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VVDH Nieuwsbrief
Beste Lezer,
Het hondensportseizoen is echt weer volop op gang. Mits het in acht nemen van de nodige corona-maatregelen.
In de komende weken staat ons een dubbel kampioenschap IGP, een tentoonstelling en een eerste wedstrijd BOP te wachten. En eerlijk, het doet
deugd.
Evenementen organiseren met redelijk wat toeschouwers is geen evidentie tegenwoordig.
Er zijn heel wat regels en beperkingen te volgen die vanwege de overheid opgelegd worden en die lokaal ook nog eens verschillen.
Om die reden zal het BK en VVDH kampioenschap doorgaan met een beperkt aantal van
200 toeschouwers. Samen met de deelnemers, technisch personeel en de organisatie is dit
het maximum dat we comfortabel kunnen verwelkomen. U kan dus het evenement enkel
bijwonen indien u vooraf een ticket kocht.
Het noopte de VVDH ook om in de wereld van ticketverkoop te stappen, iets waarop onze
website niet is voorzien maar waar we toch in geslaagd zijn. Want hoewel het voor iedereen nieuw is verloopt de hele procedure momenteel redelijk vlot, met dank aan de iedereen die zich netjes aan de afspraken houdt.
Ook de show te Aalst zal u enkel kunnen bijwonen met een op voorhand aangeschaft ticket. Deze ticketverkoop wordt afgehandeld door Kringgroep Aalst. Meer details volgen in
de loop van de week.
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VVDH Nieuwsbrief (deel 2)
De show is enkel voor Belgische deelnemers en toeschouwers, spijtig voor onze buitenlanders die we vaak talrijk mogen verwelkomen, maar deze keer kan het niet.

Verder zullen op de evenementen de nodige veiligheidsregels van kracht zijn. Op het BK is
dit bvb mondmasker verplicht, overal behalve gezeten aan een tafel, social distancing...
De kantine zal enkel toegankelijk zijn als er plaatsen vrij zijn om te zitten, wat de capaciteit beperkt tot een 80 - 100 stoelen. Wij rekenen ook hier op ieders medewerking en gezond verstand.
BOP start na 7 maanden inactiviteit ook terug op, wil u deelnemen of een kijkje nemen:
neem dan op voorhand contact met Kringgroep Riemst (details verder in deze nieuwsbrief). Ticketverkoop is hier niet aan de orde, maar u kan enkel een bezoek brengen als u
vooraf geregistreerd bent. Ons BOP team heeft ook de nodige corona maatregelen getroffen, gelieve deze na te komen. Op agility na, is er zo licht aan het einde van de tunnel voor
al de onderdelen van de VVDH
Zaterdag 5 september was alvast een drukke dag voor en in de VVDH: onze voorzitter nam
deel aan de online jaarlijkse vergadering van de VdA, we hadden een pakwerkersdag gevolgd door een uiteenzetting speuren in Bokrijk, een theorie examen BH+ te Aalst en een
eerste trainingssessie voor het BK in Balen, u leest er meer over verder in deze nieuwsbrief.
Zoals u merkt schiet de hondensportwereld na 6 maanden rust langzaamaan terug op
gang. Laat ons nu als grootste rasvereniging van Belgie tonen dat we discipline hebben en
ook onder veranderende omstandigheden onze organisaties onder controle hebben. Met
inachtname van alle overheidsregels, voor de gezondheid van mens en dier.
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Activiteiten
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.)

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

Tentoonstelling

Kg. 38. Aalst

Meer informatie of adresgegevens nodig?

https://www.vvdh.be/clubs/
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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.
von Giliannes – Africhtingslijn
Gilis Ria
Katersberg 53
2440 Geel
0479/93.77.25
info@von-giliannes.be

vom Haus Acker – Kynologische lijn
Van Acker Christophe
Bruggestraat 216
8730 Oedelem
0486/13.60.40
info@vomhausacker.com
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Pakwerkersdag 05-09-2020, kringgroep Bokrijk
Zaterdagnamiddag was er de 2de pakwerkersdag binnen de VVDH. Met enkele corona maatregelen zoals
contact tracing lijst, aparte in– en uitgang, op afstand van elkaar zitten,…..is het een heel aangename namiddag geworden. Zowel de pakwerkers als de spoorleggers kregen aandacht deze namiddag.
We begonnen met de pakwerkers. Slechts 2 jongemannen hadden het aangedurfd zich in te schrijven.
Enrico Sirigu mocht beginnen, deze pakwerker gaat eind dit jaar zijn brevet halen op het pakwerkersexamen. Met wat we op deze oefendag gezien hebben, gaat dit helemaal geen probleem zijn. Enrico kreeg nog
wat tips mee van de opleidingspakwerker en keurmeesters. En hiermee gaat hij een mooie toekomst tegemoet.
Als 2de aan de beurt was Arne Vandewaetere. De conditietest was helemaal geen probleem. Als een jong
veulen spurtte hij rond het terrein en pakte daarna vlot 2 honden. Ook hij kreeg nog enkele tips en slaagde hierbij dan ook met glans voor zijn A-statuut.
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Pakwerkersdag 05-09-2020, kringgroep Bokrijk
Tijdens de pauze kon er iets gedronken worden en waren er hot dogs voor wie een hongertje kreeg.
Vlug werden de plaatsen ingenomen voor het speurseminarie. Allemaal aparte tafeltjes met 1 of 2 personen., iets met Corona maatregelen of zo? Keurmeester Freddy Sermant gaf een volledige en duidelijke uitleg over de laatste regelementen ivm sporen leggen. Eerst werd een uiteenzetting gegeven over wat speuren juist inhoudt en wat effect heeft op het speuren van de hond. Daarna over waar de spoorlegger rekening mee moet houden en wat de laatste reglementswijzigingen inhouden. Na een korte pauze werden
nog alle mogelijke speuronderdelen uitgelegd (zoals SpH 1 enz…..).
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Pakwerkersdag 05-09-2020, kringgroep Bokrijk
Iedereen was super-enthousiast over de uiteenzetting en zegden meermaals dat dit gerust meer mocht
gebeuren binnen de VVDH. Zowel de ervaren spoorleggers, als de beginnende geleiders hadden iets aan
dit seminarie. Dit bleek ook uit de geanimeerde verhalen en vragen die werden gesteld. Alles verliep in
een super ontspannen en leuke sfeer.
Hartelijk dank aan keurmeester F. Sermant en aan de commissie africhting om dit te organiseren. Ook
kringgroep Bokrijk bedankt voor het ter beschikking stellen van de kantine en terrein en de extra maatregelen te verzorgen zodat alles veilig kon verlopen.
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BK & VVDH kamp IGP—20 September 2020

TOESCHOUWERS
Vanwege de maatregelen ten gevolge van de corona pandemie zijn we verplicht het aantal toeschouwers
te beperken op dit kampioenschap.
U kan enkel toegang krijgen tot het evenement indien u op voorhand een ticket aankoopt.
De dag van het evenement zelf kan u geen ticket meer kopen.
Na registratie krijgt u binnen de 48 uur van ons een mail met betalingsinstructies, eens de betaling
ontvangen ontvangt u uw toegangsbewijs.

Enkel met uw toegangsbewijs kan u toegang verkrijgen tot het evenement. De toegangsbewijzen
worden verstrekt in volgorde van het ontvangen van de betaling.
Prijs per persoon: 9 Euro (dit bevat: toegang en 4 drankbonnen).
Ook VVDH jeugdleden dienen een ticket aan te kopen. (VVDH jeugdleden krijgen 6 drankbonnen op vertoon van hun toegangsbewijs en lidkaart)
U kan hier tickets kopen.
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14 deelnemers aan theoretisch examen BH bij
Kringgroep Aalst

Bij Kringgroep Aalst werd op zaterdag 5 september een theoretisch examen BH georganiseerd. 14
deelnemers waagden er hun kans. Onder het ervaren oog van keurmeester Louis Vandepoel slaagden ze
allemaal, de ene met wat meer punten dan de andere.
Omdat Oostende-Aalst toch een afstand is, werd vooraf aan Louis gevraagd of hij de jonge hondensporters
wou bij staan in het oefenen voor het praktisch examen. En hoewel het om een oefening gingen, waren ze
toch allemaal nerveus. Er staat nl. niet elke dag een keurmeester mee op het terrein.

Louis gaf veel uitleg en veel tips. En gaf toelichting bij elke geleider die zijn oefeningen deed. De meeste
deelnemers konden besluiten dat er nog een beetje werk aan de winkel is maar met de goeie tips van Louis gaat dit zeker lukken.
Het bestuur van Kringgroep Aalst bood alle deelnemers als afsluiter een lekkere hot dog aan en dat in
combinatie met de bekende cava, werd een fijne, gezellige hondensportnamiddag.
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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
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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