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VVDH Nieuwsbrief

Deze keer een typische nieuwsbrief voor de hete zomermaanden.
Zeer veel fokkers die pups hebben. De puppypakketten gaan vanaf deze maanden volop de deur uit. We zijn benieuwd wat de reacties gaan
zijn van de nieuwe puppy-eigenaars. Zijn deze mensen geprikkeld om
met de VVDH kennis te maken? Worden ze goed ontvangen in onze
kringgroepen? Hopelijk hebben we na een jaartje een idee van het effect hiervan. We houden je op de hoogte.
Zomermaanden betekent echter ook weinig wedstrijden. Een beetje
een zomerstop. De laatste weken zijn er 3 speciallekes geweest. De helzoldtrofee met een zeer mooie deelnemersaantal. De kennismakingsdag op een hete zomerdag te kgr. Geel. En de socialiteitstest te kgr.
Oostende.
We vragen nogmaals aan de kringgroepen die iets organiseren om een
klein tekstje te schrijven voor deze nieuwsbrief. Zonder inhoud, geen
leuke 2-wekelijkse nieuwsbrief. Dit hoeft niet veel te zijn en ook de foto’s hoeven niet van een uitstekende kwaliteit te zijn.
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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

14/07/2019 Agility

Kg. 38 Land van Aalst en Dender

14/07/2019 Wandeling

Kg. 40 Riemst

17/07/2019 Belgische Siegershow

R.C.B.A.

27/07/2019 Wezentest

Kg. 60 Het Looi

03/08/2019 BOP

Kg. 21 Ter Lo

04/08/2019 IGP/IGP-V/BH/SpH-Wedstrijd

Kg. 21 Ter Lo

17/08/2019 BOP

Kg. 46 Hond en Geleider

18/08/2019 Belgisch Kampioenschap IGP

R.C.B.A.

31/08/2019 IGP/IGP-V/BH-Wedstrijd

Kg. 11 De Moedige Bijter

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.

4

von Ginahof – Kynologische & africhtingslijn
De Boever Giovanni
Kallestraat 30
9991 Adegem
0476/31.19.30
von.ginahof@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 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 & africhtingslijn
Schalker Yvonne
Zenit 1
3225 VG Hellevoetsluis
+31/181.32.29.73
info@ybajohoeve.nl

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

Von Giliannes – Africhtingslijn
Gilis Ria
Katersberg 53
2440 Geel
0479/93.77.25
info@von-giliannes.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
von Delato – Kynologische lijn
De Craene Wim
Adres: Duiventorenstraat 37
8310 Assebroek-Brugge
0499/42.67.37
vondelato@hotmail.com

BK IGP 18 Augustus.
Het Belgisch Kampioenschap is dit jaar een organisatie van RCBA maar omdat VVDH het merendeel van de
deelnemers levert, is onze vereniging er ook nauw bij betrokken.
Dit is de informatie die we vandaag kennen:
Technisch personeel:
Keurmeesters
A: Freddy Sermant
B: Michel Heyvaert
C: Dirk Vandecasteele
Pakwerkers
VVDH: Matty Berghuis
RCBA: Bilal Goudane – reserve Nico Barraz
Spoorleggers
Stevy De Groodt, Roger Scheelen, Mike Scholz, Christophe Evrard
Spoorleiders
Jean-Louis Knops, Ben Hamers
Het Kampioenschap heeft plaats op 2 dagen: zaterdag speuren en zondag gehoorzaamheid en verdediging
De speurvelden zullen, net zoals op het WK in Modena, grasvelden zijn. De locatie wordt einde juli beslist. Dat
kan in Vlaanderen of in Wallonie zijn. Meer duidelijkheid volgt daarover einde juli.
Inschrijven kan tot maandag 5 augustus – 18u00 bij Ben Hamers via africhting@vvdh.be
De intraining gaat door op zaterdag 10 augustus. Inschrijven hiervoor gebeurt, samen met de inschrijving
voor de wedstrijd.
– Intraining gebeurt in blokken van 2 uur, maximum 6 deelnemers per goep:
o Blok 1: Gehoorzaamheid: 08u00 , Verdediging: 09u00
o Blok 2: Gehoorzaamheid: 10u00 , Verdediging: 11u00
o Blok 3: Gehoorzaamheid: 12u00 , Verdediging: 13u00
o Blok 4: Gehoorzaamheid: 14u00 , Verdediging: 15u00
Belangrijk: Enkel wat op de wedstrijd mag, mag op de intraining gebruikt worden
Gelieve bij de inschrijving te vermelden in welk blok u wenst in te trainen, uw keuze wordt bevestigd door de
commissie africhting. (U kan slechts 1 maal inschrijven voor de intraining)
Zodra een en ander nog meer duidelijkheid is, breng we jullie zo snel mogelijk op de hoogte.

Kennismakingsdag 29/06/19
Zaterdag 29 juni, ze geven 34 graden in de schaduw, tropisch warm met een warme zuiden
wind….. Laten we de kennismakingsdag doorgaan of niet was de grote vraag de week vooraf.
We hadden uiteindelijk veel reclame gemaakt via facebook, via flyers
en via de fokkers. Indien we het zouden afblazen konden we nooit iedereen verwittigen. Daarom lieten we het toch doorgaan, maar in een
aangepaste versie. Kringgroep Geel heeft gelukkig veel bomen rondom
het plein en had zwembadjes en sprinklers voorzien. Deze hadden
dan ook heel veel aantrek bij de hondjes en de kindjes.
Vanaf 14h zat iedereen klaar om mensen op te vangen. We hadden iemand voorzien om het speuren uit te leggen, 3 ervaren mannen konden de honden beoordelen, Geel is natuurlijk het mekka van de agility
binnen de vvdh, pakwerk was ook een mogelijkheid, gehoorzaamheid… alles was voorzien.
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Kennismakingsdag 29/06/19
Of we volk zouden krijgen was natuurlijk de vraag. Maar ja hoor. Enkele zeer gemotiveerde en
enthousiaste mensen hadden toch de moeite gedaan om de zon te trotseren. Sommige hadden
al enkele kringgroepen bezocht op voorhand. Sommige waren volledig nieuw en benieuwd wat
ze konden doen met hun pupje. Een volwassen hond werd beoordeeld.
Sommige mensen kwamen zonder honden informatie vragen.
Iedereen werd verwelkomd, kreeg een goodiebox en werd begeleid naar het plaatsje waar ze
uitleg kregen over een bepaalde discipline.
Al bij al dus een succesvolle dag voor de VVDH met enkele nieuwe enthousiaste leden. Nu is het
aan de kringgroepen om hen verder te begeleiden.
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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
Chantal Sneijkers - ad interim

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
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U kan onze privacy verklaring nalezen op www.vvdh.be/Privacy
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