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VVDH Nieuwsbrief 

 
 
 
 
 
 
 
2 februari. Feest van Lichtmis. En pannenkoeken. 

De eerste VVDH-activiteiten zijn intussen uit de startblokken geschoten. Er was de wandeling bij 
Kringgroep Duivelsberg. En ook het IGP-seizoen is begonnen met een succesvol Provinciaal Kam-
pioenschap bij Kringgroep Balen. 

De komende weken is de kalender ook weer goedgevuld dus als u nog gaatjes in uw agenda 
heeft, twijfel niet en breng de diverse organiserende kringgroepen een bezoekje. 

Verderop in deze nieuwsbrief kan u ook een verslagje lezen van de eerste vergadering van onze 
jeugdleden onder leiding van de nieuwe verantwoordelijke jeugd, Stefaan Dewerte. Hun demo 
wordt zo goed als zeker weer een hoogtepunt op het Weekend van de Duitse herder op 25 en 26 
april e.k. 

Voor dat Weekend draaien de voorbereidingen op volle toeren. Maar de organisatie kan altijd 
nog helpende handen gebruiken. Aarzel niet om je te melden als je een paar uurtjes vrij hebt en 
je steentje wil bijdragen. 

Wist u trouwens dat onze organisatie uniek is in Vlaanderen en daarbuiten? Iets om zeer fier op 
te zijn dus 

Veel leesplezier! 



Activiteiten 

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 

 

15/02/2020 Provinciaal kampioenschap IGP West-Vlaanderen   Kg. 42 Noordzee 

 

22/02/2020 U.V. – Proef        Kg. 57 Overpelt 

 

22/02/2020 B.O.P. Wedstrijd       Kg. 01 Antwerpen 

 

23/02/2020 Provinciaal kampioenschap IGP Brabant    Kg. 43 Schoonhoven 

 

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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van Sterrenbos – Kynologische lijn 

Stas Peter 

Stevoortse Kiezel 403 

3512 Kermt 

0475/31.27.08 

info@vansterrenbos.be  

von Ratsenheim – Kynologische & africhtings-

lijn 

Onbelet Carl 

Waterbroek 2 

3980 Tessenderlo 

0499/56.79.36 

carl.onbelet@gmail.com  

Wolfswald (von der)– Kynologische lijn 

Van Acker Yves 

Bruggestraat 216 

8730 Oedelem 

0471/09.58.86 

vonderwolfswald@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
http://www.ratsenheim.be/
mailto:carl.onbelet@gmail.com
mailto:vonderwolfswald@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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Ter gelegenheid van de V.V.D.H. pakwerkersdag van 8 februari 2020! 

 

Biedt onze sponsor Euro Joe de wedstrijd IGP mouw aan, aan de speciale actieprijs van 100 Euro 

 

Te bestellen op de website van Euro Joe , gebruik de actiecode: PWD2020 

 

Actie geldig voor bestellingen tot en met zaterdag 8 februari 2020, de dag van de eerste V.V.D.H. 

pakwerkersdag 2020. 

 

Mis deze actie niet!    

https://www.euro-joe.com/NL
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Winterwandeling de Duivelsberg 

Zondag waren de weergoden onze club goedgezind voor onze jaarlijk-

se wandeldag. 

 

De deelnemers kwamen van alle uithoeken van het land om aange-

naam te kunnen vertoeven onder een stralende zon in onze mooie 

Limburgse bossen. Tijdens het wandelen konden ze even pauzeren bij 

een van onze controleposten om hun viervoeter en zichzelf te voor-

zien van een drankje. 

 

Bij aankomst kreeg iedere deelnemer nog een souveniertje mee als 

aandenken aan deze geweldige dag. 

Natuurlijk kan dit niet gerealiseerd worden zonder de helpende le-

den. 

 

Hierbij wilt de club alle deelnemers en leden bedanken voor deze mooie dag.  





Op zaterdag 1 februari, een winderige, nattge dag, werden alle jeugdleden verwacht op een 1ste vergadering 
onder leiding van de nieuwe Verantwoordelijke Jeugd, Stefaan Dewerte. 
Stefaan is secretaris bij Kringgroep Ten Bos in Ternat en zodoende werd iedereen daar verwacht. 

Ook voorzitter ad interim Chantal en penningmeester Henk sloten aan. 

Na een ontvangstkoffie nam Stefaan het woord en lichtte toe waar hij de komende tijd met de jeugdgroep 
wil op inzetten. Zo wordt er nagedacht over een jeugdkamp, een samenwerking met VDH Nederland en hij 
droomt zelfs van een WK voor de jeugd. Dromen mag en men kan de lat nooit hoog genoeg leggen. 

Maar Stefaan is nuchter genoeg en beseft dat hij moet beginnen met het begin en prioriteit geven aan een 
feilloze organisatie van de jeugddemo op het Weekend van de Duitse herder. Alle jeugdleden zijn opnieuw 
enthousiast om hieraan deel te nemen en dus worden de eerste trainingen vastgelegd. 

Er wordt ook bekeken welke evenementen op de jeugdkaarten kunnen worden vermeld en welke initi-
atieven nog kunnen worden uitgewerkt. 

De jeugdleden zijn alvast enthousiast en willen er voluit voor gaan. Voorzitter ad interim Chantal spreekt ook 
namens het hoofdbestuur haar steun uit aan de jeugdwerking en zijn leden. Omdat ze de toekomst van de 
vereniging zijn. 

We kijken alvast uit naar hun demo op het Weekend 
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Eerste bijeenkomst VVDH jeugd 2020 
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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 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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13 

 



Uw bestuursploeg 

 

Voorzitter:           Secretaris:  Penningmeester: 

Chantal Sneijkers          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 
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