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VVDH Nieuwsbrief 

Beste lezer, 
 
 
Reeds 5 weken leven we met z’n allen in een corona-maatschappij. Dat wil zeggen: we bli-
jven in ons kot. En dat is belangrijk ook, willen we hier met z’n allen door komen. 
 
Onze geliefde vereniging beleeft hierdoor zijn stilste dagen ooit. Geen evenementen, geen 
wedstrijden, geen trainingen. Raar is dat. Maar dat mag ons niet tegenhouden om te blijven 
genieten van onze geliefde viervoeter. 
Maak lange wandelingen in je buurt. Wedden dat je nog mooie plekjes ontdekt? 
 
Intussen staat onze redactie voor de moeilijkste taak ooit: hoe maken we een ledenblad 
zonder enige input van evenementen? We hebben al wat goeie ideee n maar we kijken ook 
graag naar jullie input. Dit is jullie kans om te lezen wat je altijd al hebt willen lezen in ons 
ledenblad. 
We proberen ook om een uitgebreide fotoreportage te brengen van onze leden in corona-
tijd. Laat die foto’s dus maar komen. Me t hond uiteraard   
 
Zoals jullie weten zijn alle evenementen tot en met 31 mei geannuleerd. Wat er nadien 
gebeurt, hangt af van de overheidsmaatregelen. Als VVDH moeten we die volgen. En we 
willen ook niet anders. Wat de toekomst brengt is vandaag nog niet duidelijk. Maar zodra 
er duidelijkheid is, informeren we jullie onmiddellijk via onze diverse kanalen. 
 
Geniet intussen van deze nieuwsbrief. En hou het vooral veilig en gezond. 
 
 
Het VVDH Hoofdbestuur 



Activiteiten 

Naar aanleiding van een communicatie vanuit de 

overheid en de VdA worden alle wedstrijden/

evenementen binnen de VVDH geannuleerd tot en 

met 31mei 2020. 

 

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

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 

 

06/06/2020  B.O.P. Wedstrijd     Kg. 40. Riemst  

 

07/06/2020  Tentoonstelling     Kg. 14. Onze Trouwe Vriend 

 

07/06/2020  IGP/IGP-V/BH-Wedstrijd    Kg. 27. Lendelede 

 

07/06/2020  Wandeling      Kg. 01. Antwerpen 

 

07/06/2020  IGP/IGP-V/BH/SpH-Wedstrijd   Kg. 55. Langenbend 

 

13/06/2020  IGP/IGP-V/BH-Wedstrijd    Kg. 54. Rakerheide 

 

20/06/2020  Algemene ledenvergadering  

 

21/06/2020  Wandeling      Kg. 52. De Moedige Herdershond 

 

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/
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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  

  

  

  

  

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/


 

Inschrijvingsgeld per spoorlegger of pakwerker is 65€ . 

 

• 28 november is een gezamenlijke dag voor zowel spoorleggers als pakwerkers, waarop de wer-

king van de FCI, KMSH, KKUSH en sectie 1C uitgelegd word. Ook het krijgen de deelnemers een uit-

leg over het IGP-programma. 

• 5 december is een praktijk dag voor de spoorleggers. Hier wordt er uitgelegd waarop men moet 

letten 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 december is voor zowel spoorleggers als pakwerkers examendag van zowel de theorie als prak-

tijk.  

 

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.  
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Cursus Pakwerker-Spoorlegger 2020 
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Boodschap voorzitter VdA 

Beste leden van de VdA - vzw. 

Het is niet zonder spijt in het hart dat ik net als U lijdzaam moet toezien hoe alle takken van onze kynolo-
gische activiteiten onderuit gehaald worden door het corona virus dat blijkbaar moeilijk de kop is in te 
drukken. 

Al op de laatste dag van 2019 was corona onder de mensen in China, toen nog ver van ons bed. Sindsdien 
heeft het ons niet meer losgelaten en heeft het geleidelijk maar snel de hele wereld in zijn greep genomen. 
Intussen is ook gebleken dat de perfecte voorbereiding op dergelijke pandemie haast onmogelijk is, al zal 
deze periode ons veel geleerd hebben voor de toekomst. 

In de maand maart kwam dan het onvermijdelijke slecht nieuws, iedereen moet in zijn kot blijven, contact 
met familie en vrienden is niet meer aan de orde en alle activiteiten zowel cultureel als sportief worden 
“On hold” gezet. De regel van “Social distance” wordt ingevoerd. Voor een groot aantal clubs een zware 
dobber om mee om te gaan. Tentoonstellingen worden geannuleerd, wedstrijden uitgesteld en/of afgelast, 
kantines gesloten, zelfs de meetings groot of klein zijn uit den boze. 

Nochtans is het zeker voor de pups die in deze periode geboren worden en de weg vinden naar hun nieu-
we eigenaren hoogstnoodzakelijk om met mens en dier in contact te komen en niet in isolement de eerste 
belangrijke levens maanden te moeten doorkomen. 

Intussen zijn we ongeveer zes weken verder en op dit ogenblik is er nog geen sprake van verzachting van 
de maatregelen. Wij zien ook dat het voor veel mensen steeds moeilijker wordt zich te houden aan de re-
geltjes. Dat is voor mij en mijn gezin niet anders, leeg geveegde agenda’s, geen mogelijkheden tot enige on-
tspanning buiten het eigen huis en de directe omgeving waar we nog kunnen wandelen met onze pups en 
fietsen.  

Wanneer en hoe de versoepeling van de maatregelen genomen door de regering zal plaats vinden zal 
eerstdaags duidelijker worden nu het virus aan kracht mindert. Hopelijk kunnen we snel weer activiteiten 
organiseren. Wij pogen achter de schermen de nodige aandacht te trekken op de problematiek van onze 
jonge en oude viervoeters. 

Maar, we laten we het hoofd niet hangen en maken plannen voor na de corona crisis. Dit kunnen we omdat 
we de opgelegde regeltjes respecteren en vastbesloten gezond te blijven. Hopelijk is het einde van de li-
jdensweg in zicht en kunnen we daarna starten met puin ruimen. Terug alles in gang stampen,  onze clubs 
en evenementen heropstarten dat is waar we ons aan optrekken dat is waarvoor we gaan.  Dat ook dit niet 
zonder problemen zal verlopen is evident. Zoveel organisaties werden uitgesteld en/of afgelast dat er, in 
wat nog rest van 2020 onvoldoende dagen zullen zijn om dit alles vlotjes te laten verlopen. De problemen 
aanpakken waar en wanneer ze zich voordoen is wat we gaan doen. Samen raken we erdoor. 

Laten we ook even stilstaan bij al diegenen die het tot nu niet gehaald hebben en zij die ons nog zullen 
ontvallen als slachtoffers van deze pandemie. Laten wij ook in gedachten even afdwalen naar alle zorgver-
leners die nu o zo belangrijk zijn in deze sombere dagen. Respect en een welgemeend dank U wel voor de 
inzet getoond voor anderen. 

Blijf gezond, dat is wat ik U alle toewens en hopelijk tot ziens in betere tijden. 

Fons Van den Bosch   
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Kringgroep 2020: het V.V.D.H. Cafe 

In deze tijden van corona lock down missen we allemaal onze vertrouwde V.V.D.H. kring-
groep, omgeving en vrienden.  
 
Om de V.V.D.H. familie ook in deze tijden bij elkaar te brengen openen we het V.V.D.H. cafe. 
Een virtuele kringgroep waar u terecht kunt voor een gezellige chat onder gelijkgestem-
den. 
 
Het V.V.D.H. cafe is alle dagen open van 17 – 23 uur. Iedereen is welkom. 
 
Het V.V.D.H. cafe is een pop-up cafe , het verdwijnt op het moment dat de echte kring-

groepen terug open mogen gaan. 

 

 

Naar de voordeur van ons V.V.D.H. cafe 

https://www.vvdh.be/v-v-d-h-chat/




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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