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VVDH Nieuwsbrief 

Beste Leden, 
  
Vanochtend was ik eventjes op bezoek bij een VVDH Kringgroep. Waar ze, conform de co-
rona-regels, aan het trainen waren. Je ziet de opluchting in onze leden hun ogen. Eindelijk 
kunnen we terug trainen. Ja, het is nog beperkt en nog met veel regels. Maar we kunnen 
elkaar terug face to face zien. En je ziet mensen genieten. 
  
Als alles goed blijft gaan, kunnen we misschien vanaf 1 mei ons ‘gewoon leven’ hervatten. 
Het zal nog niet zijn zoals het was maar wanneer ik de wedstrijdkalender van mei/juni 
bekijk, is het duidelijk dat we allemaal uit onze cocon zullen komen. 
  
Fijn dat er zoveel enthousiasme is. Dat maakt dat onze vereniging er nog altijd staat. Inte-
gendeel zelfs, veel van onze kringgroepen merken een toenemende vraag naar hulp van 
mensen die net hun eerste Duitse herder hebben aangeschaft. Het is onze taak als VVDH 
die mensen goed te begeleiden en hen vooral vooruit te helpen. Maar ik weet dat ik op elk 
van jullie kan rekenen. 
  
Geniet nog he e l even van de rust en uw viervoeter en zorg ervoor dat u tegen mei in top-
vorm bent. Het zal nodig zijn. 
  
Hou het intussen veilig en gezond, 
  
Chantal Sneijkers 
Voorzitter VVDH 
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Indien alles verder positief verloopt, hebben we terug wedstrijden vanaf 1 mei. 

 

 

OPGELET: wedstrijd aanpassingen doorgeven aub! 

 
Gelukkig is er, na 1 jaar van geen evenementen, terug hoop op wedstrijden.  
Indien alles verder in positieve zin verloopt, dan  mogen we vanaf 1 mei terug wed-
stijden organiseren. Hoe en onder welke voorwaarden weten we momenteel nog niet.  
 
Veel kringgroepen beginnen nu enthousiast hun wedstrijden die ‘On Hold’ stonden  te 
verplaatsen naar andere datums.  
 

Graag willen we nog eens oproepen aan alle kringgroepen om de commissie af-
richting te verwittigen van de nieuwe datums. Zij moeten die kennen om 
de goedkeuring te kunnen aanvragen. De aanpassing van de datum zelf is de verant-
woordelijkheid van de kringgroep die dit kunnen via MyKKUSH. 
 
Gelieve de commissie africhting ook steeds op de hoogte te houden van welke spoor-
leggers, keurmeesters en pakwerkers er gaan fungeren, zodat de website up-to-date 
blijft.  
 
Je kan hen steeds makkelijk bereiken op africhting@vvdh.be 

 

mailto:africhting@vvdh.be
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Corona-update 06/03/2021 
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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. 

 

van de Waltahoeve – Africhtingslijn 

Van De Walle Guy 

Hogevoorde 46 

9950 Waarschoot 

09/372.04.42 

0478/22.28.62 

guy.van.de.walle1@telenet.be  

 

  

  

  

  

https://www.vvdh.be/beschikbare-pups/
https://www.vvdh.be/beschikbare-pups/
http://www.vandewaltahoeve.com/
mailto:guy.van.de.walle1@telenet.be
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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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