Bokrijk koos er dit jaar voor om de BOP wedstrijd en wandeling te combineren op
een dag, wat achteraf gezien een succes was, zo kwamen deze 2 takken binnen de
V.V.D.H. ook met elkaar in contact en dat droeg enkel bij tot de gezelligheid.

2 nieuwe wandelroutes werden uitgestippeld van 5 en 10 km, door de Limburgse bossen.
Fris in de schaduw was het heerlijk vertoeven voor zowel geleider als hond.
Door het warme weer was de 5km route dit maal veruit het populairste.
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BOP en wandeling bij KG Bokrijk op 14 juli......
Terwijl de wandelaars onderweg waren streden 33 deelnemers voor de overwinningen
in BOP 1, 2 en 3 op het terrein van KG Bokrijk.
De 6 deelnemers aan de examens slaagden allemaal met vlag en wimpel.
Na een spannende strijd ging in BOP 1 Eddy met P'Troesjka, BOP 2 dezelfde Eddy De
Ceuster maar dan met My Lady Madonna en in BOP 3 Alex De Wit met Obi met de eerste
prijs lopen.
KG Bokrijk heeft sinds deze wedstrijd ook hun eigen alcoholvrije cocktail: de Bocktail….en of die lekker en fris was!
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Belgisch kampioenschap IPO 19 augustus 2018.
Inschrijven voor het BK kan via com.africhting@vvdh.be , voor 5 augustus 20u.
(de voorwaarden voor deelname vindt u op de V.V.D.H. website)
Mogelijkheid tot intraining op het terrein op zaterdag 4 augustus tussen 8 en 16u. U kan
zich inschrijven voor deze intraining via deze link.
Intraining gebeurt in blokken van 2 uur, het eerste uur gehoorzaamheid, het tweede uur
verdediging.
U dient ingeschreven te zijn voor de wedstrijd alvorens uw intraining bevestigd wordt.
Op zondag 19 augustus:
•
•
•

lottrekking 7u15
Witte hond 7u45
Start wedstrijd 8u30
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Mededelingen:
- Hebben jullie nog toffe foto’s genomen van jullie honden…..stuur ze door naar
ons. Hiermee kunnen we onze nieuwsbrief opfleuren. redactie@vvdh.be

- We blazen onze Instagram account nieuw leven in.
Volg V.V.D.H. en vergeet niet #vvdh te typen als je een
foto van je Duitse herder post op Instagram.
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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
Vlaamse Vereniging voor Duitse Herdershonden
Maatschappelijke zetel: Onze-Lieve-Vrouwstraat 61,3570 Alken
Ondernemingsnummer / BTW-nummer: 0414.007.777
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