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V.V.D.H. Nieuwsbrief 

 

Nog enkele dagen en we zitten weer in december!! 

 

We zijn druk in de weer om opnieuw een mooie kalender voor 2019 te maken. En 

dus…...hoor je ons al afkomen natuurlijk.  

 

We zijn op zoek naar mooie sfeervolle foto’s voor elke maand. De kwaliteit moet natuur-

lijk goed zijn, maar ook het thema van de foto zelf is belangrijk. 

 

Heb je een leuke foto van je Duitse herder in de sneeuw, in de herfstbladeren, in de volle 

zon, of met een zonnebril op, op wintervakantie… Stuur ze ons zeker door.  We kiezen er 

de leukste uit voor de kalender 2019. 

 

Stuur je foto’s door naar: redactie@vvdh.be 

mailto:redactie@vvdh.be?subject=foto's%20kalender%202019


Activiteiten 

 

24/11/2018  B.O.P. Wedstrijd   Kg. 19 Geel   

     

24/11/2018  IPO/IPO-V/BH/SpH-Wedstrijd Kg. 57 Overpelt    

   

25/11/2018  IPO/IPO-V/BH/SpH-Wedstrijd Kg. 08 Groeninghe    

   

25/11/2018  IPO/IPO-V/BH/SpH-Wedstrijd Kg. 22 Waasland   

        

02/12/2018  IPO/IPO-V/BH-Wedstrijd  Kg. 49 De Duivelsberg  

     

02/12/2018  IPO/IPO-V/BH/SpH-Wedstrijd Kg. 50 Veerle  

 

08/12/2018  BOP Wedstrijd   Kg. 50 Veerle    

    

08/12/2018  IPO/IPO-V/BH/SpH-Wedstrijd Kg. 05 Brugge (Sint-Kruis)  

     

09/12/2018  Wandeldag    Kg. 47 Vrolijke Hondenvrienden   

     

16/12/2018  IPO/IPO-V/BH-Wedstrijd  Kg. 52 De Moedige Herdershond

       

16/12/2018  IPO/IPO-V/BH/SpH-Wedstrijd Kg. 38 Land van Aalst en Dender

       

16/12/2018  V.V.D.H. Speurkampioenschap Hoofdbestuur    

 

 

Opgelet:  De V.V.D.H. wandeling op 25 november bij KG Hasselt gaat niet door! 

     

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 der Ghemazwinger 

Dhr. Ghekiere Maarten  

Edewallestraat 46 

8610 Handzame 

Gsm. : 0473/22.06.28  

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 de Smisberg 

Dhr. Mens Alex  

Vieulle Chera 24 

4920 Aywaille 

Gsm. : 0475/64.93.71  

Von Saigo 

Mvr. Van Eijnde Sarina  

In De Bus 23 

3945 Oostham 

Gsm. : 0473/97.75.38  

 

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. 

http://www.ghemazwinger.tk/
http://www.duitseherderpup.be/
http://www.vonsaigo.eu/
http://www.vvdh.be/Puppies
http://www.vvdh.be/Puppies


28ste interland VVDH - VDH 

 

Zondagmorgen 18 november, het was nog donker en mistig maar vanaf 6h ’s morgens druppelden de eerste 

medewerkers van kgr. Veerle binnen. Om 6.30h werden de eerste deelnemers immers verwacht in de voet-

balkantine van FC Zammel. 

 

10 deelnemers uit Belgie  en 10 deelnemers uit Nederland traden aan om uit te maken welk land deze 28ste 

uitgave op zijn naam zou schrijven. En wie de opvolger zou worden van de individuele winnaar 2017, 

Jurgen Wolfs. 

 

Na een deugddoend ontbijt, lottrekking en een demonstratie van de proefhond kon er naar de speurvelden 

vertrokken worden en in het stadion werd aan het onderdeel gehoorzaamheid begonnen. 

Zammel is een mooie locatie voor dit soort westrijden, ze beschikken over 2 terreinen aan beide zijden van 

de kantine, dus er moet niet omgebouwd worden voor gehoorzaamheid en verdediging en de toeschouwers 

kunnen eventueel alles volgen vanuit de kantine. 

 

De hele dag ging het redelijk gelijk op. Een paar prachtige appeloefeningen gezien van Nederlandse 

deelnemers, dan weer van enkele Belgen. Idem bij pakwerk. Zowel Belgen als Nederlanders hadden soms 

pech in het pakwerk, soms lieten ze heel mooi zien hoe het moest. En dit allemaal in een super vriendschap-

pelijke sfeer.  

 

Zelfs het uiteindelijke klassement werd mooi verdeeld over beide rasverenigingen. De individuele winnaar 

kwam uit de VVDH met Tommy Carrieri. De VDH ging lopen met het landenklassement. Vriendschappelijke 

hondensport ten top, dat is de Interland!!!  
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De laatste van Guus. 

 

Naast de winst van de Nederlandse ploeg met alle festiviteiten van dien, werd de Interland toch 
ook wel een emotioneel moment in de geschiedenis van onze vereniging. 
Want na 18 jaar stopte Guus Kersemakers met zijn activiteiten als fotograaf van onze grote eve-
nementen. Liefst 18 jaar lang doorstond hij weer en wind om iedereen van unieke wedstrijdfoto’s 
te voorzien. Bovendien was niets hem te veel wanneer hem dat gevraagd werd: een mooi portret, 
een unieke coverfoto enz… 
Guus vertelde uitgebreid aan onze redactie over zijn unieke band met de VVDH. Dat interview 
krijg je te lezen in het eerstkomende ledenblad. 
Intussen dankt het Hoofdbestuur en alle leden Guus e n zijn vrouw Sonja voor hun tomeloze inzet.  
Geniet van de vrije tijd die er aan komt! 
  
De redactie 
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De laatste van Guus. (vervolg) 
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V.V.D.H. Speurkampioenschap 2018! 

Het speurkampioenschap is traditioneel het laatste kampioenschap van het kalenderjaar. 
Dit jaar was KG Veerle opnieuw kandidaat om dit in te richten. 

Ze vonden nog een plaatsje op 16 december op hun drukke agenda die ze reeds hadden 
met een IPO en BOP wedstrijd in december. 

Om te kunnen deelnemen aan dit kampioenschap moet u de volgende wedstrijden heb-

ben gespeeld: 

• Voor klasse 1 en 2: minstens 1 wedstrijd in een VVDH kringgroep hebben gespeeld 
met een resultaat van minimum 70 punten in afdeling A (IGP of gelijkwaardige pro-
gramma) sedert het vorige Speurkampioenschap 

 
• Voor klasse 3: minstens 2 wedstrijden in een VVDH kringgroep hebben gespeeld 

met een resultaat van minimum 70 punten in afdeling A (IGP of gelijkwaardig pro-
gramma) of minimum 70 punten in het speurhondenprogramma sedert het vorige 
Speurkampioenschap. 

 
• Indien de hond het certificaat speurhond bezit, moet hij aantreden in klasse 3. 
 
Het volledige reglement kan u op de VVDH website vinden. 
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V.V.D.H. Speurkampioenschap 2018! 
16 december 2018 

KG Veerle 
 

http://www.vvdh.be/html/paginas/page.php?pg=313




Wandelkaarten 2018 

De VVDH wandelaars kunnen hun  beide wandelkaarten 2018 op de resterende wan-

deldagen inleveren bij de Verantwoordelijke Wandelsport. 

Wanneer men op deze resterende wandeldagen niet aanwezig kan zijn of bij een mo-

gelijke 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 vol-

gend emailadres: 

  

wandeldagen@vvdh.be 

  

met vermelding van naam, adres en lidnummer. 

Of  Gsm: 0479646159 

Of op bovenstaand adres.                      
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mailto:wandeldagen@vvdh.be


Proficiat Etienne & Dirk! 

3-4 november was er de selectie voor het WK FCI FH, of beter gekend als het WK 

speurhond. De VVDH is supertrots op beide leden, die de eerste plaats innamen, 

Dirk Leemans en Etienne Van Holt. Beide mogen volgende jaar van 10 tot 14 april 

2019 hun kunnen tonen op het WK te Tsjechie . Hun avonturen kan je volgend jaar 

hier volgen: https://ipo-fh2019-en.webnode.cz/  
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https://ipo-fh2019-en.webnode.cz/?fbclid=IwAR3mkt6v6F0otURzSwMEh3maP9AXqfIpCU-bz67jzM3VnEo-PtGPDd2V8cE


4de Weekend van de Duitse herder 

Tijdens het Paasweekend 2019 organiseren we het 4de Weekend van de Duitse 

herder. De voorbereidingen hiervoor zijn reeds begonnen. De locatie is dezelfde 

van de vorige jaren: we zijn opnieuw te gast te Bonheiden. 

 

Heb je een geniaal idee voor deze 4de editie, zie je bepaalde onderdelen van het 

Weekend graag terugkomen, zie je andere liever verdwijnen, ...? Laat het ons we-

ten. 

 

Wil je samen met een groep vrienden, een kringgroep, ... de verantwoordelijkheid 

nemen voor een bepaald deel van het Weekend, we kijken uit naar de voorstellen! 

 

Je kan ons bereiken op weekend19@vvdh.be 
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mailto:weekend19@vvdh.be
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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 aankeuring kan u in 2019 hier terecht: 

 

09/03/2019 Kg. 21 Ter Lo  

 

04/05/2019 Kg. 08 Groeninghe  

 

06/07/2019 Kg. 60 Het Looi  

 

14/09/2019 Kg. 26 Hauweycken  

 

26/10/2019 Kg. 41 Rillaar  

 

Voor andere disciplines kan u de lijst vinden op de website 
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http://www.vvdh.be/Kalender
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Mededelingen V.V.D.H. : 

• U vindt de laatste versie van het IGP 2019 via deze link. 

 

• Met de veranderingen van het IPO programma naar het IGP programma, gaan er ook 

een aantal praktische zaken veranderen.   

Namelijk de keurformulieren of puntenbladen waarop de keurmeesters hun punten 

schrijven tijdens een wedstrijd.  

In 2019 gaan de puntenbladen online te vinden zijn en kunnen gratis afgedrukt wor-

den. Het is dus niet meer nodig om deze te bestellen bij economaat. In de toekomst 

gaat het zelfs mogelijk zijn om via het MYKKUSH programma de puntenbladen per 

deelnemer af te printen.  

De doordrukformulieren die na een wedstrijd moeten ingevuld worden blijven het-

zelfde. Deze blijven beschikbaar via economaat.  
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http://bit.ly/igp2019


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  
U kan onze privacy verklaring nalezen op www.vvdh.be/Privacy 17 
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