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V.V.D.H. Nieuwsbrief
De winterslaap is voorbij. Op de kringgroepen vinden de
jaarlijkse algemene ledenvergaderingen plaats, worden besturen bevestigd of verkozen en krijgen de leden een inzicht in
hoe het met de kringgroep gesteld was in 2018 en wat de plannen zijn voor 2019.
Ook op wedstrijdgebied schiet alles terug in gang: de wandelaars wandelen 2019 op gang met de allereerste V.V.D.H. activiteit: wandeling bij Kg. 49 De Duivelsberg.
De week nadien schieten ook de IGP-ers en tentoonstellers in aktie en op 9 februari ook
de BOP.
Hopelijk zien we veel deelnemers op de verschillende activiteiten, veel toeschouwers
maar het belangrijkste: heeft iedereen veel plezier aan het actief bezig zijn met zijn
Duitse herder!
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Kringgroepen gezocht
Zoals je al op verschillende media kon lezen is er een START TO JUMP sessie begonnen. Leden en niet-leden kunnen ondervinden of agility iets voor hen is. Bedoeling is
dat diegene die meedoen, 6 verschillende parcoursen lopen met hun hond. Op het
einde van de hele rit krijgen ze dan een mooi diploma hiervan.
Dit moet natuurlijk getraind worden. Is je kringgroep bereidt om een deel van hun
terrein ter beschikking te stellen hiervoor, laat het dan zo snel mogelijk weten aan de
commissie agility. Ze helpen je verder zodat jullie mensen die op de kringgroep aankomen kunnen helpen met hun trainingen.
Com.agility@vvdh.be
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Activiteiten
Voor meer informatie over de wedstrijden (keurmeesters, pakwerkers, spoorleggers,
inschrijvingen,…) verwijzen we je graag naar onze website.
www.vvdh.be
27/01/2019

Wandeldag

Kg. 49 De Duivelsberg

02/02/2019

IGP/IGP-V/BH-Wedstrijd

Kg. 14 Onze Trouwe Vriend

03/02/2019

Provinciaal kampioenschap IGP (Oost -Vlaanderen)
Kg. 22 Waasland

03/02/2019

Tentoonstelling

Kg. 60 Het Looi

09/02/2019

BOP

Kg. 19 Geel

10/02/2019

Provinciaal kampioenschap IGP (Antwerpen)
Kg. 50 Veerle

23/02/2019

UV Proef

24/02/2019

Provinciaal kampioenschap IGP (Limburg)
Kg. 52 De Moedige Herdershond

24/02/2019

Provinciaal kampioenschap IGP (West-Vlaanderen)
Kg. 08 Groeninghe

Kg. 57 Overpelt

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.
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Von Ginahof
Dhr. De Boever Giovanni
Kallestraat 30
9991 Adegem
Gsm. : 0476/31.19.30

Van de Ybajo hoeve
Mvr. Schalker Yvonne
Zenit 1
3225 VG Hellevoetsluis
Tel. : +31/181/32.29.73

Von der Daelenberghutte
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

2de fokkersdag te Meerhout
In december is er een fokkersdag gehouden te kringgroep Brugge. Er was beloofd er nog eentje
extra te houden voor de andere kant van het land.
Hiermee nodigen we u uit op de 2de fokkersdag waar de nieuwe fokreglementen gaan uitgelegd
worden. Elke fokker, toekomstige fokker of gewoon geïnteresseerden in het fokbeleid kunnen
aanwezig zijn.
Place to be:
Kringroep Meerhout: Berkenweg z/n, te Meerhout
Deze uitleg wordt gegeven op zaterdag 26 januari 2019 om 10h.
Dit is natuurlijk gratis zoals vorige keer, maar gelieve wel in te schrijven op
puppy@vvdh.be voor dinsdag 22 januari

Laatste fokkersdag!
—Schrijf je NU in—
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V.V.D.H. Jeugd…..gaan we er terug voor?

Een van de hoogtepunten van de vorige 3 edities van het Weekend van de Duitse herder waren de
demo's door de jeugdleden van de V.V.D.H. In 2018 waren ze met 12, van 2,5 tot 17 jaar.
Onze jeugleden zijn actief in verschillende takken van de hondensport, sommigen zijn net gestart,
anderen hebben al enkele jaren ervaring. We laten hen allen hun eigen sterke kanten demonstreren.
Ben je V.V.D.H. jeugdlid en wens je met je Duitse herder deel te nemen aan de demo van 2019,
neem dan contact op met Wendy Peeters via jeugd@vvdh.be
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We hebben je hulp nodig!!
Het kost geen moeite, enkel een beetje van je tijd.
De meeste van jullie hebben ondertussen al wel gemerkt dat de VVDH zeer actief is op facebook.
We maken ook steeds evenementen aan voor de komende manifestaties. Deze evenementen kunnen we promoten zodat mensen die de VVDH nog niet kennen dit ook kunnen zien.
Dit kost echter geld.
Een betere en goedkopere manier is wanneer leden van de VVDH dit delen onder hun
vrienden. Hierdoor kan je op een gratis manier zeer veel mensen bereiken op korte tijd.
Het is ook zeer eenvoudig om te doen.
Ga naar de VVDH –pagina op facebook en klik aan de linkerkant op evenementen. Zie gele
pijl.
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We hebben je hulp nodig!! (vervolg)
Het kost geen moeite, enkel een beetje van je tijd.

Maak je keuze in de lijst van evenementen.

Rechts onder de foto staat delen.
•Klik je op vrienden uitnodigen, dan kan je op een

makkelijke manier al je vrienden selecteren en
zo persoonlijk uitnodigen.
•Je kan natuurlijk ook het bericht delen op je tijd-

lijn. En op deze manier het bericht in de kijker
zetten bij al je eigen vrienden.

Help ons om op deze manier Het Weekend van de Duitse Herder en onze andere evenementen te promoten. Indien elk VVDH-lid dit 1 keer doet bereiken we een enorm aantal mensen.
Kost slechts 2-3 minuten tijd.

Dank bij voorbaat
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Brief aan minister Ben Weyts
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 gereageerd hierop.
We vinden het niet kunnen dat honden die een jarenlange training achter de rug hebben, plots geen wedstrijden meer mogen spelen.

Geachte,
Decreet houdende de wijziging van artikel 3 en artikel 19 van de wet van 14
augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren
Groot was onze verbazing toen we vernamen dat vanaf 23 maart 2018 het verboden
werd om deel te nemen aan wedstrijden indien de honden gecoupeerd zijn, zelfs
indien om medische redenen een operatie noodzakelijk was.
Als grootste rasvereniging van Belgie willen we daar graag op reageren.
Onze Duitse herders zijn in het verleden nooit gecoupeerd geweest. Wij hebben er
als Duitse herder-liefhebbers dus helemaal geen voordeel aan dat we bij onze honden wegens een trauma toch een deel van hun oren of staart moeten laten amputeren.
Door deze nieuwe wet kunnen we met een hond, die gedurende 3-4 jaar getraind
wordt om wedstrijden te spelen, plots niet meer deelnemen als deze een stukje van
zijn oren of staart verliest. Dit lijkt ons zeer onrechtvaardig.
We snappen dat deze wet er gekomen is om bepaalde rassen die in het verleden gecoupeerd werden wegens schoonheidsidealen te beschermen. De ingevoerde honden uit landen waar couperen nog toegestaan is, zijn oneerlijke concurrentie voor
de Belgische honden die niet gecoupeerd mochten worden. Dat couperen voor een
schoonheidsideaal ethisch niet kan, daar is iedereen het over eens.
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Brief aan Ben Weyts (vervolg)

Door deze wet te veralgemenen, namelijk voor alle wedstrijden en voor alle rassen,
benadeelt men echter een zeer grote groep van honden die aan andere sportactiviteiten meedoen. Wij reageren enkel in naam van onze Duitse herder-fans, maar ik
ben er zeker van dat ook andere rasverenigingen benadeeld worden. Een Border
Collie die al jaren agility doet en door een wonde een deel van zijn staart verliest,
kan na een operatie nog steeds perfect aan agility doen.
Onze Duitse herders die al jaren aan de top staan in de wereld van speuren, gehoorzaamheid en pakwerk, kunnen dit nog steeds even goed doen als ze een puntje van
hun oor verliezen. We hebben er geen enkel voordeel mee om dit te laten doen bij
onze honden zonder dat er een medische reden voor is. Met deze nieuwe wet zouden geleiders en eigenaars plots moeten stoppen met wedstrijd spelen en trainen,
ondanks dat hun honden nog gezond en wel zijn en plezier beleven in hun sport.
U verplicht nu mensen met een hond, die een amputatie heeft ondergaan, om wedstrijd te gaan spelen in het buitenland. Dit kan nooit ten goede komen aan de hondensportbeleving van Vlaanderen.
Graag willen we u vragen om deze wet aan te passen en te specifieren naar de enkele rassen waarbij het couperen in het verleden gedaan werd om een schoonheidsbeeld te benaderen.

Hopende op een positief antwoord,
Raad van bestuur VVDH, rasvereniging Duitse herders.
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V.V.D.H. Kampioenschap IGP
Een unieke locatie, speciale sfeer, speciaal terrein en uniek in de hondensport. Dit is
waar het V.V.D.H. Kampioenschap IGP plaats heeft tijdens het Weekend van de
Duitse herder op 20 & 21 april!
Uiteraard zijn er de deelnemers in de hoogste categorie, IGP 3 die deelnemen maar dit
jaar zullen we ook een kampioen IGP 1 en 2 hebben!
De deelnamevoorwaarden aan het kampioenschap zijn eenvoudig: in grote lijnen: je
moet een Duitse herder hebben en je moet er 1 V.V.D.H. IPO of IGP wedstrijd mee hebben gespeeld sedert het BK 2018 in Augustus.
Ook examens en provinciale kampioenschappen tellen hiervoor mee.
U kan uw hond dan uitbrengen op het V.V.DH. Kampioenschap in de klasse waarin hij
het brevet bezit.
Omdat het terrein wat speciaal is, bieden we ruime mogelijkheden om in te trainen, dus
daar hoeft niemand zich zorgen over te maken.

De 3 titels liggen te wachten, op wie durft en op wie de beste is tijdens het Weekend.
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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 kunnen 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 huisgenoot 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.

Indien u meer informatie wenst over deze lezing: weekend19@vvdh.be.
Wij geven de nieuwsbrieflezers als eersten de kans om hun zitje te reserveren, zodat ze
hier zeker kunnen bij zijn.
U kan reserveren via dit formulier
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Uw zaak, product, kennel, ….. in de kijker?
Het Weekend van de Duitse herder is ook de ideale gelegenheid om uw zaak, product, kennel ... in
de kijker te zetten.
We bieden u verschillende mogelijkheden: advertenties in de catalogus (die aan elke bezoeker
gratis aangeboden wordt), een verkoopstand , een productvoorstelling, …
Indien u meer informatie wenst over de mogelijkheden en de tarieven, gelieve contact op te nemen
via: weekend19@vvdh.be, we zullen met plezier uw vragen beantwoorden en een voorstel uitwerken!

20

Mededelingen V.V.D.H. :
•

Fokkers opgelet: u hebt allemaal een e-mail ontvangen in verband met de publicatie
van uw kennel in het ledenblad. Vergeet niet tijdig te reageren indien u interesse
hebt! Hebt u de e-mail gemist: u kan hem opvragen via nieuwsbrief@vvdh.be

Mededelingen Universal Sieger
Dear German Shepherd Friends
WUSV Universal Sieger 7th to 9th June 2019
On behalf of the GSD League of Great Britain, we are pleased to be sending you the
details of the 2019 Championship.

We look forward very much to welcoming competitors and visitors to the event
and we are working very hard to make this a great weekend. We hope that you
will take the chance to participate in the first World Championship in the UK and
that you may spend some extra time in our country. The venue for the Sieger is in
a beautiful part of England with many tourist attractions nearby.
Please do not hesitate to contact us at our event e-mail address
team@universalsieger2019.co.uk if you have any questions at all and we will do
our best to respond promptly.
All teams must be declared by 12th April, 2019 and the full detailed entries must
be received by 13th May, 2019. If you know that you are entering a team then
please do let us know as soon as you can as that will help us with our preparations.
You will know that there is a great deal of uncertainty surrounding the UK currently because of BREXIT and whilst this will not affect your visit directly, we have not been able to confirm if there will be any impact on travelling to the UK with
dogs. It is likely that nothing will change from the information on our website by
the time of the event as it is within the 9 month “transition period” HOWEVER, it
is possible that there may be a requirement for a positive rabies tire test to be recorded in the dog’s pet passport and so we are recommending that anyone who is
intending to bring a dog to the event has a titre test done as soon as possible –
preferably before the end of January, 2019.
With very best wishes from the UK,
Shirley Hutchinson and Eric Wight
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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:
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
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