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V.V.D.H. Nieuwsbrief 

 

Oktober, na al het geweld van de WUSV WK’s en Siegershows, een 

kalme maand. 

Dit is goed voor de leden en kringgroepen, zo kunnen ze even re-

laxen en zich voorbereiden op 2019. 

 

Op de achtergrond zijn de kringgroepen druk bezig met het opmaken van de wedstrijdka-

lender 2019 en we kunnen u al zeggen: 2019 belooft een druk jaar te worden. 

Agility start een nieuw offensief: 6 wedstrijden in de V.V.D.H. in het jaar 2019, ze gaan 

zelfs op zoek naar hun allereerste provinciale kampioenen! 

Lang geleden dat het nog eens plaats vond in de V.V.D.H., maar in 2019 zal u met uw Duit-

se herder de door de KMSH erkende Sociale test kunnen afleggen. Het bewijs voor de 

KMSH dat uw hond sociaal is en het wordt zelfs op de stamboom en stamboom van even-

tuele pups vermeld. In 2019 plannen we 3 van deze tests. 

 

Al het wedstrijdgeweld van september en begin oktober heeft de redactie van het leden-

blad ook voor een moeilijke keuze gesteld: verschijnen we op 1 oktober en missen we dan 

het WUSV WK IPO en Agility, of stellen we de publicatie iets uit en laten we de leden niet 

wachten tot januari om een verslag te lezen. 

De keuze werd gemaakt om te wachten, maar dit wachten zorgt voor zeer onregelmatige 

datums waarop u het ledenblad in uw postbus mag verwachten. 

Volgend jaar werken we met strikte datums: 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. 

 

U kan rechtsboven al genieten van de cover, en begin volgende week valt het blad effectief 

in uw bus. 

 

Hebt u artikels, foto’s, suggesties voor het ledenblad,1 adres: redactie@vvdh.be 

Wij kunnen tot 1 maand voor de verschijningsdatum van het ledenblad uw input nog ver-

werken. 

 

mailto:redactie@vvdh.be


Activiteiten 

     

27/10/2018  Aankeuring Limburg   Kg. 11 De Moedige Bijter 

     

27/10/2018  B.O.P. Wedstrijd   Kg. 52 De Moedige Herdershond

       

28/10/2018  IPO/IPO-V/BH-Wedstrijd  Kg. 04 Bokrijk    

   

28/10/2018  IPO/IPO-V/BH/SpH-Wedstrijd Kg. 02 Duitse Herders 

 

03/11/2018  B.O.P. Wedstrijd   Kg. 12 De Landelijke Herder  

     

03/11/2018  IPO C-Wedstrijd   Kg. 29 Molenbeersel    

   

04/11/2018  IPO/IPO-V/BH-Wedstrijd  Kg. 19 Geel      

   

04/11/2018  IPO/IPO-V/BH-Wedstrijd  Kg. 30 Turnhout   

   

04/11/2018  IPO/IPO-V/BH-Wedstrijd  Kg. 51 Grimbergen    

   

10/11/2018  IPO/IPO-V/BH-Wedstrijd  Kg. 27 Lendelede    

   

11/11/2018  IPO/IPO-V/BH-Wedstrijd  Kg. 14 Onze Trouwe Vriend  

   

18/11/2018  Interland Belgie -Nederland  Kg. 50 Veerle 

 

     

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? 

3 

Von Delato 

Dhr. De Craene Wim  

Duiventorenstraat 37 

8310 Assebroek-Brugge 

Gsm. : 0499/42.67.37  

Van de Waltahoeve 

Dhr. Van De Walle Guy  

Hogevoorde 46 

9950 Waarschoot 

Tel. : 09/372.04.42 

Gsm. : 0478/22.28.62  

Vom Bachfeld  

Dhr. Verbruggen Walther  

Beekvelden 23 

2840 Reet 

Tel. : 03/888.95.22 

Gsm. : 0486/51.83.84  

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 Crijnderthof  

Dhr. Drossaert Ronny  

Laagland 7 

2450 Meerhout 

Gsm. : 0498/83.22.91  

Von Saigo 

Mvr. Van Eijnde Sarina  

In De Bus 23 

3945 Oostham 

Gsm. : 0473/97.75.38  

Von Santamar 

Dhr. Van Hout Marc  

Rommersheide C 3 

2960 Brecht 

Tel. : 03/633.04.17 

Gsm. : 0476/72.73.03  

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://vondelato.com/
http://www.vandewaltahoeve.com/
http://www.vombachfeld.be/
http://www.duitseherderpup.be/
http://www.vonsaigo.eu/
http://www.vonsantamar.com/
http://www.vvdh.be/Puppies
http://www.vvdh.be/Puppies


Ledenblad oktober 2018 

 

U hebt er even moeten op wachten, maar 

e e n van de volgende dagen ligt het in uw 

bus. 

 

Het V.V.D.H. ledenblad van oktober 2018, 

56 blz  leesvoer , met zorg samengesteld 

en voorzien van talrijke foto’s 

 

Geniet er van!                                  
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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 
 

Segusoda.nl 

http://www.vvdh.be/html/paginas/page.php?pg=313
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Test van sociaal gedrag. 

 

Zoals u in het voorwoord kon lezen zullen we deze test 3 maal organiseren in de 

V.V.D.H. in 2019. 

 

De test kan afgelegd worden met elke welopgevoede hond van tenminste 9 maanden 

oud. De geleider van de hond moet minstens 12 jaar zijn. 

 

Je krijgt een bewijs dat je hond geslaagd is in deze sociale test en het resultaat wordt 

ook vermeld op de stamboom en in het KMSH portaal. 

 

U kan de inhoud van deze test al een nalezen op deze link. 

 

In volgende nieuwsbrieven volgen meer details.                                                           
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http://www.kkush.be/Portals/kkush/Files/Documents/NL/Reglementen/4B/2018-03-17%20Test%20van%20Soc%20Gedrag%20Nl.pdf
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Mededelingen V.V.D.H. : 

• Het 4de Weekend van de Duitse herder zal doorgaan op 20 en 21 april 2019, te Bon-

heiden. Meer informatie volgt in de volgende nieuwsbrieven. 

• Het lidgeld voor 2019 blijft hetzelfde als in 2018, wat dus betekent dat we wederom, 

en dit voor het 3de jaar op rij,  een jaar verder kunnen zonder verhoging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opmerking: u dient de tabel als volgt te lezen: u sluit aan in het eerste kwartaal of u ver-

lengd uw bestaand lidmaatschap: u betaalt als hoofdlid 55 Euro voor het hele jaar, u sluit 

aan in het 3de kwartaal: u betaalt 35 Euro voor de rest van het jaar. 

 

Betalingen dienen tegen midden december te gebeuren, u vindt er informatie over in het 

ledenblad en we leggen u in november in deze nieuwsbrief uit hoe u tijdig kan betalen. 

 

• Ook het BOP programma ondergaat enkele wijzigingen in 2019. U kan het nieuwe 

programma nalezen via deze link 
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LIDTYPE  
1STE 

KWARTAAL 

2DE 

KWARTAAL 

3DE 

KWARTAAL 

4DE 

KWARTAAL 

Hoofdlid in België € 55 € 45 € 35 € 25 

Hoofdlid in Europa € 70 € 57 € 44 € 31 

Hoofdlid buiten Europa € 88 € 72 € 56 € 40 

Bijleden € 22 € 18 € 14 € 10 

Jeugdlid Gratis 

Partnerlid Gratis 

http://www.vvdh.be/html/paginas/page.php?pg=318C:/Users/henkhpssd/Documents/Avatar


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 12 
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