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Traditiegetrouw sloot KG Ter Lo het IGP wedstrijdseizoen af, dit maal op 4 augustus. 
Rest ons nu nog 1 wedstrijd in het VVDH IGP wedstrijdseizoen: het Belgisch kampioen-

schap van 17-18 augustus. Dit jaar ingericht door onze waalse zustervereniging de 
RCBA. 

Na het BK kennen we de selecties voor het WK WUSV in Modena Italie  en de Interland 

IGP Nederland - Belgie . 

 
Zaterdag 3 augustus  waren de BOP spelers aan de beurt op KG  Ter Lo, onder het toe-

ziende en allesziende oog van Rudi en Wendy  en gedirigeerd door Frans traden 26 
combinaties aan. 
4 examens BOP 1 , waarvan er 2 geslaagd zijn en 2 nog een beetje verder moeten trai-

nen, proficiat Fran Van Buggenhout en Katleen Smets! 
10 deelnemers in BOP 1, 6 in BOP 2 en 6 in BOP 3, een mooi deelnemersveld op deze 

zonnige zomerdag. 
 

In BOP 1 ging Amy Willems met haar Quebbel met de winst aan de haal , na een span-
nende strijd behaalde ze 99 punten van de 100. Nynke Sellier en King deden even goed, 

maar bij een gelijke stand wordt in de BOP naar de leeftijd van de hond gekeken en de 
jongste wint dan. 
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BOP 2 werd gewonnen door Johnny De Ridder met Radja met 95 punten, ook hier was er 
een gelijke stand, Eddy De Ceuster en Lady Madonna behaalden evenveel. Daar waar de 

punten van de volgenden in de rangschikking bij BOP 1 nog dicht bij elkaar lagen namen 
Johnny en Eddy in BOP 2 een voorsprong van maar liefst 6 punten op de 2de. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
De beker van BOP 3 prijkt nu op de kast van Alex De Wit. Hij behaalde met zijn Obi de eer-

ste plaats met 97 punten en met Mirko de 2de met 93 punten. Opvallend hier de relatief 
lage punten. Het is duidelijk: in BOP 3 moeten alle puntjes op de juiste ‘i’ staan om de volle-

dige buit binnen te halen. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 



Ook dze BOP wedstrijd vond weer plaats in een gemoedelijke en ontspannen sfeer, met het 
plezier voorop.  
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Zondag was het voor sommigen iets minder ontspannen: 20 deelnemers, waarvan 4 in IGP-
3 die op deze wedstrijd op zoek waren naar een geslaagde wedstrijd om hun deelname aan 

het BK veilig te stellen. 
Ook voor 2 spoorleggers was dit hun vuurdoop op een wedstrijd met veel deelnemers, 

waaronder enkele speurhonden. Evi  en Wendy hebben hun best gedaan, en de rest was  
aan de speurneuzen van de honden. 

 
Voor 6 honden was het ook hun eerste stap in het wedstrijdcircuit, ze legden allemaal suc-

cesvol hun BH proef af. Proficiat: Francine, Evy, Emiel, Johnny, Eric en Jean! 
 
Naar jaarlijkse gewoonte was de zon weer volop van de partij , en een hoop toeschouwers 

paraat. In IGP 1 was er 1 deelnemer, Katrien slaagde met haar Max met een totaal van 237 
punten, tussen de onderdelen door verzorgde samen mat haar man Peter ook nog de ge-

weldige catering. 160 hongerige magen hebben ze dit weekend gevuld. Kringgroep Ter Lo 
dankt hen voor deze sponsoring! 

 
In IGP 2, 2 deelnemers, beiden geslaagd. Tessa won met Inca met 280 punten. 

 
IGP 3 telde 8 deelnemers, de overwinning ging naar Danny met Nayko die een thuiswed-

strijd speelden. 

 
2 deelnemers deden Sph 1, Luc en Matz behaalden 98 punten, de 2de combinatie is spijtig 

genoeg gefaald, volgende keer beter. 
 

3 van de 4 slaagden in hun opzet om op het laatste nippertje nog aan de selectievoorwaar-
den van het BK te voldoen. 

Dit maakt dat we voor het BK  voorlopig 23 deelnemers hebben, 22 van de VVDH en 1 deel-
nemer van de RCBA.  
In een overeenkomst tussen VVDH en RCBA staat beschreven dat het BK het ene jaar in 

VVDH en het andere in de RCBA wordt georganiseerd.  Hierdoor zijn we in 2019 verplicht 
om met het  hele VVDH deelnemersveld naar Andenne te trekken om het BK te betwisten, 

ook al is er maar 1 RCBA deelnemer (die dan nog in een VVDH club traint). 
 

Eerder werd al beslist om de afdeling speuren af te werken op zaterdag 17 augustus, het 
speuren zal in Vlaanderen plaats vinden, bij gebrek aan beschikbare grasvelden in Wallo-

nie  (foto’s van de velden genomen op 3 augustus kan u vinden op de website bij het evene-
ment in de kalender). 
Bijeenkomst voor het speuren:  8 u op zaterdag 17/8  op KG Veerle, waarna naar de speur-

velden wordt vertrokken. 

Op zondag begint de wedstrijd in Andenne om 8 uur. 

 

We wensen alle deelnemers veel succes op het BK! Er wachten 5 plaatsen op het WK in Mo-
dena en 10 op de interland op jullie! 

 



Activiteiten 

   

17/08/2019 BOP      Kg. 46 Hond en Geleider  

 

18/08/2019 Belgisch Kampioenschap IGP  R.C.B.A.  / Andenne 

 

31/08/2019 IGP/IGP-V/BH-Wedstrijd   Kg. 11 De Moedige Bijter  

 

   

Meer informatie of adresgegevens nodig?  

    

https://www.vvdh.be/clubs/ 

 
 

 

 

 

 

Annulaties: 

 

19/10/2019 Test sociaal gedrag in Neerpelt 

 

27/10/2019 IGP/IGP-V/BH-Wedstrijd in Hemiksem 

 

De KG besturen hebben besloten deze te annuleren. 

5 

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 Ginahof – Kynologische & africhtings-

lijn 

De Boever Giovanni 

Kallestraat 30 

9991 Adegem 

0476/31.19.30 

von.ginahof@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  

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  

 

  

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. 

 

http://www.von-ginahof.be/
mailto:von.ginahof@gmail.com
http://www.daelenberghutte.be/
mailto:daelenberghutte@telenet.be
http://www.duitseherderpup.be/
mailto:van.esblok@skynet.be
http://vondelato.com/
mailto:vondelato@hotmail.com
mailto:claudine.beindorff@gmail.com
mailto:info@von-giliannes.be
mailto:info@vomhausacker.com
https://www.vvdh.be/beschikbare-pups/
https://www.vvdh.be/beschikbare-pups/




Eerste Agility wedstrijd te Kgr. Aalst 

Op 14/7/2019 ging er voor de eerste maal een 

agilitywedstrijd door bij kringgroep Land van 

Aalst en Dender. 

De keurmeester van dienst was Ben Gra fe. 

 

Als eerste parcours van de dag was er zoals al-

tijd een spel, ditmaal een vast parcours. De 1e 

plaats werd behaald door Margie Scipio (NL) 

met Joya. 2e plaats Janet van Steenis (NL) met 

Godja. 3e plaats Sofie Roggen (B) met Puma. 

 

Hierop volgde het vast parcours en jumping.  

De moeilijkheidsgraad van de parcoursen lagen 

vrij hoog, maar dit was een goede voorbereiding 

op het WK te Italie  in oktober. Ben Gra fe is ook 

daar e e n van de keurmeesters van dienst. 

 

Het laatste parcours was een spel, bij dit par-

cours werden er achteraf de werkpunten voor 

de geleiders en hun honden besproken en ieder-

een kreeg de kans om ze dan ook nog even de 

trainen.  

 

 

Het resultaat van het dagklassement is als volgt: 

1e plaats Janet van Steenis (NL) met Godja, 2e 

plaats Willy Verhoeven (B) met Cwinto, 3e 

plaats Guy Vermeerbergen (B) met Nabou.  
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Mededelingen V.V.D.H. 

 
• We verheugen ons om jullie te melden dat onze commissie kynologie terug voltallig is.  
 

 Guy Verheyen neemt de taak op zich om kringgroepen te helpen met het organiseren van 
tentoonstellingen. Hij wordt dus vanaf nu de verantwoordelijke show. U kunt bij hem te-
recht voor praktische vragen ivm shows, trainingen voor shows,….. U kunt hem bereiken op 
volgende emailadres:  
tentoonstellingen@vvdh.be 

 Frank Verbeke zorgt ervoor dat onze aankeuringen in goede banen geleid worden. Hem kan 
je bereiken op aankeuring@vvdh.be 

 Philip Michielsen blijft voor onze fokkers en puppykopers zorgen. Zijn emailadres is pup-
py@vvdh.be  

 
 
 
 
• De sponsorvoorwaarden van de WK Agility en IGP ploegen voor het WUSV WK te Modena kan u 

terugvinden op de website. U vindt het op de ‘leden’-pagina, bij de respectievelijke disciplines. 
 
 
 
 
• Wegens een totaal gebrek aan interesse vanuit de fokkers is er niet langer meer de mogelijkheid 

om geplande nesten te publiceren op de website of in het ledenblad. 
 
 
 
• De reglementen voor deelname aan de VVDH IGP kampioenschappen en selecties voor seizoen 

2019-2020 zullen vanaf 17 augustus op de website te vinden zijn.  
 

 

mailto:tentoonstellingen@vvdh.be
mailto:aankeuring@vvdh.be
mailto:puppy@vvdh.be
mailto:puppy@vvdh.be


Uw bestuursploeg 

 

Voorzitter:           Secretaris:  Penningmeester: 

Johan Van Looy              Ina Frix   Henk Willems 

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

 

 

Verantwoordelijke africhting  

Chantal Sneijkers - ad interim   africhting@vvdh.be  

 

Verantwoordelijke communicatie : 

Chantal Sneijkers     redactie@vvdh.be 

 

Verantwoordelijke tentoonstellingen:  tentoonstellingen@vvdh.be 

Guy Verheyen 

 

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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