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Zaterdag 17 maart was een belangrijke dag voor de V.V.D.H., de 

hoofdbestuursleden hebben hebben hun taken overgedragen 

aan een groep nieuwe mensen. Bij deze wil ik het vorige hoofd-

bestuur, waarvan sommigen 20 jaar lang hun tijd hebben ge-

wijd aan onze vereniging, hartelijk danken.  We zijn zeker dat ze 

ons zullen begeleiden naar een vlotte doorstart. 

 

Tevens bedanken we de talrijk aanwezige kringgroepen voor 

hun steun en getoonde interesse. Vooral zij die een serieuze af-

stand moesten afleggen. Het geeft het volledige team, dat met 

een grote meerderheid werd verkozen, een boost om er iets 

moois van te maken.  De samenstelling van de nieuwe ploeg kan 

u vinden op de voorlaatste pagina van deze nieuwsbrief.  

 

De V.V.D.H is er vo o r en door de leden, de liefhebbers van de 

Duitse herdershond. Wij, als hoofdbestuur, zijn er om onze le-

den en kringgroepen te helpen in het uitoefenen van hun hobby, 

het uitbouwen van de hondensport en de ondersteuning bij ac-

tiviteiten.  

 

Ons eerste wapenfeit is deze nieuwe nieuwsbrief die u elke 1ste 

en 3de zondag van de maand zal ontvangen. Hiermee proberen 

we kort op de bal te spelen om u het meest recente nieuws te 

melden.  

Verder willen we ons nu concentreren op de eerste 3 grote eve-

nementen: het 3de Weekend van de Duitse herder van 21 & 

22 april te Bonheiden, het WK Universal Sieger te Diest van 

22 tot 24 juni en de Belgische Siegershow op 18 juli. 

 

Het vorige hoofdbestuur, onder leiding van Jef, zorgde voor  een 

goede structuur, een goede werking en is financieel een gezond 

verhaal. Er is voor ons dus geen reden om onmiddellijk veran-

deringen door te voeren. Naarmate we beter ingewerkt zijn zul-

len we uiteraard hier en daar onze stempel drukken.  

 

Johan Van Looy   -  Voorzitter V.V.D.H. 
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U kan uw eigen Duitse herder gratis laten beoordelen door een raskeurmeester op za-

terdag, tevens krijgt u enkele nuttige tips naar de toekomst toe. 

 

Iedereen kan aan de wandeling meedoen op beide dagen. Er zijn 2 mooie wandelingen 

uitgestippeld in de bossen en natuur van Bonheiden en omstreken.  

 

En iedereen kan ook meedoen aan de snelste hond! Denk je dat je Duitse herder zeer snel 

is, schrijf je in, laat iemand je hond vasthouden en ga zelf aan de overkant van het terrein 

staan met zijn lievelingsbal, mouw of speelgoedje. Wij meten de tijd! 

 

 

Het FEEL GOOD element van 2017 is ook weer van de partij:  

———  De Snelste Duitse herder  ——— 
 

 

   Weekend van de Duitse herder 
21 & 22 April 2018  

3de Weekend van de Duitse herder 

 

Reeds voor de 3de maal zijn we te gast op mane ge C&M te 

Bonheiden met het Weekend van de Duitse herder. 

We tonen de Duitse herder in al zijn facetten, verschillende 

V.V.D.H. kampioenschappen hebben plaats en uiteraard heb-

ben we ook animatie voor jong en oud. U kan ook zelf aan 

bepaalde aktiviteiten deelnemen met uw eigen Duitse herder. 

 

 

Alle informatie kan u vinden op de website van het Weekend. 

 

weekendvandeduitseherder.vvdh.be 
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http://weekendvandeduitseherder.vvdh.be/




Op 1/1/2019 wordt IPO IGP, wat is er nieuw? 

 

Vrijdag 20 april 2018 

Toelichting nieuw IPO reglement 2019 
 

Wilt u weten wat er zo allemaal verandert?  

Kom dan naar de info sessie op  

vrijdag 20 april , 19 u. te Bonheiden  

          (Weynesbaan tegenover Nr.60, 2820 Bonheiden). 

IPO wordt IGP 
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Dhr. Jansen, voorzitter commissie gebruikshonden FCI, legt u graag het officie le FCI regle-

ment uit.  Mevr. Segers zal de Belgische nuances aan het programma uitleggen. 

 

Ingericht door de Vlaamse Vereniging voor Duitse herdershonden, maar uiteraard  voor 

elke hondenliefhebber toegankelijk. 

 

Indien u meer informatie wenst:  com.pr@vvdh.be 

 

We hebben nog een infosessie op 26/5 in Waregem en 7/7 in Grimbergen. 





Activiteiten 

24/03/18 IPO Wedstrijd   Kg. 60 Het Looi  

 

25/03/18 CA-Trofee   Kg. 02 Duitse Herders  

 

25/03/18 IPO Wedstrijd   Kg. 40 Riemst     

  

31/03/18 IPO Wedstrijd   Kg. 19 Geel 

 

31/03/18 IPO Wedstrijd   Kg. 42 Noordzee   

 

02/04/18 IPO Wedstrijd   Kg. 06 Neerpelt   

   

07/04/18 IPO Wedstrijd   Kg. 38 Land van Aalst en Dender 

 

07/04/18  U.V. - Proef    Kg. 19 Geel  

 

08/04/18  IPO Wedstrijd   Kg. 30 Turnhout  

 

08/04/18 IPO Wedstrijd   Kg. 52 De Moedige Herdershond  

 

08/04/18 IPO Wedstrijd   Kg. 02 Duitse Herders  

 

08/04/18 Deelname Spike Memorial wandeling te Lommel 

 

Klik voor de gegevens van de V.V.D.H. Clubs/Kringgroepen  
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Voor meer informatie over de wed-

strijden (Keurmeesters, pakwerkers, 

spoorleggers, inschrijvingen,…) verwij-

zen we u 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 Ratsenheim  

Dhr. Onbelet Carl  

Waterbroek 2 

3980 Tessenderlo 

Gsm. : 0499/56.79.36  

Van Esblokhof  

Dhr. Stuer Gerard  

Botermelkstraat 11A 

9120 Haasdonk 

Tel. : 03/485.72.67 

Gsm. : 0495/31.22.49  

 

Vom Haus Acker 

Dhr. Van Acker Christophe  

Bruggestraat 216 

8730 Oedelem 

Gsm. : 0486/13.60.40  

Van Osila's Hof 

Dhr. Wolfs Jurgen  

Liniestraat 29 

9190 Stekene 

Gsm. : 0496/81.45.87  

Onderstaande kennels hebben momenteel pups. Beschikbaar. 

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

pagina van de VVDH. 

http://www.ratsenheim.be/
http://www.duitseherderpup.be/
http://www.duitseherdersvomhausacker.be/
http://www.vanosilashof.be/
http://www.vvdh.be/Puppies
http://www.vvdh.be/Puppies


Certificaat ‘conformiteit aan de rasstandaard’ 

 
Laat tijdens de Dijletrofee je certificaat ‘Conformiteit aan de rasstandaard van de KMSH’ in-

vullen.  

Ga naar de login pagina van de KMSH website en druk dit certificaat af. Vul al je gegevens in 

en geef het certificaat af aan de ringmeester voordat je klasse begint.  

De keurmeester ondertekent het certificaat indien je hond minstens een Goed behaalt. 

Laat op het secretariaat ook een stempel van de show zetten.  Zo bent u in orde om te fok-

ken voor de KMSH.  

 

Je hond moet minstens 9 maanden zijn om dit certificaat te behalen. 

 

Indien je het formulier niet vindt, stuur dan even een mail naar secretaris@vvdh.be. Wij 

sturen je het certificaat dan zo snel mogelijk door.  
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Oproep aan de fokkers 

Tijdens het Weekend van de Duitse herder van 21 en 22 april willen we jullie 

in de kijker zetten.  

 

In de V.V.D.H.-stand komt er een map te liggen met al jullie gegevens. De voor-

bije 2 jaar hebben we gemerkt dat er zeer veel mensen komen vragen waar ze 

een goede Duitse herder kunnen kopen. 

 

Om de pagina’s in deze map wat persoonlijker te maken hadden we graag wat 

informatie van jullie gekregen. 

 

1)Kan je mij nog eens opnieuw je adresgegevens en contactgegevens 

doorzenden zodat we   zeker zijn dat ze juist zijn. 

 

2) Kan je ook een tekstje schrijven (hoeft maar een paar zinnen te zijn) dat 

erbij mag staan.  

• Momenteel pups uit volgende combinatie… 

• In het najaar verwachten we een nestje uit…. 

• Regelmatig pups uit goede bloedlijnen 

 

3) Stuur ons een mooie foto, die verband houdt met je kennel. 

 

Gelieve alles te bezorgen aan secretaris@vvdh.be 





11 

Voorbereiding Universal Sieger 

 

Op 2 en 3 maart kregen we bezoek van de hoofdkeurmeester op het Uni-

versal Sieger WK later op het jaar te Diest. 

 

Op vrijdag 2 maart werd er vergaderd over de vorderingen in de organisatie, de 

administratie en werden er verdere afspraken gemaakt. 

Zaterdag was er een trainingssessie gepland met de 4 helpers, die op het WK 

zullen aantreden. Op de ondergesneeuwde terreinen van Kgr. Heusden zette de 

4 pakwerkers hun beste beentje voor.  

Een volledig verslag van deze dag kan u lezen in het volgende maandblad. 
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De Spike memorial walk 
 

Op 8 april organiseert het BKFD (Belgisch 

Kankerfonds voor Dieren) zijn wandeling voor 

de 7de maal.  

 

De VVDH ondersteunt deze mooie actie. Alle 

leden kunnen er GRATIS gaan wandelen. De 

VVDH betaalt de wandeling aan het BKFD van al 

onze leden.  

 

Deze wandeling telt ook mee voor de wandel-

kaarten. 

 

Dit jaar wandelen ze in en rondom: 

 

——— de mooie Lommelse Sahara  ——— 

 

Keuze uit wandelingen van 4-6-8 of 10km. Wan-

deling van 3km mogelijk met kinderwagens en 

rolstoelen. 

 

Start: Chiroheem meisjes, Nieuwe kopen 10, 

Lommel. Doorlopend tussen 9h en 15h. 

Parking: De Soeverein 
 

 



 

Vonden jullie deze eerste nieuwsbrief leuk?  

 

Jullie kunnen zelf meewerken aan de inhoud van de volgende nieuwsbrieven.   

 

• Hebben jullie op de club een manifestatie gehad, maak er een leuk verslagje van en 

stuur het ons door (eventueel samen met enkele foto’s). 

• Ben je ergens met je trouwe viervoeter gaan wandelen waar het echt heel mooi was, 

laat het ons weten, zodat andere leden ook deze mooie plek kunnen ontdekken. 

• Heb je zelf een eigen hobby met je hond ontdekt, schrijf een artikel hierover en we zet-

ten het in e e n van onze volgende brieven. Enkele voorbeelden: geocaching met je 

hond, je hebt agility ontdekt, je doet misschien aan schapendrijven, je maakt leuke 

halsbanden zelf….. 

• Ben je ergens gaan kijken naar een manifestatie dat iets met honden te maken had. 

Land– en tuinbouwdagen, dag van de hond, paardenshow waar ook honden welkom 

waren, open parkdagen.  Laat ons weten wat je ervan vond en of het een aanrader was. 

• Gebeurt er binnenkort iets in jullie gemeente, dat interessant is voor ons?  

 

Samen kunnen we van deze nieuwsbrieven , een leuk informatief medium maken, waar al 

onze leden  wat aan hebben. Maar dan hebben we hulp nodig van jullie. Een klein tekstje 

is meer dan voldoende, veel schrijfwerk moet je er niet aanbesteden.  

 

Zoals jullie zien staat deze brief ook vol met mooie foto’s. Stuur ons uw foto’s door en 

misschien zie je je eigen hond binnenkort verschijnen in deze nieuwsbrief. 

 

 

Heb je foto’s of artikels voor een volgende nieuwsbrief of voor het ledenblad, je kan 

ze ons bezorgen via com.pr@vvdh.be 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Oproep naar inhoud 



 

Voorzitter:           Secretaris:  Penningmeester: 

Johan Van Looy              Ina Frix   Henk Willems 

voorzitter@vvdh.be          secretaris@vvdh.be    penningmeester@vvdh.be 

 

 

Verantwoordelijke africhting: 

Diana Segers  

 

Verantwoordelijke communicatie : 

Chantal Sneijkers   

 

Verantwoordelijke tentoonstellingen: 

Johan Van Looy / Ina Frix / Henk Willems   -  ad interim 

 

Verantwoordelijke aankeuringen: 

Frank Verbeke  

 

Verantwoordelijke pups /fokkers: 

Philip Michielsen  

 

Verantwoordelijke BOP: 

Rudi Mostien   

 

Verantwoordelijke wandelingen: 

Frans Van Dingenen  

 

Verantwoordelijke jeugd: 

Wendy Peeters  

 

Verantwoordelijke Agility: 

Guy Vermeerbergen  

 

Verantwoordelijke nieuwsbrief en website: 

Com.pr@vvdh.be 

 
 
 
Vlaamse Vereniging voor Duitse Herdershonden 
 
Maatschappelijke zetel: Onze-Lieve-Vrouwstraat 61,3570 Alken 
Ondernemingsnummer / BTW-nummer: 0414.007.777  
 

Uw bestuursploeg 




