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V.V.D.H. Nieuwsbrief 

In de loop der jaren werd het V.V.D.H. logo veel vergroot, 

verkleind, ... Tot op het punt waar niemand nog een versie 

bleek te hebben in hoge resolutie, die soms nodig is. 

 

Hierbij dus het licht gemoderniseerde logo van de Vlaamse 

vereniging voor Duitse herdershonden. 

 

U kan het nieuwe logo hier downloaden en alle kringgroe-

pen hebben een email gekregen met het vernieuwde logo. 

 

http://www.vvdh.be/nieuwsbrief/logovvdh.zip


Activiteiten 

 

25/08/18 IPO – BH    Kgr. 11 Zonhoven 

 

01/09/18  Pakwerkersdag   Kgr. 54 Rakerheide 

 

02/09/18 Wandeldag    Kg. 06 Neerpelt  

      

08/09/18 B.O.P. Wedstrijd   Kg. 49 De Duivelsberg 

       

08/09/18 IPO/IPO-V/BH-Wedstrijd  Kg. 03 Zemst  

     

09/09/18 IPO/IPO-V/BH/SpH-Wedstrijd Kg. 47 Vrolijke Hondenvrienden (V.H.V.) 

 

 

Meer informatie of adresgegevens nodig?  

    

http://www.vvdh.be/Kringgroepen 

 

Opgelet:  

de Houtlandtrofee , gepland op  30 September 2018, wordt vervangen door 

een show op de terreinen van KG ‘t Looi, Rijkevorsel. 
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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 Scents Haus  

Dhr. Van Oerle Marc  

Grotstraat 80 

2990 Wuustwezel  

Gsm. : 0477/51.71.29  

Van Zieta's Hof 

Dhr. Vanherck Ludo  

Tichelovenstraat 88 

3990 Peer 

Gsm. : 0489/25.52.95  

Von Santamar 

Dhr. Van Hout Marc  

Rommersheide C 3 

2960 Brecht 

Tel. : 03/633.04.17 

Gsm. : 0476/72.73.03  

Von Haus Trendy 

Dhr. Peeters Bart  

Varendonksesteenweg 102 

2230 Herselt 

Gsm. : 0499/24.55.95  

Van Esblokhof 

Dhr. Stuer Gerard  

Botermelkstraat 11A 

9120 Haasdonk 

Tel. : 03/485.72.67 

Gsm. : 0495/31.22.49  

Van Corsalabroek 

Dhr. Cauberghs Theophile  

Bosstraat 43 

3582 Koersel-Beringen 

Tel. : 011/42.10.62 

Gsm. : 0478/42.11.20  

  

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://facebook.com/VonScentsHaus/
http://www.vanzietashof.be/
http://www.vonsantamar.com/
http://www.duitseherderpup.be/
http://www.vancorsalabroek.be/
http://www.vvdh.be/Puppies
http://www.vvdh.be/Puppies




                 V.V.D.H. IPO/IGP selectieregels 

 

De nieuwe selectieregels voor het sportjaar 2018—2019 zijn vanaf maandag 20 augustus 

terug te vinden op de V.V.D.H. website. 

 

Er werd getracht alles zo uniform en duidelijk mogelijk neer te schrijven en het voor ie-

dereen wat toegankelijker te maken. 

 

De vroegere eerste selectiewedstrijd voor een WK- of interlandplaats (de CA-trofee) ver-

valt, wat meer ruimte schept in de kalender om de provinciale kampioenschappen te or-

ganiseren. 

 

Het V.V.D.H. kampioenschap wordt ook opengesteld voor IGP 1 & 2, we kunnen in 2019 

dus ook in deze klassen een V.V.D.H. kampioen bekomen. 

 

De andere veranderingen kan u rustig nalezen op de website. 

 

Voor vragen kan u terecht bij: africhting@vvdh.be 
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http://www.vvdh.be/Reglementen_CA
mailto:africhting@vvdh.be
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Show 30 september: KG 60, ‘t Looi Rijkevorsel 

 

 

Adres: Senator Coolsdreef 3a, 2310 Rijkevorsel 

  

Keurmeesters: Jochen Prall (Reuen)  en Norbert Scharschmidt  (Teven)  

 

Voor verdere informatie kan u contact opnemen met Guy Verheyen  

 

Geen telefonische meldingen! Enkel via online inschrijving! 

 

Aanvang van de keuringen 9u 

 

Sluiting van de inschrijvingen: 24 september 2018 
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mailto:guy.verheyen4@skynet.be
http://www.vvdh.be/kg60/Inschrijfformulier


                 Belgisch kampioenschap IPO  

Zaterdag 18 augustus kwamen 15 deelnemers aan de start van het BK Duitse herders, 14 

uit onze V.V.D.H. en 1 uit zustervereniging R.C.B.A.. 

Op zaterdag werd het onderdeel speuren afgewerkt, zondag volgden dan gehoorzaam-

heid en verdediging. 

Aalst had dit jaar  de eer dit kampioenschap te 

organiseren, en als je KG 38 zo een manifestatie 

geeft, weet je dat het tot in de puntjes verzorgd 

zal zijn. 

Door onze uitzonderljke zomer waren degelijke 

speurvelden zeer moeilijk te vinden in de we-

ken voor het kampioenschap, men heeft uitein-

delijk gekozen voor de minst slechte. Aan de 

andere kant is dit natuurlijk een kampioen-

schap waar een selectie voor een WK uit voor-

tvloeit, dus het mag moeilijk zijn. 

 

Luc Vanderhulst bracht het er zaterdag het best 

vanaf gevolgd door Peter Gerber en Michiel 

Hoste en Veronique Vleugels. Deze vertrokken dus in pole position op zondag. 

 

Zondag werd de strijd gestreden in het voetbalstadion van SK Denderhoutem. Na een 

proefhond stelde keurmeester Jonkers Nicholas Ochelen aan voor het eerst deel verdedi-

ging en David Vanderlinden voor het tweede deel. 

Reservepakwerker Tom Willems wist na de proef-

hond ook hoe de keurmeester de zaken wou, moest 

het nodig zijn om 1 van de 2 pakwerkers te 

vervangen. 
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       Belgisch kampioenschap IPO (vervolg) 

 

 

Als samenvatting van zondag kunnen we 

stellen dat het een zeer rare wedstrijd 

was. Naast de strenge pen van de keur-

meester gehoorzaamheid, vielen er ook 

enkele grote verrassingen . Een hond 

gekwetst, enkele honden DQ behaald, en-

kele foutjes tegen reglementen zorgden 

ervoor dat de kansen voor een volledige 

WK-ploeg steeds kleiner werden.  Het 

bleef tot de laatste moment spannend en 

beide loopse teven konden zich toch nog 

selecteren.  Hierdoor kregen we toch nog 

een mooie WK ploeg van 5 geselecteerden, samen met de wildcard van de US.  

 

 

De uitslag van het BK werd zo ineens ook de WK ploeg, de 5 eersten voldeden als enigen 

aan de selectieregels. 

 

Proficiat aan Luc Vermeir met 

de oververdiende titel van 

Belgisch kampioen! 

 

 

Dikke proficiat ook aan de ge-

selecteerden voor het WK 

2018: 

 

Luc Vermeir 

Luc Vanderhulst 

Veronique Vleugels 

Danny Wuyts 

Raf Bertels 

Ronny Vandenberghe  

 

Een volledig verslag van dit 

Belgisch kampioenschap zal u kunnen lezen in het ledenblad van oktober. 
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         Pakwerkersdag 1 september 2018 

Op zaterdag 1 september zijn we te gast bij KG Rakerheide voor de jaarlijkse pakwer-

kersdag. 

Op deze dag wordt de administratie van elke VVDH pakwerker nagekeken en worden 

hun wedstrijdboekjes in orde gebracht voor het nieuwe sportjaar. 

 

Tevens wordt hier de kans gegeven aan elke VVDH pakwerker om zich op te werken tot 

het Allround statuut, waardoor ze ook mogen aantreden op de grotere interne wedstrij-

den.  

 

De pakwerkersdag begint om 09u en loopt tot ongeveer 13u 

 

Hierna volgt een informatienamiddag over de nieuwe selectienormen van volgend jaar.  

Deze namiddag staat open voor iedereen. We maken van de gelegenheid gebruik om de 

nieuwe selectiereglementen voor te stellen en de vragen daarrond te beantwoorden. 

 

Iedereen welkom! 

 
KG Rakerheide 

Molenstraat 30 

3950 Kaulille  
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Mededelingen VVDH: 

 

De familie van François Smulders heeft ons laten weten dat Swa 
op 12 augustus is overleden. Swa en zijn Zender zijn bij de oudere 
VVDH leden zeker geen onbekende en Zender leeft ook nu nog 
verder in zijn vele nakomelingen in de VVDH. 

We bieden hierbij ons medeleven aan aan de familie en vrienden. 
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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: 

Hilde Lamers       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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