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VVDH Nieuwsbrief
Zomer en komkommertijd, maar de V.V.D.H. moet blijven draaien.
Als raad van bestuur zijn we de afgelopen weken druk bezig met allerlei zaken achter de schermen, die veel tijd vragen voor een beetje
resultaat.
Zo hebben we een vergadering gehad met de SV in verband met V.V.D.H. aankeuringen
die al enkele maanden door de SV achtergehouden werden, door redenen buiten onze
wil. Dit is nu opgelost, gelieve de goede raad die u elders in deze nieuwsbrief kan lezen
op te volgen.
We kunnen u ook melden dat de vereisten voor een V.V.D.H. aankeuring blijven wat ze
waren, een wezentest is niet nodig voor een V.V.D.H. aankeuring.
Het nieuwe fokbeleid, ingevoerd vanaf maart houdt ook in dat we mensen die een Duitse herder aanschaffen bij een V.V.D.H. fokker een certificaat bezorgen en wie ons nog
niet kent laten kennismaken met de V.V.D.H. via een puppypakket. Nu 4 maand na de
lancering van het nieuwe beleid verlaten de eerste pups , gefokt volgens deze richtlijnen, de fokkers en gaan ook de eerste certificaten en puppypakketten de deur uit.
De raad van bestuur is op zoek naar een nieuwe verantwoordelijke voor de africhting,
mensen die zich geroepen voelen kunnen de voorzitter of een van de andere bestuursleden contacteren.
Chantal is ondertussen druk bezig om het BK IGP samen met de RCBA in goede banen te
leiden. Op zaterdag 17/8 wordt er gespeurd (ergens in Vlaanderen), op zondag 18/8
wordt er dan in Andenne gestreden in afdelingen gehoorzaamheid en verdediging.
Dat het leven niet altijd loopt zoals we hopen weten we allemaal, zo gaat het bij ons
mensen , en ook bij onze Duitse herders. Op 8 juli is de regerende Wereldkampioen Universal Sieger 2018 & 2019 Korky vom Barbatus gestorven door een zeldzaam probleem
met de milt, die een zware operatie vroeg en waarvan de complicaties fataal waren.
Korky was een van de beste (sport)honden die we de afgelopen jaren in Belgie hebben
gehad en we hoopten allemaal op mooie sportieve prestaties op komende WK’s.

1

Activiteiten

Voor meer informatie over de wedstrijden (keurmeesters, pakwerkers, spoorleggers,
inschrijvingen,…) verwijzen we je graag naar onze website.
www.vvdh.be

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.
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

von Delato – Kynologische lijn
De Craene Wim
Adres: Duiventorenstraat 37
8310 Assebroek-Brugge
0499/42.67.37
vondelato@hotmail.com

vom Cornelienhof – Kynologische lijn
Beindorff Claudine
Doornikserijksweg 300
8510 Kooigem
056/494110
0499/777431
claudine.beindorff@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
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BC wedstrijd te Kringgroep Bokrijk
7 juli was het zover.
De ‘BC Interclub wedstrijd’ van kringgroep Bokrijk. Ontstaan een 10-tal jaren geleden uit de
gedachte ‘we gaan geen gewone C-wedstrijd of BC-wedstrijd organiseren’. Daarvan waren
er op dat moment genoeg wedstrijden. Het moest iets origineels zijn.
Plots kwam het idee: een BC wedstrijd maar elk onderdeel moest door iemand anders
gedaan worden en het was een verplichting dat beide teamspelers van andere clubs waren.
Dit had meerdere voordelen. Onze kringgroep staat al jaar-en-dag voor gezelligheid en
vriendschap onderling maar ook naar andere kringgroepen toe. Dus een teamgenoot gaan
zoeken op een andere club paste perfect in deze gedachtegang. Een ander voordeel was dat
je met je hond maar 1 onderdeel moest doen. Ideaal dus voor jonge honden te testen hoe
ver ze staan in een bepaald onderdeel. Ideaal ook voor meer ervaren honden te testen hoe
een eventuele nieuwe trainingsmethodes werken. Ideaal ook om gewoon slechts 1 onderdeel te moeten doen en voor de rest te genieten van de wedstrijd en het lekkere eten.
Dit jaar was het een speciale editie: Kringgroep Bokrijk werd 50 jaar. ‘s Morgens voor de
wedstrijd is er een reporter van Het Belang van Limburg langsgekomen voor een interview.
Na de wedstrijd gedaan was is de burgemeester van de stad Genk gekomen, heeft een motiverende speech gegeven en een mooi aandenken voor ons 50-jarig bestaan. We hebben al
jaren een goede band met de stad Genk. In september geven we met de club een demonstratie op hun sportmarkt. Iedereen naar daar zou ik zeggen.
Tussen 16h en 17h was er ook een happy hour en een receptie met lekkere speciale ’Hugo’rabarber en wraps. Daarna de prijsuitreiking, waarbij iedereen altijd naar huis gaat met
meer geld dan het inschrijfbedrag.
Bedankt aan alle leden voor hun medewerking en bedankt aan alle supporters en deelnemers om er een fijne dag van te maken. Ook een hartelijke dank aan alle kringgroepen die op
de uitnodiging zijn ingegaan en een presentje voor de club bij hadden. We doen zo verder
tot 100 jaar!!!!!
Zie volgende pagina voor enkele sfeerfoto’s.
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Fokbeleid KMSH
Op onderstaande link kan je de volledige uitleg horen over het nieuwe fokbeleid van de KMSH.
De uitleg duurt 1.5h ongeveer maar is zeer interessant voor alle fokkers.
https://www.youtube.com/watch?v=JIWs5LmpOL8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0FRWSO8GbnqB-HtAaV5QlSJXX91xED0Q3yQmDuKWzxDSmDb-zBpA7MoI

Mededelingen V.V.D.H.
•

Aandacht: Aankeuringen binnen de VVDH

In het aankeuringsreglement kan u vinden welke proeven uw Duitse herder dient te ondergaan
en welke resultaten dienen voorgelegd te worden om uw hond op een VVDH aankeuring te kunnen brengen.
Wij raden onze leden aan om enkel resultaten behaald binnen de VVDH te gebruiken. Wij
kunnen resultaten behaald buiten de VVDH niet bevestigen naar de SV toe.
Bij de SV worden vraagtekens geplaatst bij resultaten behaald op sommige proeven buiten de
VVDH. Een gevolg hiervan is dat de behaalde resultaten geschrapt kunnen worden door de SV,
en dus niet in aanmerking komen voor een aankeuring.
De VVDH bekijkt een dossier enkel op volledigheid alvorens het naar de SV wordt gestuurd. De
VVDH kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien de SV een resultaat niet aanvaard. In
deze gevallen zal de VVDH niet bemiddelen, noch enige andere tegemoetkoming doen.

•

Aandacht: mededelingen SV ivm aankeuringen Belgie

Ondanks dat er verhalen de ronde doen dat de wezentest verplicht is in Belgie voor aankeuringen, hebben we van de SV de melding gekregen dat dit niet zo is!
Hunde, die in Belgien an einer Körung teilnehmen, benötigen keine Wesensbeurteilung.
Mit freundlichen Grüßen
SV-Hauptgeschäftsstelle
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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
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U kan onze privacy verklaring nalezen op www.vvdh.be/Privacy
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