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V.V.D.H. Nieuwsbrief
Vandaag was het de afsluiter van 2018 voor wat betreft V.V.D.H. evenementen, maar het is een afsluiter
die kan tellen. Voor de laatste maal kon men deelnemen aan een IPO wedstrijd, volgend jaar wordt de
naam immers IGP, en blijkbaar wilden velen deze laatste kans nog grijpen. In Aalst en As vonden IPO
wedstrijden plaats en in Veerle vond het speurkampioenschap plaats. In totaal traden vandaag 45
V.V.D.H. IPO spelers aan op de 3 wedstrijden, wat een zeer hoog aantal is en we hopen dat deze
trend zich verder zet in 2019.
Tevens bent u nu reeds de 20ste editie van onze nieuwsbrief aan het lezen. De nieuwsbrief werd
door de nieuwe bestuursploeg gelanceerd de dag na de bestuursverkiezingen. Uiteraard heeft het idee
en het format enige tijd moeten rijpen. Er zijn lelijke dingen ontworpen, zeer knappe dingen die er uit
zagen als een echt magazine maar dan weer niet leesbaar waren op mobiele toestellen. We kwamen uit
op wat u nu leest.
De nieuwsbrief verschijnt elke 1ste en 3de zondag van de maand, de bestaansreden van de nieuwsbrief is om de aandacht te kunnen vestigen op de kalender, een service naar onze fokkers om hun geboren nesten aan te kondigen en om de leden de kans te geven foto's en korte verslagen van wedstrijden
of andere te delen. Ook geeft het onze kringgroepen een platform om publiciteit te maken voor hun activiteiten.
Het is altijd een beetje een race tegen de tijd om de nieuwsbrief op tijd klaar te hebben, enkele malen
hebben we zelfs verslagen en foto’s gedeeld die nog maar enkele uren oud waren, maar tot nu toe zijn
we altijd op tijd verschenen en dat proberen we zo te houden.
We hebben echter uw hulp nodig om deze nieuwsbrief te blijven vullen: stuur ons foto’s (bijna alle foto's komen in aanmerking, vermits dit niet gedrukt wordt zijn de kwaliteitseisen veel minder hoog),
stuur ons een kort verslagje, een affiche, .... we publiceren het allemaal.
Alles mag naar nieuwsbrief@vvdh.be
Ook feedback over de nieuwsbrief mag u ons bezorgen op hetzelfde e-mailadres.
Ons leespubliek is constant tonen de statistieken ons (met een lichte groei en af en toe een uitschieter).
De populairste nieuwsbrief van de 20 was die verschenen op 1 april, waarschijnlijk door de mededelingen van het hoofdbestuur, waar velen vergeten waren dat het 1 april was (en we zouden kunnen zeggen: we zullen dit nooit meer doen, maar reken daar niet te hard op).
Wij danken u voor het lezen en hulp bij het vullen van de 20 edities en wensen u een fijn eindejaar!
De nieuwsbrief redactie.
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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
27/01/2019

Wandeldag

Kg. 49 De Duivelsberg

02/02/2019

IGP/IGP-V/BH-Wedstrijd

Kg. 14 Onze Trouwe Vriend

03/02/2019

Provinciaal kampioenschap IGP (Oost -Vlaanderen)
Kg. 22 Waasland

03/02/2019

Tentoonstelling

Kg. 60 Het Looi

09/02/2019

BOP

Kg. 19 Geel

10/02/2019

Provinciaal kampioenschap IGP (Antwerpen)
Kg. 50 Veerle

23/02/2019

UV Proef

24/02/2019

Provinciaal kampioenschap IGP (Limburg)
Kg. 52 De Moedige Herdershond

24/02/2019

Provinciaal kampioenschap IGP (West-Vlaanderen)
Kg. 08 Groeninghe

Kg. 57 Overpelt

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.

Van de Ybajo hoeve
Mvr. Schalker Yvonne
Zenit 1
3225 VG Hellevoetsluis
Tel. : +31/181/32.29.73
Von der Ghemazwinger
Dhr. Ghekiere Maarten
Edewallestraat 46
8610 Handzame
Gsm. : 0473/22.06.28

Van Corminahof
Dhr. De Kwant Dirk
Winterdijkweg 55
3950 Kaulille
Tel. : 011/63.11.46
Gsm. : 0479/48.27.66

Van Esblokhof
Dhr. Stuer Gerard
Botermelkstraat 11A
9120 Haasdonk
Tel. : 03/485.72.67
Gsm. : 0495/31.22.49

Van de Smisberg
Dhr. Mens Alex
Vieulle Chera 24
4920 Aywaille
Gsm. : 0475/64.93.71

Von Ginahof
Dhr. De Boever Giovanni
Kallestraat 30
9991 Adegem
Gsm. : 0476/31.19.30
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Nieuwe zienswijze in het fokbeleid.
De laatste jaren zijn er verschillende veranderingen geweest vanuit FCI, WUSV en KMSH. De volgende jaren zal dit wellicht niet anders zijn. De nieuwe reglementen zijn opgesteld vanuit het idee om
fokkers, lid van de VVDH, zo goed mogelijk te ondersteunen in deze veranderingen. Daarom zal vanaf 1 maart 2019 enkel nog naar het fokproduct gekeken worden en is de fokker vrij om bij elk nest
te kiezen hoe ver hij/zij wil gaan om het desbetreffende statuut te behalen.
Daarom gaan we in de toekomst de fokkers de keuze geven te fokken in 1 van de volgende categoriëen: brons, zilver, goud en diamant. Hieronder staat een kort overzicht van de indeling.

Brons

Zilver

Goud

Diamant

Leeftijd

HD/ED

show

reu + teef
18 maanden

minstens
HD/C
ED/1

goed

reu + teef
18 maanden

minstens
HD/C
ED/1

teef:20m
reu:24m

minstens
HD/C
ED/1

teef:20m
reu:24m

minstens
HD/B

werkcertificaat

attest conformiteit

goed

BH/BOP/socialisatietest

ja

goed

Minstens IGP 1

ja

goed

Minstens IGP 1

ja

aankeuring

ja

ED/1

Het gaat de bedoeling zijn dat we het statuut van keurfok/VVDH fok gaan afschaffen en dat de
focus verlegt word naar de nest zelf. De VVDH gaat op de website een pagina maken waar de fokkers per provincie worden ingedeeld en er bij elke fokker word gezet in welke categorie de laatste
nesten gefokt zijn.
Ook gaan er voor elke geboren pup unieke VVDH fokcertificaten worden opgesteld. Dit is een aanvulling van de stambomen uitgereikt door de KMSH. Op deze manier heeft elke pup het bewijs onder welke categorie deze gefokt is. Dit is uniek in Europa! Ze worden aan de nieuwe eigenaars bezorgt samen met een puppypakket wat de VVDH gaat samenstellen.
Natuurlijk is dit artikel slechts een korte samenvatting van het volledige reglement. Het volledige
reglement zal gepubliceerd worden op de VVDH site en in het ledenblad en verspreid via de secretarissen en rechtsreeks naar de gekende VVDH fokkers.
Ook zal er verdere uitleg gegeven worden op het volgende fokoverlegmoment in januari.
Het reglement zelf treedt in werking voor alle dekkingen vanaf 1 maart 2019.
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Wandelkaarten 2018
De VVDH wandelaars kunnen hun beide wandelkaarten 2018 op de resterende wandeldagen inleveren bij de Verantwoordelijke Wandelsport.
Wanneer men op deze resterende wandeldagen niet aanwezig kan zijn of bij een mogelijke afwezigheid van de Verantwoordelijke op deze wandeldagen, mogen zij de beide
wandelkaarten opsturen naar volgend adres:
Van Dingenen Frans
Gerheze 12
2250 Olen
Voor de wandelaars die al een wandelkaart voor 2019 willen bestellen kan dit op volgend emailadres:
wandeldagen@vvdh.be
met vermelding van naam, adres en lidnummer.
Of Gsm: 0479646159
Of op bovenstaand adres.

Uw wensen voor 2019?

De eindejaarsperiode komt er aan, tijd voor de kerst–
en nieuwjaarswensen, de laatste jaren alsmaar meer via
een foto op de sociale media met een leuke boodschap.
Stuur uw wensen die u wil delen met de rest van de
vereniging gerust ook naar ons (voor 30 december):
nieuwsbrief@vvdh.be
Bij voldoende interesse maken wij er dan een speciale
nieuwsbrief mee!

6

Ledenblad januari 2019
Dag allemaal,

In primeur tonen we jullie graag de cover van het ledenblad van januari.
Alweer een goedgevuld blad met veel leesvoer.
Ook in 2019 kan je op ons rekenen. Er verschijnen 4 ledenbladen waarbij we ons aan
de strikte publicatiedata houden van:
• 1 januari
• 1 april
• 1 juli
• 1 oktober
Tenzij B-Post niet mee wil, ontvang je dus
rond die dag telkens het blad.
Het ledenblad is van ons allemaal. Alle input
is welkom. Zolang je je houdt aan de regels
van het fatsoen wordt je bijdrage gepubliceerd.
Hou er wel rekening mee dat een artikel een
maand voor publicatie van het blad bij de redactie moet zijn.

Tevens wijs ik nog eens graag op het publiceren van foto’s. Voor facebook en de nieuwsbrief is alles mogelijk. Maar voor het ledenblad moeten de foto’s van goeie kwaliteit zijn.
Alle informatie daarover kan je vinden op de
website: http://www.vvdh.be/Inzendingen
Stop dus zeker niet met insturen: ergens
wordt de foto zeker gepubliceerd.
Veel leesplezier!
Chantal Sneijkers
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V.V.D.H. Sportkalender 2019
De sportkalender voor het jaar 2019 werd ondertussen ook gefinaliseerd. 115
evenementen hebben we momenteel in de planning.
Voor een Test sociaal gedrag kan u in 2019 hier terecht:
30/03/2019 Kg. 14 Onze Trouwe Vriend
29/06/2019 Kg. 42 Noordzee
19/10/2019 Kg. 06 Neerpelt
In een lang vervlogen tijd heeft de V.V.D.H. reeds deze testen georganiseerd, in
2019 pikken we de draad terug op.
Mogelijk vanaf 9 maand en wordt vermeld op de stamboom van de hond.
Voor andere disciplines kan u de lijst vinden op de website
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Lidgeld 2019
Het einde van 2018 is in zicht, dus is het tijd om het lidmaatschap te verlengen voor 2019.

KRINGGROEPLEDEN BETALEN UITSLUITEND VIA HUN KRINGGROEPSECRETARIS.
Rechtstreeks aangesloten leden (00-leden) betalen door middel van een bankoverschrijving
Wij herinneren eraan dat het V.V.D.H.-lidgeld 2019 van de leden die in de loop van 2018 aangesloten
waren, in december 2018 dient vernieuwd te worden.
De betalingen dienen uitgevoerd te worden voor 15 december 2018.
Vermeld bij betaling steeds uw lidnummer (XX.XX.XXX) en het jaar 2019.
Betalingen van lidgelden alleen op rekening: (opgelet: nieuwe rekening tov vorig jaar)
IBAN BE03 9731 6985 2084
BIC: ARSPBE22
Bedragen van het V.V.D.H. lidgeld (Eventueel kringgroepgeld NIET inbegrepen).
1) Hoofdlid (1) + Partnerlid (5)
a) Woonachtig in Belgie: € 55,00
b) Woonachtig buiten Belgie, doch in Europa: € 70,00
c) Woonachtig buiten Europa: € 88,00
2) Overige gezinsleden, uitgezonderd het partnerlid
a) Bijlid met hond (2) € 22,00
b) Jeugdlid Gratis
Zoals in het verleden ontvangt ENKEL het hoofdlid ons ledenblad.
Kringgroepleden die niet betalen via hun kringgroep, maar rechtstreeks , worden als ontslagnemend uit
hun kringgroep beschouwd en onder de “00-leden” ondergebracht
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Speurkampioenschap te kringgroep Veerle

IPO-2:
Hansen Rudy met Ouzo van de Hildewaerde - 78p
IPO-3:
Vanderhulst Luc met Mats le Petit Fouilleur - 98p
Vergauwen Jan met Raptor Junior of Shinji’s Star - 96p
Wuyts Danny met Nayko von Spitzbubezwinger - 95p
Michielsen Philip met Inox van Heiligental - 95p
Gerber Peter met Nate von Spitzbubezwinger - 94p
Vorstenbosch Wendy met Nike van Esblokhof - 85p
Dirks Hub met Maaike van de Holzhutte - 82p
Dehondt Evy met Jitse from Home Dianis - 77p
De Ceuster Eddy met My Lady Madonna from Home Dianis - 74p
Cannaerts Willy met Lork Van de Gulderij - 68p
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Mededelingen V.V.D.H. :
•

De mogelijkheden voor de jeugdleden om nog punten te verzamelen op hun jeugdkaart 2018 zijn bijna voorbij. Als het sportjaar er op zit kan je de kaart (en) opsturen
naar: Wendy Peeters , Gulderij 7 , 1980 Zemst , wens je een kaart voor 2019, dan kan
je deze aanvragen via jeugd@vvdh.be . De kaarten 2018 dienen bij Wendy te zijn op
31 januari 2019 ten laatste. De winnaars worden gehuldigd op het Weekend van
de Duitse herder 2019!

•

SV-Bundessiegerzuchtschau vom 05. bis 08.09.2019 in Nürnberg, LG14
GHKL-Ruden:
GHKL-Hundinnen:
JHKL-Ruden:
JHKL-Hundinnen:
JKL-Ruden:
JKL-Hundinnen:
Zuchtgruppen / HGH:
LSTHKL-Ruden:
LSTHKL-Hundinnen:
TSB Ruden: HansTSB Hundinnen:
Mutterfamilien:

Lothar Quoll (LG15)
Helmut Buß (LG04)
Joachim Stiegler (LG18)
Jurgen Maibuchen (LG05)
Margit van Dorssen (LG05)
lbrecht Woerner (LG13)
Ulrich Hausmann (LG05)
Robert Lang (LG12)
Marco Oßmann (LG14)
Peter Schweimer (LG01)
Dieter Nitschke (LG14)
Erich Bosl (LG14)

Vertretungsfall im Krankheitsfall fur alle Klassen: Erich Bosl (LG14)
•

Omdat we hier regelmatig vragen over krijgen een verduidelijking over de voorwaarden om aan het BK IGP deel te nemen:
Art. 5 Om te mogen deel nemen aan het Belgische kampioenschap moet men:
geslaagd geweest zijn op minstens 3 wedstrijden sedert het vorige Belgisch
Kampioenschap EN deelgenomen hebben aan het VVDH kampioenschap.
…..
Zoals ook de voorgaande jaren al het geval was dient u dit letterlijk te lezen: u
dient geslaagd te zijn op minstens 3 VVDH wedstrijden (dat mag zowel 1,2 of 3
zijn en dat mogen ook examens zijn), en deelgenomen te hebben aan het VVDH
kampioenschap (in 1,2 of 3). Het BK zelf is enkel voor IGP 3 honden

•

Beste fokkers en kringgroepen: vergeet niet uw website na te kijken aub, of ons
nieuw V.V.D.H. logo al aanwezig is met een link naar onze site en of uw website nog
wel mee is met de recente ontwikkelingen in uw kennel of kringgroep.
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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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