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1 September , de schoolplichtigen en studenten onder ons beginnen vol goede moed aan 

een nieuw schooljaar na een deugddoende vakantie. 

De VVDH is ook terug in gang geschoten met een eerste IGP wedstrijd van het nieuwe 
seizoen, gisteren te Zonhoven met maar liefst 20 deelnemers in een warme 30 graden. 

De komende weken wordt de VVDH kalender alleen maar drukker en is er voor ieder 

wat wils: IGP, BOP, Aankeuring, tentoonstelling....   

Alle VVDH pakwerkers worden verwacht in Waregem op 7 september voor de jaarlijkse 
pakwerkersdag, wie nog wil inschrijven om de test af te leggen voor het All round sta-

tuut kan dit nog via: africhting@vvdh.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

De studenten beginnen net en de examens zijn nog ver weg, maar voor  8 van onze 
VVDH-ers komt het grote examen er aan: van 2-6 oktober strijden 4 deelneemers in IGP 

en 4 in Agility voor wat ze waard zijn op het WUSV WK te Modena, Italie . 

 

We wensen alle jonge VVDH-ers veel success tijdens het komende schooljaar en vergeet 
niet af en toe ook eens te genieten van je Duitse herder! 

 

 

VVDH Nieuwsbrief 

mailto:africhting@vvdh.be


Activiteiten 

   

07/09/2019 Pakwerkersdag    Kg. 08 Waregem 

 

07/09/2019 BOP      Kg. 49 De Duivelsberg 

 

07/09/2019 IGP/IGP-V/BH-Wedstrijd   Kg. 03 Zemst  

 

14/09/2019 Aankeuring     Kg. 26 Hauweycken  

 

15/09/2019 IGP/IGP-V/BH/SpH-Wedstrijd  Kg. 23 L.K.O.C.  

 

21/09/2019 Agility      Kg. 19 Geel  

 

22/09/2019 Wandeling     Kg. 52 De Moedige Herdershond  

 

29/09/2019 IGP/IGP-V/BH-Wedstrijd   Kg. 41 Rillaar  

 

29/09/2019 Tentoonstelling    Kg. 52 De Moedige Herdershond  

   

Meer informatie of adresgegevens nodig?  

    

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

 

Annulaties: 

 

08/09/2019 IGP/IGP-V/BH/SpH-Wedstrijd  in Oud-Turnhout 

 

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. 
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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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vom Haus Acker – Kynologische lijn 

Van Acker Christophe 

Bruggestraat 216 

8730 Oedelem 

0486/13.60.40 

info@vomhausacker.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 Waltahoeve – Africhtingslijn 

Van De Walle Guy 

Hogevoorde 46 

9950 Waarschoot 

09/372.04.42 

0478/22.28.62 

guy.van.de.walle1@telenet.be  

von Haus Erpabo – Africhtingslijn 

Van De Winkel Erwin 

Oude Antwerpsebaan 195 

2800 Mechelen 

0477/29.62.48 

erpabo@telenet.be  

Von Giliannes – Africhtingslijn 

Gilis Ria 

Katersberg 53 

2440 Geel 

0479/93.77.25 

info@von-giliannes.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:info@vomhausacker.com
http://www.daelenberghutte.be/
mailto:daelenberghutte@telenet.be
http://www.duitseherderpup.be/
mailto:van.esblok@skynet.be
http://www.vandewaltahoeve.com/
mailto:guy.van.de.walle1@telenet.be
mailto:erpabo@telenet.be
mailto:info@von-giliannes.be
https://www.vvdh.be/beschikbare-pups/
https://www.vvdh.be/beschikbare-pups/






Kennismakingsdag Zemst 
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Kennismakingsdag Zemst  
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Dogbiathlon, dogsurvival, eens wat anders 

dan IGP  

Hou je van uitdaging, avontuur, ben je sportief in-
gesteld? 
 
Dan moet je zeker eens meedoen aan een dogbi-
athlon of dogsurvival. Ze zijn te vinden het hele 
jaar door in Belgie  en Nederland. 
Samen ging ik deze nieuwe uitdaging aan met 
mijn " oudje" Latu. Na een succesvolle IGP carrie -
re,  was ze nog iets te actief om al op pensioen te 
sturen, dus kozen we een nieuwe uitdaging. Het 
zijn parcours van enkele kilometers, 5km, 7 km.. 
waar je onderweg een heleboel obstakels tegen-
komt die je samen met je hond, als team moet uit-
voeren in een zo snel mogelijke tijd. Je moet hier 
een echt team vormen met je hond, en tijdens de 
warme maanden is er waterpret zeker voorzien in 
het parcours wat het extra leuk maakt.  
 
 
 
 
 

 
Voor de meeste dogsurvivals neem ik Latu mee, zij is 

met alles vertrouwd en met haar kun je de gekste dingen 

doen, ze doet gewoon alles wat je vraagt. Maar toch wil-

de we deze uitdaging ook eens aan gaan met de jongere 

generatie van Latu, Qatar, een nog jonge reu met minder 

ervaring, maar een hond die supersnel dit parcours wist 

uit te lopen, we wisten niet dat hij zoveel canicross po-

tentieel had. Dit zeiden ervaren canicrossers. 
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Op 3 augustus gingen we een stapje verder en deden 
we mee aan de Dogbiathlon voor politie en militai-
ren. Een intensief parcour met veel loopwerk, pak-
werk op volledig kostuum. Dus een echte uitdaging 
omdat onze honden enkel IGP pakwerk gewoon zijn. 
Maar zelfs Latu maakte hier geen onderscheid in en 
liet hier ook haar pakwerk zien tegenover die poli-
tiehonden. 
Dit was ook toegankelijk voor VVDH leden, IGP hon-
den.. Zo deed er nog een VVDH lid mee, Maarten van 
Ecken met zijn Poeh  deed hier zijn doop en wist 
moeder Latu net te verslaan in tijd en zette een top-
prestatie neer. 

 
Kortom, een goede ervaring 
voor je hond, jong of oud. 
En wil je eens "iets" anders, 
een aanrader...  
Echt teamwerk, een goede 
basis van alles, voor elke 
tak van de sport ! 
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Op 25/8/2019 ging het NIAK en het NIBK door in 
Nederland.  
 
Op het Nederlands kampioenschap Agility ston-
den er ook 4 Belgische duo’s aan de start, als 
voorbereiding voor het WK in oktober: Willy Ver-
hoeven met Cwinto (BEL-01), Guy Vermeerbergen 
met Nabou (BEL-02), Sofie Roggen met Puma (BEL
-03), Sofie Roggen met Opie (BEL-05). Lotte Van-
baelen met Zoë (BEL-04) nam niet deel. 
De resultaten zijn veel belovend. 2 van de 4 Bel-
gen behaalde podiumplaatsen, Sofie Roggen met 
Puma behaalde de 2e plaats en Guy Vermeerber-
gen met Nabou de 3e plaats. 
 
Proficiat! En laten we duimen dat de resultaten 
op het WK kunnen herhaald worden. 

NIBK: de grote test voor het WK. 
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26 augustus:  

Nationale hondendag.  

26 augustus was het Nationale 

hondendag. Die dag deden we op 

facebook een oproep om te reage-

ren met een foto. We kregen een 

enorme respons  hierop.  

 

We gaan deze mooie foto’s van 

jullie viervoeters gebruiken om 

deze nieuwsbrief op te smukken. 

Hier al een klein deel van de fo-

to’s. De rest wordt in de volgende 

nieuwsbrieven gebruikt.  
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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  

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 
Ondernemingsnummer / BTW-nummer: 0414.007.777  
U kan onze privacy verklaring nalezen op www.vvdh.be/Privacy 15 
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