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Ondertussen is het eerste ledenblad van onze nieuwe hoofre-

dacteur ook klaar en ligt dit al in uw bus of mag u het toch zeer 

binnenkort verwachten.   

 

Dit was het laatste maandblad zoals u het gwoon was. Vanaf nu 

verschijnt het ledenblad elke 3 maanden, juli, oktober, januari 

en april. 

Als aanvulling op het ledenblad brengen we 2 maal per maand 

deze nieuwsbrief. 

Het zal ons toelaten om in het ledenblad dieper op de 

onderwerpen in te gaan. Voor het snellere nieuws hebben we 

facebook, onze website en de nieuwsbrief. 

 

Je bent van harte welkom om mee te werken aan al onze com-

municatiekanalen: heb je kort nieuws, foto’s, een langer artikel: 

bezorg het ons via redactie@vvdh.be . 

 

Na het Weekend van de Duitse herder in april komt het vol-

gende grote evenement er aan met rasse schreden: het WUSV 

Universal Sieger wereldkampioenschap te Diest. Hier mogen 

we aan het oog van de wereld tonen wat wij als V.V.D.H. organi-

satorisch kunnen, we hopen op uw steun te mogen rekenen bij 

de organisatie, u kan zich opgeven als medewerker via 

us18@vvdh.be, maar kom zeker ook eens langs als bezoeker! 

 

Vanwege de redacties van het ledenblad en de nieuwsbrief.  
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Activiteiten 

     

26/05/18  C-wedstrijd    Kg. 19 Geel 

 

26/05/18  UV-proef   Kg. 23 L.K.O.C. Lommel 

 

26/05/18   Wandeldag   Kg. 19 Geel 

 

27/05/18  IPO/BH wedstrijd  Kg. 43 Schoonhoven—Ter Heide 

 

02/06/18  Infosesseie  HD/DNA/ … Kg. 38 Aalst   

 

02/06/18  Voorstelling IGP  Kg. 08 Groeninghe  

 

09/06/18  B.O.P. wedstrijd  Kg. 40 Riemst    

    

09/06/18  IPO/BH wedstrijd  Kg. 27 Lendelede   

     

09/06/18  IPO/BH wedstrijd  Kg. 54 Rakerheide  

 

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 voo iedereen! 
 

24/06/18   Tijdens de Univarsal Sieger te Diest: 

   VVDH wandeling doorheen Webbekoms Broek, Gratis deelname! 
 

Meer informatie of adresgegevens nodig?  

    

   http://www.vvdh.be/Kringgroepen 2 

Voor meer informatie over de wed-

strijden (keurmeesters, pakwerkers, 

spoorleggers, inschrijvingen,…) verwij-

zen 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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Van Ferflo 

Dhr. Baert Dimitri  

Wachtebekesteenweg 17 

9180 Moerbeke-Waas 

Tel. : 09/328.61.92 

Gsm. : 0471/31.22.12  

 

Van ‘t Aardshof  

Dhr. Seyen Jozef  

Broekstraat 17 

2440 Geel 

Tel. : 014/85.27.83 

Gsm. : 0475/42.69.76  

Arne's Hoeve (van) 

Dhr. Vandewaetere Patrick  

Hoevestraat 21 

3941 Eksel 

Tel. : 011/73.65.11 

Gsm. : 0474/64.03.68  

D’Alleche  

Mvr. Frix Ina  

Onze-Lieve-Vrouwstraat 61 

3570 Alken 

Tel. : 011/59.29.30 

Gsm. : 0497/31.03.05  

Von Haus Trendy 

Dhr. Peeters Bart  

Varendonksesteenweg 102 

2230 Herselt 

Gsm. : 0499/24.55.95  

Vom Damburgerschloss 

Mvr. Malschaert Doris  

Grotstraat 16 

3540 Herk-De-Stad 

Tel. : 013/29.35.16 

Gsm. : 0476/52.59.53  

Vom Giliannes  

Mvr. Gilis Ria  

Katersberg 53 

2440 Geel 

Gsm. : 0479/93.77.25  

 

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.vanarneshoeve.be/
http://www.dalleche.be/
http://www.damburgerschloss.be/
http://www.von-giliannes.be/
http://www.vvdh.be/Puppies
http://www.vvdh.be/Puppies


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 stadi-

on.   

 

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 70-

80-90! 

Feestavond, zaterdag 23 juni 

 

Gratis toegang voor iedereen ! 

mailto:us18@vvdh.be
https://www.morenko.be/


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. 

VVDH wandeling zondag 24 juni 2018   
Vertrek: Warandestadion Diest 

Gratis deelname voor iedereen ! 
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‘Informatiedag zaterdag 2 juni te Aalst!’ 
Kringgroep Aalst,  Affligemdreef  189,  9300 Aalst 

Voordracht gegeven door Professor Bart Broeckx (HD/ED commissie KMSH) 

13.30u:  Heupdysplasie en laxiteit: inzichten in de nieuwste onderzoeks- 

  methoden 

14.30u:  Pauze 

14.45u:  Spreekt DNA altijd de waarheid? 

16:00u:  Overlegmoment met de aanwezige fokkers. 

 

Deze voordrachten zijn volledig gratis voor VVDH leden en zijn niet alleen interessant 

voor fokkers, maar voor iedereen die interesse heeft in de gezondheid van onze Duitse 

herder! 

 

Inschrijven kan via puppy@vvdh.be voor 26 mei!! 

Gratis op vertoon van de V.V.D.H. lidkaart, voor andere toegankelijk aan 15 Euro per 

persoon.  

mailto:puppy@vvdh.be


U kan met uw Duitse Herder langskomen om hem te laten beoordelen op za-

terdag 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 voor-

brengen. 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 

 

 

Beoordelingsdag zaterdag 23 juni 2018   
Warandestadion Diest 

Gratis deelname voor iedereen ! 





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 en-

kele uren, dag, dagen,… meehelpen aan dit evenement 

neem dan contact op met de organisatie via 

us18@vvdh.be 

Alle hulp welkom 

In de rand van het Universal Sieger Wereldkampioenschap organiseren we op zaterdag 23 juni 

2018 voor de V.V.D.H. leden een BOP wedstrijd. 

 

Deze wedstrijd zal plaatsvinden op e e n van de trainingsvelden net buiten het stadion. Er worden 

geen examens afgenomen. 

 

Deelname aan deze BOP wedstrijd is gratis (voorleggen lidkaart V.V.D.H. ter plaatse is verplicht) 

 

Inschrijving bij Rudi Mostien: bop@vvdh.be  ,ten laatste op 9 juni 2018 

De inschrijvingen kunnen vervroegd afgesloten worden indien het maximum aantal deelnemers 

is bereikt. 

 

Start wedstrijd: 09u30, mogelijkheid tot intrainen van 08u30 tot 09u15 

 

Beoordelaars:  Mark Chauvaux, Mostien Rudi  

  

Wedstrijdleider:  Paul Arnouts   

  

Secretariaat:  Van Loock Christine   

BOP wedstrijd zaterdag 23 juni te Diest 

mailto:us18@vvdh.be?subject=Hulp%20Universal%20Sieger


Mededeling ontvangen van de WUSV: 

Op dinsdag 15 mei hebben alle WUSV  leden onderstaande mailing ontvangen in verband met de WUSV/

FCI erkende stambomen en de huidige stand van zaken. We bezorgen u de originele engelse en duitse 

tekst: 

 
Ladies and Gentlemen: 
  
Very much to our regret we learned that in some of our member countries the national FCI club denies 
the application of the WUSV logo on the FCI pedigrees for German Shepherd Dogs.  
  
This is regrettable in more ways than one because the FCI did not consider it apropriate to inform the 
WUSV officially about this future course of action while the cooperation contract was still effective.  
The recent policy of the FCI is currently subject to legal examination.   
  
From our point of view a possible conflict between the two world organizations FCI and WUSV may by no 
means be carried out at the expense of the friends and aficionados of the German Shepherd Dog breed 
from all over the world. For that reason we would like to inform you that the WUSV and the WUSV mem-
ber organizations will continue to recognize the pedigrees as issued by the FCI member clubs until the 
legal examination of the above mentioned will have been finalized.  
  
Professor Dr. Heinrich Meßler 
President to the SV and WUSV  
  
Sehr geehrte Damen und Herren, 

  
zu unserem großen Bedauern mussten wir den Ru ckmeldungen aus verschiedenen WUSV-
Mitgliedsvereinen entnehmen, dass einige nationale FCI-Mitgliedsvereine die Anbringung des WUSV-
Logos auf den FCI-Ahnentafeln fu r Deutsche Scha ferhunde verweigern. 
  
Umso bedauerlicher ist dieses Vorgehen, da es die FCI nicht fu r notwendig erachtet hat, die WUSV offizi-
ell u ber dieses Vorgehen zu informieren, solange die damals geschlossene Kooperationsvereinbarung 
noch bestanden hat. Das Vorgehen der FCI bzw. ihrer Mitgliedsvereine wird derzeit einer rechtlichen 
U berpru fung unterzogen. 
  
Aus unserer Sicht darf eine mo gliche Auseinandersetzung zwischen den Weltverba nden FCI und WUSV 
nicht zum Nachteil der aktiven Freunde des Deutschen Scha ferhundes weltweit ausgetragen werden. 
Deshalb mo chten wir Sie heute daru ber informieren, dass, bis zum Vorliegen des Ergebnisses der rechtli-
chen U berpru fung dieser Angelegenheit, sowohl die WUSV als auch deren Mitgliedsvereine weiterhin die 
von FCI-Mitgliedsvereinen herausgegebenen Ahnentafeln anerkennen werden. 
  
Professor Dr. Heinrich Meßler 
Pra sident des SV und der WUSV 
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Mededelingen: 
 

- Uw lidkaart is geld waard: op alle aankopen bij Euro Joe krijgt u 10% korting op ver-

toon van uw lidkaart, ook online.  

 

- Uw lidkaart verschaft u ook gratis toegang tot de Universal Sieger te Diest van 22-

24 juni en tot de uiteenzetting van Professor Bart Broeckx op 2 juni in Aalst 

 

- 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 
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http://www.vvdh.be/Resultaten
mailto:com.pr@vvdh.be


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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