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Beste Leden, 
 
Dit is de 75ste editie van VVDH Update. Een beetje 
feest dus van een initiatief dat gestart werd in 2018 en door velen van u 
als een zeer positief iets werd ervaren.  
 
Wanneer u deze nieuwe editie in handen krijgt, hoop ik dat u er kan van 
genieten op een terrasje en als het kan, liefst bij je geliefde Kringgroep. 
Want dat kan eindelijk weer. Of er nog meer zal kunnen, is voorlopig 
even afwachten tot het volgende Overlegcomité van 11 mei. Laat ons 
hopen dat we onze evenementen snel opnieuw kunnen opstarten, want 
dat betekent dat we elkaar ook terug meer kunnen zien. 
 
Zoals u weet werd vorige maandag het nieuwe hoofdbestuur aangesteld 
en kreeg u ook ons Beleidsplan 2021-2024 te lezen.  
Een van de beslissingen die we vandaag willen aankondigen, is de uit-
breiding van het Hoofdbestuur met een Verantwoordelijke Andere Dis-
ciplines. 
Als Hoofdbestuur zijn wij van mening dat elke discipline zijn stem in 
het beleid van onze vereniging moet krijgen, want naast africhting en 
kynologie, die beide zeer belangrijk zijn en blijven, beoefenen meer en 
meer van onze leden een andere discipline en worden die disciplines ook 
steeds populairder. 
 
We zijn dan ook zeer blij dat Rudi Mostien ingegaan is op onze vraag 
om die taak op zich te nemen. Rudi is geen onbekend gezicht binnen 
onze vereniging en verder in deze VVDH Update kan u alles over hem 
lezen.  
We zullen dan ook de bekrachtiging van zijn aanstelling op de eerstko-
mende Algemene Ledenvergadering van 19 juni voorstellen. 

https://www.facebook.com/DuitseHerdershond/
https://www.instagram.com/v.v.d.h/
https://www.happydog-petfood.com/
https://www.euro-joe.com/NL/
https://www.vvdh.be/
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Verder in deze VVDH Update kan u een alles lezen over een oproep naar 
Duitse herders om mee te ‘spelen’ in een nieuwe Vlaamse fictiereeks die 
vanaf 2022 op de buis komt. VVDH is daar gevraagd om mee te werken 
om aan de casting.  
Grijp deze kans om je geliefde viervoeter en onze vereniging meer dan 
ooit in de kijker te zetten! 
 
Intussen werkt de redactie volop aan de volgende editie van ons leden-
blad. Voor de rubriek ‘Vraag het aan’ kunnen jullie aan Ronny Van den 
Berghe, alle vragen stellen die jullie ooit hebben willen stellen.  
Stuur je vraag voor vrijdag 21 mei naar redactie@vvdh.be. Alle ant-
woorden zullen in het ledenblad van juli te lezen zijn. 
 
U merkt het: onze vereniging klimt langzaam maar zijn zeker uit zijn 
corona-winterslaap. Laat de zomer maar komen! 
 
Hou het intussen veilig en gezond! 
 
Chantal Sneijkers  
Voorzitter 

https://www.facebook.com/DuitseHerdershond/
https://www.instagram.com/v.v.d.h/
https://www.happydog-petfood.com/
https://www.euro-joe.com/NL/
https://www.vvdh.be/
mailto:redactie@vvdh.be
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Verantwoordelijke “ Andere Disciplines ” 
 
Wie ben je? Hoe oud ben je? 
 
Ik ben Rudi Mostien, geboren in Niel en ik ben 61 jaar. Tot 2004 woon-
achtig in de Rupelstreek en dan verhuisd naar Geel. Ondertussen ben ik 
17 jaar getrouwd met Christine Van Loock. 
 
Wat doe je in het professioneel leven? 
 
Ik ben sinds 1982 tewerkgesteld bij Atlas Copco Airpower, een compres-
sorenbedrijf in Wilrijk als magazijnier/monteur. In 2000 ben ik opgeko-
men bij de Sociale Verkiezingen en verkozen als afgevaardigde voor de 
arbeiders, sinds 2009 ben ik Hoofdafgevaardigde van de vakbond. 
Ten dienste staan van mensen zit in mijn DNA. 
 
Sinds wanneer ben je lid van de VVDH? 
 
Ik heb mijn vrouw leren kennen in 1996 en kreeg er toen 3 Duitse her-
ders en haar zoon bij. Vanaf dan is mijn liefde voor de Duitse herder be-
gonnen. Het is pas in 2004 bij de verhuis naar Geel dat ik me heb laten 
inschrijven bij Kg Geel. Toen had ik mijn eerste Duitse herder, Confarka 
vom Haus Santo aangekocht en deze wou ik natuurlijk zelf opvoeden. 
Na enige tijd stopte daar de instructeur BOP en werd er gevraagd of ik 
zijn taak wou overnemen als BOP verantwoordelijke/instructeur.Tot op 
heden doe ik dit nog altijd. 
In 2008 werd me gevraagd om BOP Beoordelaar/ Wedstrijdleider te 
worden en in 2010 werd ik aangesteld als Secretaris /BOP verantwoor-
delijke in de Commissie BWA, Jeugd en Nieuwe Discplines. 
Op de vraag van de nieuwe hoofdbestuursploeg om ‘Verantwoordelijke 
Andere Disciplines’ te worden heb ik volmondig ja gezegd.  
Deze commissie zal buiten BOP, Agility en Wandelsport nog Andere 
(Nieuwe) Disciplines, binnen de VVDH,  omvatten. 
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Verantwoordelijke “ Andere Disciplines ” 
 
Waarom wil je Commissaris “ Andere 
Disciplines “ zijn? 
 
Ik vind het belangrijk dat iedereen 
moet kunnen bezig zijn met zijn Duit-
se herder, zowel op een recreatieve 
manier of als wedstrijdspeler. 
Daarom moeten we het aanbod bin-
nen de VVDH verder uitbouwen zodat 
iedereen, sportievelingen maar ook 
mensen met een beperking, jong en 
oud,  zijn gading kan vinden. Hoe gro-
ter het aanbod hoe meer mensen we 
kunnen bereiken, hoe meer leden we 
kunnen aantrekken. Willen we de 
grootste rasvereniging blijven en verder groeien is dit eerder een nood-
zaak dan een doel.  
Uiteraard kan ik dit niet alleen, daarom laat ik me bijstaan door enkele 
mensen die elk verantwoordelijk zullen zijn voor een bepaald onder-
deel.  
Als Commissie kunnen we de middelen aanreiken, toch zullen het de 
kringgroepen zijn die het in praktijk moeten omzetten. We rekenen al-
vast op hun bereidwillige medewerking. 
Als lid van het hoofdbestuur wil ik me graag ten dienste stellen van de 
kringgroepen en hun leden om ze te ondersteunen, bij te staan, te hel-
pen daar waar het kan om zo de Duitse herder te promoten zodat nog 
meer mensen de weg vinden naar onze  vereniging. Met veel plezier 
neem ik deze uitdaging en verantwoordelijkheid op. Als je me tegen-
komt spreek me gerust aan of, wanneer je ideeën, suggesties of opmer-
kingen hebt kan je me ook telefonisch en per mail bereiken. Ik ga alvast 
proberen om alle kringgroepen te bezoeken. 
 
Ik zie er naar uit om jullie snel te mogen begroeten. 
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In de rubriek "Vraag het aan" kunnen jullie tot vrijdagavond 21 mei alle 
mogelijke vragen stellen aan Ronny van den Berghe. Deze laten we dan 
beantwoorden door Ronny zelf. Zijn antwoorden op jullie vragen zijn in 
de volgende editie van ons ledenblad te lezen. 
Jullie mogen jullie vragen richten per mail naar redactie@vvdh.be  
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Uw Duitse herder op TV!!! 

 

 

 

CastingTails is op zoek naar geta-

lenteerde Duitse herders!  

Voor een TV serie die zal gefilmd 

worden vanaf augustus tot decem-

ber, zoeken we een getalenteerde 

Duitse herder (geen volledige zwar-

te)!  

 Om het leuk te houden voor iedereen, zoeken we er zelfs 

twee of drie die sterk op elkaar lijken, zo kunnen we ze 

afwisselend aan de slag zetten... Basis gehoorzaamheid is 

een MUST.  

 Ben jij flexibel en heb je zo'n geweldige hond in huis? Of 

ken je iemand? Wij horen graag van je!  

 

 Opgelet: enkel inzendingen die via e-mail binnenkomen 

worden in aanmerking genomen. Zorg dat er een mail 

verstuurd wordt met daarin enkele foto's van je 

hond(en), je woonplaats (regio is voldoende) en een klein 

woordje over jezelf en of je een flexibele werksituatie 

hebt. Wij nemen spoedig contact op.  

 Meer info op de volgende pagina 

 10 mei 2021 
Editie 75 

Vlaamse Vereniging 
voor Duitse Her-
dershonden 
 

Maatschappelijke zetel: 
O.L.Vrouwstraat 61, 
3570 Alken 
BTW-nummer: 0414.007.777  

 

9 

 

De Duitse herder 
 –  

Onze vriend 

VVDH Update 

https://www.facebook.com/DuitseHerdershond/
https://www.instagram.com/v.v.d.h/
https://www.happydog-petfood.com/
https://www.euro-joe.com/NL/
https://www.vvdh.be/


 

 

 

 10 mei 2021 
Editie 75 

Vlaamse Vereniging 
voor Duitse Her-
dershonden 
 

Maatschappelijke zetel: 
O.L.Vrouwstraat 61, 
3570 Alken 
BTW-nummer: 0414.007.777  

 

10 

 

De Duitse herder 
 –  

Onze vriend 

VVDH Update 

We zijn op zoek naar honden die trouw aan de zijde van de hoofdacteurs 
zullen moeten spelen.  
 
Het beloven pittige opnames te worden en daarom willen we voldoende 
tijd en energie steken in het zoeken naar onze ideale kandidaten. Graag 
checken we op voorhand al een aantal dingen af, zo weten jullie wat beter 
wat er verwacht wordt en of dit een haalbare kaart is.  
• Er zijn verschillende draaidagen in augustus-september-oktober-

november-december. Ben je flexibel op de werkvloer?  
• Je bent in de mogelijkheid om zelfstandig op set te geraken?  

• Je honden beschikken over een flinke basis gehoorzaamheid.  
• Iemand anders, vreemd voor de honden, kan de honden de nodige 

commando’s geven om de honden de gewenste acties te laten uitvoe-
ren zonder dat de acteur erg veel druk op de honden moet zetten - lees 
een commando moet niet al brullend gegeven worden alvorens ze luis-
teren.  

• Het is een pluspunt als je honden kunnen blaffen op commando  

• Je honden zijn gewoon aan best wat drukte en staan graag in de be-
langstelling.  

• Oh ja, we hebben steeds een vergoeding voor het feit dat je op set zal 
staan met je honden maar je belangrijkste drijfveer is om samen met 
jouw honden in dit leuke en spannende avontuur te stappen.  

 
Als je op alle vragen volmondig JA kan zeggen, dan ontmoeten wij jou en 
jouw hond graag op een casting.  
 
Deze zullen doorgaan op 2 of 5 juni te Zemst.  
 
Mail: info@castingtails.be  

https://www.facebook.com/DuitseHerdershond/
https://www.instagram.com/v.v.d.h/
https://www.happydog-petfood.com/
https://www.euro-joe.com/NL/
https://www.vvdh.be/
mailto:info@castingtails.be
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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. 
 
van ‘t Aardshof – Kynologische & africhtingslijn 
 
Seyen Jozef 
Broekstraat 17 
2440 Geel 
014/85.27.83 
0475/42.69.76 
vantaardshof@gmail.com  
 
von der Kaiserquelle – Kynologische & africhtingslijn

 

Konings Jacqueline 
Rijsselstraat 11 
3583 Paal 
0479/68.82.63 
robby.dekeyser@kaiserquelle.be 
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van Osila’s Hof – Africhtingslijn 
 
Wolfs Jurgen 
Lange Nieuwstraat 39 
9130 Kieldrecht 
0496/81.45.87 
jurgen.wolfs@gmail.com 

 

https://www.vvdh.be/beschikbare-pups/
http://www.ybajohoeve.nl/
mailto:vantaardshof@gmail.com
http://www.kaiserquelle.be/
mailto:robby.dekeyser@kaiserquelle.be
https://www.facebook.com/DuitseHerdershond/
https://www.instagram.com/v.v.d.h/
https://www.happydog-petfood.com/
https://www.euro-joe.com/NL/
https://www.vvdh.be/
http://www.vanosilashof.be/
mailto:jurgen.wolfs@gmail.com
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Voorzitter:           Secretaris:  Penningmeester: 
Chantal Sneijkers          Philip Michielsen               Leen Bresseleers 
voorzitter@vvdh.be    secretaris@vvdh.be penningmeester@vvdh.be 
 
Commisaris africhting     
Guido Quinten                   africhting@vvdh.be 
    
Verantwoordelijke communicatie  
Carl Onbelet        redactie@vvdh.be 
 
Commisaris kynologie   
Guy Verheyen      kynologie@vvdh.be 
 
Verantwoordelijke ledenbeheer      
Ina Frix                               ledensecretariaat@vvdh.be 
 
Verantwoordelijke aankeuringen 
Frank Verbeke                               aankeuring@vvdh.be  
 
Verantwoordelijke pups /fokkers 
Ludo Vanherck           puppy@vvdh.be 
 
Verantwoordelijke Andere disciplines 
Rudi Mostien                 bop@vvdh.be 
 
Aanspreekpunt ledenblad 
Kelly Scholten        redactie@vvdh.be 
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Verantwoordelijke wandelingen 
Katrien Verreth    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 

                                    nieuwsbrief@vvdh.be 
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