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Weekend van de Duitse Herder
In 2016 werd de eerste editie georganiseerd, een grote stap in het onbekende. Iets wat nooit geprobeerd werd in de hondensport voor zover we weten. Een stap in het onbekende is moeilijk en mensen overtuigen hieraan mee te werken bleek ook een hele uitdaging. In 2019
waren we reeds toe aan editie 4.
2018 was een mijlpaal, als Weekend was het de beste editie op gebied
van bezoekers, we brachten een lounge tent, exclusief in de hondensport, eten aan democratische prijzen, dankzij de nodige medewerking vanuit de kringgroepen. De commentaren op sociale media waren
lovend.
Dit was dus een goede fundering voor de editie 2019. Groot was dan ook onze verbazing dat er vanuit de
kringgroepen steeds meer en meer kritiek opstak tegen de organisatie van dit Weekend en dat de wil tot medewerking volledig
leek te ontbreken. Een maand voor het evenement hadden we
veel te weinig medewerkers om het evenement in goede banen
te leiden, ondanks veelvuldige oproepen en de koppeling aan een
nieuwe versie van het kringgroepenkampioenschap. Eet- en
drankstanden konden niet bemand worden en het hele medewerkersschema zat vol belangrijke gaten. Als u weet dat we zelfs
hebben moeten bedelen om een groep (4 mensen) voor IGP bijeen te krijgen, dan begrijpt u dat we moesten ingrijpen.

We hadden van bij het plannen van het Weekend 2019 enkele
nieuwe zaken in petto: IGP 1 en 2 ook inrichten, sociale test, geen lottrekking IGP, enkel kwalificaties en
geen punten geven, BOP spreiden over 2 dagen, vernieuwde catering met een frituur en eetkraampjes,
lounge bar, snelste steller, later beginnen en doorgaan tot zonsondergang, happy hours, …
Er werd geïnvesteerd in een uitgebreide reclamecampagne op facebook, men kon zich registreren via
facebook om een goodie bag, aangeboden door onze sponsor Happy Dog, af te halen, …
Financieel was 2018 voor de VVDH een goed jaar geweest en dus boden we alle VVDH leden gratis deelname aan de kampioenschappen aan.
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Het gebrek aan voldoende medewerkers heeft ons genoodzaakt de volledige catering uit handen te geven, iets wat de
eigenaars van de locatie toejuichten. Uit handen geven betekent ook alle geplande catering opgeven, de controle over
prijzen, bediening en aanbod uit handen geven. Op deze manier hoopten we de toegezegde medewerkers te kunnen
herverdelen over de belangrijkste posten, die moesten bemand worden. Onze enige bron van inkomsten was in 2019
slechts de sponsoring, de inkom en snelste hond.
De medewerkers die zich hadden opgegeven hebben we ingezet om de wedstrijden en activiteiten te laten doorgaan, uiteraard hebben we ook dit jaar goed voor deze medewerkers gezorgd en hen correct
voorzien van eten en drinken.
Op het moment dat we de beslissing hebben genomen om alles om te gooien hebben we ook beslist om
na afloop voor het eerst een enquête te lanceren, om de stem van onze bezoekers te horen, in plaats van
de stemmen die we altijd horen, namelijk de kringgroepbesturen.
Een beetje met een klein hartje, want
misschien zijn we gewoon slecht bezig
en waren de 4 edities gewoon overbodig en slecht in de ogen van de bezoekers. En steken we er al onze tijd,
energie en VVDH centen in voor niets.
Toen de eerste formulieren binnen
kwamen bleken die verrassend positief, over bijna de hele lijn, wat voor
ons een hele opluchting is.
Ondertussen heeft 14% van onze bezoekers de enquête ingevuld, voor het
overgrote deel met interessante en
bruikbare informatie. Het kon anoniem, maar het overgrote deel heeft
zijn naam en email vermeld, waarvoor van harte dank. U kan in de toekomst gecontacteerd worden over
uw feedback om eventueel samen te bekijken hoe we uw visie kunnen gebruiken.
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Uiteraard zijn er dingen die minder geapprecieerd worden en andere dan weer
meer, we pikken er enkele uit:
Enkel kwalificaties geven en geen punten
geven werd niet echt geapprecieerd. Genoteerd en dat zal waarschijnlijk niet meer
gebeuren. We hebben nooit stilgestaan
dat we bij enkel kwalificaties ook een scorebord zouden maken, en dit was er dus
niet. Niet ter plaatse en niet online. Maar
zelfs met scorebord zouden enkel kwalificaties het waarschijnlijk niet spannender
gemaakt hebben.
De uitbestede catering werd ook niet positief onthaald: te duur of te duur voor wat men kreeg, te weinig
aanbod ook, voor eten. De drankprijs was dezelfde als vorige jaren, echter de flesjes waren kleiner. Er was
meer keuze dan de vorige jaren wat eten betrof, alleen was dit door de cateraar zo slecht aangegeven dat
de meeste van de bezoekers het niet hebben gezien.
Wachttijden tot 45 minuten voor een soep, daar zijn geen excuses
voor, de keuken was hier niet op voorbereid.
Echter: een cateraar werkt met personeel dat ook moet betaald
worden. Indien we dit in de toekomst terug kunnen doen met VVDH
leden kunnen we ook de verkoopprijs drukken.
Geen lottrekking IGP en doorgaan tot zonsondergang op zaterdag:
dit ligt eigenlijk slechter bij toeschouwers en de facebookroepers
dan bij de deelnemers en de mensen die de enquête invulden. Veel
deelnemers, die de enquête hebben ingevuld, waren positief over de
avond wedstrijduren. Minder vroeg opstaan en minder stress. De
facebook voorspellingen dat er op zaterdagavond niemand meer zou
aanwezig zijn werden door de feiten ontkracht. Zaterdagavond is
echter ook niet verlopen zoals origineel gepland, hier was meer
voorzien op gebied van amusement en catering.
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Dat het lange dagen waren voor mensen die enkel de IGP wedstrijden wilden zien werd ook enkele malen
geopperd: dit klopt niet met de feiten: op zaterdag was het eerste IGP om 12u40 op het terrein, om
21u30 het laatste, 9 uur wedstrijd, even lang als 8 tot 17, alleen moet men niet zo vroeg opstaan. Zondag
was het 9u25 tot 18u30, opnieuw 9 uur (of tot 20u omdat we de loopse teven ook hun tijd moeten geven
om deel te nemen zoals het reglementair geregeld is). Bovendien is ‘enkel’ dit of dat zien niet de insteek
van dit Weekend. Het doel van het Weekend is iedereen in de picture te zetten. Indien je enkel geïnteresseerd bent in IGP, kan je beter op een klein wedstrijdje gaan kijken. Bedoeling is kennis te maken met alle
facetten van hondensporten. Dit lijkt goed te werken voor leken. Diegene die de enquête hadden ingevuld
waren lovend over het aanbod van wat ze konden zien en wat er allemaal mogelijk is met hun Duitse herder. Die IGP-toeschouwers vonden het jammer dat ze moesten wachten tussen 2 groepen deelnemers in.
Even gaan kijken naar show of agility of marktkraampjes is blijkbaar niet in hun gedachten op gekomen.
Het valt ook steeds op dat de gehuldigden na het in ontvangst nemen van hun aandenken niet snel genoeg weg kunnen zijn. Ook over deze huldigingen kwamen enkele suggesties: later, vroeger, party, …… dit
is allemaal al de revue gepasseerd, het resultaat blijft: een exodus naar de uitgang eens het bekertje is
ontvangen.
Als laatste punt dat regelmatig terugkwam en dat is een oproep aan alle hondeneigenaren: als je hond
zijn behoefte doet, ruim het dan op aub. We laten een onaangenaam bewijs van onze aanwezigheid achter, wat niet ten goede komt voor toekomstige organisaties en de hondensport in het algemeen.

Uit de enquête kwam ook naar voor dat de men de zeer ruime parking (die zondag trouwens vol stond)
kan appreciëren, evenals de uitstraling van de locatie.
Men is tevreden over de diversiteit van het aanbod aan activiteiten en de mogelijkheid om alle disciplines
te ontdekken.
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Het evenement werd vaak uniek en top genoemd, van de
mensen die de enquête invulden komen er 90% een volgende
keer terug, 22% van de bezoekers die de enquête invulden
kwamen voor de eerste maal en 17% was geen VVDH lid.
De opzet van het Weekend is om ALLE disciplines in de schijnwerpers te plaatsen en ze , waar mogelijk, op het hoofdterrein te brengen, dit ter promotie van alle disciplines. Dit is DE
hoofdbedoeling van het Weekend, we zullen dus nooit de disciplines hun eigen terrein toewijzen en zo alles terug opsplitsen, een heel jaar lang gaan de wedstrijden gescheiden door, hier brengen we ze samen en mengen we ze
onder elkaar.
De conclusie na de enquête is dat onze bezoekers en kringgroepbesturen, die nochtans hun leden zouden
moeten vertegenwoordigen, niet dezelfde visie hebben.
De resultaten van de enquête suggereren een groot draagvlak voor een 5de editie, al of niet op dezelfde
locatie.
Als inrichters zijn we zelf heel tevreden over het verloop over de 2 dagen van deze 4de editie zelf: ons tijdschema klopte, de beperkingen (1 piste minder, geen marktplaats meer) waar we hebben moeten mee
werken werden op een juiste manier gebruikt, positieve en lachende mensen van ‘s morgens tot ‘s avonds.
Met enkele mooie wedstrijden en topprestaties door onze VVDH-ers.
Echter zolang dit initiatief niet opnieuw door OF de kringgroepen OF individuele leden/bezoekers/
liefhebbers/… ondersteund wordt zal een 5de editie moeilijk te organiseren zijn. Dit moet het feest van de
Duitse herder zijn EN van de vereniging, en dus gedragen worden door de mensen die de vereniging vertegenwoordigen. Spreek nu al met jullie besturen en spreek af
wat jullie met enkele mensen kunnen doen. Geef ons al namen door van mensen die eventueel iets willen doen. Ideeën aanbrengen mag ook nog steeds.
Het kan niet de bedoeling zijn dat we alles uitbesteden en zo
op iemand anders zijn feest terecht komen.
Stof om eens heel goed over na te denken, en voor onze
kringgroepleden om hun besturen over aan te spreken.
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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

18/05/2019 BOP

Kg. 47 Vrolijke Hondenvrienden (V.H.V.)

19/05/2019 IGP/IGP-V/BH-Wedstrijd

Kg. 43 Schoonhoven – Ter Heide

19/05/2019 Wandeling

Kg. 46 Hond en Geleider

25/05/2019 C-Wedstrijd

Kg. 08 Groeninghe

25/05/2019 UV Proef

Kg. 23 L.K.O.C.

Meer informatie of adresgegevens nodig?

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

von Armelhof – Kynologische lijn
Seynaeve Wouter
Hoogbeverenstraat 22A
8850 Ardooie
0472/59.86.88
vonarmelhof@gmail.com

von der Daelenberghutte - Africhtingslijn
Luyten Gerda
Dalenbergstraat 37
3583 Paal-Beringen
011/42.30.29
0486/86.31.89
daelenberghutte@telenet.be

van Osila's Hof – Africhtingslijn
Wolfs Jurgen
Lange Nieuwstraat 39
9130 Kieldrecht
0496/81.45.87
jurgen.wolfs@gmail.com

van de Waltahoeve – Africhtingslijn
Van De Walle Guy
Hogevoorde 46
9950 Waarschoot
09/372.04.42
0478/22.28.62
guy.van.de.walle1@telenet.be

van ‘t Aardshof – Kynologische & africhtingslijn
Seyen Jozef
Broekstraat 17
2440 Geel
014/85.27.83
0475/42.69.76
vantaardshof@gmail.com
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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. 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!

Beetje VVDH geschiedenis ingestuurd door
Kringgroep Runkelen
Op zaterdag 30 juni en zondag 1 juli 1979 werd iedereen van harte welkom geheten voor de eerste
Internationale wandeldag voor Duitse Herdershonden in Vinalmont.
Het was de heer Scheemaeker, die sinds 1975, met het idee rondliep om een Internationale wandeldag te
organiseren. Het was de bedoeling om alle vrienden van de Duitse herder samen te brengen zonder kompetitiegeest, maar ze eenvoudig met hun hond samenbrengen, samen zouden kennismaken, praten, en
vreugde beleven.
Het werd Internationaal, want we kregen de medewerking van onze sportvrienden uit Duitsland, Nederland, Frankrijk en Luxemburg.
De wandeling werd georganiseerd in samenwerking met Kringgroep 46 Runkelen.
De wandeling ging door in Vinalmont, een klein dorpje tussen Hannuit en Hoei, gelegen in het hartje van
Haspengouw en nog puur natuur. Van de gemeente Vinalmont kregen we de totale medewerking die we
maar konden dromen. Zo zouden er voldoende tolken zijn zodat iedereen in zijn eigen taal zijn persoonlijke behoeften konden duidelijk maken.
Om de mensen goed op te vangen waren er voldoende parkeer- en kampeerruimte voorzien. Er was mogelijkheid om op hotel te gaan…..waarvan de hotelier er helemaal niets op tegen had om de Duitse herder
mee op de kamer te nemen.
Het programma werd onderscheiden in 3 gedeelten: de wandeltocht met Duitse Herdershonden, de wandelaars zonder hond en het gezellige gedeelte.
Wie als wandelaar kwam moest natuurlijk zijn Duitse herder meebrengen. De wandelaars konden
starten vanaf 10 uur, kregen een lunchpakket mee voor onderweg. Moeten ergens halverwege
aan een controlepunt voorbij en kregen 5 uur de tijd om de 12 km af te leggen.
Voor de toeschouwers, dus zonder hond, waren er demonstraties voorzien op de terreinen en kon
men een geleid bezoek brengen aan bezienswaardigheden van Vinalmont.
In een tent voor 1000 personen zou het “volks feestmaal “doorgaan. Vanaf 20uur begon de officiele
opening met toespraken van de heer Jean Nossin voormalig voorzitter van de inrichtende
Kringroep Runkelen, van de voormalige nationale voorzitter van de VVDH, de heer Leysen, en
van Dr. Rummel (SV).
Elke deelnemer kreeg een oorkonde, een medaille en een sticker. Verder waren er ereprijzen voor de
groepen die van het verste kwamen, voor de kringgroepen die met het meeste leden vertegenwoordigd
waren en dit allemaal per land gezien. Een 350 tal honden waren aanwezig.
Het waren 2 fantastische dagen waarvan iedereen heel veel genoten heeft.

Hartelijk dank om dit stukje geschiedenis van de
VVDH neer te schrijven en te delen met de andere
leden.

KONINKLIJKE VERENIGING VOOR DUITSE HERDERSHONDEN
Aangesloten bij de K.K.U.S.H., W.U.S.V., F.C.I

Kringgroep 46 Runkelen
UITNODIGING VOOR ONZE

Jaarlijkse wandeling op

19 mei 2019
In het Provinciedomein “Het Vinne” Zoutleeuw
Binnenmeer met rijke fauna en flora

Het is dit jaar een speciale wandeleditie aangezien het
40 jaar geleden is dat de eerste Internationale wandeldag op1 juli 1979 voor
Duitse herdershonden plaatsvond.
Daarom voor iedereen een hapje en een drankje.

De eerste wandelaars vertrekken omstreeks

13.00 uur
aan ons clublokaal Gemeenteweg z/n Runkelen
IEDEREEN IS WELKOM
Inlichtingen: s’Heeren Anne-Mie

Gevonden op facebook…. Hier doen we het voor….

“Ik heb me weer goed geamuseerd”

Wat een weekend!!
Eerste en vooral een dikke proficiat en merci aan de organisatie voor het organiseren van zo’n leuk
evenement!! Ook aan mama voor het telkens weer in elkaar steken van leuke en verassende demo’s.
Quebbel van de Gulderij
BOP Kampioenschap 2019, 93 punten, een uitmuntende beoordeling.
Hulgaard’s Tiran
Tiran kreeg een mooie beoordeling tijdens de beoordelingsdag!
Inox vom Heiligental
1ste uitmuntend bij de reuen voor de Universal Sieger selectie!! Opnieuw bedankt voor het vertrouwen
Ina & Philip!
Beste jeugdlid 2018
Voor het vijfde jaar op rij won ik deze prijs dankzij m’n woefers!!
Zondag, showdag:
Yerry - Goed, Jeugdklasse
Qid - 1ste Goed, Openklasse
Latu - 1ste Zeer goed, Gebruiksklasse
Iedereen bedankt voor het vertrouwen!
Tussendoor heeft Quebbel nog meegedaan aan de ‘Snelste Duitse herder’ en ‘Snelste steller’.
Ook zijn zowel Quebbel, Qurock als Tiran geslaagd voor het derde parcours van het VVDH ‘Start-toJump’ programma.

Ik heb me weer goed geamuseerd
en hopelijk doen we dit nog eens over...
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Mededelingen V.V.D.H.:

•

KG Antwerpen heeft een nieuwe website: www.kringgroep01antwerpen.com

Kringgroepenkampioenschap 2019
Zoals al eerder vermeld in de nieuwsbrieven en op facebook is er in 2019 een
nieuwe editie van het kringgroepenkampioenschap in het leven geroepen. We
hebben het gekoppeld aan het Weekend van de Duitse herder.
Vroeger moest men op een kringgroepenkampioenschap een minimum aan disciplines meedoen en de beste punten telden.
Dit jaar kreeg iedereen 1 punt voor deelname aan een hondensport (agility,
show, wandeling,….) en 2 punten voor medewerking aan het Weekend van de
Duitse herder (kassa, opbouw, afbraak,…).
Hier onder de eerste 10 kringgroepen in de eindstand. De eerste 3 worden eerst
daags gecontacteerd om hun prijs in ontvangst te nemen.
1. Kringgroep Ter Lo
2. Kringgroep Bokrijk
3. Kringgroep Veerle
4. Kringgroep Geel
5. Kringgroep Aalst
6. Kringgroep Waasland
7. Kringgroep VHV
8. Kringgroep Brugge
9. Kringgroep ‘t Looi
10. Kringgroep Groeninghe-Waregem
Kringgroep Ter Lo heeft met zeer grote voorsprong gewonnen dankzij hun vele
helpers op het terrein. Bokrijk behaalde de 2de plaats dankzij een mooie wisselwerking tussen een mooi aantal helpers en deelnemers aan bijna alle hondensporten (IGP, Agility, wandeling, snelste hond, show, BOP, start to jump,…).
Kringgroep Veerle had vooral zeer veel deelnemers tijdens het Weekend van de
Duitse herder en een zeer actieve familie in de VVDH.
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1 mei Wezentest te Rijkevorsel:

Op woensdag 1 mei werd voor het eerst binnen de VVDH een ‘SV-Wesentest’ georganiseerd door
kringgroep ‘t Looi. Deze test is momenteel van belang voor honden die wensen in Duitsland deel te
nemen aan tentoonstellingen. De honden moeten minimum 9 maanden oud zijn en mogen maar
maximum 13 maanden oud. De keurmeester van dienst, Christoph Ludwig en zijn assistent namen
ruim de tijd om elke hond individueel te beoordelen. Er was het sociale aspect: de honden werden
gemeten, chip en tanden werden gecontroleerd. Ook de band met de geleider werd getest, alsook het gedrag van je hond werd geobserveerd
ten opzichte van een andere hond en een groep mensen. Daarnaast werd
de hond ook getest op enkele geluidsinvloeden zoals een kettingzaag,
het schot, het laten vallen van een ijzeren ketting en pot. Ook de fysieke
stabiliteit van de hond werd getest. Hierbij moest de hond over enkele
tafels stappen, op een bewegende plank staan en spelen met zowel geleider als een vreemde persoon. Verder werd er ook gekeken naar het
doorzettingsvermogen van de hond door een balletje te verstoppen onder een bak en door het zoeken van een balletje in de kantine. Als laatste werd er ook gekeken naar het gedrag van de hond als
deze alleen werd gelaten op een vreemde plaats. Alle 9 deelnemers aan
deze Wezentest waren geslaagd! De volgende Wezentest vindt plaats
op 27 juli, ook bij kringgroep ‘t Looi, maar deze is al reeds volzet. Geen
paniek, in 2020 zullen er nog verschillende Wezentesten volgen!
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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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