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VVDH Nieuwsbrief
Corona ... corona ... corona ... we hoorden en lazen niets anders de laatste weken.
Door onze gezamelijke inspanningen lijkt het virus even op de achtergrond gedrongen en kunnen we het normale leven beetje bij beetje hernemen.
Het zal iedereen duidelijk zijn dat met dit virus niet te spotten valt, de overheid nam draconische maatreglen
om ons allen te beschermen. Men is begonnen met alles te verbieden en sedert mei geeft men meer en meer
hoop dat bepaalde dingen terug kunnen komen.
De maatregelen veranderen permanent en zijn moeilijk tot in detail te begrijpen en na te komen. Onze
trainingen mochten hervatten en vanaf morgen mogen zelfs de kantines terug open, zij het onder strenge
voorwaarden, zoals de rest van de horeca.
Sportwedstrijden werden eerder verboden tot 1 augustus, deze week werd echter een onduidelijke beslissing
genomen dat vanaf morgen wedstrijden weer kunnen, zonder publiek.
Vanaf 1 juli mogen wedstrijden dan met een zittend publiek van 200 mensen. In onze VVDH disciplines wordt
dit allemaal niet zo gemakkelijk, maar de mogelijkheden worden door de overheid geboden.
Sectie 1C, verantwoordelijk voor het IGP programma, heeft nieuwe richtlijnen en tijdelijke aanpassingen aan
het IGP reglement doorgevoerd om in regel te zijn met de overheidsregels. (u kan deze verder in deze nieuwsbrief vinden)
In de loop van deze week zullen we ook met de VVDH verantwoordelijken bekijken of en hoe we interne disciplines zoals BOP, Agility, Wandeingen, ... terug opstarten.
Kringgroepen die hun wedstrijden ON HOLD zagen gezet worden door de VdA of de raad van bestuur van de
VVDH krijgen de mogelijkheid deze te verplaatsen naar een latere datum dit jaar, kringgroepbesturen
worden hierover de volgende week geinformeerd.
Voor de maand augustus worden aangepaste maatregelen verwacht, volgens de overheid worden deze eind
juni bekendgemaakt. De raad van bestuur houdt al deze communicaties in het oog en we zullen ten gepaste
tijden beslissen over de activiteiten van de maand augustus.
Hou het veilig, gebruik uw gezond verstand en geniet verder van uw Duitse herder en opnieuw van het
clubleven op uw kringgroep!
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Activiteiten

De activiteiten kalender wordt in de komende dagen herbekeken. Tegen de volgende nieuwsbrief hopen
we een duidelijker beeld te hebben.

Voorlopig staat de eerstvolgende V.V.D.H. activiteit gepland op 1 augustus.
Op de website zal u de aangepaste kalender kunnen vinden zodra deze bekend is.

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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Mededelingen economaat
Nog even de werking van het economaat verduidelijken:

Nu we terug kunnen beginnen aan de wedstrijden, worden er ook terug vlijtig werkboekjes
aangevraagd. Nog even het stappenplan hoe alles juist verloopt.
Op de website heb je een publiek deel en een ledenzijde. Op de ledenzijde vind je alles van
reglementen en uitleg van de disciplines. Onder het knopje ‘meer’, staat er als eerste een
link naar ‘werkboekje aanvragen’.
Op deze pagina moet je alles nauwkeurig invullen zodat de verantwoordelijke het in de database kan ingeven.
Elk vakje moet ingevuld zijn. Enkele opmerkingen:
•

Bij nummer stamboom moet je ook de afkorting ‘LOSH, NHSB, VDH/SV,…’ toevoegen.

•

Indien je hond geen mede-eigenaar heeft mag dit vak en het adres van de medeeigenaar leeg blijven.

•

Bij eigenaar en mede-eigenaar (indien nodig): gelieve de volledige namen in te vullen,
geen afkortingen. B. Janssens kunnen veel personen zijn. Dus BERT Janssens.

Op het aanvraagformulier staat bovenaan zowel het rekeningnummer als het bedrag dat
gestort moet worden. Doe dit onmiddellijk na het invullen. Werkboekjes worden pas aangemaakt nadat de betaling is binnengekomen.
2 keer per maand worden de boekjes opgestuurd, gelieve dus op tijd het werkboekje aan te
vragen.
Indien je nog praktische vragen hebt hierover, mag je steeds Patrick Vandewaetere contacteren op het emailadres: economaat@vvdh.be
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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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Tijdelijke maatregel fok
Beste fokkers, eigenaars van dekreuen,
In navolging van SV willen we in deze tijden van Corona een tijdelijke oplossing bieden
voor het gebrek aan SV erkende shows.
Zoals jullie weten is 1 van de minimum voorwaarden om onder de VVDH een nest te kunnen krijgen een GOED lopen onder een FCI erkende raskeurmeester op een rasspeciale
tentoonstelling.
Echter door de verschillende verplichte annuleringen (Corona-maatregelen) kan het gebeuren dat er honden zijn die daardoor niet kunnen voldoen aan deze voorwaarde.
Daarom zal er uitzonderlijk toelating worden gegeven uw teef/reu in te schakelen in de
VVDH fok onder volgende voorwaarden:
• de hond moet aan de heer Dierendonck gepresenteerd worden om aan te tonen dat
deze hond geen fokuitsluitende fouten bezit en een minstens een goed zou kunnen lopen
op een tentoonstelling, enkel beoordelingen door deze raskeurmeester worden aanvaard
• de hond moet minstens 18 maanden zijn en ten minste een heup- en elleboogbeoordeling hebben van HD A/B of C(SV Normal, FN, Noch zugelassen) of ED 0/1 (SV SV Normal,
FN, Noch zugelassen) en uiteraard in het bezit zijn van een FCI erkende stamboom; de eigenaar van het dier moet VVDH lid zijn
Dit tijdelijk statuut geldt totdat de eerst volgende VVDH-show terug georganiseerd kan
worden, daarna is de eigenaar van het dier verplicht aan de eerste of tweede VVDH ingerichte tentoonstelling deel te nemen waarna het bewijs van de GOED moet afgeleverd
Vermits dit een tijdelijke maatregel is zullen er geen certificaten afgeleverd worden zolang
niet aan de minimum voorwaarden volgens het fokreglement is voldaan. Tevens zal op de
website een duidelijke vermelding komen dat het bewuste dier vooralsnog niet in het bezit is van de goed, maar dat het dier geen fokuitsluitende fouten heeft.

8

Tijdelijke maatregel IGP reglement—Sectie 1C
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Tijdelijke maatregel IGP reglement—Sectie 1C
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Tijdelijke maatregel IGP reglement—Sectie 1C
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Ledenblad juli
Begin juli verschijnt een nieuwe editie van ons ledenblad. Een ietwat andere editie gezien
er weinig activiteiten zijn. Dat wordt dus een uitdaging maar met jullie hulp kan dat lukken.
Concreet zijn we op zoek naar:
• Korte getuigenis en/of foto van jezelf en/of je hond tijdens de lockdown
• VVDH-lid in de kijker: is er iemand in jouw kringgroep die je wel eens in de kijker wil
zetten? Geef het door. Dat kan echt iedereen zijn zolang hij/zij een verhaal te vertellen
heeft
Foto’s voor het fotohoekje
Je hoeft zelf geen tekst te schrijven. Bel met Chantal (na kantooruren) en vertel je verhaal.
Het resultaat lees je dan in het blad
Dankjewel voor de hulp!
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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:
Vacant

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
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