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V.V.D.H. Nieuwsbrief
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!
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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

25/05/2019 C-Wedstrijd

Kg. 08 Groeninghe

25/05/2019 UV Proef

Kg. 23 L.K.O.C.

30/05/2019 Agility

Kg. 04 Bokrijk

30/05/2019 BOP

Kg. 04 Bokrijk

30/05/2019 Wandeling

Kg. 04 Bokrijk

02/06/2019 IGP/IGP-V/BH/SpH-Wedstrijd

Kg. 55 Langenbend

05/06/2019 UV Proef

Kg. 60 Het Looi (Geannuleerd!)

08/06/2019 IGP/IGP-V/BH-Wedstrijd

Kg. 54 Rakerheide

09/06/2019 IGP/IGP-V/BH/SpH-Wedstrijd

Kg. 27 Lendelede

Opgelet: De UV proef op woensdag 5 juni gaat niet door! (het FCI reglement verbiedt
wedstrijden op een weekdag)

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.
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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 Arne’s Hoeve – Africhtingslijn
Vandewaetere Patrick
Hoevestraat 21
3941 Eksel
011/73.65.11
0474/64.03.68
patrick.vandewaetere@telenet.be

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

vom Haus Acker – Kynologische lijn
Van Acker Christophe
Bruggestraat 216
8730 Oedelem
0486/13.60.40
info@vomhausacker.com

vom Cornelienhof – Kynologische lijn
Beindorff Claudine
Doornikserijksweg 300
8510 Kooigem
056/494110
0499/777431
claudine.beindorff@gmail.com

von Ginahof – Kynologische & africhtingslijn
De Boever Giovanni
Kallestraat 30
9991 Adegem
0476/31.19.30
von.ginahof@gmail.com

50 jarig bestaan Kgr. Bokrijk
2019 wordt een feestjaar voor kringgroep Bokrijk. Ze bestaan namelijk 50
jaar.
In maart 1969 ontstond de kringgroep onder de naam ‘ Kringgroep Hoofdstad Hasselt’. Ze werd opgericht door Beerden, Schevernels, Peeters en Bude
en was gelegen op de gronden van een schrijnwerkerij. Een 2-tal jaren later
werd er verhuisd naar de Genkersteenweg.
In 1978 opende de club, na hard werken aan de kantine, aan de wiekstraat te
Genk. De terreinen waar ze nu nog steeds gevestigd is. Vanaf toen werd de
naam ook veranderd in ‘De dappere vriend-Bokrijk’.
Kringgroep Bokrijk was vroeger, net als nu trouwens, heel actief op verschillende onderdelen. Ze deden aan africhting, toen nog VH-proeven,en IP proeven genoemd, maar ook aan show. De grote succesrijke ‘Vier-landen-show’
werd meermaals ingericht door de kringgroep. De allereerste C-wedstrijd te
Belgie werd ingericht door Kgr. Bokrijk in 1985.

Als je in de archieven kijkt van de kringgroep vind je ook veel andere clubactiviteiten: er werden voetbalploegen gemaakt, men ging met de honden op bedevaart of hondenzegening, op
begrafenissen werden er erehagen gevormd, en er werd heel veel gefeest!!!

Om eerlijk te zijn. Heel veel is er op deze kringgroep niet veranderd. Nog steeds wordt er intensief africhting getraind, wedstrijden gespeeld, showlopen trainen we op de bevriende kringgroep te
Zonhoven. Zeer recent is er agility bijgekomen, dat ook zeer succesrijk is te kringgroep Bokrijk. Nog
steeds feesten we graag en houden we een jaarlijks clubfeest. En ja, waar we kunnen maken we met
onze geliefde viervoeters nog steeds erehagen.

Ook dit jaar wordt het dus weer een groot feest. Ten eerste hebben we onze mega-wedstrijd op
donderdag 30 mei 2019. Inschrijven voor deze wedstrijd kan nog tot 23 mei op
kringgroep04-bokrijk@outlook.com
BOP:
Beoordelaars: Frans Vandingenen en Wendy Peeters - Examenleider:
Marc Chauvaux
Wandeldag:
Start tussen 13h en 15h. Wandeling langs ‘de Maten’
Agility:
Wedstrijd start om 10h. Inschrijving bij com.agility@vvdh.be
Start to jump
Inschrijven kan op de dag zelf voor 12h
Parcoursen 1 tot 4 mogelijk.
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Mededelingen V.V.D.H.:

•

De erkenningsvoorwaarden waaraan een asiel, pension, kwekerij (honden / katten) en dierenhandelszaak moeten voldoen, zijn vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 27 april 2007 maar
dateren al van 1997. Een actualisering van de regelgeving was noodzakelijk.
In onderstaande link staan de nieuwe besluiten.
VVDH-fokkers die een erkenningsnummer hebben, kunnen best onderstaande link even doorlezen.
Klik hier
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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
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