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VVDH Nieuwsbrief 

Het laatste VVDH kampioenschap van 2019 zit er ook op. 

 

KG Rakerheide stond in voor de organisatie, zoals we van hen gewoon zijn was deze tiptop in orde. 

Met een deelnemersveld van 25 honden was dit met voorsprong het meest succesrijke speurkampioenschap 

sinds de start in 2012. Of de aangepaste deelnamevoorwaarden hier iets mee te maken hebben of niet zal de 

toekomst uitwijzen. 

Als uitvalsbasis hadden we een bivakplaats van de jeugdvereniging ter beschikking, te midden van de 

speurvelden, ideaal voor de deelnemers en de talrijke supporters om niets te missen en zich toch af en toe te 

kunnen opwarmen. 

 

Keurmeesters Louis en Guido begonnen er aan met de 2 IGP 1 en 4 IGP 2 deelnemers. Alle 6 speurden ze op 

een bevroren ondergrond, een mooi wit tapijt. Alle 6 honden lieten hier mooi werk zien en slaagden allemaal. 

De titel VVDH Speurkampioen IGP 1 ging naar Jos Vankerkhove met Qno von Itterthal, ze behaalden 192/200 

punten. VVDH Speurkampioen IGP 2 ging naar Chloe  Ngeow met Pixar von der Daelenberghu tte, ze 

behaalden 191/200 punten. 

 

De IGP 3 honden kregen een iets afwisselende ondergrond, in de eerste groepen was het nog mooi wit, later 

verdween het ijs en werd de ondergrond terug mooi groen. Niet voor iedereen dezelfde condities dus, maar 

daar is een lottrekking voor. 

Bij IGP 3 hadden we 2 pechvogels die niet slaagden, alle andere 17 slaagden. 

Voor de overwinning  was het spannend, 2 combinaties behaalden 198/200, in dit geval voorziet het regle-

ment dat de jongste hond wint. De eer was voor Michel Roofthooft met Pero van Roy's Hoeve, Danny Wuyts 

zijn Nayko von Spitzbubezwinger is immers een beetje ouder.  

 

Proficiat aan alle deelnemers en dank aan alle supporters!  

 

De volledige uitslag kan u vinden op de website. (menu: evenementen - resultaten) 

 

Volgend jaar afspraak bij KG 15 De hondenvrienden te Beverlo voor het Speurkampioenschap 2020 met 

hopelijk een nog groter deelnemersveld! 

 

De VVDH heeft nog 6 evenementen in 2019: een BOP wedstrijd, een wandeling en 4 IGP wedstrijden.  

We blijven bezig tot aan het jaareinde. 
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Activiteiten 

 

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  (aanvang: 13u)  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/ 

 

6 

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  

van de Ossies – Africhtingslijn 

Schreurs Jean 

Zandstraat 9 

3665 As 

089/65.88.32 

jhm.schreurs@skynet.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  

 van Corsalabroek – Kynologische lijn 

Cauberghs Theophile 

Bosstraat 43 

3582 Koersel-Beringen 

011/42.10.62 

0478/42.11.20 

theocauberghs@hotmail.com  

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. 
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Extra pakwerkersdag, 8 februari 2020 

 
Op 8 februari 2020 organiseert de CA een extra pakwerkersdag bij kg Rillaar. 
 
Deze extra pakwerkersdag zal hoofdzakelijk dienen om onze allround pakwerkers te se-
lecteren voor onze hoofdmanifestaties. 
De allround pakwerkers zullen hier 2 “vreemde honden” dienen te bewerken. Na deze pro-
ef zullen de opleidingspakwerkers de pakwerkers aanduiden  voor onze hoofdmanifesta-
ties.  
Alle allround pakwerkers die hieraan willen deelnemen graag een seintje geven aan africht-
ing@vvdh.be  
 
Wanneer er zich in uw kringgroep geleiders met hun hond zich willen kandidaat stellen om 
onze allround pakwerkers te testen horen we het graag. 
 
Alle pakwerkers zijn trouwens uitgenodigd op 8 februari. Zij die het allround statuut willen 
behalen kunnen dit ook op deze dag. Wel moeten ze dan voor 2 honden zorgen die ze kun-
nen bewerken. Zij bekomen dan het allround statuur voor gans het jaar 2020 en dienen 
zich pas opnieuw aan te bieden begin 2021. 
Zij worden beoordeeld door opleidingspakwerkers en VVDH-Keurmeesters. Diegene die 
graag zouden deelnemen voor het behalen van het allround statuut graag dit melden aan 
africhting@vvdh.be   
 
Deze mensen kunnen ook steeds afspreken met iemand van de opleidingspakwerkers of 
met de commissaris africhting voor tips.  
 
Uiteraard kan het allround statuut ook nog behaald worden op de pakwerkersdag van sep-
tember te Bokrijk.  
 
De allround pakwerkers die op een hoofdmanifestatie een goede beoordeling krijgen van 
de keurmeester en opleidingspakwerkers behouden hun allround  statuut voor 2020 – 
2021, ze moeten dus voor VVDH geen pakwerkersdag meedoen in september. 
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KG Geel wandelt voor het goede doel! 

 
Op zondag 1 december nam het BOP Kringgroep Geel team deel aan een benefietwandeling 
voor Qt. 
 
Qt is een schattige, vrolijk en actieve chihuahua. Helaas heeft Qt aan beide achterpootjes 
patella luxatie. Dit is een afwijking waarbij de knieschijfjes heel vaak uit de kom schieten. 
Een pijnlijke aandoening die Qt's actieve leven flink verpest  
Ook het 12-jarige baasje Emma is er het hart van in. Zij wil zo graag sportieve dingen met 
haar hondje ondernemen. 
 
Gelukkig is deze aandoening perfect te genezen mits een operatie. Maar omdat dit erg duur 
is werd een benefietwandeling georganiseerd.  
 
Met maar liefst 18 wandelaars en 10 honden sloot het BOP kringgroep Geel team zich bij 
deze wandeling aan. Een hoop mooie, grote Duitse Herders in de bres voor een kleine lieve 
chihuahua! 
 
De wandeling ging 5 km lang door het mooie natuurgebied van het Olense Broek. Prachtig 
is het daar! Iedereen genoot van de mooie natuur. 
Tijdens de wandeling waren er ook fotovragen op te lossen. En ook enkele doe vragen. De 
pret was verzekerd - zowel voor baasje als hond. 
 
Bij aankomst kreeg elke deelnemer nog een lekkere wafel - door Emma gebakken - en een 
tas warme chocomelk. Ook de honden kregen iets lekkers. 
Iedereen heeft van deze mooie wandeling genoten. 
Hopelijk kan nu de kleine QT snel helemaal genezen en lekker met haar baasje Emma gaan 
spelen. 
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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 rekeningnummer: 

 

 

IBAN: BE03 9731 6985 2084 

met vermelding van je lidnummer. 

 

Alle lidgelden moeten voor 15 december 2019 betaald worden. 
 
 
We ontvingen het zeer droevige nieuws dat de heer Alfons De Backer, voorzitter van kringgroep 
Waasland overleden is. 
 
We wensen zijn familie, zijn vrienden en zijn clubgenoten veel sterkte toe in deze moeilijke periode. 

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:   

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 14 
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