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VVDH Nieuwsbrief 

 
 
Beste lezer, 
 
Wanneer deze nieuwsbrief gemaakt wordt, kreunt Vlaanderen onder een hittegolf van je-
welste. De hitte in combinatie met corona maakt het leven er niet altijd makkelijker op. U 
zal ook ongetwijfeld gemerkt hebben dat uw trouwe viervoeter het meest koele plekje 
zocht om de ontsnappen aan de loden zon. 
 
Gelukkig stabiliseren momenteel de corona-cijfers en is de overheid dan ook iets soepeler 
met sommige maatregelen. 
 
Zoals het er nu naar uit ziet, lijkt het er op dat we elkaar vanaf eind augustus op regelmati-
gere basis zullen kunnen terug zien want er staan een aantal mooie evenementen op de 
kalender. 
 
Zo is er onder andere de Pakwerkersdag op 5 september bij Kringgroep Bokrijk en de Hil-
de Lamers Memorial Walk de dag er na bij Kringgroep Neerpelt. Wandelen is sowieso een 
sport die in de lift zit in onze vereniging en als we op die manier een fijne vrouw als Hilde 
herdenken, moeten we niet aarzelen om met z’n allen naar Neerpelt af te zakken.  
 
Daarnaast staan er ook nog een IGP-wedstrijden op het programma en op 19-20 septem-
ber is er het Belgisch Kampioenschap africhting bij Kringgroep Balen. Tot hier toe kan dit 
kampioenschap nog steeds plaats vinden, met respect voor alle corona-richtlijnen. In-
schrijven kan ook nog altijd. U leest er alles over verder in deze nieuwsbrief.  
 
Intussen werkt de redactie hard aan het ledenblad van oktober. Opnieuw wordt het een 
uitdaging dus wanneer u suggesties heeft voor VVDH-lid in de kijker, de grijze snuit, de 
toekomst of een leven in dienst van, aarzel niet en stuur je suggestie door aan redac-
tie@vvdh.be  
 
Maar zoek vooral nu even je luie ligzetel op en geniet van deze nieuwsbrief. 
 
Het VVDH-Hoofdbestuur 

mailto:redactie@vvdh.be
mailto:redactie@vvdh.be




Happy Dog fit & vital: nieuwe naam, verbeterde receptuur 

 

Happy Dog Fit & Well is verbeterd en vernieuwd. De natuurlijke hondenvoeding is voort-

aan verkrijgbaar onder de naam fit & vital. De recepturen zijn aangescherpt en in een 

nieuw design verpakt.  

 

Happy Dog fit & vital is verkrijgbaar in de bekende varianten: Light, Medium, Maxi, Senior, Sport 

en Sport Nordic. Stuk voor stuk uitgebalanceerde voeding voor de speciale behoefte van honden 

met licht overgewicht, middelgrote en grote honden, oudere honden en actieve sporthonden. De 

tarwevrije varianten voorzien elke viervoeter van alle essentie le voedingsstoffen die hij nodig 

heeft voor een fit en vitaal hondenleven. 

 

Nieuw uiterlijk 

De naamswijziging naar fit & vital gaat gepaard met een nieuwe look. De verpakkingen zijn mo-

dern, fris en voorzien van illustraties van de belangrijkste ingredie nten. 

 

Aangescherpte recepturen 

Ook de recepturen zijn verbeterd. Het gaat om subtiele wijzigingen. Zo bestaat de voeding 

voortaan uit meer dierlijke eiwitten, waardoor de brokken meer vet en minder vezels bevatten. 

Naast rijst en mais is er gerst aan de samenstelling toegevoegd, dit is onder andere rijk aan vita-

mine B, mineralen en antioxidanten. Het maakt Happy Dog fit & vital laag in gluten.  

 

Voor twee varianten zijn er specifieke verbeteringen doorgevoerd in de samenstelling:  

Happy Dog fit & vital Senior bevat minder fosfor en heeft een hoger natriumgehalte. Daar-

mee is de voeding optimaal afgestemd op de behoeften van oudere honden. 

Happy Dog fit & vital Sport Nordic heeft verhoogde omega-3 en -6 vetzuren. Dat is positief 

voor de gewrichten van sportieve honden.  

https://www.happydog.nl/producten/supreme-fit-vital/


Activiteiten 

 

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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https://www.vvdh.be/clubs/


VVDH kampioenschap 2020 

 
Wegens al deze onzekerheden ivm Corona en de toekomst van onze wedstrijden volgend jaar, hebben we 
beslist om het VVDH kampioenschap van 2020 te Balen te laten meetellen als wedstrijd voor het sport-
jaar 2021.  
Deze geldt dus als e e n van de 3 wedstrijden voor het nieuwe competitiejaar.  
 
Hiermee hopen we onze VVDH leden te helpen  om hun wedstrijden te behalen voor het sportjaar 2020-
2021. 
 
Wie zijn IGP-1 of IGP-2 speelt op het VVDH kampioenschap te Balen kan deze ook inbrengen als e e n van 
de wedstrijden voor volgend jaar.  
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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  

 

BEZIT MOMENTEEL PUPS  

von Ratsenheim – Kynologische & africh-

tingslijn   

Onbelet Carl 

Waterbroek 2 

3980 Tessenderlo 

0499/56.79.36 

carl.onbelet@gmail.com  

von der Kaiserquelle – Kynologische & af-

richtingslijn  

Konings Jacqueline 

Rijsselstraat 11 

3583 Paal 

0479/68.82.63 

robby.dekeyser@kaiserquelle.be  

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  

  

  

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
http://www.ratsenheim.be/
mailto:carl.onbelet@gmail.com
http://www.kaiserquelle.be/
mailto:robby.dekeyser@kaiserquelle.be
http://www.vansterrenbos.be/
mailto:info@vansterrenbos.be
http://facebook.com/VonScentsHaus/
mailto:info@vanoerle.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  

von der Daelenberghu tte – Africhtingslijn 

Luyten Gerda  

Dalenbergstraat 37 

3583 Paal-Beringen 

011/42.30.29 

0486/86.31.89 

daelenberghutte@telenet.be  

van Rowey – Africhtingslijn 

Weyens Guido 

Broekstraat 35 

3540 Herk-De-Stad 

013/55.28.22 

0478/31.66.87 

guido.weyens@skynet.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
http://www.daelenberghutte.be/
mailto:daelenberghutte@telenet.be
mailto:guido.weyens@skynet.be
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Wesentest wordt verplicht. 
 

Voor honden die nu geboren worden (na 1 juli 2020) en die later aangekeurd moeten worden, 

gaat de wesentest verplicht zijn.  

Denk er aan de wesentest wordt afgenomen op de leeftijd tussen 9 maand en 13 maanden. In-

dien je hond ouder is kan het ook nog, maar dan is er een meerprijs van 100€. 

 

Deze tekst is in september reeds gepubliceerd: 

 

 
Ladies and Gentlemen:  
  
According to the regulations of the Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. a successful 
character test is required for dogs who were born from July 01

st
, 2017 on if they are sup-

posed to be used for breeding. The same applies for these dogs if they are supposed to be 
presented at a breed survey and a breed show.  
  
In order to grant you enough time for the implementation of the scheme for character testing 
the SV stipulated a transitional period provided that the dogs affected shall only take part in 
breed shows in Germany but are not supposed to be used for breeding in our country. All 
dogs who were born before July 01

st
, 2020 are admitted to SV breed shows in Germany.  

  
For breed surveys in Germany a successful character test is also required for dogs who 
were born from July 01

st
, 2017 on.  

  
For breed surveys in your country the SV Board of Directors also granted a transitional peri-
od that applies for dogs who were born before July 01

st
, 2020 and who are admitted to be 

presented on the occasion of a breed survey. However, for dogs who will be born from July 
01

st
, 2020 on the SV will also require a successful character test for breed surveys abroad. 

Please kindly inform your members that along with the certificates for breed surveys also a 
certificate of a successful character test will have to be submitted for all dogs born from July 
01

st
, 2020 on.  

  

 

 

 

 



10 



11 

Pakwerkersdag  05 september 2020 te kgr. Bokrijk. 

 

Even nog enkele praktische zaken voor de pakwerkersdag van dit jaar.  

 

Iedereen moet zich inschrijven op voorhand, zodat we een contact-tracinglijst kunnen aanma-

ken. Ook de personen die met je meekomen met hun honden om pakwerk te kunnen doen.  Ie-

mand die niet op de lijst staat kan niet aanwezig zijn op deze dag. 

 

In de voormiddag is er de eigenlijke pakwerkersdag. Het begin uur hangt af van het aantal in-

schrijvingen en wordt later medegedeeld.  

 

Namiddag is er een uitleg/seminarie over spoorleggen. Dit is voor de spoorleggers die reeds ge-

brevetteerd zijn, maar ook zeker voor mensen die gewoon interesse hebben en willen bijleren 

over speuren.  

Om 14h begint de uitleg gegeven door F. Sermant en zal ongeveer 1.5-2h duren. Gelieve je op 

voorhand in te schrijven via africhting@vvdh.be. 

  

Pakwerkers die in december hun examen gaan doen, kunnen vrijwillig langs komen om pak-

werk te doen op (zelf meegbrachte honden).  Ook spoorleggers die hun brevet willen halen zijn 

welkom.  Pakwerkers/spoorleggers  krijgen dan tips en advies waar ze de laatste maanden nog 

op kunnen trainen. Uiteraard mogen er vragen gesteld worden over theoretisch en praktisch 

gedeelte.  Zo heeft iedereen kans op een mooi resultaat tijdens zijn examen. Ook hiervoor vra-

gen we u in te schrijven via africhting@vvdh.be. 

 

Pakwerkers die graag voor het All round-statuut 

gaan, kunnen dit op deze dag behalen. Gelieve ook de 

namen van de eigenaars van de honden door te geven 

aan africhting@vvdh.be.  

 

Pakwerkers die reeds een A-statuut hebben , hoeven 

niets te doen. Hun statuut wordt automatisch met  

jaar verlengd.  Ook de pakwerkersboekjes moeten 

niet afgegeven worden dit jaar.  

mailto:africhting@vvdh.be
mailto:africhting@vvdh.be
mailto:africhting@vvdh.be




 

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  
U kan onze privacy verklaring nalezen op www.vvdh.be/Privacy 15 
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