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VVDH Nieuwsbrief
De corona cijfers gaan weer de hoogte in, niet alleen in Belgie, maar overal ter wereld.
Hierdoor is ons laatste WK dat nog doorging dit jaar, de Universal Sieger, nu ook officieel
geannuleerd.
Volgende week is er weer een veiligheidsraad en zullen we te weten komen of er terug
strengere maatregelen komen.
Hou zeker onze facebook pagina in het oog om de laatste informatie te lezen over de evenementen die nog gepland staan.

1

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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Activiteiten
25/07/2020

Algemene ledenvergadering

Kg. 04 Bokrijk

01-02/08/2020

Wezentest

Kg. 60 Het Looi

08/08/2020

Aankeuring Limburg

Kg. 06 Neerpelt

16/08/2020

Tentoonstelling in Heusden-Zolder

Kg. 14 OTV

29/08/2020

IGP/IGP-V/BH/SpH-Wedstrijd

Kg. 15 De Hondenvrienden

Meer informatie of adresgegevens nodig?

https://www.vvdh.be/clubs/
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Belgisch Kampioenschap - VVDH kampioenschap
De overheid vraagt door de corona crisis veel inspanningen van verenigingen die een wedstrijd
of evenement willen inrichten, dit in het belang van eenieders gezondheid.
Door de vele regels en onzekerheden zijn we verplicht om enkele wijzigingen aan te brengen
aan de organisatie die we op 22/23 augustus hadden gepland in Kaulille.
KG Rakerheide heeft in samenspraak met het VVDH hoofdbestuur beslist om af te zien van de
organisatie van het BK IGP en de nationale wandeldag.
In 2021 zal kringgroep Kaulille het BK organiseren, hopelijk onder betere omstandigheden.
Voor de nationale wandeldag zijn we momenteel nog op zoek naar een gepaste oplossing.
Het BK IGP 2020, dat tevens ook het VVDH kampioenschap IGP , zal doorgaan op 20 september
te kringgroep Balen. Indien we meer dan 25 deelnemers hebben, dan gaat het BK door over 2
dagen: 19 EN 20 september.
•

Aan het VVDH kampioenschap mogen IGP 1, IGP 2 en IGP 3 honden deelnemen, de voor-

waarden staan op de website.
•

Aan het BK IGP mogen enkel IGP 3 honden deelnemen, onder de aangepaste voorwaarde die

ook op de website staan onder reglementen.
OPGELET: de sluitingsdatum voor inschrijving is zondag 30 augustus 12 u ‘s middags.
Inschrijving UITSLUITEND via de website. Aan de deelnemers zal ook gevraagd worden om bij
inschrijving te betalen, details krijgt u na inschrijving.
Alle informatie en inschrijven via deze link: https://www.vvdh.be/bk-igp-2020/
De keurmeesters: L. Vandepoel, G Quinten, F. Sermant
De spoorleggers: P. Pelfrene, Mike Scholz, Jozef Janssens
De pakwerkers: D. Verschueren (IGP 1+2), R. Wytinck, T. Willems, res: D. Neyman

PS: de wedstrijd wordt afgewerkt volgens het standaard FCI reglement, met verplicht mondmasker voor de geleider en alle door de overheid opgelegde verplichtingen op het moment van
de wedstrijd
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Belgisch Siegershow - Merksplas

Ondanks de coronaperikelen proberen we jullie toch een Siegershow aan te bieden.
Alles is onder voorbehoud van de evolutie van het corona virus en de door de overheid
opgelegde te volgen maatregelen.
Datum: zaterdag 12 september, locatie: Merksplas.
Inschrijven mogelijk vanaf 15 augustus via de website.
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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
Roger Scheelen en Christel van Valen
KG06 Neerpelt

Pakwerkersdag van 5/9/2020 te Bokrijk
De CA heeft beslist zich aan te sluiten met sectie 1C en de statuten van de pakwerkers met
een jaar te verlengen door Corona.
Op de pakwerkerdag van 5/9/20 willen we ook pakwerkers, die het allroundstatuut willen
behalen de kans geven dit te doen. Er moet wel voor 23/8 ingeschreven worden en op de
dag zelf moet met 2 honden voorzien om te bewerken.
Ook pakwerkers en spoorleggers, die later op het jaar willen opgaan voor hun examen kunnen inschrijven en tips en tricks krijgen. Pakwerkers, welke hun examen willen afleggen
kunnen honden meebrengen om te bewerken en dan uitleg krijgen waar nog aan te werken
voor het examen. Meer informatie over het examen op de volgende pagina in deze nieuwsbrief.
Ook worden alle VVDH spoorleggers uitgenodigd voor een uiteenzetting over het speuren
door Dhr. Sermant.
Gelieve via africhting@vvdh.be te laten weten of je aanwezig bent op deze dag.
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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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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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