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VVDH nieuwsbrief
Universal Sieger 2018
Van 22 tot 24 juni 2018 richten we voor de 2de maal het wereldkampioenschap Universal Sieger in, in opdracht van de WUSV (Welt-Union der Vereine fur Deutsche Schaferhunde).
De V.V.D.H. werd opgericht in 1933 en bestaat dit jaar dus 85 jaar.
Tijdens deze 3-daagse zullen 59 deelnemers uit 16 landen strijden voor de titel van Wereldkampioen Universal Sieger, een combinatie van een exterieurkeuring en 3 werkproeven: speuren,
gehoorzaamheid en verdediging.
Er zijn 3 titels te verdienen: de beste reu, beste teef en een landenklassement.

Plaats van het gebeuren is het gezellige Warande stadion te Diest, centraal gelegen in Belgie en
vlak naast het recreatiedomein Halve Maan.
De disciplines show, gehoorzaamheid en verdediging worden afgewerkt in dit stadion, de discipline speuren wordt op enkele kilometers van het stadion gehouden.
In het stadion verzorgen we uiteraard ook de innerlijk mens en zullen verschillende standhouders de nieuwste trends en benodigdheden voor u en uw hond aanprijzen.
We hopen u talrijk te mogen begroeten tijdens een of meerdere dagen.

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

22-24/06/18

Universal Sieger WK te Diest. Gratis toegang op vertoon van uw
lidkaart!

23/06/18

Tijdens de Universal Sieger te Diest:
BOP wedstrijd
Beoordelingsdag, keurmeester Roland Dierendonck
WK feestavond in de Lakenhalle: gratis toegang voor iedereen!

24/06/18

Tijdens de Univarsal Sieger te Diest:
VVDH wandeling doorheen Webbekoms Broek: gratis deelname!

30/06/18

IPO Wedstrijd

Kg. 60 Het Looi

30/06/18

Wandeldag

Kg. 03 Zemst

07/07/18

Aankeuring West-Vlaanderen

Kg. 07 Houtland

07/07/18

Voorstelling IGP

Kg. 51 Grimbergen

07/07/18

B.O.P. Wedstrijd

Kg. 46 Hond en Geleider

08/07/18

Wandeldag

Kg. 40 Riemst

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.

Vom Giliannes
Mvr. Gilis Ria
Katersberg 53
2440 Geel
Gsm. : 0479/93.77.25
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Vom Cornelienhof
Mvr. Beindorff Claudine
Doornikserijksweg 300
8510 Kooigem
Tel. : 056/494110
Gsm. : 0499/777431

VVDH wandeling zondag 24 juni 2018
Vertrek: Warandestadion Diest

Gratis deelname voor iedereen !
Op zondag 24 juni organiseren we een wandeling, meetellend voor de wandelkaart, in het
Webbekoms Broek te Diest.
Gratis deelname voor iedereen!
Vertrek aan het Warandestadion te Diest (Omer Vanaudenhovenlaan 3290 Diest) tussen 9u en
11u.
Dit is een zeer mooie wandeling in de natuur, bijgevoegd alvast enkele sfeerbeelden.

Feestavond, zaterdag 23 juni

Gratis toegang voor iedereen !
Op zaterdag 23 juni gaat de, voor een WK traditionele, begroetingsavond door in de
Lakenhalle te Diest (Scholenstraat 5, 3290 Diest).

Deze feestavond is vrij toegankelijk voor iedereen, VVDH lid of niet. Wil je eens
goed uit de bol gaan met vrienden en kennissen, kom dan gerust langs.
Je kan ook langs het buffet passeren, met een waaier van internationale gerechten.
Tickets voor het eten, 25 euro, zijn te koop in het stadion vanaf woensdag 20 juni of op
voorhand te reserveren via us18@vvdh.be en af te halen op het secretariaat in het stadion.
We starten met het buffet om 18u, later op de avond neemt covergroep Morenko het over
van de DJ en zullen ze de zaal in vuur en vlam zetten met een mix van hits uit de jaren 7080-90!

Beoordelingsdag zaterdag 23 juni 2018
Warandestadion Diest

Gratis deelname voor iedereen !
U kan met uw Duitse Herder langskomen om hem te laten beoordelen op zaterdag 23 juni
tussen 10u en 15u
De beoordelingsdagen, ook "jonge hondendagen" genoemd, worden ingericht om de
eigenaars een inzicht te geven in de overeenstemming van hun Duitse Herder met regels
van de rasstandaard.
In een gemoedelijke, ontspannen sfeer beoordeelt een raskeurmeester de voorgestelde
honden.
Iedere liefhebber kan hier zijn Duitse Herdershond ter beoordeling voorbrengen. Er zijn
geen voorafgaande verplichtingen en de eigenaar hoeft geen lid te zijn van de rasvereniging.
Zowel bouw als karakter worden op een B.O.-dag uitvoerig beschreven, met vermelding
van alle goede en minder goede kwaliteiten.
Voor iedere hond wordt een schriftelijk verslag afgeleverd.
De beoordelingsdag kadert in de promotie van de Duitse Herdershond en ook de
rasvereniging.
Deelname is gratis en u hoeft hiervoor niet in te schrijven, de beoordeling gebeurt gewoon
in volgorde van toekomen.
Wenst u een gebitcontrole van uw hond en bevestiging hiervan in het gele VVDH werkboekje dan is dit ook mogelijk tijdens deze beoordelingsdag.
Keurmeester Roland Dierendonck

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

Winnaars 2013
Johnny Degens en Ipo van de Biezenhoeve: beste reu
Dirk Leemans met Gucci du Triangle Magique: beste teef

Kringgroepleven: Examendag Kringgroep Kaulille
Zaterdag 9 juni 2018: examen dag/wedstrijd bij Kringgroep 54 Rakerheide.
Keurmeester van dienst Erik Bauwens kreeg een mooi pallet aangeboden.
12 inschrijvingen waaronder 3 X BH, 1 IPO-I, 1 IPO-II, 3 IPO-III, 1 X IPO-I (A), 1 X IPO
-II (A) en 2 X IPO-III (A).
Alle honden hadden geen problemen met de speurvelden: gras van ideale lengte,
doch met de aanhoudende droogte was de ondergrond keihard en kurkdroog.
Van eigen bodem waren Breugelmans Melissa en Geelen Frank ingeschreven voor
hun allereerste examen! Samen met de geroutineerde Ina Frix kwam dit trio noch op
het terrein noch op het weggedeelte in de problemen. Glansrijk slaagden ze voor de
BH test ! (Op naar IPO-I !!!)

Philip Michielsen en Guy Devriendt hadden hun doel op het Belgisch Kampioenschap
gezet en kwamen naar Kaulille om hun derde wedstrijd te verzegelen.
Na het pakwerk dat verzorgd werd door Tom Willems, konden beide heren dan ook
opgelucht ademhalen. 278 p voor Philip en 277p voor Guy werden in de werkboekjes genoteerd!
De dikste vis (ook van eigen bodem) was echter voor Jeroen Vrinssen met Ocan vd.
Daelenberghutte. Geslaagd voor IPO II met 285p.
Zeker een geslaagde examendag voor iedere deelnemer!
Een volledig verslag van deze wedstrijd leest u in het volgende ledenblad.

Ben Hamers

Redactie:
Ben jij ook blij met de nieuwsbrief en het vernieuwde ledenblad?
Of ben je van oordeel dat er nog veel kan verbeteren?
Of denk je, wij hebben ook wel wat te vertellen?

Denk jij dat jij de mooiste Duitse herder ter wereld in je bezit
hebt?
Stuur dan snel een geweldige foto. Wie weet staat hij wel op de volgende cover!

Kortom, laat die mailbox van de redactie (redactie@vvdh.be) uitpuilen met
feedback, informatie, interessante content, foto’s of een helpende hand.
Tot snel!
Chantal Sneijkers
Verantwoordelijke Communicatie
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Mededelingen:
- Uitslagen van alle V.V.D.H. Wedstrijden en evenementen kan u steeds terugvinden op onze website op de resultatenpagina.

- Bericht aan de fokkers: op 10 april hebt u allemaal een e-mail gehad in verband
met de fokkersadvertenties in het ledenblad. In deze mei editie zijn alle fokkers
nog opgenomen, vanaf de volgende editie worden enkel de fokkers opgenomen
die betaald hebben. Bij vragen kan u terecht bij de commissie PR:
com.pr@vvdh.be

- Hebben jullie nog toffe foto’s genomen van jullie honden…..stuur ze door naar
ons. Hiermee kunnen we onze nieuwsbrief opfleuren. redactie@vvdh.be
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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
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