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V.V.D.H. Nieuwsbrief   
 

 

Beste lezer,  

 

Binnen 13 dagen begint het 4de Weekend van de Duitse herder. Het 

Weekend van en door de V.V.DH., dat de Duitse herder in de spotlights zet 

en waar we ieder V.V.D.H. lid de mogelijkheid bieden om aan e e n of meer-

dere activiteiten deel te nemen. 

 

Na een financieel voorspoedig 2018 geven we elk V.V.D.H. lid de kans om gratis deel te nemen aan de kampi-

oenschappen, tentoonstelling, wandeling, ... enkel de toegangsprijs van 5 Euro voor e e n dag of 8 Euro voor het 

weekend dient betaald te worden. 

 

Voor de 4de maal zijn we te gast op de prachtige mane ge te Bonheiden, dit jaar nog beter, mooier, uitgebreider 

dan de vorige editie. De 2de piste is ook dit jaar overdekt voor de mensen van agility en tentoonstelling, de 

kleinsten kunnen zich uitleven op een springkasteel, zich laten schminken, .... 

Onze jeugdleden pakken ook weer uit met een demonstratie, en ook de paashaas komt op bezoek. 

 

Zaterdagmorgen bieden we de bezoekers een gratis lezing aan door hondengedragsbegeleider Geert de Bol-

ster, u kan hiervoor op voorhand inschrijven zoals verder in de nieuwsbrief staat, of indien er nog plaats is, de 

dag zelf aanschuiven. 

 

We voeren ook enkele nieuwigheden in in het verloop van de wedstrijden, we beginnen iets later op de dag en 

maken er op zaterdagavond een hondensportfeest van.  

 

We zullen ook van dit 4de Weekend een topeditie maken en hopen u allen talrijk te mogen verwelkomen om te 

genieten van alle Duitse herders in actie! 

 

Raad van bestuur van de V.V.D.H. 



Activiteiten 

    

20-21/04/2019  Weekend van de Duitse herder  V.V.D.H.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22/04/2019   IGP/IGP-V/BH/SpH-Wedstrijd   Kg. 06 Neerpelt  

 

28/04/2019   IGP/IGP-V/BH-Wedstrijd    KG. 41 Rillaar  

 

01/05/2019   Annulatie !!Wandeling    Kg. 12 De Landelijke Herder  

 

01/05/2019   Wezentest      Kg. 60 ‘t Looi  

 

04/05/2019   Aankeuring      Kg. 08 Groeninghe  

 

05/05/2019   IGP/IGP-V/BH/SpH-Wedstrijd   Kg. 26 Hauweycken  

 

 

   

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/
http://www.weekendvandeduitseherder.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  

van de Waltahoeve  

Van De Walle Guy 

Hogevoorde 46 

9950 Waarschoot 

09/372.04.42 

0478/22.28.62  

van ‘t Aardshof  

Dhr. Seyen Jozef  

Broekstraat 17 

2440 Geel 

Tel. : 014/85.27.83 

Gsm. : 0475/42.69.76  

van Osila’s Hof  

Wolfs Jurgen 

Lange Nieuwstraat 39 

9130 Kieldrecht 

0496/81.45.87  

  

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://www.vandewaltahoeve.com/
http://www.ybajohoeve.nl/
http://www.vanosilashof.be/
https://www.vvdh.be/beschikbare-pups/
https://www.vvdh.be/beschikbare-pups/




Onze jeugd bereidt zich voor! 

 

Zaterdag 23 maart was de 2de af-

spraak voor onze jeugd om samen 

te oefenen voor hun demonstratie 

tijdens het 4de Weekend van de 

Duitse herder. Plaats van afspraak 

was KG 21, Ter Lo. 

Een woord van dank aan de oud-

ers en grootouders die het hun 

(klein)kinderen mogelijk maken 

hieraan deel te nemen door hen 

naar Schriek te brengen vanuit , 

soms, de verre uithoeken van Bel-

gie . 

 

 

 

Het is ondertussen de 4de demo en er 

komt dan ook al wat routine in. Van de 

9 deelnemende jeugdleden zijn er en-

kelen tussen voor wie het ook al de 

3de of 4de keer is, en dat merk je er 

aan. Dit jaar zitten er veel ideee n of 

aanpassingen in de demo die vanuit de 

jeugd zelf komen. Ze weten ondertusen 

hoe het in elkaar zit, ze kennen de 

opzet en waar ze bij het publiek mee 

scoren. 

En als je ze dan een opdracht geeft om 

iets uit te werken voor een speciaal 

nummertje dan komen ze soms met 

verrassende voorstellen, die ze dan 

ook al grondig hebben ingeoefend. 

Ze gunnen het elkaar allemaal om 

afzonderlijk te schitteren , maar 

werken ook hard samen om de geza-

melijke onderdelen voor iedereen vlot 

te laten verlopen. 
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Onze jeugd bereidt zich voor! (vervolg) 

 

 

Ook dit jaar zullen er dus heel wat serieuze onderdelen in verwerkt zitten, met een volledig 

IGP 3 verdedigingsprogramma, door een nieuw jeugdlid en een jonge  pakwerker.  

We tonen u de controle die deze jonge mensen hebben over hun hond in alle onderdelen, 

We laten verschillende geleiders en honden gezamelijk oefeningen uitvoeren, …. En er 

zitten enkele fijne speciale zaken tussen, e e n van de jeugdleden neemt wat de criticasters: 

de V.V.D.H. zandbak noemen,  nogal letterlijk en brengt zijn strandspeelgoed mee…. 

U kan ze aan het werk zien op zaterdag 20 en zondag 21 april, de juiste planning kan u 

rond 10 april vinden op http://weekendvandeduitseherder.be  

 

Wendy en haar 9 jeugdleden kijken er naar uit om u te verwelkomen! Het gerucht gaat dat 

er misschien nog een extra gast opduikt….. wait and see…. 
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http://weekendvandeduitseherder.be


 

Uw oude mouw is geld waard ! 
 

 

 

 

 

 

Geniet op het Duitse herder weekend (20 & 21 april as) van volgende inruilactie :  
 

Breng je mouw binnen op de stand van Euro Joe, om het even welk merk,  

 

en krijg een spiksplinternieuwe  

 

IPO mouw voor slechts 100 euro !!! 
 

Dit betekent een korting van niet minder dan € 45.20 !!! 
 

 

Profiteer ervan, deze actie is slechts geldig tijdens het Duitse Herder Weekend! 



V.V.D.H. Kampioenschappen IGP & BOP 

 

De inschrijvingen voor de V.V.D.H. kampioenschappen IGP, BOP en Agility sluiten om 7 

april, middernacht. 

 

Op 10 april kan je de dagindeling van het Weekend van de Duitse herder online vinden. 

 

Voor de deelnemers aan de IGP en BOP  kampioenschappen is er een mogelijkheid om te 

trainen op het wedstrijdterrein, dit in de week voorafgaandelijk aan de wedstrijd. 

U dient zich hiervoor online in te schrijven via volgende link. 

Omdat het vorig jaar voor iedereen goed is meegevallen hanteren we dezelfde methode: we 

richten trainingsblokken van 4u in (2 uur gehoorzaamheid en 2 uur verdediging) en laten 

maximum 10 honden per blok toe. U kan zoveel komen intrainen als u wil, maar slechts 1 

maal per dag. 

 

Op 10 april zetten we ook het speeluur van de deelnemers IGP en BOP online op  

 

weekendvandeduitseherder.be 

 

 

Wij wensen alle deelnemers alvast veel succes! 
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Om organisatorische redenen werd het BOP kampioenschap 

verplaatst van zondag 21 april naar zaterdag 20 april! 

http://weekendvandeduitseherder.vvdh.be/dagindeling.htm
https://forms.gle/hH13fPtyLHqh6gFQA
http://weekendvandeduitseherder.vvdh.be/
http://www.weekendvandeduitseherder.vvdh.be/




BH plus (Theorie examen) 

 

Vanaf 01 januari 2012 zullen alle deelnemers aan wedstrijden en proeven binnen de Sectie 

1C dienen te beschikken over een “B.H. Plus” toelating kaart.  

Deze kaart of attest wordt afgeleverd aan nieuwe geleiders die voor de eerste maal hun 

B.H. proeven met succes afleggen en eveneens slagen op een theoretische test waarbij 

getoetst wordt naar de theoretische kennis van de geleider betreffende de hond, zijn of 

haar verzorging en opvoeding.  

Ee n maal deze proef met succes afgelegd moet hij theoretische test niet meer afleggen. 

 

Vroeger kon deze proef afgelegd worden, tijdens een IGP wedstrijd, net voor het betreden 

van het terrein.  

Sinds 2017 mag dit niet meer en moet deze proef afgelegd worden voor men deelneemt 

aan een IGP/BH Wedstrijd.  

Dit kan gebeuren op een wedstrijd waaraan men niet deelneemt of bij een hiervoor 

erkende keurmeester. 

 

Moet iedere geleider deze proef afleggen? 

Neen, de Sectie 1C heeft vrijstelling voorzien voor de volgende personen: keurmeesters 

binnen de Sectie 1C, gebrevetteerde spoorleggers – pakwerkers en instructeurs op voor-

waarde dat ze dit kunnen bewijzen middels voorlegging van hun attesten. 

 

De volledige Nederlandstalige vragenlijst kan geconsulteerd worden via deze link. 

 

 

Tijdens het Weekend van de Duitse herder 

geven we iedereen de mogelijkheid deze 

proef af te leggen in groep ,  

op zaterdagmorgen 20 april. 

 

Inlichtingen en inschrijvingen via 

 africhting@vvdh.be 
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http://www.belgiumipo1c.be/formulieren.htm
mailto:africhting@vvdh.be


Een drukke dag voor KG Geel gisteren! 

 

Gisteren vond het Provinciaal Kampioenschap BOP & 

Agility alsook een mooie wandeling en UV plaats bij KG19 

Geel. 

 

De BOP wedstrijd kon rekenen 

op 21 enthousiastelingen die 

allen streden voor de titel 

‘Provinciaal Kampioen’.  

 

 

 

Het was een gezellige wedstrijd met voor ie-

dereen mooie resultaten. Een dikke proficiat 

aan de BOP provinciaal kampioenen! 

De Agility wedstrijd kon rekenen op interna-

tionale en nationale deelnemers, deze 

wedstrijd verliep ook voor iedereen zeer vlot 

en hier kenden we een Antwerps Kampioen en 

een Limburgs Kampioen, dikke proficiat!  

De UV werd door alle deelnemers vlot uitgereden en 

hier kon iedereen al voor de middag gaan uitrusten.  

De wandelaars konden genieten van een mooie wandeling 

onder een stralende zon, wat wil je nog meer? 

We hadden natuurlijk ook nog het VVDH Start-to-Jump programma, een introductie tot een basis 

voor Agility waar iedereen kan aan deelnemen, 12 deelnemers schreven zich in en al onze VVDH 

leden slaagden voor parcours 2, sommigen zelfs voor parcours 1 en 2 in e e n keer, proficiat! 

Heel erg bedankt aan KG Geel voor deze drukke, maar zeer gezellige dag! 
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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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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






Mededelingen W.U.S.V. : 
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BSZS Nurnberg 2019 
 
• Ladies and Gentlemen:  

 
Please be informed that the approval regulations for the SV Conformation Show BSZ 
2019 will be published under the following link https://www.schaeferhunde.de/bsz/ at 
the beginning of June 2019. Very much to our regret we cannot provide you with this in-
formation at an earlier time since final requirements are still to be decided upon on the 
occasion of the SV General Annual Meeting that will be held by the end of May 2019. 
Thank you very much for your kind attention and for understanding.   
 
 
 
Universal Sieger 2019 
 
 
• Ladies and Gentlemen: 
 
Very much to our regret we are still unable to provide any reliable information in terms 
of the BREXIT since neither the time scheduled for the termination of the British mem-
bership to the European Union nor the terms and modalities  are known at this instant. 
For that reason, we would like to advise you that Great Britain will probably be classified 
as a rabies risk country in case that what is known as a “hard” BREXIT should material-
ize. Thus, for the trouble free entry and also departure from England to the Continent a 
valid anti-rabies titre would be required. Please note, that the results of the examination 
need to explicitly be documented in the pet passport. For the time being nobody can pre-
dict whether entry and/ or departure checks will be carried out. Thank you very much 
for your kind consideration and for your attention. Please also bring this information to 
the attentions of every other party to whom it might concern. Thank you very much.  
 
With kind wishes,  
 

https://www.schaeferhunde.de/bsz/


Mededelingen V.V.D.H. : 
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• Tijdens het Weekend van de Duitse herder kan u ook uw VVDH geek werkboekje af-

halen. Contacteer op voorhand het economaat: economaat@vvdh.be en we zorgen dat 

uw boekje af te halen is op de info stand. (betaling kan ter plaatse) 

• De volgende nieuwsbrief komt normaal uit op 21 april, deze zal uitzonderlijk enkele 

dagen later verschijnen vanwege het Weekend van de Duitse herder. 

• 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! 

 

 

 

mailto:economaat@vvdh.be


Back in time...... De V.V.D.H...... 25 jaar geleden (credit. P. Croughs voor het archief) 
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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:   

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 40 
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