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VVDH Nieuwsbrief
Beste leden,
Heeft u ook het gevoel dat alle dagen er een beetje hetzelfde uit zien? Mist u ook uw restaurantbezoek, een avondje met vrienden, de clubsfeer en de VVDH-bijeenkomsten?
Vandaag was er de Interland gepland. Een van de fijnste wedstrijden van het jaar. Maar
ook hier heeft corona er een stokje voor gestoken.
Dat is op zijn minst gezegd niet leuk. Maar het weegt niet op tegen de pandemie die de wereld momenteel treft. Er sterven dagelijks mensen aan het virus. En het is bijna niet te vatten maar Belgie staat in de top drie van de meest getroffen Europese landen.
Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid te trachten hier iets aan te doen. Door alle
maatregelen strikt te volgen. En door te kijken wat er wel nog kan.
Want er is nog zoveel dat wel kan. Trek er met je viervoeter op uit en geniet van de natuur.
En wanneer je je clubgenoten mist, is er de virtuele wereld.
Is dat hetzelfde? Neen, maar stel u voor dat het niet zou bestaan. Dan zouden we pas afgesloten zijn van elkaar.
Ook het VVDH hoofdbestuur neemt zijn verantwoordelijkheid en heeft voor het eerst een
Algemene Leden Vergadering online via zoom georganiseerd. Dat was anders ja, maar het
was toch fijn elkaar te kunnen zien en in een constructieve, positieve sfeer te discussieren
en bij te praten over onze vereniging.
Het is geen sinecure om een vereniging in deze omstandigheden draaiende te houden
maar elk van ons draagt zijn steentje hiertoe bij. En daar wil ik jullie allemaal van harte
voor bedanken.
Want de liefde voor de Duitse herder verbindt ons, ook in corona-tijden.
Hou het veilig en draag zorg voor elkaar!
Vriendelijke groeten,
Chantal Sneijkers
Voorzitter
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Nieuws van onze sponsor

Tot het einde van het jaar kan je bij onze sponsor terecht voor kerstkadootjes voor jullie
hond. Met bovenstaande code zijn de verzendingskosten gratis op kerstartikelen.
Veel online shopplezier op:

shop.happydog.nl

Activiteiten

Momenteel geen activiteiten wegens de Corona-pandemie tot nader bericht van de VDA
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Verlenging van de aankeuringen tot 2021
Wegens de voortdurende Corona pandemie geven we aan onze leden de kans de honden die heraangekeurd moesten worden in 2020, hun aankeuring met 1 jaar te verlengen.

Hiervoor komen de honden van VVDH leden in aanmerking die in Belgie of Duitsland aangekeurd werden
voor de jaren 2019-2020 en die bijgevolg dit jaar moesten aantreden voor de heraankeuring voor levensduur. Honden die een eerste aankeuring in een ander land gedaan hebben moeten de vraag voor verlenging richten aan het land van aankeuring.
Loopt je 1ste aankeuring af in het jaar 2020, dan wordt deze nu verlengd tot 31/12/2021. Deze regel is in
navolging van de SV regels. Deze honden moeten voor heraankeuring op levensduur aangeboden worden
op een aankeuring in 2021.
Wat moeten jullie hiervoor doen om in orde te zijn?
Hieronder vindt u de praktische informatie:
•
•

Geldig voor honden van VVDH leden, die aangekeurd zijn voor het jaar 2019-2020 .

Officieel keurbericht en stamboom AANGETEKEND opsturen VOOR 25
november naar:
Frank Verbeke
Lucasstraat 43
8840 Staden

Beide documenten worden naar de SV gestuurd ter registratie van de verlenging van de aankeuring.
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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 Burg Muikenshof – Kynologische lijn
Wannapa Kanphai
Souwstraat 8
3520 Houthalen
0479/46.94.06
burg.muikenshof@gmail.com
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Sportkalender 2021
Alle hoop is gericht op het nieuwe jaar 2021. We hadden tot vandaag de tijd om de sportkalender in te geven in MYKKUSH.
We zijn dan ook verheugd te melden dat er volgend jaar gepland staan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

4 UV-proeven
5 wezentesten
2 sociale testen
2 beoordelingsdagen
2 pakwerkersdagen
4 shows
10 wandeldagen
11 BOP wedstrijden
60 IGP wedstrijden
aankeuringen
IGP, BOP en agility kampioenschappen

In totaal 125 manifestaties, voor elk wat wils.
Mag ik aan alle kringgroepen vragen om tijdig jullie technisch personeel door te geven aan de
betreffende commissie, zodat dit kan aangevuld worden op de website.
De kalender is een van de meest bezocht pagina’s van onze website.
Hoe meer informatie er op staat over jullie wedstrijd, hoe beter voor jullie manifestatie. Technisch personeel wordt aangevuld van zodra het bekend is, affiches kunnen erbij gepost worden,
praktische informatie zoals maaltijden op voorhand te bestellen, intrainingsdagen,…
MAAK GEBRUIK van deze gratis reclame voor jullie wedstrijd en geef zoveel mogelijk informatie
door.
Technisch personeel (ook pakwerkers en spoorleggers) geef je door op africhting@vvdh.be,
bop@vvdh.be
Algemene info voor de website mag naar secretaris@vvdh.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

Lidgelden 2021
Op de laatste ALV van 11/11/2020 werd er met ruime meerderheid gestemd voor het behoud
van het lidgeld van 55€ voor een jaar lidmaatschap.

Wenst u dus in het jaar 2021 lid te blijven van de VVDH gelieve dan tijdig je lidgeld te betalen
op de kringgroep. Je secretaris zal je daar zeker van op de hoogte brengen.

Rechtsreeks aangesloten leden of 00-leden kunnen het lidgeld van 55€ storten op rekeningnummer
IBAN: BE03 9731 6985 2084
BIC: ARSPBE22
Met vermelding van je naam en lidnummer (vergeet ook de partnerleden niet te vermelden
aub).
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Bericht voor onze fokkers

Ladies and Gentlemen:

We received several requests in connection with the mating/ inbreeding of stock hair and
long stock hair with undercoat varieties, and we would like to use this opportunity to address
the issue once more.
In the WUSV Breeding Program – that was approved of by the member clubs and which is considered legally binding – the following is explicitly and unmistakably stipulated under Item 1
General, subitem 1.2.:
„The population of stock hair and long stock hair with undercoat are separate breed bases. Dogs
from the two different breed bases may not be used for mating.“
A deviating handling of this stipulation constitutes a clear violation of the WUSV Breeding
Program.
Thank you very much for your attention and kind consideration.
With kind regards
Hartmut Setecki
WUSV Secretary General
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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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