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V.V.D.H. Nieuwsbrief

Op zaterdag 22 september 2018 wordt het VVDH-kampioenschap agility georganiseerd te kringgroep Geel. Aangezien de interland agility plaatsvond tijdens het weekend van de Duitse herder
kan dit kampioenschap nu pas doorgaan.
Er zullen 23 deelnemers zijn op dit kampioenschap, waarvan 9 Belgen zullen strijden om de fel
begeerde titel van VVDH-kampioen agility.
Nieuw dit jaar is dat er niet alleen een wedstrijdklasse is, maar ook een beginnersklasse. Deze
beginnersklasse is er voor de geleiders met een hond die nog geen TAP (toelatingsproef agility)
behaald heeft, zo kunnen ook de minder ervaren honden hun eerste wedstrijdervaring opdoen.
De wedstrijd vat aan om 10u00 met eerste een vast parcours, hierna volgt nog een 2de vast parcours en een jumping en de dag wordt afgesloten met een agilityspel om nog even stoom af te
laten. Om 16u00 is de prijsuitreiking voorzien.
Wil je de deelnemers aanmoedigen of wil je graag kennismaken met deze tak in de hondensport,
kom dan zeker en vast eens een kijkje nemen!
Tijdens het wereldkampioenschap van de WUSV dat plaats vindt in de eerste week van oktober
zullen dit jaar niet alleen 6 Belgen strijden om de titel in de IPO, er zullen ook 4 deelnemers van
de VVDH zijn die gaan meedingen om deze titel in de agility te behalen. Het WK agility zal doorgaan op 5 en 6 oktober in Randers, Denemarken. De organisatie verwacht een 100-tal deelnemers uit 10 verschillende landen.

Dat agility zijn opmars maakt binnen de VVDH is ook duidelijk naar volgend jaar toe, er zullen
niet meer dan 6 wedstrijden georganiseerd worden in Vlaanderen. Meer info hierover volgt later.
Indien je graag meer wil weten over agility binnen de VVDH, of ben je benieuwd of jij en je Duitse herder hier een nieuwe uitdaging in vinden, kom dan langs op een van bovenstaande evenementen of neem contact op met de commissie agility com.agility@vvdh.be
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WUSV WK 2018—Randers/Denmark
VVDH Agility team

Activiteiten

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

22/09/18

Agility Kampioenschap

Kg. 19 Geel

23/09/18

Wandeldag

Kg. 52 De Moedige Herdershond

30/09/18

IPO/IPO-V/BH-Wedstrijd

Kg. 10 De Laakdalse Herder

30/09/18

KG 60 't Looi (rasspeciale)

Kg. 60 Het Looi

07/10/18

IPO/IPO-V/BH-Wedstrijd

Kg. 43 Schoonhoven - Ter Heide

07/10/18

IPO/IPO-V/BH-Wedstrijd

Kg. 46 Hond en Geleider

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 Zieta's Hof
Dhr. Vanherck Ludo
Tichelovenstraat 88
3990 Peer
Gsm. : 0489/25.52.95

Von Santamar
Dhr. Van Hout Marc
Rommersheide C 3
2960 Brecht
Tel. : 03/633.04.17
Gsm. : 0476/72.73.03

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

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

—Graag uw aandacht—
De V.V.D.H. website heeft enkele problemen ondervonden van 1 september tot 16
september.
Indien u iets hebt besteld , een vraag hebt gesteld, ingeschreven voor een
evenement, … via de website en nog steeds geen antwoord of bevestiging hebt
gekregen, gelieve dan opnieuw contact op te nemen.
Voor de show van 30 September kan dit via Kringgroep60@outlook.com
Andere adressen kan u hier vinden: http://www.vvdh.be/Adressen
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Show 30 september: KG 60, ‘t Looi Rijkevorsel
Adres: Senator Coolsdreef 3a, 2310 Rijkevorsel
Keurmeesters: Jochen Prall (Reuen) en Norbert Scharschmidt (Teven)
Voor verdere informatie kan u contact opnemen met Guy Verheyen
Geen telefonische meldingen! Enkel via online inschrijving!
Aanvang van de keuringen 9u
Sluiting van de inschrijvingen: 24 september 2018

Inschrijving: Kringgroep60@outlook.com
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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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Mededelingen VVDH:
•

Dhr. Guido Quinten is sinds september SV-erkende keurmeester. De lijst met keurmeesters vind je op de website onder de discipline ‘africhting’.

•

De agenda voor de algemene ledenvergadering van 22 september is naar de uitgenodigde kringgroepen verstuurd.

•

Gedekte teven kunnen aan geen enkele wedstrijd/evenement deelnemen binnen
de V.V.D.H., dit vanaf de dag van dekking tot 12 weken na de geboorte van de pups.
Als enige uitzondering op deze regel gelden de wandelingen ingericht door V.V.D.H.
kringgroepen.
U kan door een dierenarts laten bevestigen dat de teef niet drachtig is, of geen nest
heeft geworpen door dit formulier volledig ingevuld te sturen naar
hoofdbestuur@vvdh.be

•

Belangrijk bericht voor aankeuringen in Duitsland:
om deel te nemen aan een aankeuring in Duitsland, moet je de IPO 1 behaald hebben
in Duitsland onder een Duitse keurmeester. De aankeuringen binnen de VVDH
blijven geldig voor SV, er is enkel een verandering als je uw aankeuring in Duitsland
wil behalen !!!

•

De IPO selectievoorwaarden van 2019 zijn lichtjes gewijzigd.:
* Art 4 van de Interland en WUSV selectie is aangepast.
* De 3 eerste plaatsen van het VVDH kampioenschap zijn rechtstreeks geselecteerd
voor aan de Interland mee te doen. Dit op voorwaarde dat ze niet hebben deel genomen aan het WUSV-WK.
Deze aanpassingen zijn er gekomen na de bespreking op de pakwerkersdag.
We danken de aanwezige leden voor hun betrokkenheid en input.

•

Nieuw inschrijvingsformulier voor de V.V.D.H. activiteiten! U kan het hier
downloaden. Dit dient vanaf nu steeds gebruikt te worden voor alle activiteiten,
het vorige formulier is niet langer geldig.
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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:

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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