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VVDH Nieuwsbrief 

 
 
Beste leden, 
 
Het woord van het jaar 2020 hoef ik jullie niet meer te zeggen: corona. Het beheerst ons 
leven. Dagelijks. Ook in onze hobby en in onze vereniging. 
 
Waar we vorige week blij waren dat we eindelijk nog eens met z’n allen naar een BOP-
wedstrijd konden, moeten vanaf morgen onze kantines weer dicht. En dat is een klap voor 
onze kringgroepen. Begrijpelijk. 
 
Anderzijds, corona mag ons niet tegen houden om actief te blijven met onze beste vriend, 
de Duitse herder. Want met hem of haar kunnen we wel actief blijven. Of dat nu africhting, 
BOP, kynologie, agility, treibbal of wandelen is: het doet er niet toe. Als jij en je vriend je 
maar amuseert. Want dat is het allerbelangrijkste. 
 
Dat moet ook de drijfveer van onze vereniging zijn. Ons amuseren, in fijne omstandighe-
den onze hobby kunnen uitoefenen. En als jij je geroepen voelt om mee te bouwen aan die 
vereniging, dan kan je er over nadenken je kandidaat te stellen voor het nieuwe hoofdbe-
stuur dat vanaf maart 2021 aan de start komt. Kandidaturen zijn nog welkom tot 6 no-
vember. 
 
Intussen houdt de huidige ploeg de vinger aan de pols wat de corona-maatregelen betreft 
en zullen we jullie informeren wanneer nodig. 
 
Hou het intussen veilig, gebruik je gezond verstand en koester je dierbaren. 
 
Chantal Sneijkers 
Voorzitter  







Activiteiten 

 

 

24/10/2020  IGP/IGP-V/BH-Wedstrijd   Kg. 42 Noordzee 

 

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  

 

31/10/2020 Wezentest     Kg. 02 Duitse herders 

 

07/11/2020 Aankeuring Brabant/O-Vl  Kg. 41 Rillaar 

 

07/11/2020 IGP/IGP-V/BH-wedstrijd  Kg. 19  Geel 

 

08/11/2020 IGP/IGP-V/BH-wedstrijd  Kg. 27 Lendelede 

 

08/11/2020 IGP/IGP-V/BH-Wedstrijd   Kg. 14 Onze Trouwe Vriend  
 

 

 

 

 

 

Meer informatie of adresgegevens nodig?  

 

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


BOP in Corona-tijden 

Zaterdag 10 oktober 2020 – 9u00.  

Heel wat bedrijvigheid in Genoelselderen. Kringgroep Riemst organiseert zijn uitgestelde BOP Examen/

Wedstrijd van 6 juni 2020. Weliswaar alles volgens de  opgelegde maatregelen door de regering en de ge-

meente. 

Verdeeld over de verschillende graden waren er 13 inschrijvingen. Wendy Peeters, wedstrijdleider, bijge-
staan door de beoordelaars, Peter Dimpfel en Gert Callens begonnen, zoals gebruikelijk, met het examen 
BOP 1. Hiervoor stonden 5 deelnemers zenuwachtig te wachten op hun beurt. Vier van hen slaagden in de 
proef. Voor die 1 andere was het net iets te hoog gegrepen, hij zal op een andere keer nog eens moeten 
proberen. Niet getreurd, na wat extra training zal het zeker lukken.  
 
Bij het BOP 2 examen waren er 6 deelnemers die de overstap van BOP1 durven wagen. 
Meteen werd duidelijk dat er tijdens de covid-periode en het uitblijven van wedstrijden druk is getraind. 
Het resultaat mag er dan ook zijn want iedereen slaagde. 
 
Voor het BOP3 examen was enkel Fran Van Buggenhout met Quub van de Hogemeentocht ingeschreven. 
Zij liepen een bijna vlekkeloos parcours en kunnen zich in de toekomst meten met de elite van de BOP3. 
 
Na het middageten konden we vaststellen dat een BOP- er zich nooit gewonnen geeft. 
Zo behaalde Nynke Sellier met King von Djipy’s Haus de volle 100 punten in de BOP1-wedstrijd.  
Voor de BOP2 Wedstrijd kon men met 8 inschrijvingen rekenen op een mooi deelnemersveld. 
Maar het werd Guido Nuttin met Mika die met 95 punten de 1ste plaats innam.  
 
Bij de elite van de BOP3 waren er 5 honden en 3 begeleiders ingeschreven. 
Maar het is intussen een gewoonte geworden dat Alex De Wit zowel de 1ste als de 2de plaats behaald.  
Een welgemeende dank u wel aan alle deelnemers en supporters voor hun aanwezigheid, sportiviteit en 
het correct naleven van de Corona maatregelen. 
 
Een volledig verslag kan u nalezen in het volgende ledenblad. 
 

Rudi Mostien 
BOP verantwoordelijke 
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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 puppy-

pagina van de VVDH. 

 

von Ratsenheim – Kynologische & africh-

tingslijn 

Onbelet Carl 

Waterbroek 2 

3980 Tessenderlo 

0499/56.79.36 

carl.onbelet@gmail.com  

Von Burg Muikenshof – Kynologische lijn 

Wannapa Kanphai 

Souwstraat 8 

3520 Houthalen 

0479/46.94.06 

burg.muikenshof@gmail.com  

 

van Esblokhof – Africhtingslijn 

Stuer Gerard 

Botermelkstraat 11A 

9120 Haasdonk 

03/485.72.67 

0495/31.22.49 

van.esblok@skynet.be 

 

  

  

  

https://www.vvdh.be/beschikbare-pups/
https://www.vvdh.be/beschikbare-pups/
http://www.ratsenheim.be/
mailto:carl.onbelet@gmail.com
http://www.muikenshof.com/
mailto:burg.muikenshof@gmail.com
mailto:van.esblok@skynet.be
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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 

 

 

 

 

 

 

BESTUURSVERKIEZINGEN 6 MAART 2021 
  
Op de algemene statutaire ledenvergadering van 06 maart 2021 zal worden overgegaan tot de driejaar-
lijkse verkiezing van het hoofdbestuur volgens de modaliteiten voorzien in de statuten (artikel 14 tot 18 
en artikel 27) en het huishoudelijk reglement (artikel 11). 
De huidige hoofdbestuursleden zijn op genoemde algemene ledenvergadering allen uittredend en zijn 
herkiesbaar indien zij volgens de hiernavolgende normen hun kandidaturen opnieuw hebben gesteld . 
 
 
KANDIDATUURVOORWAARDEN (H.R. Artikel 11) 
 
Om zich kandidaat te kunnen stellen bij de hoofdbestuursverkiezingen en er later te kunnen zetelen moet 
de kandidaat voldoen aan volgende voorwaarden: 
• minsten vijf jaar ononderbroken lid zijn van de vereniging; 
• geen verenigingsstraf hebben opgelopen zwaarder dan de verenigingsblaam; 
• gezinsleden kunnen niet samen in het hoofdbestuur zetelen . 
 
 
KANDIDAATSTELLING 
 
De kandidaten voor hoofdbestuursfuncties dienen hun schriftelijke kandidaatstelling per gewone post of 
e-mail te zenden naar het algemeen secretariaat van de vereniging, per adres Frix Ina, Onze-lieve-
vrouwstraat 61, 3570 Alken (secretaris@vvdh.be). 
Deze kandidaturen moeten daar toekomen ten laatste op 6 november 2020. De kandidaat dient in zijn 
schrijven de volgende gegevens te vermelden: naam, voornaam, lidnummer bij de V.V.D.H. en de verkla-
ring dat hij voldoet aan de voorwaarden voorzien in het artikel 11 van het huishoudelijk reglement.  
 
 

V.V.D.H. hoofdbestuur: iets voor u? 

mailto:voorzitter@vvdh.be?subject=wandelverantwoordelijke
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VERDER VERLOOP 

 

De lijst van de ingediende kandidaturen wordt op 06.11.2020 definitief afgesloten. 

De kandidaten worden alfabetisch gerangschikt en met opgave van de gegevens op de websi-

te gepubliceerd. 

De kandidaat-voorzitters stellen uit de op de website gepubliceerde kandidatenlijst hun 

ploeg samen en zenden deze, met opgave van de functies naar het algemeen secretariaat 

waar ze moeten toekomen uiterlijk op 6 februari 2021. 

Op de website wordt de lijst met de ontvangen ploegensamenstellingen gepubliceerd alfabe-

tisch op naam van de ploegvoorzitter. 

Op de algemene ledenvergadering zal een eerste stemming aanduiden welke voorgestelde 

ploeg de meeste stemmen behaalt . 

In een tweede stemronde zal elk lid van die verkozen ploeg een gewone meerderheidsquo-

rum moeten behalen, zo niet wordt deze niet verkozen kandidaat op voorstel van de ploeglei-

der vervangen door een andere kandidaat, die daar opvolgend in een nieuwe stembeurt indi-

vidueel het voorziene quorum zal moeten behalen om verkozen te zijn. 

Na het bee indigen van de kiesverrichtingen is het oude hoofdbestuur onmiddellijk ontslagne-

mend en treedt het nieuwe bestuur in functie.  
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Aanpassing selectie speurkampioenschap 

 

Omwille van de coronaperikelen werden de selectievoorwaarden aangepast voor Klasse 3: 

 

Art. 5 Om te mogen deelnemen aan het VVDH Speurkampioenschap moet de deelnemer: 

   • Voor klasse 1 en 2: minstens 1 wedstrijd in een VVDH kringgroep hebben gespeeld met een resultaat 

van minimum 70 punten in afdeling A (IGP of gelijkwaardige programma) sedert het vorige Speurkampi-

oenschap 

   • Voor klasse 3: minstens 2 wedstrijden (Beslissing hoofdbestuur van 30 september 2020: 1 wedstrijd 

volstaat voor klasse 3 voor het kampioenschap 2020) in een VVDH kringgroep hebben gespeeld met een 

resultaat van minimum 70 punten in afdeling A (IGP of gelijkwaardig programma) of minimum 70 punten 

in het speurhondenprogramma sedert het vorige Speurkampioenschap. 

   • Indien de hond het certificaat speurhond bezit, moet hij aantreden in klasse 3. 

   • Universal Sieger selectie, VVDH kampioenschap, Belgisch kampioenschap, WK WUSV en WK US komen 

hier voor niet in aanmerking. 

 

Het speurkampioenschap staat gepland op 13 december en wordt een organisatie van KG 15. 
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Wezentest 31 oktober 2020 

 

Bloed, zweet en tranen heeft het net niet gekost, maar toch bijna. 

 

Maar we zijn er: de VVDH mag eindelijk wezentesten organiseren in eigen beheer, die erkend worden 

door de SV. 

 

We hebben ook 2 keurmeesters die nu deze testen mogen keuren: Dhr Quinten en Dhr Bastiaansen 

Onze eerste VVDH wezentest gaat door op 31 oktober 2020 bij KG 02 te Meerhout. 

 

Gelieve op tijd in te schrijven.  

U kan enkel inschrijven via volgende link: 

 

https://www.vvdh.be/wezentest-31-oktober-2020/ 

 

https://www.vvdh.be/wezentest-31-oktober-2020/
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Tussenstand Beker Snels 

VERSCHUEREN MARC 17  De Roeck Jan  5 

LEEMANS DIRK 16  Pedersen Karina  5 

VLEUGELS VERONIQUE 16  BARBAROTTA ANGELO 5 

MAES RONNY 15  FLEERACKERS SABINE 5 

GERBER PETER 14  CAELEN NOËL 5 

CLABOST PIERRE 14  PAELINCK DESIRE 5 

WUYTS DANNY 12  STALS AUGUST 5 

NGEOW CHLOE 12  SALEMBIER DAVID 5 

OTTE TESSA 11  ONBELET CARL 5 

DE BAERDEMAEKER KURT 10  VANTORRE HENDRIK 5 

VAN DEN BOSCH LUDO 10  VAN MEENEN DAVID 5 

VAN LOOY JOHAN 10  DEPAEPE GEERT 5 

MICHIELSEN PHILIP 10  SMETS KATHLEEN 5 

SCHREURS JEAN 10  Plevoets Gert  5 

VAN DER LINDEN DAVID 10  VRINSSEN JEROEN 5 

HOSTE MICHIEL 7  AVERMATE VALENTIN 5 

Hansen Rudi 7  VERSTAPPEN PASCAL 5 

VEREYCKEN GERRIT 6  DE KORT FRANCINE 5 

MOONEN EDDY 6  CLAEYS FRANKY 5 

APPELTANTS PATRICK 6  DE CEUSTER EDDY 5 

COYMANS IVAN    6  MAES PETER 5 

WOLFS JURGEN 6  GENDARME JAN 4 

VAN GILS LUDO 6  DIEU JEAN 4 

CARRIERI TOMMY 6  VOS JOHAN 4 

GEERTS LOUIS 6  WILLEMS LUC 4 

Vorstenboch Wendy 6  VERGAUWEN JAN 4 

DE WIT ALEX 6  DELAERE ANDRE 4 



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 13 
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