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V.V.D.H. Nieuwsbrief   

Het jaar 2019 is al even bezig, de V.V.D.H. activiteiten zijn op-

nieuw gestart en boekhoudkundig werd het jaar 2018 ook afge-

sloten. 

  

Als nieuw bestuur zijn we fier u te kunnen melden dat de 

V.V.D.H. het jaar heeft afgesloten met een mooie winst, details 

kan u na de algemene ledenvergadering van 16 maart aan uw 

kringgroepbesturen vragen. We zijn echter een VZW en ons 

doel is de promotie van de Duitse herder, dus dienen onze overschot en opgebouwde 

reserves aangewend te worden om dit doel te verwezenlijken. We zullen de gelden van 

de VZW in 2019 ook dat doel laten dienen. 

  

Naast enkele geplande investeringen in agility, een website update , nieuw fokprogram-

ma met meer ondersteuning van fokkers en pupkopers en het Duitse herder Week-

end  bieden we aan onze V.V.D.H. leden ook een gratis deelname aan de V.V.D.H. kam-

pieonschappen IGP, BOP en Agility, de tentoonstelling : Dijletrofee en de interwande-

ling tijdens het 4de Weekend van de Duitse herder. 

  

Tevens hebben we een nieuw concept voor het kringgroepenkampioenschap gelan-

ceeerd waar u verder meer kan over lezen, met waardebonnen voor de top 3 van 1000 

Euro, 350 Euro en 150 Euro. 



Activiteiten 

23/02/2019  UV Proef   Kg. 57 Overpelt 

      

24/02/2019  Provinciaal kampioenschap IGP (Limburg)  

       Kg. 52 De Moedige Herdershond  

  

24/02/2019  Provinciaal kampioenschap IGP (West-Vlaanderen)  

       Kg. 08 Groeninghe 

02/03/2019  UV Proef     Kg. 11 De Moedige Bijter 

 

03/03/2019  IGP/IGP-V/BH/SpH-Wedstrijd  Kg. 22 Waasland  

  

03/03/2019  Provinciaal kampioenschap IGP (Brabant)  

       Kg. 41 Rillaar   

  

09/03/2019  Aankeuring     Kg. 21 Ter Lo   

   

09/03/2019  IGP/IGP-V/BH/SpH-Wedstrijd  Kg. 05 Brugge (Sint-Kruis) 

     

10/03/2019  IGP/IGP-V/BH/SpH-Wedstrijd  Kg. 50 Veerle  

     

10/03/2019  Wandeling     Kg. 14 Onze Trouwe Vriend 

 

Meer informatie of adresgegevens nodig?  

    

http://www.vvdh.be/Kringgroepen 
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Voor meer informatie over de wedstrijden (keurmeesters, pakwerkers, spoorleggers, 

inschrijvingen,…) verwijzen we je graag naar onze website. 

www.vvdh.be 

http://www.vvdh.be/Kringgroepen
http://www.vvdh.be/


Op zoek naar een pup? 
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Von Haus Trendy 

Dhr. Peeters Bart  

Varendonksesteenweg 102 

2230 Herselt 

Gsm. : 0499/24.55.95  

Von Cedkaley  

Dhr. Verstraete Cedric  

Kaaskerkestraat 131 

8600 Diksmuide 

Tel. : 051/50.08.69 

Gsm. : 0477/39.93.89  

Von der Daelenberghu tte 

Mvr. Luyten Gerda  

Dalenbergstraat 37 

3580 Beringen 

Tel. : 011/42.30.29 

Gsm. : 0486/86.31.89  

Von Delato 

Dhr. De Craene Wim  

Duiventorenstraat 37 

8310 Assebroek-Brugge 

Gsm. : 0499/42.67.37  

  

  

Onderstaande kennels hebben momenteel pups.  

Voor meer informatie over de combinaties, neem contact op met de kennels of kijk op de puppy-

pagina van de VVDH. 

 

Fokkers: vergeet niet tijdig uw advertenties te verlengen indien u in het ledenblad wil blij-

ven staan! Contact: puppy@vvdh.be 

http://www.daelenberghutte.be/
http://vondelato.com/
http://www.vvdh.be/Puppies
http://www.vvdh.be/Puppies
mailto:puppy@vvdh.be


BOP te Geel, 9 februari 2019! 

Ook het BOP-seizoen van 2019 is van start gegaan!  

 

Net zoals elk jaar is de organisatie van de eerste BOP-wedstrijd in handen 

van KG Geel.  Het beloofde een gezellige dag te worden met maar liefst 36 

deelnemers en goedgezinde weergoden.  

 

We begonnen de dag met een aantal examens, waaronder verschillende 

nieuwe gezichten.  

 

Bij de wedstrijd BOP 1 was het al van bij het eerste 

duo duidelijk dat je uit je pijp zou moeten komen 

om Francis Goossens van de troon te stoten. Ie-

dereen speelde een mooie wedstrijd, maar niemand 

wist de 98 punten van Francis met Yoni te evenaren.  

 

 

 

Daar waar vroeger het minste 

deelnemers zich voor in schreven, 

hadden we nu toch een tiental 

deelnemers voor BOP 2. Hier gingen 

de punten allemaal vrij gelijk op, al-

leen Dany Knapen en Orbit wisten 

zich vrij ver boven de anderen te 

plaatsen met 97 punten.  
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BOP te Geel, 9 februari 2019! (vervolg) 
De wedstrijd BOP 3, die ondanks de kleine aanpassingen in het reglement heel vlot verliep, 

werd gewonnen door Alex de Wit en Obi met 98 punten.  

 

Opvallend ook dat er steeds meer en meer jeugdleden beginnen deel te nemen aan BOP-

wedstrijden. Op de eerste BOP-wedstrijd van het seizoen waren er maar liefst 4 jeugdleden aan-

wezig, die allen super werk hebben getoond!  

 

Het was een super gezellige dag met lekker eten, een mooie prijzentafel.  Een super organisatie 

van KG Geel!  Tot bij de volgende BOP-wedstrijd, in Antwerpen op 16 maart! 

 

Amy Willems 
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    V.V.D.H. Kringgroepenkampioenschap 2019! 
 

 

Terug van weggeweest…het V.V.D.H. kringgroepenkampioenschap!  

 

In een volledig nieuw jasje. 

 

Het Weekend van de Duitse herder draait volledig rond de Duitse herder, de V.V.D.H. en 

wat je allemaal met je Duitse herder kan doen. Er is beleving voor iedereen, en elk 

V.V.D.H. lid kan wel ergens aan deelnemen. 

 

Vandaar het nieuwe concept  voor het V.V.D.H. Kringgroepenkampioenschap: door deel 

te nemen aan een kampioenschap, show, beoordelingsdag, wandeling, snelste 

Duitse herder, Start to Jump, …. en vooral ook door de handen uit de mouwen te 

steken en enkele uurtjes te helpen kan je punten verdienen voor je Kringgroep! 

 

De top 3 van de kringgroepen wordt beloond met een waardebon en ontvangen hun prijs 

uit handen van de voorzitter! 

 

De winnaars van het laatste Kringgroepenkampioenschap in 2015:  

KG Grimbergen, wie volgt hen op? 
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"Hoe zorg je dat je hond écht naar je luistert"  

U kent Geert De Bolster ongetwijfeld uit de media, als hondengedragsbegeleider dook 

hij de afgelopen jaren op in verschillende programma's op radio en TV. 

 

Wij zijn blij de bezoekers van het Weekend van de Duitse herder gratis een lezing te kun-

nen aanbieden door deze specialist in hondengedrag. 

 

Zaterdag 20 april om 11u, houdt Geert De Bolster een lezing: "Hoe zorg je dat je hond 

écht naar je luistert", interessant voor alle hondenbezitters of voor mensen die erover 

denken een hond in huis te nemen.  

De lezing heeft als doel inzicht te geven in de relatie van het gezin met hun huisge-

noot en hoe deze harmonieus kunnen samen leven, met voor ieder de juiste plaats in 

het gezin.  

Deze gratis lezing is uiteraard ook toegankelijk voor mensen met interesse in een 

ander ras dan de Duitse herder.  
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Indien u meer informatie wenst over deze lezing: weekend19@vvdh.be.  

 

 

Wil je zeker zijn van een zitje ? Je kan hier reserveren . 

 

 

mailto:weekend19@vvdh.be
http://weekendvandeduitseherder.vvdh.be/Lezing.htm






Brief aan minister Ben Weyts  - Het antwoord 

Beste mevrouw Sneijkers, 

Beste meneer Van Looy, 

 

Bij het uitwerken van de maatregelen om misbruiken van medische attesten voor het 

uitvoeren van verboden ingrepen bij dieren te beperken, werd niet alleen rekening 

gehouden met het beoogde doel, maar ook met de mogelijke negatieve effecten van de 

verschillende opties. De uiteindelijke beslissing is het resultaat hiervan, en biedt het beste 

evenwicht tussen alle factoren. Het klopt dat hierdoor ook een aantal dieren die weldege-

lijk om medische redenen gecoupeerd werden niet meer aan wedstrijden e.d. kunnen 

deelnemen. 

 

Uw voorstel om de maatregel te beperken tot die rassen die voorheen gecoupeerd werden, 

zou juridisch echter problemen opleveren. In dat geval zou er immers een onderscheid ge-

maakt worden tussen eigenaars, afhankelijk van het ras van hun hond, zonder dat dit va-

nuit het standpunt van dierenwelzijn gerechtvaardigd kan worden. Een dergelijke 

ongelijke behandeling is in strijd met de Grondwet. Vandaar dat dit onderscheid niet gema-

akt werd in het decreet, en ook niet gemaakt kan worden. De keuze die gemaakt moest 

worden, was bijgevolg om de achterdeur wagenwijd open te laten staan, met alle gevolgen 

van dien, of ze te sluiten, met een beperkte negatieve impact. Het Vlaams Parlement heeft, 

op aangeven van minister Weyts, quasi unaniem voor de tweede optie gekozen. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

xxxxxx 

 

Raadgever Dierenwelzijn 

Kabinet Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Di-

erenwelzijn 
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Naar aanleiding van de nieuwe wet, die vorig jaar in voege is gegaan, “dat geen enkele 

gecoupeerde hond nog een wedstrijd mag meedoen”, hebben we als VVDH bestuur ge-

reageerd hierop.  

We vinden het niet kunnen dat honden die een jarenlange training achter de rug heb-

ben, plots geen wedstrijden meer mogen spelen.  

 

Hieronder het antwoord dat we hebben ontvangen: 
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De eerste Start to Jump zal doorgaan op 17 maart op KG Ter Lo (Schriekstraat 95a, 2223 Schriek) 

Vanaf nu tot aan de wedstrijd kan je elke dinsdagavond om 19u30 op KG Ter Lo komen oefenen 

voor deze Start to Jump!  









Mededelingen V.V.D.H. : 
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• Feedback van de vergadering van de KKUSH sectie 5  D (Disciplines in ontwikkeling), 

gehouden op 10 februari:  

• voor de V.V.D.H.  waren  Ina Frix  en Henk Willems  aanwezig.  

• 3 onderwerpen op de vergadering:  

• discipline treibball die nog in de kinderschoenen staat, 2 officie le be-

oordelaars kent en een 5 –tal wedstrijden zal hebben in 2019.  

•  discipline schapendrijven die de vorige jaren leek op gang te komen 

maar in 2019 geen enkele wedstrijd op de kalender heeft, hier wordt 

nog aan gewerkt. 

• treibball en schapendrijven zijn disciplines waar de V.V.D.H. momen-

teel geen plannen mee heeft. 

• discipline wandelingen: wij als V.V.D.H. leveren blijkbaar bijna alle 

(98% werd vernoemd) wandelaars voor de KKUSH discipline wande-

lingen, we waren dan ook de enigen die wandelmedailles mochten ont-

vangen voor onze leden. Deze zullen uitgereikt worden op het Week-

end van de Duitse herder. 

 

• Feedback van de vergadering van de KKUSH sectie 4 C  (Agility), gehouden op 10 fe-

bruari: 

• Voor de V.V.D.H. waren Guy Vermeerbergen en Henk Willems aanwezig 

• Een van de best bijgewoonde vergaderingen, met hallucinante cijfers (toch als 

je in het V.V.D.H. bestuur zit,) onder andere het cijfer van 27 000 deelnemers 

op de agility wedstrijden van 2018, gemiddeld 225 deelnemers per wedstrijd. 

 



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:   

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  
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