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Dag allemaal, 
  
We geven jullie graag in primeur de cover van 
het volgende ledenblad mee.  
 
Wil je meer lezen over de prachtprestatie van 
Ronny Van den Berghe in Engeland maar ook 
alles over het Weekend van de Duitse herder? 
Wil je meer te weten komen over  
mantrailing?  
Ben je benieuwd wie nu in de kijker staat en 
welke activiteiten de kringgroepen hebben 
georganiseerde de voorbije weken? 
 
Nog heel even geduld dan. Het blad valt in de 
eerste dagen van juli in jullie brievenbus. 
  
Chantal Sneijkers 

VVDH Nieuwsbrief 
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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 

   

22/06/2019  BOP      Kg. 40 Riemst  

 

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

 

29/06/2019 Kennismakingsdag in Geel   Kg. 19 Geel 

 

29/06/2019 Test sociaal gedrag    Kg. 42 Noordzee  

 

29/06/2019 Wandeling     Kg. 03 Zemst  

 

30/06/2019 IGP/IGP-V/BH-Wedstrijd   Kg. 57 Overpelt  

 

06/07/2019 Aankeuring     Kg. 60 Het Looi  

 

07/07/2019 BC – Wedstrijd    Kg. 04 Bokrijk  

 

14/07/2019 Agility      Kg. 38 Land van Aalst en Dender  

 

14/07/2019 Wandeling     Kg. 40 Riemst  

 

 

   

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 Esblokhof – Africhtingslijn 

Stuer Gerard 

Botermelkstraat 11A 

9120 Haasdonk 

03/485.72.67 

0495/31.22.49 

van.esblok@skynet.be  

Van de Ybajo Hoeve – Kynologische & af-

richtingslijn 

Schalker Yvonne 

Zenit 1 

3225 VG Hellevoetsluis 

+31/181.32.29.73 

info@ybajohoeve.nl  

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  

  

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. 
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Universal Sieger 2019 te Nantwich (UK) 

Van 7 tot 9 juni was het zover. De Universal Sieger te Enge-

land. De voorbereiding hierop was niet makkelijk met de 

steeds wisselende berichten ivm de brexit. Kwam er een 

brexit voor de US of niet? Werd het een harde bexit met ‘no 

deal’ of toch niet? Door de steeds wisselende berichten werd er door de orga-

nisatie vanuit Engeland tot op het laatste moment aangeraden om toch bloed 

te laten nemen voor antistoffen bepaling tegen Rabie s. Dit werd dan ook door 

de geï nteresseerden spelers gedaan vroeg op het jaar. (positieve uitslag was 

nodig 4 maanden voor de terugreis).  

De week voor het WK reisden de deelnemers af naar Engeland.  Sommige op 

zondag, andere op maandag of dinsdag. Voor iedereen is de reis goed verlo-

pen. Het links rijden was een aanpassing voor iedereen, maar zolang er auto’s 

op de weg zijn, is het gewoon volgen. ‘s Avonds als het rustiger is, donker en 

regen of mist is het plots veel akeliger om op de smalle Engelse wegen te rij-

den.  

 



Woensdag was iedereen aanwezig voor de 

dierenartsen controle en kon er ingecheckt 

worden in het hotel. Het hotel lag op een 20 

minuten rijden van het stadium en langs het 

hotel lag er een mooi parkje waar de honden 

uitgelaten konden worden.  

 

‘s Avonds is het voltallige team met enkele En-

gelse hondensporters gaan eten bij een mexi-

caanse keten. Het eten was niet wauw, maar bleek achteraf toch e e n van de betere maaltijden 

van de week te worden. Nadien werd er in het hotel verga-

derd wie wat ging doen op de intraining en in welke volgorde. 

De ploeg kreeg gezamenlijk 20 minuten voor zo-

wel gehoorzaamheid en als pakwerk. Met de hulp 

van enkele paaltjeszetters en ballenleggers  is al-

les vlot verlopen en heeft iedereen kunnen doen 

wat hij wou doen.  

De rest van de dag gingen enkele deelnemers nog 

eens echt trainen op e e n van de trainingsvelden in 

de buurt. We mogen in Belgie  content zijn met on-

ze mooie terreinen en kantines, daar was een kan-

tine niet veel meer als een oude stalling zonder 

vloer of stacaravan zonder toilet.  

Donderdagavond was het dan de lottrekking. De 

lottrekking ging vlot en iedereen was tevreden 

over zijn getrokken nummertje. Het eten op die 

avond was veel minder lekker. Warme gerechten 

zoals gefrituurde loempia’s , samosa’s en frieten, 

die als koud buffet werden opgediend. Rare ge-

woontes in Engeland. 



Vrijdag, zaterdag en zondag begon 

dan de wedstrijd. Iedereen deed 

zijn best en behaalde dan ook de 

punten die hij verdiende. Vrijdag 

viel het weer nog heel goed mee, 

maar vanaf  zaterdag gingen de he-

melsluizen open.  Ook bij de eindceremonie waarbij de deelnemers een halfuur op voor-

hand  moesten verzamelen op een terrein goot het waardoor de 

hele eindceremonie in het water viel.  

Zaterdagavond was er de begroetingsavond  met weeral niet zo’n 

lekker eten en een veel te luid bandje. De gezelligheid en lekker 

eten van Diest vorig jaar was ver te zoeken.  Er wachtte ons wel 

een mooie verrassing op het einde van de speech van dhr. Mes-

sler toen Henk Willems een mooie oorkonde en bronzen speld 

ontving voor de uitstekende organisatie van de US 2018 te Diest. 

Johan Van Looy is die vol trots gaan afhalen.  

Al bij al een zeer geslaagd en fijn WK, waarbij al de deelnemers 

geslaagd zijn met mooie punten. Top of the bill is natuurlijk de 

overwinning van Ronny en de 2de plaats in het landenklasse-

ment.  





Mededelingen S.V.: 

Dear Sir or Madam, 
 
We would like to inform you that, because of the steadily increasing costs, we have to raise the 
processing fee for breed surveys from abroad. 
 
We regret this but, please understand, that the efforts for breed surveys from abroad are much 
higher than for breed surveys from Germany. 
 
The higher fees are of concern for all breed surveys from abroad as of June 30, 2019.  
 
Also, in the future for new survey and lifetime survey the same fee will be billed; the processing 
fee per breed survey will be 35.- Euro for each. 
 
Please forward this information also to your members. 
 
Best regards 
 
A.Fath 
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Mededelingen V.V.D.H. 

Mededeling raad van bestuur. 
  
Tijdens de laatste vergadering van de raad van bestuur van de VVDH, op 13 juni 2019,  is een 
poging tot beï nvloeding van de uitslag van het VVDH Kampioenschap 2019 en de Universal Sie-
ger Selectie 2019 aan het licht gekomen. 
  
De verantwoordelijke africhting heeft een keurmeester benaderd om de uitslag te beï nvloeden, 
de keurmeester heeft dit geweigerd. Dit werd ook bevestigd door de verantwoordelijke africh-
ting tijdens de vergadering van de raad van bestuur. 
  
De raad van bestuur tilt zwaar aan dit feit en heeft de verantwoordelijke africhting onmiddellijk 
op non actief gezet. 
  
De raad van bestuur heeft geen bewijs of er al dan niet iets aan de uitslag is veranderd. 
  
De VVDH voorzitter voelt zich verantwoordelijk voor zijn ploeg en heeft na het vernemen van 
deze feiten zijn ontslag ingediend. 
  
Onze statuten en huishoudelijk reglement voorzien deze omstandigheden en bepalen dan ook 
de te volgen weg. 
  
Uiteraard houden we u van elke verder evolutie op de hoogte. 



Uw bestuursploeg 

 

Voorzitter:           Secretaris:  Penningmeester: 

Johan Van Looy              Ina Frix   Henk Willems 

voorzitter@vvdh.be          secretaris@vvdh.be    penningmeester@vvdh.be 

 

 

Verantwoordelijke africhting  

       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 12 
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