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VVDH Nieuwsbrief
Beste Lezer,
Sinds dit weekend heeft de herfst zijn intrede gedaan. Jammer genoeg heeft
storm Odette het corona-virus niet kunnen verjagen. Integendeel, het is er
nog steeds en zoals het er naar uit ziet zal het er nog even zijn.
De cijfers stijgen voortdurend, ook in onze buurlanden, en dat heeft er voor
gezorgd dat de Nederlanders hun deelname aan de Interland van november moesten annuleren. En geen interland zonder twee ploegen. Dus wordt 2020 ook het jaar zonder een
Interland. Het zij zo en we kijken alvast uit naar de editie 2021 die wel in Vlaanderen zal
doorgaan, KG 21 Ter Lo zal deze organisatie in handen nemen.
Maar corona mag ons niet klein krijgen. Genieten van wat wel kan is het enige wat we kunnen en moeten doen. Zo was er vorige zondag een fantastisch mooi Belgisch Kampioenschap IGP. Kringgoep Balen zorgde, in samenwerking met het Hoofdbestuur, voor een toporganisatie. Ja, met de nodige corona-maatregelen maar dat was voor onze VVDH’ers
geen probleem. Iedereen hield zich strikt aan de regels en zo toonden we dat we als grootste rasvereniging van Belgie ook in moeilijke omstandigheden weten hoe we met de zaken
moeten omgaan.
Er waren de maatregelen maar er was ook de stralende zon. En die zorgde er voor dat we
met z’n allen konden genieten van een fijne hondensportdag. Met als afsluiter een mooie
winnaar. Nadat Marc Verschueren de Interland 2019 op zijn naam schreef, deed hij het nu
opnieuw met het Belgisch Kampioenschap. Johan Van Looy en Philip Michielsen maakten
het podium compleet.
De zon ging echter in de loop van de week met vakantie en zo keek Kringgroep Aalst aan
tegen het eerste echte stormweekend. En dat terwijl ze voor de eerste maal hun Dendertrofee organiseerden. Bijna 80 deelnemers, enkel Belgische deelnemers. Maar een
Aalstenaar kan tegen een stootje en na een uitgeregende voorbereidingsdag op zaterdag
bleef het op zondag droog. Ook daar zag je iedereen genieten. Eindelijk, na vele maanden
wachten, nog eens een show.
De komende weken worden drukke weken op onze kalender. Profiteer er van en bezoek
de organiserende kringgroepen zoveel als mogelijk. Ze kunnen je steun goed gebruiken.
Maar zoals altijd: hou het velig en vooral, blijf gezond!
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Activiteiten
10/10/2020 IGP/IGP-V/BH-Wedstrijd

Kg. 05. Brugge (Sint-Kruis)

10/10/2020 B.O.P. Wedstrijd in Riemst

Kg. 40. Riemst

17/10/2020 IGP/IGP-V/BH/SpH-Wedstrijd

Kg. 54. Rakerheide

17/10/2020 Test sociaal gedrag

Kg. 05. Brugge (Sint-Kruis)

24/10/2020 IGP/IGP-V/BH-Wedstrijd

Kg. 42. Noordzee

24/10/2020 B.O.P. Wedstrijd

Kg. 52. De Moedige Herdershond

24/10/2020 IGP/IGP-V/BH-Wedstrijd

Kg. 38. Aalst

25/10/2020 IGP/IGP-V/BH-Wedstrijd

Kg. 10. De Laakdalse Herder

25/10/2020 IGP/IGP-V/BH-Wedstrijd

Kg. 43. Schoonhoven – Ter Heide

25/10/2020 IGP/IGP-V/BH-Wedstrijd

Kg. 39. Hemiksem

25/10/2020 IGP/IGP-V/BH/SpH-Wedstrijd

Kg. 02. Duitse Herders

31/10/2020 IGP/IGP-V/BH-Wedstrijd

Kg. 04. Bokrijk

Meer informatie of adresgegevens nodig?

https://www.vvdh.be/clubs/
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Alle foto’s op www.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.
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

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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Ledenblad Oktober
We delen alvast de cover met u, het
blad valt binnen een 2 tal weken in
uw bus.
Het blijft een grote uitdaging om tijdens deze corona tijden een blad te
vullen, toch zal u ook nu een mooi
blad krijgen met:











verlsag over het BK IGP
verslag Dendertrofee
bij de dierenarts
een lid in de kijker
een kennismaking met een grijze
snuit
interview oud voorzitter Jean
Leysen
een jeugdlid in de kijker
een bijzonder verhaal over de
Duitse herder als allemans
vriend
.....
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V.V.D.H. wandeldagen: iets voor u?
We zijn nog steeds op zoek naar iemand om de V.V.D.H. Wandeldagen onder zijn of haar hoede te
nemen.
Interesse? Neem contact op met de voorzitter: voorzitter@vvdh.be
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Annulatie Interland IGP 2020
Na de snelste formatie van een interland ploeg ooit binnen de VVDH worden we als vereniging ingehaald
en voorbijgestoken door het corona virus.
Door de opmars van het virus zijn onze nederlandse collega’s niet in staat om hun selectiewedstrijden te
houden en kunnen ze dus geen interland ploeg vormen.
Ze moeten dus met spijt in het hart hun deelname aan de interland van 15 november annuleren.
We zouden een forfait overwinning kunnen claimen, maar verkiezen een jaartje pauze en hopen elkaar
partij te geven in 2021.
De Interland van 2021 zal ook in Vlaanderen plaats vinden.
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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
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U kan onze privacy verklaring nalezen op www.vvdh.be/Privacy

12

