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VVDH Nieuwsbrief 

 

En we deden het opnieuw! Voor de 16 maal won de V.V.D.H. de Interland tegen de V.D.H., tus-

senstand: 16-13. 

Dit jaar wonnen we ook opnieuw het individuele klassement: Marc Verschueren liet met 

Diezel z Kristova de tegenstand ver achter zich. Ze hadden maar liefst 11 punten voorsprong 

op de 2de. 

De 3 beste scores voor Belgie  samen waren 833 tegenover 823 voor Nederland. 

 

Het was wederom een spannende strijd in een gemoedelijke sfeer. Volgend jaar is het de 30ste 

editie en zijn we te gast in Schriek! 

 

De volledige uitslag staat op de VVDH site. Een volledig verslag in het ledenblad van januari! 
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Het einde van het jaar lijkt garant te staan voor enkele wijzigingen in het kringgroepen 

landschap. 

Vorig jaar mochten we Kringgroep Witven en Kringgroep Balen verwelkomen, voor beide 

zit het stagejaar er bijna op. 

 

Dit jaar hebben we spijtig genoeg de ontbinding van een Kringgroep: Kringgoep 11 DMB 

Zonhoven werd door het bestuur en de leden begin november ontbonden. 

 

We hebben ook goed nieuws: in Beverlo werd een nieuwe kringgroep opgericht: Kring-

groep 15 De Hondenvrienden. Men legt er nog de laatste hand aan de faciliteiten, maar de 

VVDH leden en Duitse herder liefhebbers kunnen er nu al terecht voor IGP (africhting). 

Details van de nieuwe kringgroep staan op de VVDH website. 

 

Zoals u vorige keer al kon lezen is de activiteitenkalender van de VVDH ook in 2020 goed 

gevuld. We zijn echter nog op zoek naar een inrichter van het Speurkampioenschap 2020. 

Indien een Kringgroep hiervoor interesse heeft, jullie kunnen jullie melden bij africht-

ing@vvdh.be 

 

Inschrijven voor het Speurkampioenschap 2019 kan nog tot 24/11/2019! 

 

Veel leesplezier met deze nieuwsbrief! 

 

 

mailto:africhting@vvdh.be
mailto:africhting@vvdh.be


Activiteiten 

 

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/ 
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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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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  

vom Haus Tarlars – Africhtingslijn 

Peeters Glenn 

Luikersteenweg 203 

3920 Lommel 

011/64.68.53 

0499/27.56.80 

glenn_peeters01@hotmail.com  

Von Giliannes – Africhtingslijn 

Gilis Ria 

Katersberg 53 

2440 Geel 

0479/93.77.25 

info@von-giliannes.be  

van ‘t Aardshof – Kynologische & africht-

ingslijn 

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  

  

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:v_hause_valke@hotmail.com
http://www.vanosilashof.be/
mailto:jurgen.wolfs@gmail.com
http://www.duitseherderpup.be/
mailto:van.esblok@skynet.be
http://www.vomhaustarlars.be/
mailto:glenn_peeters01@hotmail.com
mailto:info@von-giliannes.be
http://www.ybajohoeve.nl/
mailto:vantaardshof@gmail.com
mailto:francine.dekort@hotmail.com
http://facebook.com/VonScentsHaus/
mailto:info@vanoerle.be
https://www.vvdh.be/beschikbare-pups/
https://www.vvdh.be/beschikbare-pups/




Fokselectiedag KMSH te Kgr. De Noordzee 

 
Traditiegetrouw is er op 11.11 steeds een fokselectiedag.   
 
Een fokselectiedag is, zoals de naam het zegt, een dag 
waarop de aangeboden honden worden beoordeeld of ze 
geschikt zijn om gebruikt te worden in de fok. Er wordt 
gekeken naar de gezondheid (HD en ED), karakter 
(pakwerkproef) en schoonheid (beoordeling van uiter-
lijk).  
 
Rond 9.15 kwam iedereen aan bij kringgroep De Noord-
zee, het was er lekker warm in de kantine. Dit was zeker 
welkom want het was een dag vol regen van ‘s morgens tot ‘s avonds.  10 deelnemers wa-
ren present.  
Om 10h begon het dan voor echt. Eerst werden alle honden gemeten, de tanden nagekeken 
en gecontroleerd of ze beide teelballen hadden. Daar-
na begon het pakwerk.  
Veel respect voor de pakwerker die zich op het natte 
en reeds vettige plein kon rechthouden. Niet alle hon-
den losten gewillig, maar iedereen was geslaagd en 
dus kon er verder gegaan worden met het show-
gedeelte.  
Na 10 minuten ‘opwarm’-pauze mochten alle reuen 
zich klaar maken om in groep zich in de ring te bege-
ven.  Geen sinecure om recht te blijven staan en je 
hond onder controle te houden. Na enkele rondjes 
hadden we zelf ons modderbadje gecree erd. De hond-
jes vonden het helemaal niet erg. Elk hond werd in 
stand gezet en beoordeeld door de aanwezige keurmeesters.  
Terwijl het bij de reuen nog relatief droog was, hadden de teven minder geluk. Die kregen 
een extra douche over hun hoofd. 
Ondanks het slechte weer was de sfeer er gezellig en genoot iedereen van de warme verse 
soep die er te verkrijgen was. Een ‘geslaagde’ dag voor iedereen. Waarbij elke hond zijn 
‘fokselectie’ behaalde.  
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Provinciale kampioenschappen 2020 

 
26/01/2020 Provinciaal kampioenschap IGP Antwerpen in Balen  

 
15/02/2020 Provinciaal kampioenschap IGP West-Vlaanderen in Oostende  

 
23/02/2020 Provinciaal kampioenschap IGP Brabant in Aarschot  

 
01/03/2020 Provinciaal kampioenschap IGP Limburg in Neerpelt  

 
07/03/2020 Provinciaal kampioenschap IGP Oost-Vlaanderen in Aalst  

 
04/04/2020 Provinciaal kampioenschap BOP Antwerpen in Antwerpen  

 
04/04/2020 Provinciaal kampioenschap Agility Antwerpen in Geel  

 
 

8 

Tentoonstellingen 2020 
 
02/02/2020 Tentoonstelling in Rijkevorsel   
 
26/04/2020 Tentoonstelling in Rijmenam   
 
07/06/2020 Tentoonstelling in Heusden-Zolder  
 
21/07/2020 Siegershow (in Heusden-Zolder) 
 
27/09/2020 Tentoonstelling in Aalst  
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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 sport-

jaar. 

 
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 Speur-

kampioenschap 

• 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. 
 

 



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 werk-
boekje en het VVDH werkboekje (geel), waaruit blijkt dat hij aan de voorwaarden voldoet. 
De inschrijving moet binnen zijn vo o r 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 vo o r aanvang van de wedstrijd is men verplicht loopse teven te melden. Indien nodig 
kunnen alle honden vo o r aanvang van de wedstrijd een dierenartsencontrole ondergaan. Bij twijfel over de ge-
zondheid 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 regle-
ment 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 speur-

kampioenschap 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 € 
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Beste leden, 
 
De dagen worden korter, de temperatuur kouder, de feestdagen komen in het zicht,…. Het einde van het 
jaar is dus nabij. Tijd om je lidgeld van de VVDH te hernieuwen. 
 
Wil je lid blijven en geen enkel ledenblad missen, betaal dan zeker op tijd (voor 15/12/19) 
 
Ben je kringgroeplid, dan kan je het lidgeld aan je secretaris van de kringgroep betalen. 
 
Ben je rechtstreeks lid bij de VVDH, dan kan je het lidgeld (55€) rechtstreeks betalen op rekening-
nummer: 

 
 

IBAN: BE03 9731 6985 2084 
met vermelding van je lidnummer. 

 
Alle lidgelden moeten voor 15 december 2019 betaald worden. 
 
 
 
 
 
 
 
Beste kringgroepen, 
 
De redactie werkt volop aan de volgende editie van het ledenblad. 
Ee n van de rubrieken in het blad is “Kringgroepleven”. En hiervoor reken ik op jullie hulp. 
 
Traditioneel zijn oktober/november de meest drukke maanden op onze evenementenkalender. Ik reken 
dan ook op jullie medewerking dat er van zoveel mogelijk van deze manifestaties een verslag in het 
ledenblad terecht komt. 
 
Kan je zelf niet schrijven? Geen probleem. Bel mij en vertel er over. Ik werk er dan wel een artikel over uit 
Liefst ’s avonds via 0477 800 285 
 
Met dank voor jullie bereidwillige medewerking. 
 
Sportieve groeten, 
 
Chantal Sneijkers 
Verantwoordelijke Communicatie VVDH 

Mededelingen V.V.D.H. 
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Mededeling Wandelsport: 
  
Het wandelseizoen is haast voorbij.  
De wandelkaarten van 2019 kunnen dus ingeleverd worden als U in aanmerking komt voor een 
aandenken. 
Op de laatste wandeldag, georganiseerd door VHV op 08-12-2019 zal de Verantwoordelijke voor Wandel-
sport aanwezig zijn om Uw wandelkaarten in ontvangst te nemen. 
  
De wandelkaarten kunnen ook naar volgende adres gestuurd worden: 
  
Van Dingenen Frans 
Gerheze 12 
2250 Olen 
  
Men kan ook al de wandelkaarten  voor 2020  aanvragen door een eenvoudige email aan volgend adres: 
  
wandeldagen@vvdh.be 
  
Gelieve te vermelden: Uw naam, adres en lidnummer. 
  
Alvast bedankt. 
 
Met sportieve groeten, 

Van Dingenen Frans 

VVDH verantwoordelijke voor Wandelsport 

Mededelingen V.V.D.H. 

mailto:wandeldagen@vvdh.be


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:   

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 15 
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