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VVDH Nieuwsbrief 

 
 
Beste lezer, 
 
Een voorwoord van een nieuwsbrief schrijven is iets wat deze redactie tweewekelijks makkelijk voor elkaar 
krijgt. We verwijzen naar afgelopen evenementen en maken jullie warm voor wat komen gaat.  
 
Zondag 15 maart 2020 is de zondag van onze 50ste nieuwsbrief. Iets waar we met z’n allen fier moeten op 
zijn. Het is een medium dat door jullie allemaal geapprecieerd wordt en het is een snelle manier om goeie in-
formatie bij jullie te krijgen. 
 
Maar de wereld ziet er vandaag anders uit. Het corona-virus houdt ons allemaal in de ban. Ook VVDH volgt de 
overheidsrichtlijnen en dus kunen trainingen en wedstrijden niet doorgaan. En blijven alle kantines gesloten. 
Dat is niet leuk. Maar dat is niet iets waar we over mogen zeuren. Want dit heeft geen invloed op ons inko-
men, enkel op ons sociale leven.  
Je geliefde viervoeter kan je zeker nog mee uit nemen in de frisse buitenlucht en je kan er zelfs meer quality-
time mee doorbrengen.  
 
Namens het hoofdbestuur wil ik vooral graag een hart onder de riem steken voor de velen onder ons die hun 
inkomen in de komende weken zien wegvallen. En we leven sterk mee met alle zorgenden die onze vereniging 
telt. Zij weten pas hoe hard deze weken zijn. 
 
Maar onze vereniging is ook een vereniging waar #samensterk voorop staat. Ik roep jullie allemaal op om 
strikt de maatregelen van de overheid te volgen zodat we dit virus snel onder controle krijgen. Maar belang-
rijk is dat we met z’n allen aandacht hebben voor de zwakkeren in onze maatschappij. Dat is een verantwoor-
delijkheid voor ieder van ons. 
 
We kunnen alleen maar hopen dat we deze crisis snel kunnen overwinnen. En dat we begin april allemaal te-
rug onze sociale activiteiten kunnen hervatten. Of het Weekend van de Duitse herder doorgaat, is nog koffie-
dik kijken. We volgen de zaken zeer nauwgezet op en zullen jullie tijdig informeren. 
 
Intussen: hou het veilig en draag zorg voor elkaar 
 
Chantal Sneijkers 
Voorzitter ad interim 



Activiteiten 

 

Naar aanleiding van een communicatie vanuit de 

overheid en de VdA worden alle wedstrijden/

evenementen binnen de VVDH geannuleerd tot en 

met 31 maart 2020. 

 

We volgen de situatie op de voet op en hopen in april 

de evenementen terug te kunnen hernemen. 

 

We raden jullie allemaal aan ook op jullie kringgroe-

pen de nodige voorzorgen te nemen en jullie stad of 

gemeente advies op te volgen 

 

 

 

04/04/2020 Test sociaal gedrag       Kg. 14. Onze Trouwe Vriend 

 

04/04/2020 Provinciaal kampioenschap BOP     Kg. 01. Antwerpen 

 

04/04/2020 U.V. – Proef        Kg. 19. Geel 

 

04/04/2020 Provinciaal kampioenschap Agility Antwerpen   Kg. 19. Geel 

 

05/04/2020 IGP/IGP-V/BH/SpH-Wedstrijd     Kg. 02. Duitse Herders 

 

 

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 der Daelenberghu tte – Africhtingslijn 

Luyten Gerda 

Dalenbergstraat 37 

3583 Paal-Beringen 

011/42.30.29 

0486/86.31.89 

daelenberghutte@telenet.be  

von Ratsenheim – Kynologische & africht-

ingslijn 

Onbelet Carl 

Waterbroek 2 

3980 Tessenderlo 

0499/56.79.36 

carl.onbelet@gmail.com  

von Haus Trendy – Kynologische lijn 

Peeters Bart 

Varendonksesteenweg 102 

2230 Herselt 

0499/24.55.95  

 

  

  

  

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.daelenberghutte.be/
mailto:daelenberghutte@telenet.be
http://www.ratsenheim.be/
mailto:carl.onbelet@gmail.com
https://www.vvdh.be/beschikbare-pups/
https://www.vvdh.be/beschikbare-pups/


Ook dit jaar zijn er 6 agility wedstrijden in de VVDH. 
 
Na het succes van vorig jaar is er dit jaar een nieuwe start to jump: Start to jump 2020 
 
Nieuw voor dit jaar: in de parcoursen zit een tunnel verwerkt. 
 
Alle details kan u vinden op de agility pagina 
 
De nieuwe parcoursen: telkens links en rechts uit te voeren, alle schetsen staan op de website: 
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Start to Jump 2020 

https://www.vvdh.be/agility-algemeen/
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Deze test staat open voor alle honden (stamboom of niet) vanaf 9 maanden ouderdom. De hond moet 
wel gechipt of getatoee erd zijn en geregistreeerd. Geleiders moeten minstens 12 jaar oud zijn. 
 
De test is erop gericht te kijken of je hond sociaal (niet agressief noch angstig) is naar andere honden en 
naar andere mensen toe en dit in verschillende situaties. De hond in kwestie dient tevens normaal ge-
drag te vertonen in verkeerssituaties. De test wordt gekeurd door 2 externe keurmeesters. Er worden 
geen punten of kwalificaties toegekend, enkel de behoordeling ‘geslaagd’ of ‘niet geslaagd’ wordt 
gegeven. 
 
Een overzicht van de oefeningen: 
- Laten betasten van de hond. 
- Laten controleren van tatoeage of ingeplante chip. 
- Wandelen aan de leiband door een groep mensen. 
- Bij zich roepen van de hond terwijl de geleider zich tussen een groep bewegende en pratende perso-
nen bevindt. 
- Insluiting van de hond in bijzijn van zijn geleider. 
- Hond 2 minuten achterlaten zonder aanwezigheid van de geleider. 
- Gedrag in het verkeer, voorbij wandelende mensen, jogger, fietser, auto. 
 
Het volledige verloop en reglement kan u hier vinden. 
 
In 2020 is er bij de VVDH nog een test sociaal gedrag op: 
 
4 april in Heusden Zolder 
 
25 april in Rijmenam  
tijdens het Weekend van de Duitse herder. 
 
4 juli in Laakdal 
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Test Sociaal gedrag 

https://www.vvdh.be/wp-content/uploads/2020/01/2018-03-17-Test-van-Soc-Gedrag-Nl.pdf


 
Dit zijn de WUSV regels waaraan u dient te voldoen indien u aan het WK 
IGp wenst deel te nemen. De VVDH selectievoorwaarden kan u vinden 
op onze website 
 
GENERAL RULES 

• The current version of the IGP Regulations applies to WUSV WC 2020. 
• Participating dogs must have completed IGP 3 – led by the nominating dog 
handler – since the last WUSV World Championship. It needs to be verified 

with the scorebook. This examination must pass at least with 250 points, whereby at least 80 
points must achieve in each of the three phases. 

• Each dog handler is allowed to show only one dog. 
• All dogs must have a pedigree approved by WUSV. 
• The health certificate (up to 3 months) issued by the veterinarian must be sent with the registra-

tion. All participants must submit a comprehensive certificate, which must include all details of 
the dog&#39;s mental and physical condition, and issued in English or German by a veterinarian 
authorized by the nominating organization. 

• HD/ED classification certified by WUSV/SV: normal, almost normal, still allowed (FCI: A,B,C or 
0,1) Only applicable to dogs born on or after January 1, 2018. 

• Liability insurance applies to any damage caused by the dog (home or home insurance is also ap-
propriate). 

• Each National Organization (LAO) may nominate a team of maximum 5 people and 1 substitute. 
• The winner of the previous year may also participate. 
In some cases, WUSV management may issue additional registration permit. 
 
Allgemeines 

Pru fungsordnung und grundsa tzliche Teilnahmevoraussetzungen 

• Es gilt die WUSV IGP 3 in der jeweils gu ltigen Fassung. 
• Die teilnehmenden Hunde mu ssen seit der letzten WUSV-WM eine IGP 3 – gefu hrt vom gemelde-

ten Hundefu hrer – bestanden haben. Diese Pru fung ist bereits bei der Meldung nachzuweisen. 
• Diese Pru fung muss im Ergebnis mit mindestens 250 Punkten bestanden worden sein, wobei in 

jeder der drei Einzelabteilungen wiederum mindestens 80 Punkte erzielt werden mu ssen. 
• Jeder Hundefu hrer darf bei dieser Veranstaltung nur einen Hund fu hren. 
• Jeder gemeldete Hund muss u ber eine WUSV-anerkannte Ahnentafel verfu gen. 
• Mit der Meldung ist ein von einem Tierarzt ausgestelltes Sportbefa higungszeugnis (nicht alter als 

3 Monate) mit zusenden. Fu r alle Teilnehmer ist die Vorlage eines umfassenden Sportbefa hi-
gungszeugnisses Pflicht. Dieses Zeugnis hat alle Aspekte der ko rperlichen Tauglichkeit des Hun-
des zu umfassen und ist von einem vom entsenden Verein hierzu beauftragten Tierarzt in 
englischer oder deutscher Sprache auszufertigen. 

• WUSV/SV-anerkannter HD/ED Befund: normal; fast normal; noch zugelassen (FCI: A;B;C resp. 
0;1). Diese Bestimmung gilt nur fu r Hunde mit Geburtsdatum ab dem 1.1.2018. 

• Die Haftpflichtversicherung gilt fu r alle durch den Hund verursachten Scha den (eine Eigenheim- 
und Wohnungsversicherung kann angebracht sein). 

• Jede LAO kann maximal 5 Teams sowie ein Ersatzteam melden. Zusa tzlich ist das Siegerteam des 
Vorjahres teilnahmeberechtigt. Es darf jedoch jeder Hundefu hrer nur mit einem Hund teilneh-
men. 

Naar het WUSV WK IGP 2020? 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inschrijvingsgeld per spoorlegger of pakwerker is 65€ 
 
28 november is een gezamenlijke dag voor zowel spoorleggers als pakwerkers, waarop de werking 
van de FCI, KMSH, KKUSH en sectie 1C uitgelegd word. Ook het krijgen de deelnemers een uitleg 
over het IGP-programma 
 
5 december is een praktijk dag voor de spoorleggers. Hier wordt er uitgelegd waarop men met aan-
dacht zijn bij het leggen van sporen. 
 
Kandidaat pakwerkers dienen op 12 december twee honden te voorzien om te bewerken, dit is een 
oefendag waarop gezegd wordt waar er eventueel nog bijgestuurd dient te worden.   
 
19/12 is voor zowel spoorleggers als pakwerkers examendag van zowel de theorie als praktijk. 
 
Indien er VVDH-leden hulp nodig hebben in de voorbereiding hierop mogen kandidaat spoorleggers 
steeds contact opnemen met Ben Hamers of Luc Vernelen. 
Kandidaat pakwerkers mogen dit doen met e e n van de opleidingspakwerkers of met Guido Quinten. 
Wanneer ze honden meebrengen kunnen ze altijd bij e e n van de kringgroepen van deze mensen te-
recht voor hulp. 
 
Aarzel zeker niet om hulp te vragen, zo ben je goed voorbereid op het examen! 
  

Pakwerkers en spoorleggerscursus 



Als je wil deelnemen aan een VVDH kampioenschap, Universal Sieger selectie, de tentoonstelling 
Dijletrofee, sociale test, BH + proef, .. gelieve het inschrijvingsformulier van de website 
www.weekendvandeduitseherder.be  te gebruiken en niet een standaard formulier. 
 
Bij elke discipline of onderdeel waarvoor moet/kan ingeschreven worden staat een specifiek formulier. 
 
Nieuw: we bieden een beperkt aantal van de beschikbare plaatsen op de beoordelingsdag aan ter regis-
tratie vooraf! 

 

OPGELET: De V.V.D.H. Nationale wandeldag (vroegere inter-

wandeling) gaat door op ZONDAG 26 april in plaats van tra-
ditioneel op zaterdag 
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Inschrijvingen 5de Weekend van de Duitse herder 



Voor het VVDH kampioenschap IGP en de USS zal er op voorhand een lottrekking plaats vinden. 

Deze zal doorgaan op maandag 13 april 2020 bij KG 21  Ter Lo om 19u. 

Iedereen is uiteraard welkom op deze lottrekking. Voor deelnemers die niet aanwezig zijn, zullen 
we een onschuldige kinderhand voorzien. 
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VVDH Kampioenschap IGP & USS lottrekking 



U hebt een uitnodiging gekregen voor de huldiging? U kan uw aanwezigheid via onderstaand 
formulier bevestigen. 
 
Bevestiging ten laatste: zaterdag 11 april 2020! 
 
U krijgt binnen de 5 werkdagen een bevestiging per e-mail. 
 
Er worden enkel aandenkens voorzien voor gehuldigden die hun aanwezigheid hebben 
bevestigd! Het is niet mogelijk het aandenken op een ander moment op te halen of op te 
sturen. 
 
De huldigingen zijn op ZONDAG 26 april! 
 
Link naar het bevestigingsformulier 

(ook te vinden via de Weekend 2020 site, menu randactiviteiten, huldigingen) 
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Bevestiging aanwezigheid huldiging 

https://www.vvdh.be/weekend-2020-huldigingen-bevestigen/
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Tijdens het Weekend van de Duitse her-
der is er weer een lezing door een inte-
ressante spreker. Dit jaar hebben we El-
len Martens, een gerenommeerde fysio-
therapeut uitgenodigd.  
 
Ze gaat spreken over de bouw van de 
Duitse herder. Wat de gevolgen hiervan 
zijn voor zijn typische eigenschappen als 
draver. Wanneer je welke eigenschappen 
kunt zien bij een pup.  
Ook gaat ze spreken over opwarming en cooling down bij hondensporten. Waar je aan 
moet denken bij agility en pakwerk om je hond blessurevrij te houden.  
Hoe moet je een hond opbouwen ivm spieropbouw. Vanaf welke leeftijd kan je wat doen.  
Ook de mooie drafbeweging wordt uitgelegd. Wat te doen als je hond in telgang gaat en hoe 
dit te vermijden.  
 
Kortom een super interessante lezing voor iedereen met een Duitse herder. Huishond, 
showhond, sporthond, iedereen komt aan zijn trekken.  
 
Wil je je plaatsje reserveren, vul dan het invulformu-
lier in op de website. Klik hier voor meer informatie 
en je in te schrijven.  De lezing is GRATIS.  
https://www.vvdh.be/weekend-2020-lezing/  
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Lezing Ellen Martens: 25 April 2020 

https://www.vvdh.be/weekend-2020-lezing/
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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 

 
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 19 
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