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V.V.D.H. Nieuwsbrief   

 

Onze V.V.D.H. pup verschijnt al enkele maanden her en der in publicaties.  

 

Hij is het gezicht van deze nieuwsbrief ondertussen, maar eigenlijk ligt hij al even te 

wachten om u te verwelkomen op onze vernieuwde website. 

 

Vrijdag was het dus zover en kon u op ontdekkingstocht gaan op de site.  

 

Net zoals een pup moet een site ook groeien en ook puppykuren zullen deze nieuwe 

website niet vreemd zijn.  

 

Mist u iets, vindt u een fout, hebt u ideee n, suggesties, we vernemen ze graag 

via webmaster@vvdh.be.  

 

 

www.vvdh.be 

mailto:webmaster@vvdh.be
http://www.vvdh.be


Activiteiten 

    

23/03/2019  IGP/IGP-V/BH-Wedstrijd   Kg. 42 Noordzee  

     

24/03/2019  IGP/IGP-V/BH-Wedstrijd   Kg. 39 Hemiksem 

       

30/03/2019  IGP/IGP-V/BH-Wedstrijd   Kg. 19 Geel   

     

30/03/2019  Test sociaal gedrag    Kg. 14 Onze Trouwe Vriend  

 

06/04/2019  Beoordelingsdag    Kg. 27 Lendelede 

 

06/04/2019   IGP/IGP-V/BH/SpH-Wedstrijd   Kg. 38 Land van Aalst en Dender  

 

06/04/2019   Provinciaal kampioenschap Agility   Kg. 19 Geel  

 

06/04/2019   Provinciaal kampioenschap BOP (Antwerpen)  Kg. 19 Geel  

 

06/04/2019   UV Proef      Kg. 19 Geel  

 

06/04/2019   Wandeling      Kg. 19 Geel  

 

07/04/2019   IGP/IGP-V/BH-Wedstrijd    Kg. 52 De Moedige Herdershond  

 

07/04/2019   IGP/IGP-V/BH/SpH-Wedstrijd   Kg. 02 Duitse Herders  

 

07/04/2019   IGP/IGP-V/BH/SpH-Wedstrijd   Kg. 30 Turnhout  

 

   

Meer informatie of adresgegevens nodig?  

    

https://www.vvdh.be/clubs/ 
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Voor meer informatie over de wedstrijden (keurmeesters, pakwerkers, spoorleggers, 

inschrijvingen,…) verwijzen we je graag naar onze website. 

www.vvdh.be 

https://www.vvdh.be/clubs/
http://www.vvdh.be/


Op zoek naar een pup? 
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Von Haus Trendy 

Dhr. Peeters Bart  

Varendonksesteenweg 102 

2230 Herselt 

Gsm. : 0499/24.55.95  

Von Cedkaley  

Dhr. Verstraete Cedric  

Kaaskerkestraat 131 

8600 Diksmuide 

Tel. : 051/50.08.69 

Gsm. : 0477/39.93.89  

Van Esblokhof 

Dhr. Stuer Gerard  

Botermelkstraat 11A 

9120 Haasdonk 

Tel. : 03/485.72.67 

Gsm. : 0495/31.22.49  

Von Delato 

Dhr. De Craene Wim  

Duiventorenstraat 37 

8310 Assebroek-Brugge 

Gsm. : 0499/42.67.37  

van ‘t Aardshof  

Dhr. Seyen Jozef  

Broekstraat 17 

2440 Geel 

Tel. : 014/85.27.83 

Gsm. : 0475/42.69.76  

 

  

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.duitseherderpup.be/
http://vondelato.com/
https://www.vvdh.be/beschikbare-pups/
https://www.vvdh.be/beschikbare-pups/






BOP bij KG Antwerpen op 16 maart. 

Na de vele regen van de afgelopen dagen werd het tijdens de BOP-wedstrijd gelukkig wel 

droog gehouden, alleen waaiden er felle winden.  De honden ondervonden hier weinig last 

van, de geleiders daarentegen hadden het iets moeilijker: sommige verloren hun hoed an-

dere hadden dan weer moeite om hun ap-

port ver genoeg gegooid te krijgen.  

 

Met een deelnemersaantal van 27 honden 

kan KG Antwerpen zeker terug kijken op 

een mooi gevulde wedstrijd met maar liefst 

7 examens waaronder 5 voor het BOP1 ex-

amen en zoals vaak zien we dan ook enkele 

nieuwe gezichten.  Uiteraard hopen wij dat 

deze nieuwe mensen hun weg gevonden 

hebben naar het wedstrijdgebeuren.  

 

Zoals vaak telde de BOP1-wedstrijd de 

meeste deelnemers en dat ze aan elkaar 

gewaagd waren blijkt aan het podium: 

maar liefst 3 geleiders behaalden 96/100.  Proficiat aan De Ridder Johnny met Radja Ro-

carzja, Pelgrims Cindy met Marnixx aus der Soester Bo rde en Faes Luc met Misty from 

Home Dianis. 

 

BOP2-wedstrijd telt doorgaans wat minder deelnemers en gezien ze slechts met drie 

waren, mochten ze alle drie op het einde van de dag sowieso een beker in ontvangst ne-

men.   Op de eerste plaats 

met maar liefst 99/100: 

De Ceuster Eddy met My 

Lady Madonna from 

Home Dianis, gevolgd 

door jeugdlid Dimpfel 

Chelsey met Pixel von Gil-

iannes met 89/100 en de 

derde plaats was voor 

Verachtert Annelies met 

Pepper von Giliannes met 

87/100. 
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BOP bij KG Antwerpen op 16 maart. 

 

BOP3-wedstrijd telde 4 deelnem-

ers waaronder De Wit Alex, die 

ondertussen al bekend staat als 

een stevig te duchten kan-

didaat.  Alex legde beslag op zow-

el de eerste als de tweede plaats 

met 100/100 en 98/100 met re-

spectievelijk Obi von Haus Targa 

en Mirko vom Steinackermu hlen, 

derde plaats was voor Chelsey die 

met de hond van haar papa Peter 

mocht spelen. 

 

Dikke pluim voor de kringgroep 

die zorgde voor een prima en 

vlotte organisatie alsook het keukenpersoneel die hun beste koksmuts hadden opgezet om 

alle deelnemers en technisch personeel van een lekkere, warme maaltijd te voorzien. 

 

Volgende afspraak voor de BOP’ers van de provincie Antwerpen is het Provinciaal Kampi-

oenschap te KG Geel op zaterdag 6 april, voor de anderen is het nog een beetje langer 

wachten met name tijdens het Weekend van de Duitse herder te Bonheiden (20 en 21 

april). 
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Agility & Start to Jump op 17 maart in Schriek 

Vandaag vond de eerste agilitywedstrijd van het seizoen plaats. In het totaal waren er 15 

deelnemers, waarvan 7 Belgen, 2 Duitsers, 6 Nederlanders.  

 

Er werden 4 parcoursen gelopen.  

 

De winnaars van vandaag zijn: 

1. Willy Verhoeven met Cwinto vom Herdeckerbach (B) 

2. Alex van Egmond met Ayla (NL)  

3. Guy Vermeerbergen met Nabou vom Marketal (B)  

 

Naast de wedstrijd ging er vandaag ook de eerste Start To Jump door, er waren 9 deelnem-

ers. Iedereen wist het eerste parcours tot een goed einde te brengen.  

 

Sofie Roggen 
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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 kun-

nen 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 huisge-

noot 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.  
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Indien u meer informatie wenst over deze lezing: weekend19@vvdh.be.  

 

 

Wil je zeker zijn van een zitje ? Je kan hier reserveren . 

 

 

mailto:weekend19@vvdh.be
http://weekendvandeduitseherder.vvdh.be/Lezing.htm
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"Beoordelingsdag te kringgroep Lendelede"  

Op zaterdag 6 april is er een extra beoordelingsdag te kringgroep Lendelede.  Deze 

staat niet vermeld op de sportkalender! 

 

Een beoordelingsdag wordt ook wel een jonge hondendag genoemd. Je hond/pup 
wordt er beoordeeld door een rasspecialist op bouw en karakter.  
Iedere Duitse Herderliefhebber kan zijn hond ter beoordeling voorbrengen. Er zijn 
geen voorafgaande verplichtingen of trainingen nodig. De eigenaar hoeft ook geen lid 
te zijn van de vereniging en de hond hoeft ook geen stamboom te hebben.  
Voor iedere hond wordt er een schriftelijk verslag gemaakt met vermelding van alle 
goede en minder goede kwaliteiten. Alles verloopt steeds in een gemoedelijke sfeer. 
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Voor mensen met jonge honden die pas hun IGP-1 of 2 gespeeld hebben en die graag het 

VVDH-kampioenschap meedoen, deze kunnen hier ook nog de BO-dag meedoen om in orde 

te zijn voor inschrijving.  

Idem voor oudere honden die in het verleden naar het buitenland of Waalse landsgedeelte 

gegaan zijn voor hun show te lopen. Voor inschrijving aan het  VVDH-kampioenschap geldt 

enkel een VVDH-tentoonstelling of beoordelingsdag.  

 



Help ons met publiciteit! 

Ter promotie van het 4de Weekend van de Duitse herder hebben we affiches en flyers 

gemaakt. U kan ons helpen met de verdeling! 

 

Hebt u een winkel, praktijk, … of kan u een affiche en flyers bij uw locale bakker/

beenhouwer/ dierenwinkel verspreiden: 

 

Contacteer ons op weekend19@vvdh.be en wij bezorgen u de affiches en flyers. 

 

 

Alvast dank voor de medewerking! 

mailto:weekend19@vvdh.be
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Mededelingen V.V.D.H. : 
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• De vernieuwing van de website verliep niet helemaal vlekkeloos, ondanks een gede-

tailleerde planning. Op dinsdag 18u  gingen we offline om alles achter de schermen 

op te ruimen en de planning was om ten laatste woensdag om 19u  terug te zijn. 

Woensdagmorgen 10u onderging de site nog enkele testen en zou 30 minuten later 

online gaan.  Op dat moment besloot ene Murphy er zich mee te moeien: de hosting 

server waar onder andere onze vvdh.be op staat besloot ermee te stoppen, voor al-

tijd. Wat ook betekende dat onze e-mail onbruikbaar was, dat was niet ingepland. On-

ze hosting partner heeft dan een nieuwe server moeten bouwen, voor ons en hun an-

dere klanten en dat heeft veel meer tijd gekost dan ze hadden voorzien. Maar eind 

goed, al goed. De vernieuwde site is er. 

 

• Op 29 juni is er weer een kennismakingsdag van de VVDH.  We gaan natuurlijk veel 

reclame maken online en onderstaande flyers uitdelen aan alle nieuwe puppykopers 

en op het Weekend.  Zorg dus dat er van iedere club een bestuurslid aanwezig is op 

deze dag. Dit is het moment voor jullie kringgroepen om nieuwe leden te werven! 

 



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 18 
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