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VVDH Nieuwsbrief
De nieuwsbrief van 3 mei en het ledenblad van 1 juli vullen: geen enkel
probleem dacht de redactie. We hebben het Weekend van de Duitse herder
van 25 & 26 april: dit levert altijd genoeg leesvoer en prachtige foto’s op.
Maar toen kwam #blijfinuwkot en werd onze hele kalender uitgeveegd. Ons laatste evenement dateert ondertussen al van 8 maart en het eerstvolgende zal ten vroegste (maar zeer onwaarschijnlijk) plaats vinden op 13
juni 2020. Om wedstrijden te kunnen organiseren heb je immers een kantine nodig en deze vallen onder de
horeca regels.
Vanaf morgen 4 mei worden sommige regels versoepeld, we raden u aan de berichtgeving vanuit de overheid
hierover op te volgen en zeker ook met de lokale gemeentebesturen te kijken wat mag en niet mag.
De raad van bestuur is ondertussen ook overgeschakeld op online vergaderen, we moeten toegeven: het is
effectief en snel. We volgen voor u alle communicatie vanuit de overheid, VdA, SV, WUSV, KMSH,... Zodra er
duidelijke informatie komt uit een van deze kanalen delen we deze via facebook, de website en wordt deze
ook aan de kringgroepbesturen bezorgd.
De kans is heel klein dat de Belgische Siegershow zal doorgaan op 21 juli zoals gepland. Moest het mogen
van de overheid blijft de vraag of buitenlandse deelnemers de grens mogen oversteken, hetzelfde geldt voor
de keurmeesters. We bekijken de mogelijkheden om de Siegershow eventueel te verschuiven naar het najaar.
Iets wat we ook doen voor het BK & VVDH kampioenschap IGP. We wachten, net zoals zovelen, op duidelijkheid van wat men verstaat onder massa-evenementen en of sportcompetities zullen kunnen doorgaan voor 1
september.
Samen met de KKUSH en onze interne verantwoordelijken zullen we bekijken of wedstrijden die niet hebben
kunnen plaats vinden, nog een plaatsje kunnen krijgen in het najaar.
Om jullie toch niet helemaal op jullie honger te laten zitten zijn we in de archieven gedoken en teruggegaan
tot in 1992…. U leest het artikel verderop in deze nieuwsbrief!
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Economaat
Vanaf 2 mei hebben we een nieuwe verantwoordelijke voor het
economaat.
Dit is vanaf nu in handen van Patrick Vandewaetere.
Hij is bereikbaar op het gekende adres: economaat@vvdh.be.
We blijven ook de regel volgen dat werkboekjes 2 maal per
maand worden verstuurd, bestel ze dus tijdig!

Activiteiten
Naar aanleiding van een communicatie vanuit de
overheid en de VdA worden alle wedstrijden/
evenementen binnen de VVDH geannuleerd tot en
met 8 juni 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 kringgroepen de nodige voorzorgen te nemen en jullie stad of
gemeente advies op te volgen

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

27/06/2020 B.O.P. Wedstrijd

Kg. 46. Hond en Geleider

27/06/2020 IGP/IGP-V/BH-Wedstrijd

Kg. 60. Het Looi

27/06/2020 Wandeling

Kg. 03. Zemst

28/06/2020 IGP/IGP-V/BH-Wedstrijd

Kg. 57. Overpelt

Meer informatie of adresgegevens nodig?

https://www.vvdh.be/clubs/
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Op zoek naar een pup?
Onderstaande kennels hebben momenteel pups.
Voor meer informatie over de combinaties, neem contact op met de kennels of kijk op de puppypagina van de VVDH.
van Esblokhof – Africhtingslijn
Stuer Gerard
Botermelkstraat 11A
9120 Haasdonk
03/485.72.67
0495/31.22.49
van.esblok@skynet.be
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Update 03/05/20 Corona maatregelen

Koninklijke Kynologische Unie St-Hubertus
Union Royale Cynologique Saint-Hubert
Algemeen Secretaris VdA/Secrétaire-Général AdD: Laurent Johnny

Er is de laatste dagen heel wat onduidelijkheid over wat nu mag en wat niet mag, vooral omdat de
lokale besturen soms zeer tegenstrijdige berichten de wereld in sturen.
De beslissingen van de veiligheidsraad werden in het staatsblad gepubliceerd:
(ik citeer)
Artikel 5 van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, wordt vervangen als volgt:
″Worden verboden:
1° de samenscholingen;
2° de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke,
feestelijke, folkloristische, sportieve en recreatieve aard;
In afwijking van het eerste lid, worden toegestaan:
- wandelingen en fysieke activiteiten in open lucht die geen fysieke
contacten impliceren, alleen of in het gezelschap van personen die
onder hetzelfde dak wonen en/of in het gezelschap van maximum
twee, steeds dezelfde, andere personen, met respect van een afstand
van 1,5 meter tussen elke persoon;
- ritten te paard, en dit enkel met het oog op het welzijn van het dier
en met een maximum van twee ruiters. (einde citaat)
Interpretatie: Samenscholingen zijn verboden, dit betekent dat een samenkomst met meer dan 3
personen beschouwd dient te worden als een samenscholing. Dus, verboden.
Wanneer clubs de toelating verlenen aan hun leden om het terrein te gebruiken zal dit tot verwarring leiden omdat, indien iedereen gebruik gaat maken van die mogelijkheid dit al snel tot een niet
toegestane samenscholing kan leiden welke verboden zijn.
Het lijkt ons dan ook onbegonnen werk de terreinen open te stellen voor de leden.

Wat wel kan is dat hondeneigenaren samen gaan wandelen en de social distance respecteren en onderweg oefeningen uitvoeren met de hond. Dit is vooral belangrijk in het kader van de socialisatie
van pups.
Als verantwoordelijke voor de officiele hondensport in Belgie is de VdA in contact met de nationale
veiligheidsraad en de ministeries voor dierenwelzijn van de gewesten en heeft een stappenplan,
gelinkt aan de exit strategie van de federale regering, voorgesteld. Teneinde dit voorstel niet negatief te hypothekeren is het van belang dat de clubs de richtlijnen die uitgebracht worden, strikt volgen. Daarom blijven de clubs en hun terreinen gesloten tijdens de fases 1 a (4 mei) en b (voorlopig
voorzien op 11 mei) van de exit strategie. Wij houden u op de hoogte van zodra hierin verandering
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Cursus Pakwerker-Spoorlegger 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 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 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 een van de opleidingspakwerkers of met Guido Quinten.
Wanneer ze honden meebrengen kunnen ze altijd bij een van de kringgroepen van deze mensen terecht voor hulp.
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Corona Pandemic & Event Scheduling
Ladies and Gentlemen:
The situation in terms of the Corona pandemic is still very tense, and for all we know at this point
we will be facing the necessity for prolonged measures that aim at the slow-down and containment
of the Corona virus at a nationwide level.
And even though the events and competitions as scheduled by the SV as the main club seem to be
rather far away on our current time-frame we cannot deny the fact that all preparations for the participation in these main events are currently already in full swing.
During the past couple of weeks many of our members enquired about the main events and competitions. Many people have become insecure and worry that short-term cancellations might affect
them economically. This applies first and foremost for the competitors who are in charge of the
planning and organization of the participation at the respective events.
Therefore, the SV Board of Directors is currently experiencing a situation that requires the hardest
decision-making process they have ever seen in their career at the SV – in particular since the decisions they now have to work on are not only and exclusively based on reliable facts and findings.
But on the other hand, it is the responsibility of the SV Board of Directors to avoid and ward off any
possible damages – either health-related or of economic nature – from the organizers of events, the
participants and club members. This is of crucial importance against the background that many
people are now facing an insecure future after the crisis coupled with worries about their personal
health, their work places and financial situation, and thus it is even more important to provide the
people with a clear perspective in terms of the short-term future planning.
For the reasons as outlined above, the Board of Directors discussed the issues pending with the respective expert committees which resulted in the following decisions we wish to inform you about.
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Corona Pandemic & Event Scheduling
SV National Winner Show & International Championship for Rescue Dogs – SVBundessiegerprüfung für Rettungshunde & Internationales Championat – with venue in in
Bamenohl (National Group of Westphalia) – scheduled for August 06th to August 09th, 2020
Cancellation of the event and postponement from November 05 th to November 08th,
2020 – the venue remains the same.
SV National Winner Show for Shepherding – SV-Bundesleistungshüten – with venue in Eimke
(National Group of Lower Saxony) – scheduled from August 28 th to August 30th, 2020
Cancellation of the event and postponement to 2021 – the venue remains the same
and the date subject to confirmation.
SV Championship Rally Obedience with venue in Merseburg (National Group of Saxony-Anhalt)
– scheduled from August 29th, to August 30th, 2020
Cancellation of the event and postponement to 2021 – the venue remains the same
and the date subject to confirmation.
SV Conformation Show BSZ – SV-Bundessiegerzuchtschau – with venue in Nurnberg (National
Group of Bavaria North) – scheduled from September 03rd, to September 06th, 2020
Cancellation of the event and the WUSV Annual General Meeting for the year 2020.

SV National Winner Show IGP & Agility – SV-Bundessiegerprüfung IGP & Agility – with venue in
Meppen (National Group Waterkant) – scheduled for September 18th, to September 20th,
2020.
Re-evaluation of the current situation – the final decision shall be taken by the end of
May 2020.
SV Championship Agility and National League Final – SV-Meisterschaft Agility und BundesligaFinale – with venue still to be defined – scheduled from September 26th, to September 27th,
2020
Cancellation of the SV Championship Agility and National League Final as a result of
the cancellation of the VDH-DM Agility dated April 20, 2020
SV National Tracking Dogs Examination – SV-Bundesfährtenhundprüfung – with venue in Paderborn (National Group of East Westphalia-Lippe) – scheduled from October 23rd, to October
25th, 2020
Re-evaluation of the current situation – the final decision shall be taken by the end of
May 2020.
SV Championship Obedience and SV National Winner Show Obedience SV-Meisterschaft Obedience und SV-Bundessiegerprufung Obedience – with venue in Hausen-Obertshausen –
scheduled from Obtober 24th, to October 25th, 2020
Re-evaluation of the current situation – the final decision shall be taken by the end of
May 2020.
Thank you very much for your attention in this matter. We will immediately inform you by the end
of May with regard to the issues still pending
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Uit de oude doos…..
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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. kringgroep, 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 gelijkgestemden.
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 kringgroepen terug open mogen gaan.

Naar de voordeur van ons V.V.D.H. cafe
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Uw bestuursploeg
Voorzitter:
Chantal Sneijkers
voorzitter@vvdh.be

Secretaris:
Ina Frix
secretaris@vvdh.be

Penningmeester:
Henk Willems
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:
Patrick Vandewaetere

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
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