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VVDH Nieuwsbrief
Het hoogtepunt van het jaar voor de africhting en agility zit er op, het
WUSV WK te Modena Italie is voorbij.
We hebben geen wereldkampioen, we stonden wel enkele malen op het
individuele agility podium en werden 2de in het landenklassement bij
agility. Maar de deelnemers hebben in een goede sfeer, onder een
warme zon kunnen genieten van hun deelname aan het WK.
Voor onze VVDH coaches was het ook hun vuurdoop op een WUSV WK.
Onze hoofdcoach Guido Quinten en zijn assistent Ben Hamers (die we
als schrijvende pers hebben moeten vermommen omdat de RCBA de
2de coach plaats had opgeeist) hebben zich perfect van hun taak gekweten en alles voor de ploeg geregeld, ze namen ook de RCBA deelneemster onder hun hoede.
Het viel hen wel een beetje tegen: als coach zit je veel in de wagen en zie je weinig honden, de taak van
coach is dus zeker geen vakantieuitstapje.
In agility gingen we Anderlecht achterna: ervaren coach/deelnemer Guy Vermeerbergen stuurde zijn
troepen aan. Gelukkig voor ons waren de resultaten van deze coach/deelnemer iets beter dan wat men
in Anderlecht momenteel kan voorleggen.
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In de IGP competitie faalde niemand van de ploeg op een onderdeel (wat een unicum blijkt te zijn voor
Belgie) en iedereen eindigde in de voorste helft van het klassement.
Aan de deelnemers: proficiat met de resultaten, aan de coaches: dank voor jullie inzet en aan de
toeschouwers: dank voor het supporteren.
Een volledig verslag van dit WK leest u in het volgende ledenblad, foto's kan u reeds online vinden.
Volgend jaar gaan we voor het WUSV WK naar Hongarije. De Hongaarse organisatoren gaan weinig
moeite hebben om het amateuristische niveau van SAS Italie te verbeteren. 1 ding was zeer goed geregeld: de IGP competitie zelf, al de rest was een zelden geziene knoeiboel.

Ondertussen gaat het VVDH leven uiteraard ook verder: het aantal wedstrijden per weekend stijgt terug, nu het weer idealer wordt voor speurvelden, ...
De jaarlijkse oefening om een sportkalender op te stellen is ook bezig: alle kringgroepen hebben een
mail ontvangen met instructies hoe en waar ze online hun gewenste wedstrijddata kunnen opgeven. Dit
dient te gebeuren voor 1 november. Hebt u zelf ideeen voor een activiteit, spreek er met uw KG bestuur
over. Op 15 november moet de kalender officieel meegedeeld worden aan 'de instanties' en kunnen we
niets meer toevoegen.
Ook onze regeringen laten weer van zich horen en hebben weer gezorgd voor enkele verbeteringen in
het dierenwelzijn, details leest u verder in deze nieuwsbrief.
En uiteraard passen de WUSV/SV ook enkele regels aan, ook deze vindt u verder in deze nieuwsbrief.

Activiteiten
Voor meer informatie over de wedstrijden (keurmeesters, pakwerkers, spoorleggers,
inschrijvingen,…) verwijzen we je graag naar onze website.
www.vvdh.be
26/10/2019 Aankeuring

Kg. 41 Rillaar

26/10/2019 BOP

Kg. 52 De Moedige Herdershond

26/10/2019 IGP/IGP-V/BH-Wedstrijd

Kg. 42 Noordzee

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

Kg. 04 Bokrijk

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

Kg. 43 Schoonhoven – Ter Heide

01/11/2019 Wandeling

Kg. 01 Antwerpen

02/11/2019 C-wedstrijd

Kg. 29 Molenbeersel

03/11/2019 IGP/IGP-V/BH-Wedstrijd

Kg. 19 Geel

03/11/2019 IGP/IGP-V/BH-Wedstrijd

Kg. 30 Turnhout

03/11/2019 IGP/IGP-V/BH-Wedstrijd

Kg. 51 Grimbergen

10/11/2019 IGP/IGP-V/BH-Wedstrijd

Kg. 14 Onze Trouwe Vriend

10/11/2019 IGP/IGP-V/BH-Wedstrijd

Kg. 27 Lendelede

11/11/2019 Fokselectie KMSH

Kg. 42 Noordzee

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
09/11/2019 B.O.P. Wedstrijd in Stekene (Kemzeke)
De KG besturen hebben besloten deze te annuleren.
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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.
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 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 Ferflo – Africhtingslijn
Baert Dimitri
Wachtebekesteenweg 17
9180 Moerbeke-Waas
09/328.61.92
0471/31.22.12
dimitribaert@telenet.be

Von Giliannes – Africhtingslijn
Gilis Ria
Katersberg 53
2440 Geel
0479/93.77.25
info@von-giliannes.be

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

Ostdonk-s-hof – Africhtingslijn
De Kort Francine
Stuurstraat 148
9120 Haasdonk
0473/42.69.81
francine.dekort@hotmail.com
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Hondensport doe je niet alleen!!!
De international teams behaalden mooie plaatsen in 2019:
2de plaats Universal Sieger - Nantwich
2de plaats Agility - Modena
8ste plaats IGP - Modena
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Alle foto’s van het WUSV WK …. Klik hier!
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Mededelingen Dierenwelzijn
- Wijzigingen in kennelbesluit Sinds 1 oktober 2019 zijn er een aantal wijzigingen in de wetten van dierenwelzijn. Deze houden ook wijzigingen voor fokkers in. Vanaf nu is het verplicht de pups tot minstens 8 weken bij de moeder te houden en ze in te enten tegen Distemper, Hepatitis,
Parvo en Kennelhoest voordat ze de fokker verlaten. Meer informatie vind je op de website www.lne.be
De erkenningsvoorwaarden waaraan een asiel, pension, kwekerij (honden / katten) en dierenhandelszaak moeten voldoen, zijn vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 27 april 2007 maar dateren al van 1997. Een actualisering van de regelgeving was noodzakelijk.
In overleg met verschillende partners en sectoren met een vertegenwoordiging
van zowel asielen, kwekerijen, handelszaken als dierenartsen en met het advies
van de Raad voor Dierenwelzijn zijn de erkenningsvoorwaarden aangepast.

DEFINITIE
Een kweker van honden of katten, kweekt en verhandelt pups of kittens. Vanaf 3 nestjes
per jaar is een erkenning verplicht van de dienst Dierenwelzijn.
NIET ERKENNINGSPLICHTIG (OCCASIONELE KWEKER)
• heeft maximum 2 nestjes per jaar
• geeft geen garantiecertificaat, maar als het dier overlijdt door de ziekte van Carre,
parvovirose of hepatitis contagiosa canis bij honden en panleucopenie, infectieuze peritonitis of feliene leucose bij katten, heeft de koper binnen een bepaalde periode recht
op de terugbetaling van de aankoop van het dier.
• een occasionele kweker kan een erkenning aanvragen maar moet dan ook voldoen
aan al de verplichtingen van een erkende inrichting
• mag zonder erkenning niet adverteren op zoekertjessites, mag wel advertenties
plaatsen in dierenhandelszaken en in de gespecialiseerde pers mits vermelding van het
chipnummer van de hond/kat.
Als occasionele kweker moet u wel voldoen aan eventuele andere reglementering
bv. zoals stedenbouwkundige of milieuwetgeving.
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Mededelingen Dierenwelzijn
ERKENNINGSPLICHTIG
vanaf 3 nestjes per jaar
mag adverteren op zoekertjessites mits vermelding van het erkenningsnummer
moet een garantiecertificaat geven aan de koper
er zijn 3 types:
•Een hobbykweker
*heeft maximum 5 nestjes honden / katten per jaar
*kweekt met maximum 3 rassen
*verkoopt uitsluitend honden / katten afkomstig uit de eigen kwekerij
•Een beroepskweker
*mag meer dan 5 nestjes honden / katten per jaar hebben
*kweekt met maximum 7 rassen
*verkoopt uitsluitend honden / katten afkomstig uit de eigen kwekerij
•Een kweker-handelaar
*heeft minstens 5 vrouwelijke fokdieren en minstens10 nestjes honden / katten
per jaar uit eigen kweek
*kweekt zelf met maximum 7 rassen
*verkoopt honden / katten die afkomstig zijn uit de eigen kwekerijen of die zijn
aangekocht
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Mededelingen Dierenwelzijn
Aan het verhandelen van dieren zijn enkele algemene voorwaarden verbonden. Belangrijke aandachtspunten:
• gratis weggeven valt ook onder verhandelen
PARTICULIEREN MOETEN ZICH HIER OOK AAN HOUDEN
ALGEMENE VOORWAARDEN
Het is verboden om dieren te verhandelen die
• duidelijke ziektesymptomen hebben
• frauduleus zijn ingevoerd of illegaal zijn gehouden
• niet of te vroeg gespeend zijn
• een verboden ingreep hebben ondergaan
• zwervend, verloren of achtergelaten zijn

Het is verboden om
• valse informatie over het dier te geven zoals over de leeftijd, de afkomst, de benaming.
• te adverteren met foto's van andere dieren dan de dieren die worden aangeboden
• bedrieglijke publiciteit te voeren om de verkoop van een dier te bevorderen.
• KORTING TE GEVEN OP DE VERKOOPPRIJS
BIJKOMENDE VOORWAARDEN VOOR DE VERHANDELING VAN HONDEN OF KATTEN
• honden moeten minstens 8 weken oud zijn
• de dieren moeten geïdentificeerd en geregistreerd zijn
• de verkoper moet de dieren laten registeren op het adres van de koper
• het paspoort van de hond moet onmiddellijk meegegeven worden
• Honden mogen alleen verhandeld worden als ze een primovaccinatie kregen tegen:
• het parvovirus
• het distempervirus
• kennelhoest (bordetellose en para-influenza)
• hepatitis contagiosa canis

11

2020 komt er aan .....
Het ledenblad van oktober is momenteel reeds in ieders brievenbus aangekomen. De redactie
is dan ook volop gestart met de voorbereidingen voor de editie van januari 2020.
We doen hiervoor graag een beroep op jullie suggesties voor onze rubrieken VVDH-lid in de
kijker, De Grijze Snuit, De toekomst van de VVDH? Stuur ze snel door naar
chantal.sneijkers@vvdh.be
Heb je een ander idee dat je graag in het blad wil zien? Geef gerust een seintje en we bekijken
het samen.
De redactie is ook gestart met de kalender 2020. Wil jij je beste vriend een jaar lang zien blinken, dan kan je nu foto’s insturen.
Opgelet, die moeten echt voldoen aan een aantal voorwaarden:
• De foto’s moeten liggend genomen zijn
• De kwaliteit moet 300dpi zijn, 2480 x 3508 pixels of 297 mm x 210 mm
We hebben ook nood aan diverse seizoenen-foto’s
En wil je je viervoeter een keer in het fotohoekje of op de cover van het ledenblad zien? Dat
kan maar ook daar gelden dezelfde technische vereisten. Voor de cover moet de foto
bovendien staand genomen zijn.
Alvast bedankt voor jullie medewerking
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Mededelingen WUSV— KMSH
•

De wezentest gaat verplicht worden voor de aankeuring in Belgie voor alle honden geboren na
01/07/20.
Circular Letter to all WUSV Member Clubs
Ladies and Gentlemen:
According to the regulations of the Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. a successful character test is required for dogs who were born from July 01st, 2017 on if they are supposed to be used for breeding. The same
applies for these dogs if they are supposed to be presented at a breed survey and a breed show.
In order to grant you enough time for the implementation of the scheme for character testing the SV stipulated a
transitional period provided that the dogs affected shall only take part in breed shows in Germany but are not supposed to be used for breeding in our country. All dogs who were born before July 01st, 2020 are admitted to SV
breed shows in Germany.
For breed surveys in Germany a successful character test is also required for dogs who were born from July 01 st,
2017 on.
For breed surveys in your country the SV Board of Directors also granted a transitional period that applies for
dogs who were born before July 01st, 2020 and who are admitted to be presented on the occasion of a breed survey. However, for dogs who will be born from July 01st, 2020 on the SV will also require a successful character
test for breed surveys abroad. Please kindly inform your members that along with the certifi-

cates for breed surveys also a certificate of a successful character test will have to be
submitted for all dogs born from July 01st, 2020 on.
•

2 weken geleden lieten we jullie nog weten dat het attest van conformiteit uitgesteld werd met 1 jaar.
Nu kunnen we jullie laten weten, dat het in de toekomst helemaal niet meer nodig gaat zijn. De KMSH
heeft beslist dat dit geen voorwaarde meer gaat zijn in de toekomst om stambomen te krijgen. Onze
reglementen worden dan ook aangepast hieraan.
De Raad van Bestuur van de KMSH heeft in zijn vergadering van 18/09/2019 beslist dat het behalen van het
certificaat conformiteit aan de rasstandaard niet meer mogelijk zal zijn vanaf 2020, zowel op tentoonstelling
als op een dag van de conformiteit aan de rasstandaard.
Ter herinnering, het certificaat conformiteit aan de rasstandaard is niet meer verplicht voor het verkrijgen
van de KMSH stambomen.
De 2 dagen per jaar georganiseerd door de KMSH om het behalen van de RISH zullen behouden worden.
De RISH kan eveneens behaald worden op een tentoonstelling onder 2 belgische keurmeesters.
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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
Guido Quinten

africhting@vvdh.be

Verantwoordelijke communicatie :
Chantal Sneijkers

redactie@vvdh.be

Verantwoordelijke tentoonstellingen:
Guy Verheyen

tentoonstellingen@vvdh.be

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
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