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VVDH Nieuwsbrief
Wanneer u deze nieuwsbrief in handen houdt, is 2020 al een paar dagen uit
de startblokken geschoten en maakt iedereen zich op om het ‘gewone’ leven
te hervatten.
Ook VVDH ontwaakt stilaan na de Kerstbreak. Al zijn we natuurlijk dagelijks met onze geliefde viervoeter bezig, de meeste kringgroepen genieten ook van wat Kerstverlof en de competities staan op een laag pitje.
Hoewel bij Kringgroep Geel hielden ze hun traditionele Kersttraining. U leest er alles over verder in deze
nieuwbrief.
Bij Kringgroep Geel zitten ze trouwens niet stil. Enkele leden zijn er begonnen aan een nieuwe hondensport.
Meer over deze discipline kon u eerder lezen in het ledenblad maar vanaf nu kan u ook bij onze vereniging
terecht voor deze tak van de hondensport.
Intussen maken alle provincies zich stilletjesaan op voor de organisatie van de provinciale kampioenschappen, staan de eerste winterwandelingen op het programma en is het hoofdbestuur gestart met de organisatie
van het Weekend 2020. Dat wordt reeds de 5de editie en met de hulp van vele kringgroepen dit jaar wordt dit
een topeditie.
Maar voor het zover is, geniet u best nog even van de laatste avond van de Kerstvakantie, samen met deze
Nieuwsbrief.
Veel leesplezier!
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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

18/01/2020 IGP/IGP-V/BH-Wedstrijd

Kg. 13 Witven

26/01/2020 Wandeling

Kg. 49 De Duivelsberg

26/01/2020 Prov. kampioenschap IGP Antwerpen

Kg. 09 Balen

01/02/2020 IGP/IGP-V/BH-Wedstrijd

Kg. 14 Onze Trouwe Vriend

02/02/2020 IGP/IGP-V/BH-Wedstrijd

Kg. 09 Balen

02/02/2020 Tentoonstelling

Kg. 60 het Looi

Meer informatie of adresgegevens nodig?

https://www.vvdh.be/
clubs/
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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.
von Delato – Kynologische lijn
De Craene Wim
Adres: Duiventorenstraat 37
8310 Assebroek-Brugge
0499/42.67.37
vondelato@hotmail.com

van Corsalabroek – Kynologische lijn
Cauberghs Theophile
Bosstraat 43
3582 Koersel-Beringen
011/42.10.62
0478/42.11.20
theocauberghs@hotmail.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

Wolfswald (von der)– Kynologische lijn
Van Acker Yves
Bruggestraat 216
8730 Oedelem
0471/09.58.86
vonderwolfswald@gmail.com

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

van Sterrenbos – Kynologische lijn
Stas Peter
Stevoortse Kiezel 403
3512 Kermt
0475/31.27.08
info@vansterrenbos.be
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Nieuwe hondensport???
Op zoek naar een originele, ontspannende en mentaal-uitdagende hondensport voor baasje en hond?
Kom dan naar de Treibball lessen bij Kringgroep 19 in Geel

Treibball is een nog jonge hondensport die aan populariteit wint bij onze buurlanden. Vooral
in Nederland, Duitsland en Zwitserland is de sport geliefd.
Bij treibball liggen maximaal acht grote ballen (het
aantal is afhankelijk van het niveau van de hond) in
een driehoek op een groot veld. Het is de bedoeling dat
de hond, op aanwijzingen van zijn baasje, zo snel mogelijk alle ballen in de goal drijft.
De handler mag gebruik maken van zijn stem, handgebaren of fluitsignalen om de hond aanwijzingen te geven. De hond gebruikt zijn kop en lichaam, of soms ook
zijn poten (niet zijn tanden!) om de ballen de goede
richting in te krijgen.
En andere leuke spelvariant is deze waarbij de hond op aanwijzing van het baasje een gans
parcous dient af te leggen.
Elke hond die wil samenwerken met zijn baas, kan aan treibball doen. Het leuke van treibball
is dat het nauwelijks belastend is voor de hond. Daarom is deze sport geschikt voor jonge of
juist oude honden en kunnen ook honden met een lichamelijke beperking hun hart ophalen
aan treibball.
Heb je interesse of wil je je inschrijven?
Neem dan gerust contact met Leen Bresseleers (leentje.bresseleers@telenet.be of bel
0473/74.65.82)
Start lessen: zaterdag 1 maart om 14u
Waar: Kringgroep 19, Fittelaarsdijk 35, 2240 Geel
Prijs: 25 EUR voor 10 lessen, grote bal inbegrepen in
de prijs
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Geschiedenis: Honden als drijfkracht.
Nog geen wedstrijden, geen wandelingen, geen shows…..komkomertijd dus voor de
nieuwsbrief. We hebben wel een leuk artikel gevonden over de geschiedenis van de
hond als drijfkracht, niet als trekdier, maar echt als aandrijving om machines in gang
te zetten.
De hondentredmolen mag samen met de wanmolen als een van de eerste uitingen van mechanisering op de boerderij worden beschouwd. Hij was vrij algemeen in onze regio verspreid, maar blijkbaar wel meer in die streken die zich kenmerkten door kleinschalige
landbouw. Reeds in het begin van de 19e eeuw beschreven buitenlandse agronomen het
fenomeen in de Antwerpse Kempen. Maar evengoed werd hij gesitueerd in de Vlaamse
zandstreek of het Henegouwse heuvelland rond Ath. Ook in het Noorden van Frankrijk en
over heel Nederland kwam hij voor. De hondentredmolen werd bijna uitsluitend gebruikt
voor het karnen van de melk tot boter. Maar er zijn ook constructies bekend waarmee water werd opgepompt, zaagmachines, blaasbalgen of slijpmolens werden aangedreven. Deze
laatste toepassingen kwamen vooral in de vroege ijzerindustrie in sommige Waalse regio's
voor.
Op het eerste gezicht leek er voor de hond weinig plezier weggelegd om in dergelijk tuig te
moeten meedraaien. Maar doorgaans was slechts een goed uur nodig om de voorraad te
karnen. Met de hand de boter stoten nam tot drie uur in beslag en was ronduit zwaar werk
voor de vrouw. Er werd zeker op de kleine boerderij niet elke dag gekarnd en allicht kreeg
de hond een beloning achteraf in de vorm van extra eten of drinken. Bovendien werd de
hond ingeschakeld die zich hierbij het beste voelde en daarvoor de veelgebruikte benaming
boterhond meekreeg. Wanneer de boterhond niet in staat was om in het rad te lopen, werden soms kalveren, maar vaker kinderen ter vervanging ingezet. Het ronddraaien van het
rad maakte een piepend en krakend lawaai dat tot ver in de omtrek te horen was. Bij de
lichtere ijzeren modellen, die soms ook op kogellagers liepen, was dat veel minder het geval.
In de periode tussen 1880-1910 was de hondentredmolen een veel voorkomend verschijnsel. Op dat moment verliep de boterverwerking bij de kleine boer immers nog grotendeels
op de boerderij. Met de opkomst van de (cooperatieve) melkerijen in bijna elk landelijk gehucht verschoof dat geleidelijk, maar onomkeerbaar. Na de Eerste Wereldoorlog werd in
snel tempo de werking van de hondentredmolens stilgelegd.
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Geschiedenis: Honden als drijfkracht.

Bron:
www.virtueleland.be
Het Vlaams Diergeneeskundig tijdschrift
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BOP Kringgroep 19 Geel Kersttraining

De vrolijke ploeg van BOP Kringgroep 19 Geel heeft op zaterdag 21 december een bijzonder
succesvol werkingsjaar afgesloten met een gezellige kersttraining.De BOP trainers Rudi,
Frans en Gert namen maar al te graag de rol van kerstman op zich. Hun rendieren waren
deze keer uitgedost als Duitse Herders. Of was het andersom?
De kersttraining zelf werd traditioneel met de BOP handdruk begroeting gestart. Alle rendieren lieten zich braaf voorstellen aan de kerstman. Tijdens de wandeling die daarop volgde, haalde de kerstman niet zijn zweep boven om de rendieren op te jutten. In tegendeel, de
kerstman haalde een geweer boven en de rendieren mochten juist niet reageren op het
schot van de kerstman. Alle rendieren deden tijdens de BOP oefeningen echt flink hun best.
Er werd mooi gewandeld en de houdingen tijdens de wandeling werden flink uitgevoerd.
Het was verbazingwekkend hoe de rendieren niet gehinderd werden door de gekke kleding
die hun baasjes droegen of door de malle belletjes, hoedjes, of rendier gewei waarmee ze
zelf opgetuigd waren.
Ook tijdens de “apres-training” zat de kerstsfeer er goed in. Bar(kerst)man Mario deed zijn
best om het iedereen naar de zin te maken.
De eerste BOP kersttraining in Geel was een gezellige, geslaagde bedoening. Laat ons hopen
dat hiermee de start van een mooie traditie gezet is.

9

10

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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