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VVDH Nieuwsbrief
Onze vorige nieuwsbrief was een weekje te laat, doordat de nieuwsbriefredactie onderweg was toen de
nieuwsbrief van 7 oktober eigenlijk moest gepubliceerd worden.
Vandaar dus dat u nu 2 weken na elkaar een nieuwsbrief krijgt, de versie van de 3de zondag van de
maand is terug op tijd.
KG As heeft ondertussen ook de tijd gehad om een mooi verslag te schrijven van een geslaagde
Heidetrofee en ook de fotograaf van dienst heeft de tijd gehad haar fotos af te werken, u vindt alles
verder in deze nieuwsbrief.
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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

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:
27/10/2019 IGP/IGP-V/BH-Wedstrijd in Hemiksem
03/11/2019 IGP/IGP-V/BH Wedstrijd in Grimbergen
09/11/2019 B.O.P. Wedstrijd in Stekene (Kemzeke)
De KG besturen hebben besloten deze te annuleren.
2

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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Fokselectie KMSH 11/11/2019 bij KG De Noordzee
De fokselectiekeuring KMSH is toegankelijk voor alle Duitse Herdershond
met een FCI-stamboom, geregistreerd bij de Koninklijke Maatschappij StHubertus – KMSH.
Voorwaarden voor deelname:
• op datum van de keuring minstens 20 maanden oud zijn;
• een Belgisch officieel bewijs van goede heupen HD-A/B/C of de Duitse SVbeoordeling (normal – fastnormal – noch zugelassen) uitgesproken voor
01.04.2017. Dit laatste geldt niet voor importhonden die op het ogenblik van
de HD-beoordeling in buitenlandse eigendom stonden.
• een Belgisch officieel bewijs van goede ellebogen ED-0 of ED-1 of Duitse SVbeoordeling (normal – fastnormal – noch zugelassen) uitgesproken voor
01.04.2017. Dit laatste geldt niet voor importhonden die op het ogenblik van
de ED-beoordeling in buitenlandse eigendom stonden.
• een leesbare tatoeage of chip dragen;
• er is geen voorafgaand africhtingcertificaat nodig.
• voor de leden VVDH is een geel VVDH-werkboekje noodzakelijk.
De keuringen worden uitgevoerd door 2 schoonheidskeurmeesters en 1 africhtingkeurmeesters. Het programma bestaat uit een loopkeuring, een standkeuring en
een TSB-test.
De TSB-test wordt beoordeeld door africhtingkeurmeester Louis Vandepoel en bestaat uit een overval aan het verstek en een moedproef. De hond moet niet los
volgen.
De selectiestempel van de K.M.S.H. wordt vermeld op de bijlage van de officiele
stamboom en op de stambomen van de nakomelingen.
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Fokselectie KMSH 11/11/2019 bij KG De Noordzee
Keurmeesters en pakwerker :
Schoonheidskeurmeesters: Marcel Mignolet – Roland Dierendonck
Africhtingskeurmeester: Louis Vandepoel
Pakwerker: David Van der Linden
Inschrijvingen:
sluitingsdatum: 04.11.2019
een recente leesbare kopie van de stamboom geregistreerd op naam inschrijvers
een kopie van het HD- en ED-certificaat (indien niet vermeld op de stamboom)
op te sturen of te mailen naar:
Roland Dierendonck
Amazonelaan 29
8450 Bredene
Email: info@kgdenoordzee.be
Inschrijvingsgeld: 25€ te betalen op de dag zelf.
Adres terrein:

Kg 42 De Noordzee Oostende
Stedelijk Sportpark “De Schorre”
Sportparklaan / Handboogpad 1
8400 Oostende
Zie plan website Kg de Noordzee Oostende www.kgdenoordzee.be

De keuring begint om 10u00. Deelnemers moeten aanwezig zijn om 9u30. Originele
stamboom meebrengen voor controle. U krijgt de stamboom onmiddellijk terug.

8

Heidetrofee 29 september , Kg As
Zeven uur in de ochtend. Onder de striemende regen en met een stevige herfstwind gaat
onze eerste Heidetrofee van start. Na de briefing zijn alle medewerkers klaar om erin te
vliegen. Ze hebben maandenlang alles voorbereid. Deze ‘show’ zal een succes worden!
De koffie staat klaar als de eerste deelnemers arriveren.
Voor onze club is deze organisatie een primeur. Een ‘extraatje’ voor het veertigjarig
bestaan van De Moedige Herdershond. In totaal zes VVDH-activiteiten tijdens dit jubileumjaar. Dat kan tellen! Dankzij de hulp en de
ervaring van Carl Onbelet en het werk achter
de schermen van zijn ouders, Chris en Tony,
werden we op het goede spoor gezet.
Zo begonnen we aan de voorbereiding. Taken werden verdeeld, vergaderingen volgden
elkaar op. Afspraken werden gemaakt, contacten gelegd, bestellingen geplaatst, reclames geronseld, affiches verspreid. Gelukkig konden we rekenen op de ambitieuze groep
van onze actieve clubleden! We gingen zelfs met onze ogen stelen op de Helzoldtrofee.
Enkele dagen voor de wedstrijd worden de materialen voor het terrein geleverd en
kunnen we aan de slag. Langzaamaan wordt ons trainingsterrein herschapen in een
heus wedstrijdterrein, met alles erop en eraan. Enkel het weerbericht is onheilspellend.
Extra betonblokken moeten de tenten op hun plaats houden. Zo kunnen ze niet gaan
vliegen maar wel nog aan flarden waaien. Duimen maar dat dit niet gebeurt! Ook de
spandoeken en vlaggen krijgen extra spanbanden.
Als de keurmeesters Michel Mignolet en Gunter Schwedes van start gaan, staan bijna
zeventig deelnemers uit
binnen- en buitenland te
trappelen van ongeduld
om hun honden te kunnen voorbrengen. Dit
grote aantal doet de
show alle eer aan!
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Heidetrofee 29 september , Kg As
In een vlot tempo worden alle reeksen afgewerkt. Stokhaar, langstokhaar, van babyklasse tot en met de gebruiksklasse. De keurmeesters zijn correct en mild in hun beoordelingen, respectvol en lovend voor alle
deelnemers. Ze vinden de inspanningen van de begeleiders met hun honden in deze helse weersomstandigheden bewonderenswaardig.

De wind krijgt geen vat op onze versterkte vesting, alles blijft keurig op zijn plaats.
Ook bij de catering is het rustig. Door het gure weer is er geen stormloop op koude dranken. Vooral koffie
en soep doen het goed. Met plezier stellen we vast dat de wedstrijd vlekkeloos verloopt!
Na afloop van elke reeks ontvangen de winnaars hun prijzen. Nog een foto van hen op het podium en een
dikke proficiat!!
Als de meeste mensen naar huis zijn, slaan de clubleden de handen in elkaar. Tenten afbreken en opvouwen, nadarafsluitingen stapelen, stoelen sorteren, tafels op mekaar leggen, spandoeken oprollen, vlaggen
strijken… In een mum van tijd is het terrein netjes opgeruimd.
Hetzelfde bij de catering. Leeggoed tellen en sorteren, frigo’s onder het afdak plaatsen. Alles klaarzetten om
te worden opgehaald door de brouwer en de gemeentediensten.
Onze mensen hebben fantastisch werk geleverd!
Deelnemers en toeschouwers zijn het erover eens, de organisatie verliep prima. De lovende kritieken doen
ons deugd! Met deze eerste Heidetrofee hebben we heel wat ervaring opgedaan en geleerd van de fouten
die we nog kunnen verbeteren. Daar zorgen we zeker voor bij een volgende editie!
Hopelijk ben jij er dan ook bij?
Jo Vandueren, Voorzitter Kg As
Foto’s vie deze link
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Industrial Dog Walk by Night
BE-mine site te Beringen
Op vrijdag 18 oktober ging voor de 1e keer de Industrial Dog Walk by
night door op de Be-Mine Site in Beringen. We vonden dit een prima idee
om met enkelen van KG19 Geel hieraan deel te nemen. Elly als initiatiefneemster schreef ons in met 15 wandelaars en 13 honden. Het evenement
was snel uitverkocht met maar liefst 1000 ingeschreven viervoeters !!!!
De ganse site was sfeervol verlicht. Omstreeks 19u zijn we vertrokken
voor een wandeling de terril op. Boven aangekomen stond er een drankstandje en had je een mooi uitzicht over de site. Het vervolg van de wandeling ging terug bergafwaarts en nog een traject door de oude mijnsite.
Indrukwekkend.
Na afloop kreeg elke hond een medaille om, en een zakje met hondenfrietjes en een blikje hondenbier. De geleiders konden terecht in de tent voor
een drankje of voor eten aan een van de verschillende foodtrucks. Ook
was er een photowall aanwezig. Een goed idee om samen op de foto te
gaan. Voor de honden was deze avond een prima socialisatieoefening en
ze zijn allemaal met glans geslaagd. Met 13 herders hadden we bekijks
maar we waren supertrots om hen te tonen. Op naar een volgend evenement waar we ons weer als hechte groep kunnen tonen.

Mededelingen V.V.D.H.
•

We hadden een kleine achterstand opgelopen met de wedstrijdresultaten op de website, deze wordt
weggewerkt. Hebt u een resultaat van een VVDH activiteit ter publicatie op de website dan kan u dit
altijd mailen naar: webmaster@vvdh.be
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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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