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VVDH Nieuwsbrief
De eerste activiteit in 2020 van de V.V.D.H. heeft plaats op 18 januari, de laatste op 20 december.
Er tussen zitten er nog 125. Zoals elk jaar heeft onze vereniging
een goed gevulde agenda!
De sportkalender (met nog kleine wijzigingen mogelijk) is terug te
vinden op de website vanaf vandaag.
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Er kan 14 keer gewandeld worden
Er zijn 4 datums om met uw Duitse herder naar de aankeuring te gaan
Er wordt 1 titel provinciaal kampioen BOP en Agility uitgedeeld, en 5 provinciale titels
IGP
De B.O.P.-ers meten zich 12 maal met elkaar, waarvan 1 maal op het V.V.D.H. kampioenschap
5 U.V. proeven worden er ingericht
Je kan 4 maal bewijzen hoe sociaal je duitse herder is op een Test van Sociaal gedrag
Voorlopig 4 Agility wedstrijden (waaronder een PK en het V.V.D.H. Kampioenschap), er
komen er nog enkele bij maar die moeten ingepast worden in de zeer drukke KKUSH
kalender
Op 56 ‘kleine’ wedstrijden kan men de benodigde IGP certificaten behalen, of deelnemen om aan de selectievoowaarden voor een WK of interland te voldoen.
Op 4 tentoonstellingen, waaronder de Siegershow, krijgt u ook de mogelijkheid om uw
hond van zijn mooiste kant te tonen.

Het Belgisch kampioenschap IGP dat overkoepelend wordt georganiseerd met de waalse
RCBA gaat door in Kaulille en de Interland 2020 winnen van de Nederlanders doen we in
Schriek.
25 & 26 april gaat het 5de Weekend van de Duitse herder door te Rijmenam.

Op de nationale feestdag organiseert KG 14 de Siegershow
Zoals u ziet…..meer dan genoeg te doen in de V.V.D.H. in 2020!
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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
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

23/11/2019 BOP

Kg. 19 Geel

23/11/2019 IGP/IGP-V/BH/SpH-Wedstrijd

Kg. 57 Overpelt

24/11/2019 IGP/IGP-V/BH/SpH-Wedstrijd

Kg. 08 Groeninghe

24/11/2019 IGP/IGP-V/BH/SpH-Wedstrijd

Kg. 22 Waasland

24/11/2019 IGP/IGP-V/BH/SpH-Wedstrijd

Kg. 26 Hauweycken

01/12/2019 Speurkampioenschap

Kg. 54 Rakerheide

07/12/2019 BOP

Kg. 50 Veerle

08/12/2019 IGP/IGP-V/BH-Wedstrijd

Kg. 49 De Duivelsberg

08/12/2019 IGP/IGP-V/BH/SpH-Wedstrijd

Kg. 50 Veerle

08/12/2019 Wandeling

Kg. 47 Vrolijke Hondenvrienden (V.H.V.)

15/12/2019 IGP/IGP-V/BH-Wedstrijd

Kg. 52 De Moedige Herdershond

22/12/2019 IGP/IGP-V/BH/SpH-Wedstrijd

Kg. 38 Land van Aalst en Dender

Meer informatie of adresgegevens nodig?

https://www.vvdh.be/clubs/
Annulaties:
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.
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von Hause Valke – Africhtingslijn
Vantorre Hendrik
Esdoornstraat 20
8870 Izegem
051/30.87.27
0477/29.04.93
v_hause_valke@hotmail.com

van Osila’s Hof – Africhtingslijn
Wolfs Jurgen
Lange Nieuwstraat 39
9130 Kieldrecht
0496/81.45.87
jurgen.wolfs@gmail.com

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

von Scents Haus – Kynologische lijn
Van Oerle Marc
Grotstraat 80
2990 Wuustwezel
0477/51.71.29
info@vanoerle.be

BOP-wedstrijd te Kgr. As: 26-10-19
Onder een helblauwe hemel met een stralende najaarszon gaat onze BOP wedstrijd van
start.
Meer dan dertig honden en hun baasjes nemen deel. Het wordt een veelbelovende dag!
Na de koffie en enkele broodjes is de technische ploeg er klaar voor. Wedstrijdleider Wendy Peeters wordt geflankeerd door de beoordelaars Frans Vandingenen en Rudi Mostien.
Gert Callens wordt als aspirant beoordelaar het vuur aan de schenen gelegd. Hij moet bewijzen dat hij klaar is voor deze job. En dat was hij! Op het einde van de dag kan Frans meedelen dat Gert geslaagd is voor zijn opleiding. Proficiat!
Rond tien uur start het BOP1 examen. Davy met zijn Rolex (= zijn hond) speelt een prima
parcours. Met de nodige tips van de beoordelaars is dit team klaar om wedstrijden te spelen.
Dan komen de zes BOP1 teams aan de beurt. Er wordt vlot gespeeld. Je ziet dat er verschil
zit in de wedstrijdervaring van de teams. Dit neemt niet weg dat iedereen zijn uiterste best
doet om zijn/haar prestaties te verbeteren. Uiteindelijk zijn deze wedstrijden een uitdaging
voor elk team. Je kan je enkel met jezelf meten en proberen om de lat steeds hoger te leggen.
Bij de BOP2 wedstrijd is het opvallend hoe dicht de prestaties van de deelnemers en hun
scores tegen elkaar aanleunen. Ook hier wordt knap werk geleverd!
De laatste categorie, BOP3, is bijna een onderonsje tussen de kringgroepen van Grimbergen
en Oud-Turnhout. Goed dat Jeroen en Pixar dit evenwicht kunnen verstoren!
Negen kringgroepen zijn vertegenwoordigd op deze wedstrijddag. Een mooie opkomst!
Na de gebruikelijke felicitaties, het uitdelen van de prijzen en de woorden van dank, is het
tijd voor een groepsfoto van alle deelnemers.

Een zeer geslaagde dag! Het BOP gebeuren is een gezellige bedoening. Er heerst steeds een
sportieve en gemoedelijke sfeer en dat maakt het plezant voor iedereen.
Met een dikke dankjewel aan de medewerkers van DMH-As!

Foto’s en wedstrijduitslag op de
website www.vvdh.be
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Deelnemen aan het V.V.D.H speurkampioenschap?
Deelname aan het V.V.D.H. Speurkampioenschap is mogelijk voor bijna elke actieve IGP hond. Meet uzelf met de
rest van de IGP speurders tijdens een gezellig speurkampioenschap.
De vereisten om deel te nemen:
Art. 1 Het sportjaar start bij het Speurkampioenschap en eindigt bij het daaropvolgende speurkampioenschap.
Art. 2 Voor deelname aan het Speurkampioenschap moet:
•

Men VVDH lid zijn en aangesloten bij een VVDH kringgroep.

•

De deelnemer de Belgische nationaliteit bezitten of gedomicilieerd zijn in Belgie.

•

Deelnemer en hond zijn 1 team, er kan niet geruild worden van geleider of hond gedurende het sportjaar.

Art. 3 Aan het VVDH Speurkampioenschap kan men enkel deelnemen met Duitse herders. Men mag deelnemen
met meerdere honden.
Art. 4 Deelnemers aan het VVDH Speurkampioenschap moeten hun hond uitbrengen in IGP1, 2 of 3 waarvan zij
het certificaat bezitten bij de uiterste inschrijvingsdatum.
Art. 5 Om te mogen deelnemen aan het VVDH Speurkampioenschap moet de deelnemer:
•

Voor klasse 1 en 2: minstens 1 wedstrijd in een VVDH kringgroep hebben gespeeld met een resultaat
van minimum 70 punten in afdeling A (IGP of gelijkwaardige programma) sedert het vorige Speurkampioenschap

•

Voor klasse 3: minstens 2 wedstrijden in een VVDH kringgroep hebben gespeeld met een resultaat
van minimum 70 punten in afdeling A (IGP of gelijkwaardig programma) of minimum 70 punten in

het speurhondenprogramma sedert het vorige Speurkampioenschap.
•

Indien de hond het certificaat speurhond bezit, moet hij aantreden in klasse 3.

•

Universal Sieger selectie, VVDH kampioenschap, Belgisch kampioenschap, WK WUSV en WK US
komen hier voor niet in aanmerking.

Art. 6 Aan al deze voorwaarden moet voldaan zijn op de uiterste inschrijvingsdag. Tenzij anders vermeld, wordt
deze sluitingsdatum voor inschrijving vastgesteld op 14 dagen voor de manifestatiedatum.
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Deelnemen aan het V.V.D.H speurkampioenschap?
Art. 7 Elke kandidaat moet schriftelijk of online inschrijven voor het Speurkampioenschap door middel van een
volledig ingevuld VVDH inschrijvingsformulier te zenden aan het secretariaat van de organiserende kringgroep
samen met een kopie van de laatste afgelegde examens, in KKUSH (oranje/rood) of ander FCI erkend werkboekje en het VVDH werkboekje (geel), waaruit blijkt dat hij aan de voorwaarden voldoet.
De inschrijving moet binnen zijn voor de uiterste inschrijvingsdatum.
Op de dag van de wedstrijd moeten volgende originele documenten aanwezig zijn:
•

Werkboekjes: VVDH werkboekje

•

Stamboom

•

Lidkaart VVDH

•

BH+ kaart

Art. 8 Er zal steeds gestreefd worden om alle reglementair ingeschreven honden te laten deelnemen dit met een
maximum van 30 deelnemers. Indien dit niet mogelijk is gaat de selectie van deelnemers door op basis van het
tijdstip van inschrijving. Eerst ingeschreven deelnemers hebben voorrang.
Art. 9 Bij inschrijving of voor aanvang van de wedstrijd is men verplicht loopse teven te melden. Indien nodig
kunnen alle honden voor aanvang van de wedstrijd een dierenartsencontrole ondergaan. Bij twijfel over de gezondheid van de hond kan de commissie africhting steeds een dierenarts raadplegen. De deelnemer is verplicht
de diagnose en het advies van de dierenarts te aanvaarden zelfs indien dit inhoudt dat de wedstrijd moet
gestaakt worden.
Art. 10 Om een sportief verloop van de wedstrijd te waarborgen en erover te waken dat de geest van het reglement gerespecteerd wordt, kan de commissie africhting steeds bijkomende maatregelen nemen, welke men
dient op te volgen.
Art. 11 In elke klasse kan de titel speurkampioen behaald worden. Bij gelijke stand van punten in dezelfde
klasse wordt er naar de leeftijd van de hond gekeken, voor het klassement is de geboortedatum van de jongste
hond doorslaggevend.

--------OPGELET!!!-------Samenkomst voor speurkampioenschap is niet op
de kringgroep zelf.
Adres samenkomst:
“Delvenhof” – Rietweg 41
– 3950 Bocholt-Kaulille
Maaltijden kunnen
besteld worden voor
24/11/2019 bij secretaris
– SPEK MET EIEREN 8 €

Mededelingen V.V.D.H.
•

Het ledenblad van januari 2020 is momenteel in opbouw. Is er op jouw kringgroep iemand die jij als
VVDH-lid in de kijker wil zien? Stuur dan snel een mail naar chantal.sneijkers@vvvdh.be Ook kandidaten voor ‘De Grijze Snuit’ en ‘De toekomst van de VVDH’ zijn welkom

•

De redactie is volop bezig met de kalender 2020. Foto’s versturen kan nog altijd maar moeten 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

•

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.

•

Jeugdwerking: de VVDH heeft een nieuwe verantwoordelijke jeugd. Stefaan Dewerte neemt deze
taak op zich. Hij gaat eerst in kaart brengen waar de jeugd zich in Vlaanderen bevindt, welke disciplines ze beoefenen en heeft een mooi plan uitgewerkt om ze samen te brengen. Binnenkort mogen de
ouders van onze jeugdige leden een email verwachten.
Zelf kan je Stefaan bereiken via jeugd@vvdh.be

11

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:
Stefaan Dewerte

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
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