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VVDH Nieuwsbrief 

 
 
15 januari....een dag zoals een andere zal u zeggen, en dat is ook zo. Alleen voor de VVDH is 
deze datum een beetje speciaal.  
De tellers van de ledendatabase worden gereset en het aantal leden voor de start van 2020 
vastgelegd. 
  
We zijn zeer blij dat we jullie kunnen melden dat we voor het eerst sinds lang geen achteruit-
gang in het aantal leden meer zien. Vandaag telt ons ledenbestand in totaal 1568 leden 
vs.  1548 leden op 15 januari 2019. 
Een bescheiden stijging van 1.2% is dat, maar wel eentje waar we met z’n allen alleen maar 
fier kunnen over zijn.  
  
Kringgroep Ter lo is uitgegroeid tot de grootste kringgroep met 90 leden. Weliswaar op de 
voet gevolgd door OTV Heusden-Zolder met 82 leden en kringgroep Geel met 73 leden. 
  
2020 start ook met 2 nieuwe kringgroepen als stagelid en 2 kringgroepen, die in 2019 zijn 
opgestart zijn, worden vanaf nu volwaardig lid van de VVDH.  
  
Met al deze cijfers blijft VVDH nog steeds de grootste rasvereniging in Vlaanderen. Laat ons 
samen verder werken om dat op een trotse manier te blijven. 

 
 



Activiteiten 

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  

 

08/02/2020 B.O.P. Wedstrijd     Kg. 19 Geel 

 

08/02/2020 Pakwerkersdag     Kg. 41 Rillaar 

 

09/02/2020 IGP/IGP-V/BH-Wedstrijd    Kg. 51 Grimbergen 

 

 

 

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? 

4 

van Sterrenbos – Kynologische lijn 

Stas Peter 

Stevoortse Kiezel 403 

3512 Kermt 

0475/31.27.08 

info@vansterrenbos.be  

van Corsalabroek – Kynologische lijn 

Cauberghs Theophile 

Bosstraat 43 

3582 Koersel-Beringen 

011/42.10.62 

0478/42.11.20 

theocauberghs@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 & africht-

ingslijn 

Seyen Jozef 

Broekstraat 17 

2440 Geel 

014/85.27.83 

0475/42.69.76 

vantaardshof@gmail.com  

van Esblokhof – Africhtingslijn 

Stuer Gerard 

Botermelkstraat 11A 

9120 Haasdonk 

03/485.72.67 

0495/31.22.49 

van.esblok@skynet.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. 

 

http://www.vansterrenbos.be/
mailto:info@vansterrenbos.be
mailto:theocauberghs@hotmail.com
mailto:vonderwolfswald@gmail.com
http://www.ybajohoeve.nl/
mailto:vantaardshof@gmail.com
http://www.duitseherderpup.be/
mailto:van.esblok@skynet.be
https://www.vvdh.be/beschikbare-pups/
https://www.vvdh.be/beschikbare-pups/
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Het eindklassement voor de Beker Snels 2019 in de africhting is bekend: and the winner 
is: Alex De Wit 

Ook het regelmatigheidsklassement van de B.O.P. , beker Jean Leysen, is bekend: and the win-
ner is: Alex De Wit (met Obi von Haus Targa)  , op de voet gevolgd door: Alex De Wit (met 
Mirko vom Steinackermuhle) en Etienne Van Holt (met Kiba Van t’Enclavehof) 
 
 
Beste club B.O.P. in 2019 werd KG Geel 
 
 
Proficiat aan de winnaars!  

https://www.vvdh.be/beker-snels/
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Mededelingen Vlaamse Fokkerijcommissie 
 
 

 Beste fokkers, keurmeesters en hondenliefhebbers , 

 

Iedereen weet ondertussen dat een te lage genetische diversiteit e e n van de grootste proble-

men is waarmee rashonden populaties te kampen hebben. Meer dan 100 jaar gesloten stam-

boeken, het veelvuldig inzetten van dezelfde kampioenreuen, het overmatig gebruik van in-

teelt en de selectie op uitsluitend uiterlijke kenmerken hebben tot gevolg dat de meeste ras-

honden populaties in de wereld een lage genetische diversiteit hebben.  

 

De genetische diversiteit is bepalend voor het voortbestaan van een gezonde populatie.  

Met behulp van Overheidssubsidie is de Vlaamse Fokkerijcommissie (VFC), als eerste in de 

wereld, erin geslaagd om een “Paringsadvies” programma te ontwerpen dat de fokkers moet 

helpen om de genetische diversiteit te vergroten. Deze techniek wordt reeds toegepast in die-

rentuinen in zeer kleine populaties, maar niemand heeft dit ooit ontwikkeld voor grote groe-

pen dieren, zoals voor de rashonden.  

 

Hoe hebben wij dat gerealiseerd?  

Verschillende elementen bepalen samen de diversiteit binnen een populatie. Als fokker heeft 

u op vandaag geen enkel middel om bij elke nieuwe paring ervoor te zorgen dat de diversiteit 

van de populatie er op vooruitgaat.  

 

Met deze paringsadvies-module heeft de VFC een middel gecree erd dat u als fokker zal hel-

pen om de juiste combinaties te maken met betrekking tot de genetische diversiteit van uw 

ras populatie.  

 

Om u hierbij te helpen hebben we een MSI - index (Mate Suitability Index) gecree erd. Deze 

index berekent alle mogelijke combinaties binnen een populatie. De computer zal alle reuen 

en alle teven met elkaar combineren. Voor bepaalde rassen gaat het hier om miljoenen com-

binaties. In totaal hebben we meer dan 330 miljoen combinaties berekend.  

 

Voor elke potentie le combinatie wordt de inteelt van de combinatie berekend. Daarnaast be-

rekenen wij voor elke combinatie het verwantschap tot de volledige populatie.  

 

Bijkomend wordt er nagegaan wat de invloed van elke combinatie is op de genetische diver-

siteit van de populatie en tenslotte gaan wij 

ook na hoe uniek beide ouderdieren binnen 

de populatie zijn.  
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Mededelingen  
Vlaamse Fokkerijcommissie 
 
 

Op basis van al deze factoren wordt voor elke combinatie een MSI - index berekend. Aan de 

hand van deze index worden alle potentiele combinaties gerangschikt.  

Met behulp van de Mate select tool kan u nagaan of de combinatie die u in gedachten heeft 

voordelig , neutraal of nadelig is voor de raspopulatie.  

 

Door middel van een "verkeerslicht" wordt u duidelijk gemaakt of deze combinatie verant-

woord is of niet. Groen is prima, oranje kan maar is niet aanbevolen, rood is een achteruit-

gang voor de raspopulatie.  

 

Naast het verkeerslicht zal u ook de inteeltcoe fficie nt van elke combinatie afgedrukt zien.  

Onze online persconferentie van enkele maanden geleden is ondertussen door meer dan 

4.500 mensen bekeken. De VFC heeft felicitaties van over de hele wereld mogen ontvangen. 

Als klein landje staan we hiermee aan de kop wat de vooruitgang naar een duurzaam fokbe-

leid voor rashonden betreft.  

 

Daarnaast hebben we ook een fokwaardenproject ontworpen voor heupdysplasie. Het ge-

bruik van fokwaarden in de hondenwereld is niet uniek, landen om ons heen gebruiken deze 

techniek al langer, alleen hebben we ook dit in een handige tool verwerkt.  

Vanaf vandaag kan u als fokker gratis gebruik maken van deze twee unieke tools via de web-

site  

www.vfc.vlaanderen.  

 

Niettegenstaande het feit dat we maandenlang met de grootste zorg aan de projecten ge-

werkt hebben, is VFC en de KULeuven niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrecht-

streekse schade als gevolg van het gebruik van de gepubliceerde cijfers en resultaten.  

 

Ik wil bij deze alle mensen die hard hebben meegewerkt aan deze unieke projecten van harte 

danken voor hun inspanning, en in het bijzonder de Vlaamse Overheid Landbouw die een be-

langrijke financie le inspanning gedaan heeft om ons deze projecten te laten realiseren alsook 

de KULeuven.  

 

Wij zijn ervan overtuigd dat dit het mooiste kerst- en nieuwjaarsgeschenk is dat de 

VFC aan de fokkers in België maar vooral aan onze geliefde rashonden kunnen geven. 

  

De Vlaamse Fokkerijcommissie  

http://www.vfc.vlaanderen
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Pakwerkersdag te Rillaar 
 

 

 Zaterdag 8 februari is er de eerste pakwerkersdag van dit jaar. 

 

Belangrijk voor: 

• Allroundpakwerkers die op een hoofdmanifestatie willen aantreden in 2020. 

• Pakwerkers die wedstrijdpakwerker willen worden. 

• Wedstrijdpakwerkers die hun allround-statuut willen behalen. 

• Alle keurmeesters. 

De extra pakwerkersdag werd in leven geroepen door de opleidingspakwerkers.  
 
Deze wilde de allround pakwerkers aan het werk zien met vreemde honden in plaats van zelf meege-
brachte honden. Om zo te bepalen wie op welke manifestatie zou mogen draaien. Wie het klein werk 
en wie het afstand stellen voor zijn rekening zou kunnen nemen. 
  
Tevens hebben de pakwerkers die allroundpakwerker willen worden een extra kans krijgen om dit 
te doen, naast de pakwerkersdag in september. 
Ook pakwerkers die zich terug willen in orde stellen kunnen dit doen op deze pakwerkersdag, zodat 
ze hun kringgroep een dienst kunnen bewijzen op de jaarlijkse wedstrijd. 
  
Ook kwam de vanuit de VVDH-keurmeesters de vraag om nog eens samen te zitten en de snaren te 
stemmen. Alle keurmeesters zijn dan ook meer dan welkom op deze dag.  

 
Inschrijven (voor 1 februari) en meer informatie via africhting@vvdh.be 

mailto:africhting@vvdh.be
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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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