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VVDH Nieuwsbrief 

 
Beste leden, 
 
Het corona-virus houdt de wereld in bedwang. De maatregelen volgen elkaar in ijltempo op en niemand 
heeft enig idee wanneer dit alles achter ons zou kunnen liggen. 
 
Er is de permanente oproep van de overheid tot het nemen van verantwoordelijkheid en dat is dan ook 
wat wij als VVDH doen. 
 
Het hoofdbestuur heeft, in overleg met alle bevoegde commissies, besloten het Weekend van de Duitse 
herder van zaterdag 25 en zondag 26 april af te gelasten. 
 
Dit hadden we u al meegedeeld op 17 maart via de website, Facebook en een extra nieuwsbrief. 
Ondertussen blijft de wereld niet stil staan en zijn ook onze plannen van 17 maart verder geëvol-
ueerd. Hieronder kan u de laatste status lezen, eventueel kan deze nog aangepast worden aan de 
omstandigheden. 
 
• Voor alle duidelijkheid: er zal in 2020 GEEN Weekend van de Duitse herder worden ingericht 
 

• Universal Sieger Selectie:  

 - Het  WUSV WK Universal Sieger wordt verzet naar 26-29 november 2020, de locatie blijft 

 dezelfde: Straatsburg. 

 - De selectie voor dit WK zal gehouden worden samen met het BK IGP VVDH & RCBA op 22 & 23 

 augustus. Aan de selectievoorwaarden verandert niets. 

 

• BK IGP  VVDH & RCBA:  

 - De verplichting om deel te nemen aan het VVDH kampioenschap vervalt. 

 - De beste VVDH-deelnemer op het Belgisch Kampioenschap wordt VVDH Kampioen 2020 

 - Om deel te nemen dient u 1 geslaagde IGP 3 wedstrijd te hebben gespeeld (zie verder in deze 

 nieuwsbrief) 

 
 



• Het VVDH Kampioenschap Agility wordt georganiseerd op 11 juli te Aalst of 5 september te 

Geel, naargelang de verdere evolutie van de corona perikelen.  Een combinatie met het BK IGP 

zoals eerder gemeld is spijtig genoeg niet mogelijk wegens een gebrek aan keurmeesters 

 

• De Nationale VVDH Wandeldag wordt georganiseerd op zondag 23 augustus 2020 bij Kring-

groep Rakerheide-Kaulille, in combinatie met het Belgisch Kampioenschap IGP. Hier worden ook 

de wandelstandaarden uitgereikt.  

 

• Het VVDH Kampioenschap B.O.P. wordt georganiseerd op zondag 13 december 2020 bij Kring-

groep De Hondenvrienden-Beringen, in combinatie met het VVDH Speurkampioenschap 

 

• De voorziene huldigingen zullen plaats vinden op zondag 13 december 2020 bij Kringgroep De 

Hondenvrienden-Beringen, in combinatie met het VVDH Speurkampioenschap. De africhtingsin-

signes worden op het BK IGP uitgereikt op zondag 23 augustus 

 

• De Dijletrofee wordt geannuleerd en niet verplaatst om niet in concurrentie te komen met an-

dere VVDH tentoonstellingen 

 

• De sociale test wordt geannuleerd 

 

• De beoordelingsdagen worden ingericht op 23 augustus (met het BK IGP) en 13 december (met 

het speurkampioenschap) 

 

• De lezing van Ellen Martens wordt ingericht op een nog nader te bepalen datum 

 

• Onze jeugdleden zal u zeker op een ander VVDH-evenement aan het werk kunnen zien 
 
We rekenen op ieders begriip voor deze maatregelen. 
 
Uiteraard kan bovenstaande nog aangepast worden aan de corona realiteit. 
 
Hou het intussen veilig en draag zorg voor elkaar e n voor je trouwe viervoeter. 
 
Sportieve groeten, 
 
Het VVDH Hoofdbestuur 
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Voorwoord, vervolg 



Op de vorige bladzijden kon u al lezen hoe we alle activiteiten van het Duitse herder weekend 
proberen opnieuw te plannen. 
 
We organiseren alles rond het BK IGP en het VVDH Speurkampioenschap. Uiteraard worden beide 
evenementen dus ruimer dan hun oorspronkelijke insteek. 
 
Vandaar deze oproep aan onze lezers: kan u een naam vinden voor deze 2 evenementen? 
 
1 in de zomer en 1 in de winter? 
 
Voorstellen kan u sturen naar: nieuwsbrief@vvdh.be 
 
Wie weet starten we onder invloed van corona wel met een nieuw soort evenement. 
 
Voorstellen om zowel het zomer als winter evenement uit te breiden zijn uiteraard ook welkom en 
kunnen aangebracht worden via hetzelfde e-mail adres. 
 
Hebt u leuke ideee n….Laat het ons weten aub!!! 
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Wat nu? 

mailto:nieuwsbrief@vvdh.be


Activiteiten 

 

Naar aanleiding van een communicatie vanuit de 

overheid en de VdA worden alle wedstrijden/

evenementen binnen de VVDH geannuleerd tot en 

met 19 april 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 

 

 

01/05/2020 Wandeling      Kg. 10. De Laakdalse Herder 

 

03/05/2020 IGP/IGP-V/BH-Wedstrijd    Kg. 41. Rillaar 

 

10/05/2020 IGP/IGP-V/BH/SpH-Wedstrijd   Kg. 26. Hauweycken 

 

16/05/2020 B.O.P. Wedstrijd     Kg. 47. Vrolijke Hondenvrienden (V.H.V.) 

 

16/05/2020 Wandeling      Kg.47. Vrolijke Hondenvrienden (V.H.V.) 

 

17/05/2020 BC – wedstrijd     Kg. 01. Antwerpen 

 

 

Meer informatie of adresgegevens nodig?  

 

https://www.vvdh.be/clubs/ 

 

Kringgroep Bokrijk heeft besloten hun evenementen in de maand mei te annuleren. 

 

Het betreft: Agility op 21 mei en wandeling en BOP op 30 mei 
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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/


 

 

 

5 



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  

van Esblokhof – Africhtingslijn 

Stuer Gerard 

Botermelkstraat 11A 

9120 Haasdonk 

03/485.72.67 

0495/31.22.49 

van.esblok@skynet.be  

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.duitseherderpup.be/
mailto:van.esblok@skynet.be
https://www.vvdh.be/beschikbare-pups/
https://www.vvdh.be/beschikbare-pups/


 
Op zondag 29 maart lanceerden we de Harten/snuit 
challenge op Facebook. 
 
Maak een hart met je handen met daarin de snuit 
van je hond. 
 
Zo steken we iedereen een hart onder de riem in 
deze moeilijke periode. 
 
Deze inzendingen mochten we ontvangen. 
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Harten/snuit challenge  
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Naar aanleiding van de corona crisis heeft de raad van bestuur op een vergadering op 28 maart beslist:  
 

• De voorwaarden tot deelname aan het BK IGP als volgt aan te passen: 

•Art. 4 Om te mogen deel nemen aan het Belgische kampioenschap moet men: 

28 maart 2020: vanwege de corona crisis wordt artikel 4 aangepast: geslaagd zijn op één 

IGP 3 wedstrijd in een VVDH kringgroep sinds het vorige Belgische Kampioenschap VVDH 

IGP. Volgende wedstrijden kunnen niet ingebracht worden om aan de voorwaarden te 

voldoen: BK, WK WUSV, US WUSV, Interland, VVDH kampioenschap en Universal Sieger 

Selectie. 

• Aan de voorwaarden tot deelname aan de WUSV Universal Sieger selectie verandert er niets. USS zal 

worden georganiseerd samen met het BK. 

 
Alles onder voorbehoud van de evolutie van deze crisis uiteraard. 
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Aanpassing deelnamevoorwaarden BK IGP 



 
Binnenkort in uw brievenbus: Editie April 2020 van ons ledenblad.  48 blz met interessante weetjes over de 
VVDH, VVDH-leden en de Duitse herder! 
 
Ook in deze corona tijden heeft de redactie haar best gedaan om jullie een afwisselend blad te bezorgen.! 
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Het is nu ook officieel: 
 
Ladies and Gentlemen:  
 
In the light of the current events and the restrictions that the Corona Pandemic entails, very much to 
our regret we see no other remedy but to postpone the WUSV Universal Championship that was origi-
nally scheduled for June this year to   
 
November 26th to November 29th, 2020  
This is, of course, provided that the situation will have calmed down by then. The venue in Strasbourg, 
France remains the same. This decision was by no means easy for us but on the other hand this is not a 
matter of choice but of health and safety which enjoys highest priority from our side. It would be most 
irresponsible to expose handlers, staff, and spectators to unnecessary health related risks – leave alone 
other factors of uncertainty such as travel arrangements and hotel accommodations since nobody can 
predict for the time being when the ban on travelling will be lifted again.   
 
We understand the disappointment and frustration that our decision might cause for some of you – but 
let us always put safety first. And if you look at it – the month of November will have many pros, too, 
since hot weather conditions will not be an issue and the competition will be much easier for our dogs 
than in summer.   
 
So we are looking forward to meeting you in Strasbourg by the end of the year. In case of doubt do not 
hesitate to contact the WUSV Secretariat General. We wish you the very best and please stay healthy. 
 
 With kind regards,  
 
The WUSV Board of Directors 
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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 
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