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VVDH Nieuwsbrief
En we zijn opnieuw vertrokken....
De eerste wedstrijden na de coronastop zijn een feit: op 27 juni legden 3 honden met succes hun BH proef af en slaagden er 2 in hun examens IGP bij KG 60 't Looi. Gisteren daagden 39 deelnemers op voor de sociale test bij KG 10 Laakdal, alle deelnemende honden
werden sociaal bevonden, de geleiders werden niet getest ;). Proficiat!
Het is niet omdat we terug vertrokken zijn dat alle zorgen voorbij zijn, corona is nog
steeds in het land en wacht op een nieuwe kans om ons plezier te vergallen. Om dat te vermijden worden er door de overheid vele maatregelen opgelegd om alles veilig te laten verlopen. Deze maatregelen zijn verregaand en worden, maar dat zijn we ondertussen gewoon, zeer laat en onduidelijk gecommuniceerd.
Traditioneel staat de eerste zaterdag van augustus garant voor een gezellig samenzijn van
de BOP-ers en de eerste zondag hetzelfde voor de IGP-ers op KG Ter Lo. Dit zijn druk bijgewoonde wedstrijden met veel publiek, na het bestuderen van de regels heeft de KG
moeten besluiten beide wedstrijden te annuleren, het voldoen aan alle regels op deze korte tijd was onmogelijk en bracht teveel risico mee.
Het brengt ons bij 3 grotere evenementen die op stapel staan: De tentoonstelling Helzoldtrofee, op 16 augustus, waarvoor u de affiche verder in deze nieuwsbrief kan vinden
en het BK IGP (tevens VVDH kamp IGP en Unversal Sieger Selectie) en de Belgische Siegershow.
Alles wat een beetje publiek trekt moet voldoen aan vele regels en we zullen waarschijnlijk op het BK en de Sieger limieten moeten zetten op het aantal toeschouwers (en misschien ook op het aantal deelnemers), alles hangt af van de overheidsregels op dat moment.

Daarom deze dringende vraag, die ingaat tegen de gewoonte in onze VVDH wereld: wacht
niet te lang met inschrijven, door tijdig in te schrijven kan u zeker deelnemen en maakt u
het de organisatie ook gemakkelijker om alles te organiseren.
Let goed op: de afsluitingsdata voor inschrijving zullen waarschijnlijk verder van het evenement zijn dan in vroegere jaren. dus aub: SCHRIJF TIJDIG IN!
Alle informatie in verband met deelname aan het BK zal u op de website kunnen vinden,
ten laatste op 21 juli.
Zoals steeds: amuseer u met uw Duitse herder, en hou het gezond!
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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.

12/07/2020

Wandeling

Kg. 40 Riemst

25/07/2020

Algemene ledenvergadering

Kg. 04 Bokrijk

02/08/2020

Wezentest

Kg. 60 Het Looi

08/08/2020

Aankeuring Limburg

Kg. 06 Neerpelt

16/08/2020

Tentoonstelling in Heusden-Zolder

Meer informatie of adresgegevens nodig?

https://www.vvdh.be/clubs/
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Agility
Ook de agility trainingen zijn terug van start gegaan. Neem contact op met com.agility@vvdh.be voor
meer informatie.
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Agility
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Aankeuring Neerpelt 08/08/20
Beste deelnemer,
Op zaterdag 8 augustus 2020 gaat de aankeuring door op onze kringgroep 06 Neerpelt.
Carl Onbelet is de pakwerker die dag. Hij zal op zaterdag 25 juli en zaterdag 1 augustus vanaf
10 uur bij ons aanwezig zijn voor de intraining.
Willen jullie dit doorgeven aan jullie leden?
Indien jullie nog vragen
hebben, kunnen jullie
contact met ons opnemen.
kringgroep06@vvdh.be
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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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Secretariaatswerk
Het ledensecretariaat is een groot deel van het secretariaatswerk van een kringgroep. Even een
handleiding hoe alles juist verloopt

Nieuwe leden:
•

•
•

•
•

•

•

Als er nieuwe leden in je kringgroep aankomen, kan je hen het inschrijfformulier dat
je op het einde van het jaar krijgt, laten invullen. Wie er geen meer heeft, mag me altijd een email sturen. Best is dat je dit formulier enkele keren afprint en op de kringgroep laat liggen, zo heb je het altijd bij de hand.
Dit formulier kan je best zelf bijhouden in je administratie.
Via de website ‘admin.vvdh.be’ kan je inloggen met je persoonlijke login-gegevens.
Ga naar kringgroepbeheer en klik op de eerste knop ‘nieuwe leden invoeren’. Vul
hier alle gegevens in. Vergeet ook zeker het emailadres niet. Zo krijgt het nieuwe lid
ook een bewijs van inschrijving.
Herhaal dit voor elk nieuw lid, zowel partnerleden, jeugdleden als bijleden.
Hierna krijgt u een melding waarop nog eens het rekeningnummer wordt vermeld.
De bedragen die moeten betaald worden staan op de website bij ‘lid worden’,
‘rechtstreeks lid worden.’ Daar vindt u de volledige lijst met bijdragen voor hoofdleden, bijleden, buitenlandse leden.
Pas nadat het bedrag op de rekening van de VVDH staat, worden de lidkaarten opgemaakt en zijn de leden verzekerd. Gelieve dit dus onmiddellijk bij de inschrijving te
doen.
De lidkaarten worden steeds naar de secretaris van de club gestuurd.

Bestaande leden:
•

•
•
•

Leden die van een andere kringgroep overkomen, kan je melden via het standwijzigingsformulier. Ook dit kan je best afprinten en op de kringgroep leggen. Dit mag gewoon via email verzonden worden naar secretaris@vvdh.be.
Er hoeft niets betaald te worden.
Deze leden krijgen geen nieuwe lidkaart.
Ook adreswijzigingen, of telefoonwijzigingen kunnen via dit formulier doorgegeven
worden.

Indien je nog vragen hebt, mag je altijd en een email sturen naar secretaris@vvdh.be
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Sociale test te Kgr. Laakdal (04.07.2020)

Een mooie opkomst van 39 deelnemers op onze eerste organisatie na de Corona periode.
Het was even aanpassen en kijken of we alles in goede banen konden leiden, maar met het verminderen van stoelen in de kantine en genoeg tafels buiten, duidelijke pijlen op de grond en
instructies aan de in- en uitgang was onze sociale test een fijne en veilige dag.
Lekkere braadworsten vulden de lucht met een heerlijke geur, de keurmeesters waren geweldige mensen om het evenement te laten keuren, zeer vriendelijk, alles verliep perfect en vooral,
alle hondjes werden sociaal bevonden!

Aan alle deelnemers proficiat en aan de clubleden van kg De Laakdalse Herder weer een dikke !!DANK U!! voor de hulp en medewerking om deze dag te laten slagen.
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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
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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