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VVDH Nieuwsbrief 
Beste leden, 
  
Wanneer ik dit voorwoord schrijf, heb ik net een ‘zonnebad’ in eigen tuin achter de rug, 
met mijn Duitse herder aan mijn zijde. Wie het meeste genoot van die eerste lentezon, was 
me niet duidelijk maar het was heerlijk. 
Al was het ook vorige week topweer met veel zon in een wondermooi wit landschap. Fijn 
dat jullie massaal foto’s delen op onze facebook-pagina. Op die manier blijven we toch een 
beetje verbonden met elkaar. 
  
We merken ook dat er toch redelijk wat van onze kringgroepen aan het trainen binnen de 
vooropgestelde voorschriften. Want ja, het begint echt lang te duren.  
  
De lobby’s voor versoepelingen van maatregelen zijn opgestart. Maar het mag duidelijk 
zijn dat het niet voor morgen zal zijn. Een beetje hoop mag en moet wel. Misschien is er 
tegen Pasen terug een en ander mogelijk. We volgen het alvast op de voet. Intussen blijven 
we geconfronteerd met een lege kalender. 
  
Maar we blijven ons concentreren op wat wel kan: een sneeuwwandeling en een weekje 
later, een zonnebad. 
  
Hou het veilig en gezond, 
  
Chantal Sneijkers 
Voorzitter VVDH 







Activiteiten 
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Voorlopig geen geplande activiteiten wegens de corona-pandemie 

Pakwerkersdag 27/02/2021 

De pakwerkersdag van 27/02 te Oud-Turnhout kan NIET georganiseerd worden wegens 

de Covid-pandemie.  

Pakwerkers, die hun A-statuut hebben, kunnen dit behouden. 

 

Er is een 2de pakwerkersdag voorzien in september te kringgroep Bokrijk. 

BOP-kampioenschap 25/09/21 

Wegens de aanhoudende Corona-
maatregelen en het feit dat er nog geen BOP 
wedstrijden/trainingen konden doorgaan 
heeft de commissie BOP samen met de in-
richtende Kg Geel besloten om dit Kampi-
oenschap te verplaatsen naar 25/09/2021  
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Informatie ivm Bundessiegerzuchtschau 



 

 

6 



Ladies and Gentlemen: 
Dear WUSV Member Clubs: 
 
Please be informed that due to the uncertainties that the Covid 19 pandemic still entails we saw no other 
remedy but to postpone the WUSV World Championship (Universal) 2021 from the month of June 
2021 to later in the year. The event shall take place from October 31st, to November 07th, 2021. The 
venue will be the town of Lerma in the community of Burgos which belongs to the autonomous region of 
Castilla y Leo n in the northern part of Spain. For details please refer to  
 
https://fascinatingspain.com/place-to-visit/what-to-see-in-castile-and-leon/what-to-see-in-burgos/
what-to-see-in-lerma-history-of-lerma-travel-to-lerma/ 
 
The judges who were appointed for the event remain the same. Details shall be published on the WUSV 
homepage in a timely fashion.  
 
By the same token, the WUSV World Championship (IP) that was originally scheduled to be held in Fin-
land in the month of September 2021 was decided to be postponed to November as well. Also, the venue 
was changed since travelling to Finland requires to go either by ship or plane which might turn out to be 
likewise difficult and unreliable in these times we are currently living at. Thus, it was decided to have the 
WUSV World Championship (IP) 2021 also hosted by the WUSV member club in Spain from October 
31st, to November 07th, 2021 with venue in Lerma as well.  
 
The judges’ availability is currently under review and details will be published on the WUSV homepage in 
a timely fashion. By the same token, please be informed that a WUSV World Championship (IP) in Finland 
is planned to be held in 2022 instead of Austria. And it goes without saying that the event shall also be 
held in Austria at a different time – the schedule hereof is still under review but the planning would be 
2026. The pandemic has put our world up-side down for quite some time, now, but we are getting better 
at coping with this situation and promise that we will get it all sorted out.  
 
If further information is needed please do not hesitate to contact the WUSV Secretariat General in Augs-
burg. Please kindly pass this information on to all of your members and to whom else this might concern.  
 
We are looking forward to hearing from you again and send kindest wishes from Augsburg, 
 
Hartmut Setecki  
 
 
 

Informatie ivm WUSV wereldkampioenschap  IGP en 

Universal Sieger  
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https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffascinatingspain.com%2Fplace-to-visit%2Fwhat-to-see-in-castile-and-leon%2Fwhat-to-see-in-burgos%2Fwhat-to-see-in-lerma-history-of-lerma-travel-to-lerma%2F&data=04%7C01%7C%7Cae0e998f1a9d438ed0e
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffascinatingspain.com%2Fplace-to-visit%2Fwhat-to-see-in-castile-and-leon%2Fwhat-to-see-in-burgos%2Fwhat-to-see-in-lerma-history-of-lerma-travel-to-lerma%2F&data=04%7C01%7C%7Cae0e998f1a9d438ed0e
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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 Haus Trendy – Kynologische lijn 

Peeters Bart 

Varendonksesteenweg 102 

2230 Herselt 

0499/24.55.95  

van ‘t Aardshof – Kynologische & africh-

tingslijn 

Seyen Jozef 

Broekstraat 17 

2440 Geel 

014/85.27.83 

0475/42.69.76 

vantaardshof@gmail.com  

  

  

  

  

https://www.vvdh.be/beschikbare-pups/
https://www.vvdh.be/beschikbare-pups/
http://www.ybajohoeve.nl/
mailto:vantaardshof@gmail.com
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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 
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