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VVDH Nieuwsbrief
Beste leden,
Ik hoop dat voor de meesten van jullie de Kerstvakantie is begonnen. Even wat quality time voor jezelf, je dierbaren en je trouwe viervoeter.
Zoals je ongetwijfeld in alle media al hebt gehoord: het wordt een Kerst als geen andere. Eentje in onze eigen bubbel. Klein maar fijn dus.
Want het virus is nog niet weg. En dat vaccin staat ook nog niet echt klaar. Dus wordt het
nog even op onze tanden bijten.
Als VVDH hebben we echter getoond dat we dit kunnen. En we zullen het dus blijven doen.
Laat ons hopen dat er vanaf midden januari enig perspectief komt op wat versoepeling
zodat we stilletjesaan ons ‘oude’ VVDH-leven kunnen opnemen.
Wat de activiteiten voor 2021 betreft, een kalender komt in januari jullie kant uit. Maar
het gaat niet om zomaar een kalender. De data die er op staan, blijven meer dan ooit onder
voorbehoud.
Zowel nationaal als internationaal.
Maar dat zal u wel begrijpen. Het is een situatie die we van dag tot dag moeten analyseren
en opvolgen.

U kan er echter op rekenen dat we jullie consequent op de hoogte houden. Via alle mogelijke kanalen.
Intussen wens ik u en uw dierbaren en zalig en warm Kerstfeest. Geniet er van!
Chantal Sneijkers
Voorzitter VVDH
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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

Nieuwjaarswensen
Meer dan ooit hebben we behoefte aan gelukwensen en digitale knuffels.
Stuur je kerst– en nieuwjaarswensen naar nieuwsbrief@vvdh.be en we bundelen zoals elk jaar alle wensen samen in een aparte extra nieuwsbrief, op het einde van het jaar verstuurd wordt.
Hier enkele voorbeelden van voorgaande jaren:
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Hernieuwing van het lidgeld

Vergeet niet jullie lidgeld te hernieuwen voor 15 januari 2021. Na 15 januari verliest men de ancienniteit en krijg je een nieuw lidnummer indien je later betaald.
Prijzen:
•

55€ voor Belgische hoofdleden

•

70€ voor Europeanen buiten Belgie

•

88€ voor leden buiten Europa

•

22€ voor bijleden

•

Gratis voor partnerleden en jeugdleden

Kringgroepleden doen dit via de secretaris van hun kringgroep. De club stort dit gezamenlijk door naar
de VVDH.
Rechtstreeks aangesloten leden (= 00 leden) kunnen het bedrag storten op het rekeningnummer
IBAN: BE03 9731 6985 2084 met vermelding van je lidnummer: 00.XX.XXX
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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 Ginahof – Kynologische & africhtingslijn
De Boever Giovanni
Kallestraat 30
9991 Adegem
0476/31.19.30
von.ginahof@gmail.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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Nieuws van onze sponsor
Liefste hondenliefhebber,
Je had het misschien verwacht, en ja, inderdaad, ook dit jaar doen we een kerstmis actie! Maar, door de
Corona (jawel...) kunnen we geen kerstdrink organiseren en net daarom...
Net omdat we elkaar niet es dicht kunnen pakken, en omdat we niet bij elkaar op bezoek kunnen, is de
betekenis van een welgemeend kerst- of nieuwjaarsgeschenk nog zo belangrijk!
Euro Joe zou Euro Joe niet zijn als we ook dit jaar daar geen super mooie actie aan zouden koppelen!
Wat dacht je ervan om beloond te worden voor jouw aankopen? Terwijl je cadeautjes koopt voor je
vrienden, familie, of jezelf (waarom niet?) krijg je ook extra cadeautjes en procentjes!
Op elke aankoop wordt 15 % korting toegekend, en je kunt extra geschenkjes verdienen :
Bij een aankoop van 100 euro krijg je bv. alvast een "Punch" leiband en een Yellow Super Ball
Koop je voor 200 euro, komt daar zo maar een pot met trainingssnoepjes bij van 500 gr.
Vanaf 300 euro komt daar ook nog es een sweater bij!
Spendeer je 500 euro, dan krijg je daar bovenop nog es een Tactical halsband bij!
Voor een bedrag van 750 euro krijg je er ook nog een Tactical leiband bij van 1 m.
En een trainingskilt komt er zo maar bij voor een aankoop vanaf 1000 euro.
Vergeet niet dat je op je volledige bestelling ook nog 15 % korting krijgt! Wat een geschenk is dat!
Op deze manier kan je echt wel je hondenliefhebbende vrienden, familie of liefde van je leven een cadeau geven dat kan tellen, en zelf genieten van een prachtige korting!
Vergeet niet om de kortingscode XMAS20 toe te voegen in de couponcode om van deze actie te genieten.
Mocht je er niet aan uit geraken, contacteer ons gerust, we staan voor je klaar! Dit kan via telefoon, email, of chat.
Volg ons op

,

en

om op de hoogte te blijven van onze "ferme" acties!

Vele sportieve groetjes,
Nicky, Joe, May-li en uw Euro Joe team
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HD – ED beoordelingen
Zoals iedereen weet kan men kiezen om je hond vanaf de leeftijd van 1 jaar te laten onderzoeken op erfelijke HD en/of ED problemen. Dit wordt gedaan door RX-foto’s te nemen bij een
dierenarts en dit te laten beoordelen door de Belgische Commissie (KMSH) of de Duitse commissie (SV).
Vroeger werden de uitslagen wederzijds erkend. Echter, sinds enkele jaren is er geen wederzijdse erkenning meer van de uitslagen en moeten eigenaars van Duitse herders kiezen voor
welke commissie ze de RX-foto’s willen laten beoordelen.
Ondanks de moeite die de VVDH gedaan heeft om de beoordeling van de ene commissie door de
andere te laten erkennen, wordt hierin geen beterschap verwacht.
SV erkent de Belgische uitslagen niet, KMSH erkent de Duitse uitslagen niet.
Als rasvereniging van de Duitse herders raden we dan ook aan om de beoordeling te laten doen
bij de SV. Deze uitslagen worden erkend voor latere aankeuringen en/of WK-deelnames. Indien
dit geen doelstelling is voor u als eigenaar, dan kan je de beoordeling ook bij de KMSH laten
doen.
Voor de VVDH pupcertificaten worden zowel Duitse als Belgische uitslagen aanvaard.
Honden die in het verleden beoordeeld zijn in Belgie door een SV-erkende dierenarts en die
graag een beoordeling van de SV willen, kunnen vragen aan hun dierenarts om de foto’s naar de
SV door te sturen. Er moeten dan geen nieuwe foto’s genomen worden. Dit kan echter alleen gebeuren als de RX-foto’s destijds genomen werden door een SV-erkende dierenarts.
Indien een andere dierenarts deze foto’s heeft genomen, dan moeten de foto’s wel opnieuw genomen worden door een SV-erkende dierenarts om te kunnen op sturen naar de SV.

Nieuwe SV-dierenarts
DAP David Boel
Dierenarts David Boel
Wezepoelstraat 99
9240 Zele
Tel.: 0474/574970
dapdavidboel@outlook.be
Alle dierenartsen die voor SV mogen rontgenfoto’s nemen staan op deze pagina:
https://www.vvdh.be/kynologie-dierenartsen/
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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

Wandelkaarten 2020 –2021
Beste wandelaars,
Vermits er in 2020 zeer weinig wandelingen zijn kunnen doorgaan, hebben we besloten dat
jullie je VVDH wandelkaarten mogen behouden en ook gebruiken voor het jaar 2021.
Jullie moeten deze dus niet opsturen .
De KKUSH wandelkaarten mogen opgestuurd worden naar:
Chantal Sneijkers
Koekoekstraat 2
9340 Lede
Laat ons hopen dat we in 2021 terug wat meer wandelingen mogen organiseren.
Gelukkig kunnen we nog steeds, ook tijdens een lockdown, samen gaan wandelen met onze
viervoeters. Geen georganiseerde wandelingen, maar wel quality-time met onze hondjes.
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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
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U kan onze privacy verklaring nalezen op www.vvdh.be/Privacy
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