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VVDH Nieuwsbrief
Beste lezer,
Naar goeie traditie zijn we op post met uw tweewekelijkse nieuwsbrief. Geloof ons, het is
een uitdaging die elke keer te maken in een periode waarin er binnen onze vereniging zo
goed als geen activiteit is. Corona heeft onze ganse maatschappij door elkaar gerammeld,
ook onze vereniging.
Het virus is echt nog altijd niet het land uit maar de versoepeling van de maatregelen
maakt dat we stilletjes kunnen beginnen dromen van een terugkeer naar het ‘oude’ normaal. Er zijn veel slimmere mensen dan u en ik die zullen bepalen wat dat normaal dan
wel mag zijn.
Maar binnen onze vereniging betekent het vooral dat we kunnen dromen van een zomer
met actitiveiten. We zijn er van overtuigd dat we er allemaal naar uitgekeken hebben.
Vanaf 8 juni zijn wedstrijden binnen onze vereniging opnieuw mogelijk. Echter nog zonder publiek. Vanaf 1 juli is dat met publiek. Om een aantal cruciale knopen omtrent onze
grote manifestaties te kunnen doorhakken, wachten we als Raad van Bestuur de Nationale
Veiligheidsraad van komende woensdag af. Maar zodra een en ander duidelijk is, zullen
we, zoals gewoonlijk, er via onze diverse kanalen over communiceren.
Intussen wensen we u een aantal mooie zomeravonden toe. Maar denk er aan: hou het veilig.
Sportieve groeten,
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Activiteiten
Door het corona virus is onze kalender volledig overhoop gehaald.
U kan hier de evenementen vinden tot en met 31 juli.
Moest er een wijziging zijn: die kan u altijd op de website terug
vinden. In deze tijden zijn er veel onzekerheden en kan alles op
korte tijd veranderen.

27/06/2020

IGP-BH wedstrijd

Kg. 60 ‘t Looi

04/07/2020

Sociale Test

Kg. 10 Laakdal

12/07/2020

Wandeling

Kg. 40. Riemst

25/07/2020

Algemene ledenvergadering

3

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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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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Gezocht: verantwoordelijke Wandeldagen
Na jarenlang, vele trouwe wandelaars te ondersteunen en de wandelsport in de VVDH te stimuleren , heeft Frans Van Dingenen beslist dat
het tijd is voor andere zaken.
We willen Frans en zijn vrouw Rita dan ook danken voor al het werk
dat ze afgelopen jaren hebben verwezenlijkt.
Bij deze zijn we dus op zoek naar een nieuwe verantwoordelijke voor
de wandelsport. Wat dit juist in houdt? De wandelkaarten uitschrijven,
aanwezig zijn op wandeldagen, de wandelstandaarden bijhouden,
enz…
Wie heeft er zin om dit onder zijn armen te nemen? We staan natuurlijk open voor allerlei initiatieven zoals misschien canicross te stimuleren in de VVDH. De Duitse
herder blijft nu eenmaal de
draver bij uitstek en geschikt
voor verschillende uithoudingssporten.
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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
Vlaamse Vereniging voor Duitse herdershonden
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U kan onze privacy verklaring nalezen op www.vvdh.be/Privacy
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