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VVDH Nieuwsbrief 

Beste Lezer, 
 
Buiten is de zomer nu echt aan de gang. De ene warme dag volgt de andere op en dus kun-
nen we met z’n allen geniet van zalig zomerse dagen en avonden. Bij voorkeur in onze ei-
gen hof. Want het coronavirus beheerst nog altijd ons leven. De provincie Antwerpen zit al 
in een semi-lockdown en de kans dat de rest van het land volgt is groot. Misschien moeten 
we er stilletjesaan maar aan wennen dat een leven met een mondmasker ons ‘nieuwe nor-
maal’ wordt. Alleszins tot er een vaccin is. Laat het ons hopen. 
 
Als VVDH volgen we alle richtlijnen van de overheid op de voet. Wie ons vandaag vraagt of 
de geplande evenementen zullen doorgaan, moeten we jammer genoeg teleurstellen. 
Want we weten het niet. We hopen het. En waar hoop is, is leven. Afblazen is te gemakke-
lijk. Dat doen we echt pas als het niet anders kan. En uiteraard respecteren we alle maat-
regelen, nu en tijdens die evenementen. 
 
We beseffen goed dat het voor onze kringgroepen anders, lees lastiger, werken is. We zijn 
de vele vrijwilligers dan ook ontzettend dankbaar dat ze zich blijven inzetten om dat te 
doen. Want alleen door die kringgroepen, krijgen we leden. En zonder leden geen vereni-
ging.  
 
Mede doordat velen van ons nu onze zomer in eigen land doorbrengen, brengen we die 
meestal ook door op onze kringgroep. Samen trainen en, op veilige afstand van elkaar, een 
‘terrasje doen’. Dat heeft genieten.  
Blijf dat vooral doen beste lezer, en geniet intussen van deze nieuwsbrief. 
 
Hou het veilig en geniet van de zon! 
 
VVDH-Hoofdbestuur 
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Beste VVDH-lid, 

 

 

Op de jongste ledenvergadering van onze vereniging ben ik bekrachtigd 

als voorzitter van onze vereniging.  

 

Wanneer mijn omgeving mij vraagt: waarom doe je dit eigenlijk? Dan 

heb ik maar e e n antwoord: omdat ik hou van de Duitse herder. En laat 

dat zo goed als zeker de gemeenschappelijke factor van ons allen zijn.  

 

Wa t je met je hond doet, doet er niet toe. Het is onze vriend. De ene 

wandelt, de andere beoefent africhting, nog een andere doet kynologie, 

er zijn de wandelaars, de agility-liefhebbers, de BOP-fans en de treibbal-

beoefenaars. Elk van jullie is van tel binnen de VVDH. Ja, ook als je elke 

dag gewoon met je hond in de zetel ligt. 

 

Onze vereniging is de grootste rasvereniging van Belgie  en als voorzitter is het mijn bedoeling 

dat vooral zo te houden. Zijn we zo groot als in het verleden? Waarschijnlijk niet. Zoals zo goed 

als zeker geen sporttak of vereniging kleiner is dan vroeger. Omdat er in de huidige maatschap-

pij nu ook eenmaal veel meer keuze is.  

 

Wat telt is dat elk van ons zich goed voelt binnen de VVDH en er zich thuis voelt. Enkel dan kan 

je als lid de vereniging met trots vertegenwoordigen. 

Als voorzitter wil ik VVDH op de kaart zetten en houden. De voorbije maanden zijn maanden 

van gedwongen stilstand geweest en het befaamde virus drukt nog steeds zijn stempel op ons 

dagelijks leven. Maar we mogen niet bij de pakken blijven zitten. We moeten vooruit denken en 

vooral onze toekomst aanpakken. 

 

Persoonlijk sta ik voor een voor een constructieve, positieve aanpak. In de komende weken en 

maanden ga ik dan ook naar elk van jullie luisteren. Naar jullie verzuchtingen, opmerkingen of 

voorstellen voor verbetering of verandering. Zodat we een mooie toekomst samen kunnen uit-

bouwen. Want ik  geloof in samenwerken. Leden, kringgroepen en hoofdbestuur samen.  

Het is geen wij/zij verhaal. Er is alleen maar wij.  

 

Maar nog belangrijker: er is vooral u, het VVDH-lid. 
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Activiteiten 

 

08/08/2020   Aankeuring Limburg    Kg. 06 Neerpelt 

 

29/08/2020   IGP/IGP-V/BH/SpH-Wedstrijd   Kg. 15 De Hondenvrienden 

 

05/09/2020   Pakwerkersdag     Kg. 04. Bokrijk 

 

06/09/2020   Wandeling      Kg. 06. Neerpelt 

 

13/09/2020   IGP/IGP-V/BH/SpH-Wedstrijd   Kg. 23. L.K.O.C. 

 

13/09/2020   IGP/IGP-V/BH-Wedstrijd    Kg. 47. Vrolijke Hondenvrienden (V.H.V.)  

 

19-20/09/2020  BK IGP (VVDH & RCBA) & VVDH kamp IGP (1,2 & 3) in Balen 

 

26/09/2020   IGP/IGP-V/BH/SpH-Wedstrijd   Kg.26. Hauweycken  

 

27/09/2020   IGP/IGP-V/BH-Wedstrijd    Kg. 41. Rillaar 

 

 

 

Meer informatie of adresgegevens nodig?  

 

https://www.vvdh.be/clubs/ 
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Op zoek naar een pup? 
 

Onderstaande kennels hebben binnenkort pups.  

Voor meer informatie over de combinaties, neem contact op met de kennels of kijk op de puppy-

pagina van de VVDH. 

 

van Esblokhof – Africhtingslijn 

Stuer Gerard 

Botermelkstraat 11A 

9120 Haasdonk 

03/485.72.67 

0495/31.22.49 

van.esblok@skynet.be  

vom Haus Acker – Kynologische lijn 

Van Acker Christophe 

Bruggestraat 216 

8730 Oedelem 

0486/13.60.40 

info@vomhausacker.com  

vom Falkay’s Hof – Africhtingslijn 

Otte  Tessa 

Heide 5 

3294 Molenstede 

0473/96.97.13 

tessaotte@hotmail.com  

von der Ghemazwinger – Kynologische lijn 

Ghekiere Maarten 

Edewallestraat 46 

8610 Handzame 

0473/22.06.28 

vonderghemazwinger@gmail.com  

van Sterrenbos – Kynologische lijn 

Stas Peter 

Kermtstraat 9 

3510 Kermt 

0475/31.27.08 

info@vansterrenbos.be  

von Scents Haus – Kynologische lijn 

Van Oerle Marc 

Grotstraat 80 

2990 Wuustwezel 

0477/51.71.29 

info@vanoerle.be  

von der Kaiserquelle – Kynologische & af-

richtingslijn 

Konings Jacqueline 

Rijsselstraat 11 

3583 Paal 

0479/68.82.63 

robby.dekeyser@kaiserquelle.be  

von der Feuerbrigade – Africhtingslijn 

Fransen Tristan 

Wildekastanjelaan 10 Bus 11 

3600 Genk 

0478/36.34.13 

tristan@feuerbrigade.be  

  

https://www.vvdh.be/beschikbare-pups/
https://www.vvdh.be/beschikbare-pups/
http://www.duitseherderpup.be/
mailto:van.esblok@skynet.be
mailto:info@vomhausacker.com
mailto:tessaotte@hotmail.com
mailto:vonderghemazwinger@gmail.com
http://www.vansterrenbos.be/
mailto:info@vansterrenbos.be
http://facebook.com/VonScentsHaus/
mailto:info@vanoerle.be
http://www.kaiserquelle.be/
mailto:robby.dekeyser@kaiserquelle.be
mailto:tristan@feuerbrigade.be
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Op zoek naar een pup? 
 

Onderstaande kennels  hebben binnenkort pups.  

Voor meer informatie over de combinaties, neem contact op met de kennels of kijk op de puppy-

pagina van de VVDH. 

 

van de Waltahoeve – Africhtingslijn 

Van De Walle Guy 

Hogevoorde 46 

9950 Waarschoot 

09/372.04.42 

0478/22.28.62 

guy.van.de.walle1@telenet.be  

von Giliannes – Africhtingslijn 

Gilis Ria 

Katersberg 53 

2440 Geel 

0479/93.77.25 

info@von-giliannes.be  

  

  

  

  

https://www.vvdh.be/beschikbare-pups/
https://www.vvdh.be/beschikbare-pups/
http://www.vandewaltahoeve.com/
mailto:guy.van.de.walle1@telenet.be
mailto:info@von-giliannes.be
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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 kun-
nen 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 nieuws-
brief. 

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.  

Pakwerkersdag van 5/9/2020 te Bokrijk 

Algemene ledenvergadering van 25/07/2020  

Vorige week zaterdag heeft de eerste algemene ledenvergadering van dit jaar kunnen plaats 

vinden, het was dus ook de statutaire vergadering. Onder strikte voorwaarden met oa onmid-

dellijk plaatsnemen op een stoel, contact-tracing lijst opgesteld, bediening aan tafel,…..is de 

vergadering vlot verlopen.  

Hoofdagendapunt was natuurlijk de bekrachtiging van de voorzitter. Dit werd met een grote 

meerderheid, 17 voor en 3 tegen, van stemmen behaald. Chantal Sneijkers is onze nieuwe 

voorzitter op zijn minst al tot 6 maart 2021, datum van de volgende volledige bestuursverkie-

zing 

Het financieel verslag van 2019 werd goedgekeurd zonder opmerkingen en de bestuurders 

verkregen dan ook de kwijting voor 2019 van de algemene ledenvergadering. 

 

De begroting voor 2020 werd overlopen, zoals deze werd opgesteld voor de originele presen-

tatie in maart, dus voor corona. In de begroting van 2020 werd naar een beter evenwicht ge-

zocht tussen de verschillende uitgaveposten. Deze begroting werd zonder opmerkingen aan-

vaard.  

 

We willen nogmaals kringgroep Bokrijk bedanken voor de ontvangst en de extra maatregelen 

die ze getroffen hebben om alles veilig te laten verlopen.  
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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 mond-

masker voor de geleider en alle door de overheid opgelegde verplichtingen op het moment van 

de wedstrijd 

https://www.vvdh.be/bk-igp-2020/
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Ondanks alle perikelen en problemen zo groot als een wereldwijd virus, besluiteloosheid van 
de regering voor duidelijke richtlijnen, inschrijvin-
gen met annulaties en weigeringen tot betalingen 
zonder dat men beseft dat een wezentest een finan-
cie le aderlating is voor de club, het gespam met fou-
tieve inschrijvingen en waanzinnige vragen naar de 
kringgroepmail, het belagen en aanvallen van de 
toestemming tot laten doorgaan, tot de problemen 
zo klein als de twijfel of iemand zijn hondje een bal-
letje zal vinden in de kantine en de keurmeester die 
zijn stift was vergeten, konden we als Kringgroep60 
opgelucht en met mondmasker ademhalen dat we 2 
mooie dagen hebben kunnen neerzetten.  
 
Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar 

mensenlief, het doet dan super veel deugd dat het gelukt is om de mensen een prachtig 
weekend te kunnen aanbieden waarin ze hun hobby met hun geliefde hond toch hebben 
kunnen doen.  
De opgeluchte gezichten van de deelnemers, de tevreden leden dat we een activiteit hebben 
kunnen doen, de pintjes die op het einde in de lucht worden gestoken ter euforie, en de voor-
zitter die een uiltje knapt in het zonnetje: daar doen we het voor.  
En al die miserie ervoor is weg en (bijna) 
vergeten. Allez, tot we kas tellen. Maar goed. 
We willen alle deelnemers, die komen opda-
gen zijn, van harte bedanken. We willen alle 
vrijwilligers die meegeholpen hebben, van 
harte bedanken. Allen ook voor het strikt 
opvolgen van de covid-maatregelen, wat op 
zich geen sinecure is. Publiek kunnen we de-
ze keer niet bedanken, want die mochten 
niet komen. Desondanks zat de sfeer er in.  
We hopen ten stelligste dat we binnenkort 
terug iets meer kunnen doen, nu we zien dat 
het covid-proof maken van een wezentest 
werkbaar is. Fingers crossed en stay safe al-
lemaal.  

Wezentest 1 en 2 augustus te Rijkevorsel 
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Wezentest 1 en 2 augustus te Rijkevorsel 
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Wezentest 1 en 2 augustus te Rijkevorsel 
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Wezentest 1 en 2 augustus te Rijkevorsel 

 Zaterdag 1 aug 2020   

 Naam Hond Naam Geleider   

1 Sultan Van Den Daelenberghutte Jose Fernandez Garcia Geslaagd 

2 Shadow Vom Haus Acker G. T. M. Claessen Geslaagd 

3 Tootsie v.d. Tempelhoeve Phoelich A.W.H (Adri) Geslaagd 

4 Rambo Van Den Daelenberghutte Raf Claes Afwezig 

5 Romy Van De Smisberg Eric Lenaerts Geslaagd 

6 Sky Vom Oostweg Ann Storms Geslaagd 

    

    

 Zondag 2 aug   

 Naam Hond Naam Geleider   

1 Sansa Von Haus Trendy Bart Peeters Geslaagd 

2 Sandra du Parc a Mitrailles Destercq Luco Geslaagd 

3 Sina Mont D' Osiris Dino Scubla Geslaagd 

4 Xenos von Nu rburgring  Wim Van Bavel Geslaagd 

5 P'Sniper du Val de Louvanda Mayence Nathan Geslaagd 

6 Shakira Mont d’Osiris Dino Scubla Geslaagd 

7 Pacao du Vald'Anzin Sergio Araujo Geslaagd 

8 Bob dell' Alto Ofanto Sarina Van Eijnde Geslaagd 

9 Qadira Van De Hildewaerde Liliane Van Den Vloet Afwezig 

10 Luna vom Sundenville Benny Pley Geslaagd 

11 Pepsy des Bergers de la Baumasse Sarina Van Eijnde Geslaagd 

12 Bull dell' Alto Ofanto Garofalo Marco Afwezig 



 

Inschrijvingsgeld per spoorlegger of pakwerker is 65€ . 

 

• 28 november is een gezamenlijke dag voor zowel spoorleggers als pakwerkers, waarop de wer-

king van de FCI, KMSH, KKUSH en sectie 1C uitgelegd word. Ook het krijgen de deelnemers een uit-

leg 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 prak-

tijk.  

 

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 e e n van de opleidingspakwerkers of met Guido Quinten. 

Wanneer ze honden meebrengen kunnen ze altijd bij e e n van de kringgroepen van deze mensen te-

recht voor hulp.  
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Cursus Pakwerker-Spoorlegger 2020 



Uw bestuursploeg 

 

Voorzitter:           Secretaris:  Penningmeester: 

Chantal Sneijkers          Ina Frix   Henk Willems 

voorzitter@vvdh.be          secretaris@vvdh.be    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  
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