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V.V.D.H. Nieuwsbrief 
 

Vorig jaar was het WUSV Universal Sieger circus nog te gast in Diest. De V.V.D.H. organiseerde 

de 8ste editie in het stadion van Diest. 

 

Dit jaar gaat het WK Universal Sieger door in het Verenigd Koninkrijk, meer bepaald te 

Nantwich, van 7 tot 9 juni. 

Maximum 43 combinaties komen aan de start, een daling van 14 combinaties ten opzichte van 

vorig jaar. De onzekerheid rond de Brexit en de locatie van het evenement zullen hier niet aan 

geholpen hebben. 

 

Belgie  had recht op 7 plaatsen, 6 zoals elk land en 1 extra omdat Ronny vorig jaar de titel bij de 

reuen behaalde en hiermee een wild card verdiende. Slechts 3 combinaties wisten zich te 

plaatsen voor de selectie voor dit WK gehouden tijdens het Weekend van de Duitse herder. 

 

Tommy Carrieri met Lana du Triangle Magique 

Philip Michielsen met Inox vom Heiligental 

Jurgen Wolfs met Osca di casa Nosella  

Ronny Van Den Berghe met Korky vom Barbatus  

 

allen lid van de V.V.D.H., zullen de Belgische kleuren verdedigen onder leiding van coaches Dia-

na Segers en Norbert Jansen. (ter info: vanuit de R.C.B.A. waren er ook dit jaar geen deelnemers 

aan de selectie) 

 

Op woensdag 5 juni wordt er ingeschreven en de dierenarts bezocht, donderdag 6 juni is er in-

training en ‘s avonds lottrekking. Op vrijdag gaat het WK dan van start en zondag 9 juni rond 

17u weten we of Ronny zichzelf opvolgt of niet. 

Vorig jaar namen we ook de titel in het landenklassement mee naar huis, we rekenen erop dat 

de deelnemers dat ook dit jaar zullen doen. 

 

Nieuws over dit WK kan u vinden op de V.V.D.H. Facebook pagina en de V.V.D.H. Website. 

 

Aan alle deelnemers: veel succes! 
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Op 29 juni is er weer een kennismakingsdag van de VVDH.  We 

gaan natuurlijk veel reclame maken online en onderstaande fly-

ers 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! 

Kennismakingsdag Kgr. Geel 



Activiteiten 

   

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  

 

16/06/2019  Tentoonstelling    Kg. 14 Onze Trouwe Vriend  

 

22/06/2019  BOP      Kg. 40 Riemst  

 

22/06/2019  IGP/IGP-V/BH-Wedstrijd   Kg. 60 Het Looi  

 

 

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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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 Armelhof – Kynologische lijn 

Seynaeve Wouter 

Hoogbeverenstraat 22A 

8850 Ardooie 

0472/59.86.88 

vonarmelhof@gmail.com  

von der Daelenberghu tte - 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 & africh-

tingslijn 

Seyen Jozef 

Broekstraat 17 

2440 Geel 

014/85.27.83 

0475/42.69.76 

vantaardshof@gmail.com  

vom Oostweg – Kynologische & africhtings-

lijn 

Nuyens Bart 

Steenweg Op Ravels 144 

2360 Oud-Turnhout 

0497/85.58.52 

bartnuyens@telenet.be  

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  

 van Esblokhof – Africhtingslijn 

Stuer Gerard 

Botermelkstraat 11A 

9120 Haasdonk 

03/485.72.67 

0495/31.22.49 

van.esblok@skynet.be  

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. 

 

mailto:vonarmelhof@gmail.com
http://www.daelenberghutte.be/
mailto:daelenberghutte@telenet.be
mailto:patrick.vandewaetere@telenet.be
http://www.vandewaltahoeve.com/
mailto:guy.van.de.walle1@telenet.be
http://www.ybajohoeve.nl/
mailto:vantaardshof@gmail.com
mailto:bartnuyens@telenet.be
mailto:info@vomhausacker.com
mailto:claudine.beindorff@gmail.com
http://www.duitseherderpup.be/
mailto:van.esblok@skynet.be
https://www.vvdh.be/beschikbare-pups/
https://www.vvdh.be/beschikbare-pups/
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BOP - Wandeldag - Agility - Start To Jump 

Een wedstrijd houden op een feestdag, O.L.H.-Hemelvaart, is altijd een risico. Feestdag 

met daarna een brugdag, dus veel mensen op lang weekend. Mei, tijd van communie– 

en lentefeesten.   

Maar ook kringgroep Bokrijk had een feest. Ze bestaan dit jaar 50 jaar en starten hun 

festiviteiten met een gecombineerde wedstrijd, namelijk ‘Agility, BOP en wandeldag’.  

En of het een succes was. Met 15 deelnemers agility en 24 

deelnemers BOP waren het 2 mooi gevulde wedstrijden. Het 

terrein werd in 2 opgedeeld en op beide velden was er con-

stant iets te zien. Voor 1 iemand was het een super drukke 

dag. Danny Knapen die met 2 honden 4 parkoersen agility 

loopt (ja, dat zijn 8 rondjes lopen) en tussendoor ook nog eens 

met dezelfde 2 honden BOP 2 speelt.  Chapeau. Tijdens de 

middagpauze van de agility, heeft het BOP team verder ge-

daan zodat Danny terug op tijd klaar was voor de agility in de 

namiddag. Beetje last-minute aanpassingen hadden we er 

graag voor over.  
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Onze grootste verrassing kwam echter in de namiddag. Met 54 deelnemers aan de 

wandeldag was dit een supergroot succes. De laatste jaren zagen we onze deelne-

mers stilletjesaan verminderen. Dit jaar was het weer een hoogdag voor de wan-

delsport. Ook Frans, die BOP keurde, zag dat het goed was.  

De ontspannen aangename sfeer was 

er ook dankzij de leuke versiering die 

kringgroep Bokrijk voorzien had voor 

hun feest, het lekkere eten ‘s middags 

en de capriolen en commando’s die er 

gegeven worden tijdens het niet-

officie le ‘spel’ in de agility. Ik hoor 

nog steeds een….Boe,boe, boe, boe, 

BOEE in mijn hoofd.  
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Toen de wandelaars terug binnen-

kwamen gesijpeld, waren er voor hen 

nog hotdogs voorzien.  Als laatste on-

derdeel konden de deelnemers nog 

het 4de parkoers Start to jump pro-

beren te lopen. Deze keer maar 2 

deelnemers, maar de andere kunnen 

op de volgende wedstrijden dit par-

koers inhalen.  
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Het bestuur van kringgroep Bokrijk bedankt 

alle deelnemers, alle wandelaars en alle sup-

porters en nodigt hen alvast uit voor hun vol-

gende evenement:  

 

De B-C Interclub. Een B-C wedstrijd waarbij het 

team moet bestaan uit 2 deelnemers die in ver-

schillende clubs lid zijn.  

Wat in Bokrijk het belangrijkste is, is vriend-

schap. Dus ga eens kijken op een andere club 

en zoek je een partner om mee te doen aan de-

ze wedstrijd. Zoals steeds zijn er mooie geld-

prijzen te winnen en gaat niemand met lege 

handen naar huis.  

 

Binnenkort meer hierover op de website van 

de club.  

 

 

Foto’s van deze leuke dag zijn terug te vinden 

op de VVDH website, onder evenementen –

multimedia 
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Winnaars kringgroepenkampioenschap 2019 

Het laatste kringgroepenkampioenschap werd georganiseerd in 2015, het format was blijkbaar niet 

meer iets waar de VVDH KG-pen wilden aan deelnemen en het al zeker niet inrichten. 

 

In 2019 werd een totaal nieuw concept uitgewerkt, gekoppeld aan het Weekend van de Duitse her-

der. Tijdens dit Weekend kan ieder VVDH lid helpen en deelnemen aan verschillende activiteiten, en 

hiermee konden punten worden verzameld voor het Kringgroepenkampioenschap. 

 

 

 

De top 3 in 2019 is: 

 

1. Kringgroep Ter Lo 

2. Kringgroep Bokrijk 

3. Kringgroep Veerle 

 

 

 

 

 

Waarbij dient opgemerkt dat Kringgroep Ter Lo net niet het dubbel aantal punten heeft van de 2de 

in de rangschikking. Ook de eerste 3 Weekends draaiden veelal op deze kringgroep en we willen hen 

wederom danken voor alle hulp, nu en in de voorgaande edities. 
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Winnaars kringgroepenkampioenschap 2019 

 

Kringgroep Bokrijk leverde ook een groot deel van de helpers en namen enthousiast deel aan vele 

van de nevenactiviteiten waardoor ze een spannende strijd wonnen tegen KG Veerle. 

 

 

 

KG Veerle verdiende zijn punten grotendeels dankzij 

e e n zeer actieve familie en deelname met meerdere 

deelnemers aan het IGP kampioenschap en de randac-

tiviteiten. 

 

 

 

 

 

 

 

Op 1 juni vond de uitreiking plaats op de KG van de winnaars, in aanwezigheid van de organisatoren 

van het Weekend van de Duitse herder en een delegatie van KG Bokrijk en KG Veerle. 

KG Ter lo mocht een cheque van 1000 Euro in ontvangst nemen, KG Bokrijk kreeg een cheque van 

350 Euro en KG Veerle een cheque van 150 Euro. 

 

 



Winnaars kringgroepenkampioenschap 2019 

 

Er werd uiteraard ook aan de innerlijke mens gedacht en de aanwezigen kregen de kans om te genie-

ten van enkele hapjes, een exclusieve hamburger en een desserten assortiment. Zo konden ze toch 

nog genieten van wat ze gemist hebben tijdens het geplande, maar niet gebeurde, happy hour tijdens 

het 4de Weekend en van een deel van onze eigen catering die we op de planning hadden staan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 graden warm en een heerlijk zonnetje, dan moet je er zeker voor zorgen dat je niet uitdroogt, en 

dus werden de cava, gin/tonic, wijn, ... vlot binnen gegoten. 

 

Een gezellige afsluiter van dit Kringgroepenkampioenschap. Uiteraard zijn alle suggesties voor een 

editie in 2020 welkom. 



30 jaar terug in de tijd……. 
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Mededelingen V.V.D.H.: 

 

• Het voorwoord van deze nieuwsbrief kon u een dag eerder al lezen op de website van de 

V.V.D.H. : www.vvdh.be  in de rubriek NIEUWS. In de toekomst zullen we meer en meer ge-

bruik maken van de website om nieuws te delen en minder, of minder snel,  op onze facebook 

pagina. Door het overweldigend aanbod van facebook nieuws bij gebruikers blijken vele van 

onze boodschappen ons publiek niet te bereiken. Facebook blijft ons kanaal voor snelle , korte 

nieuwtjes, zoals bijvoorbeeld voor updates tijdens een WK of een evenement.  In de loop van 

de komende maanden zal ook deze nieuwsbrief meer en meer geintegreerd worden in de web-

site en uiteindelijk uitmonden in een ander format nieuwsbrief. 

 

• Verslag van de SV-BUNDESVERSAMMLUNG 2019  kan u lezen op de volgende 2 blz. 
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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 39 
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