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VVDH Nieuwsbrief 

De Bundessieger-Hauptzuchtschau, de hoogdag voor de Duitse herders uit  

showlijnen, zit er op. 45 Belgische deelnemers waren er tussen de 1500 gemelde  

honden. 

 

Vorig jaar hadden we een wereldsieger: Juwika Inferno bij de langhaar gebruiksreuen. Inferno geniet ondertussen 

van zijn pensioen maar zijn opvolgers staan klaar en hebben reeds mooie prestaties neergezet in de jeugklassen. 

De topprestatie voor de Belgen dit jaar werd neergezet door Wim Van Bavel met zijn Veneze Toro. 12de Auslese 

bij de gebruikshonden reuen stokhaar. 

 

De Hauptzuchtschau is niet alleen voor de showlijnen, ook VVDH leden met een werklijn durven het aan zich daar 

te tonen. Zoals bij elke Sieger show hoort er bij de keuring van de hoogste klasse, de gebruikshonden, ook een 

moedproef (verdediging), voor een werklijn is dat onderdeel al zeker geen probleem. Latu vom Alten Kanal sloot 

daar haar rijkgevulde sportcarriere af met een ZG 9 in de gebruikshondenklasse teven. De krachten werden hier 

gebundeld door eigenaar An en jeugdlid Amy om Latu voor te brengen. 

 

Ee n van de mooiste onderdelen voor de toeschouwers, organisatorisch een hele opgave voor de eigenaars, zijn de 

nakomelingengroepen. Hier wordt een dekreu getoond samen met een groot aantal van zijn nakomelingen. Zo 

wordt zijn waarde voor de fokkerij extra in de verf  gezet. Omdat de eigenaars vaak meerdere honden in deze 

groep uit brengen en ze ook maar 2 armen en 2 benen hebben, gaan ze op zoek naar extra voorbrengers. Via so-

ciale media gaat dit tegenwoordig iets gemakkelijker. Zo kreeg ons jeugdlid Amy de kans om 2 maal mee te lopen 

in deze groepen en eens een teef en een reu voor te stellen in het immense stadion. Wat volgens de ontvangen 

feedback een hele belevenis was. 

Alle resultaten van de show kan u hier vinden. 

 

Een uitgebreid verslag van de show zal u ook kunnen terugvinden tussen tal van andere interessante artikels in 

ons volgende ledenblad dat rond 1 oktober bij onze leden op de deurmat zal vallen. 

 

Traditioneel volgt er op maandag na de show ook een vergadering van alle landen met de WUSV, om de toekom-

stige nieuwigheden te overlopen wat betreft fokkerij, show, sport en de onderlinge verhoudingen. VVDH werd er 

vertegenwoordigd door voorzitter Johan Van Looy en onze verantwoordelijke fokkerij, Philip Michielsen. Zodra 

het officie le verslag van deze vergadering beschikbaar is zullen we dit met u delen.  

Er zijn op verschillende gebieden veranderingen op til , maar allen met een ruime tijdspanne voor implementatie. 

Uiteraard volgen wij als VVDH alles van dichtbij op en houden we onze leden op de hoogte. 

https://www.schaeferhunde.de/bsz/ergebnisse


Activiteiten 

   

 

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  

 

06/10/2019 IGP/IGP-V/BH-Wedstrijd   Kg. 46 Hond en Geleider  

 

12/10/2019 IGP/IGP-V/BH/SpH-Wedstrijd  Kg. 05 Brugge (Sint-Kruis)  

 

12/10/2019 IGP/IGP-V/BH/SpH-Wedstrijd  Kg. 54 Rakerheide  

 

13/10/2019 IGP/IGP-V/BH-Wedstrijd   Kg. 10 De Laakdalse Herder 

 

13/10/2019 IGP/IGP-V/BH/SpH-Wedstrijd  Kg. 02 Duitse Herders  

 

   

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. 
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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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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 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  

 

  

  

  

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.vandewaltahoeve.com/
mailto:guy.van.de.walle1@telenet.be
http://www.daelenberghutte.be/
mailto:daelenberghutte@telenet.be
http://www.duitseherderpup.be/
mailto:van.esblok@skynet.be
https://www.vvdh.be/beschikbare-pups/
https://www.vvdh.be/beschikbare-pups/
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Dit is de laatste nieuwsbrief alvorens het WUSV WK in Italie  begint. 8 VVDH-ers zetten er hun beste 
beentje voor. 
 
Als entourage voor de deelnemers hebben we IGP coaches Guido Quinten en Ben Hamers en Agility 
coach Guy Vermeerbergen. Verder zijn onze huisfotografe en de redacteurs van de nieuwsbrief, face-
book en de leden ter plaatse om over dit WK te berichten. 
 
Snelle en korte updates krijgt u via de VVDH facebook pagina, uitgebreidere updates kan u lezen op de 
VVDH website. 
 
De IGP deelnemers moeten ingeschreven zijn op zondag 29 september, op 30 september is het dieren-
artscontrole en intraining in het stadion. Dinsdag 1 oktober worden de helpers voorgesteld, krijgen de 
coaches hun instructies en is er ‘s avonds de openingsceremonie en lottrekking. Vanaf woensdag 2 ok-
tober begint het WK , tot zondag 6 oktober.  
 
Het Agility WK begint op 3 oktober en eindigt op 5 oktober. 
 
 
We hopen op enkele mooie (team)prestaties en kijken uit naar een sportief verloop en een gezellig 
avontuur met de 2 ploegen! 
 



Kennismakingsdag Zemst 
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Kennismakingsdag Zemst  
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De interlandploeg 2019 is bekend.  
 
Deze mensen gaan hun beste beentje 
voorzetten om de Belgische ploeg  naar 
de overwinning te leiden. 
 
1. Deborah Bier 
2. Danny Wuyts 
3. Marc Verschueren 
4. Ludo Van Gils 
5. Johan Vangerven 
6. Guy Devriendt 
7. Ronny Maes 
8. David van der Linden 
9. Jeroen Vrinssen 
10. Lydia Van Bont 
11. Veronique Vleugels (reserve)  
 
 
 

De stand tot en met 2018: 
 
 
Zoals je op de volgende pagina kunt zien, hebben de Belgen tot nu toe 19 winnaars op de 
Interland. Voor de Nederlanders staat de teller op 9 individuele overwinningen.  In het 
landenklassement is het verschil kleiner met 16 overwinningen voor de Belgen en 12 
voor de Nederlanders.  
Hopelijk kunnen we er dit jaar een mooie overwinning aan toevoegen.  
 
De wedstrijd gaat door in Nederland dit jaar, bij kringgroep Schijndel op 17 november.  
 
Het adres is: 
 
Kringgroep Schijndel 
Dakotaweg 10 
5482 NR  Schijndel  
 
 

Interland 2019 
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Interland uitslagen 

Jaar Naam geleider Naam hond Land Landentotaal 

2018 Carrieri Tommy Lana Du Triangle Magique NL 828 

2017 Jurgen Wolfs Osca di Casa Nosella B 833 

2016 Djolien Knoop Pebbles van Scalindjo NL 832 

2015 Sjaak Cnossen Pablo van Hamerslag NL 811 

2014 Ludo Van Gils Juncker von Haus Sevens B 825 

2013 Leemans Dirk Kjerro van Blutsenhof NL 842 

2012 Baelus Bert Cliff v. Gillrather Traum B 848 

2011 Honselaar Vincent Kaiser v. Hamerslag NL 842 

2010 Dilen Emil Eik vom Haus Targa B 862 

2009 Van Dijk A. Biko von Diablo's Own NL 835 

2008 Caems D. Baica van de Biezenhoeve B 848 

2007 How C. Ux vom Barbatus NL 845 

2006 Coudron G. Yente Romanishel B 853 

2005 Beeckmans F. Blitz v. Burg Kurzwallen NL 839 

2004 Bergen R. Zidane v.h. Leefdaalhof B 846 

2003 Antonisse B. Kylath v. Nispenplatz NL 863 

2002 Leirs M. Dasty v.d. Berger Hochburg NL 853 

2001 Van der Sluis H. Rex van de Herdergang NL 855 

2000 Coudron G. Task v. Haus Milinda B 859 

1999 Chang W. Perry vom Sennertal B 867 

1998 Coudron G. Task v. Haus Milinda B 837 

1997 Jansen N. Quai v. Haus Sevens B 844 

1996 Cochez A. Ratio v.h. Leedaalhof B 859 

1995 V. Duysse G. Collin v. Schloss Zweibruggen NL 856 

1994 V. De Eynde D. Link v. Muikenshof B 840 

1993 V. De Eynde D. Link v. Muikenshof B 850 

1992 Luyssen C. Kitty v. Venushof B 863 

1991 Koeckhoven F. Mike v. Wies Sandgrüben B 858 
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Sport in Genk 

 

In Genk was er op 14 september een grote sportmarkt.  

46 verschillende sporttakken werden er voorgesteld in het 

gerenoveerde sportcomplex, gaande van wandelvoetbal, 

muurklimmen, thaiboks, spinning tot boogschieten, karting, 

ropejumping enz….Natuurlijk kon ook hondensport er niet 

ontbreken.  

Kringgroep Bokrijk vertegenwoordigde met een 15-tal le-

den de hondensport tijdens dit evenement. Van 12h ‘s mid-

dags tot ‘s avonds 18h werden er doorlopend demonstraties 

gegeven: gehoorzaamheid, show, pakwerk, agility, maar nog 

belangrijker hoe sociaal onze honden zijn. Ook werd er een 

stand voorzien over de VVDH, zodat mensen te weten kwamen waar ze zo’n pups kon-

den kopen en waar er kringgroepen te vinden zijn.  

 

We danken kringgroep Bokrijk voor hun initiatief hier-

voor om de VVDH zo positief in de kijker te zetten. 
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• Door de stijgende kosten die we als VVDH aan de SV moeten betalen zijn we genoodzaakt de 
deelnamekost voor een VVDH aankeuring aan te passen. 

 Deelname voor VVDH leden kost 40 Euro 

 Deelname voor niet VVDH leden kost 65 Euro 
 
• Na 5 jaar verantwoordelijk te zijn geweest voor de jeugd binnen de VVDH zet Wendy Peeters een stap 

opzij. We danken haar voor haar inzet. Wie zich geroepen voelt om de verantwoordelijkheid voor de 
jeugd op zich te nemen kan iemand van het bestuur contacteren. 
 

• Wegens de aanpassingen in de Belgische wetgeving, moeten we ons fokreglement ook aanpassen. 
Pups moeten nu tot 8 weken bij de fokker blijven.   
 

• De voorwaarde om het ‘attest van conformiteit’ te behalen door de ouderdieren om minstens een cer-
tificaat ‘zilver’ te kunnen krijgen voor de pups is uitgesteld tot 1/1/2021. 

 
• Op de algemene ledenvergadering van 14 september werd de kandidatuur van Guido Quinten als 

commissaris africhting met 22 stemmen voor en 1 tegen aanvaard. 
 
 
 

Mededelingen V.V.D.H. 



Uw bestuursploeg 

 

Voorzitter:           Secretaris:  Penningmeester: 

Johan Van Looy              Ina Frix   Henk Willems 

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

 

 

Verantwoordelijke africhting  

Guido Quinten     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: 

Vacant      

 

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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