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Beste Leden, 
 
Pinksterzondag 2021. Al is dat niet te merken aan het weer. Bent u die regen ook zo 
beu?  
Al merkte ik vanochtend weinig tegenzin toen ik de leden bij Kringgroep Aalst op het 

terras zag genieten van hun cava   
 
Het is duidelijk: de vereniging wordt wakker uit een lang winterslaap. We hebben dan 
ook mooie vooruitzichten: als de dalende coronacijfers zich blijven doorzetten, kunnen 
we vanaf 9 juni weer wedstrijden organiseren. 
Dat merk je dan ook al aan onze kalender. We zullen weten wat doen de komende 
maanden. 
 
Intussen is het nieuwe Hoofdbestuur uit zijn startblokken geschoten. Goed nieuws was 
er vorige week toen we de samenwerking met onze hoofdsponsor Happy Dog konden 
vastleggen tot einde 2024.  
Als vereniging moeten we daar zeer fier én blij om zijn. Want het geeft veel rust dat 
een partner als Happy Dog ook de komende jaren met ons wil blijven samenwerken.  
 
Omdat Philip Michielsen intussen werd aangesteld tot Algemeen Secretaris hebben we 
Ludo Vanherck bereid gevonden om de job van puppy verantwoordelijke over te ne-
men. Ludo is ook geen ongekend gezicht binnen VVDH. 
En wie hem kent, weet dat hij een zeer gedreven man is. We wensen hem dan ook alle 
succes toe. 
 
Na 9 juni start het Hoofdbestuur ook met zijn bezoeken aan de Kringgroepen. Om te 
luisteren naar jullie, onze leden. Wat vinden jullie goed? Wat vinden jullie minder? 
Wat missen jullie?  
En we willen graag samen met jullie ons beleidsplan doorspreken. Jullie mening er 
over horen.  
Want alleen samen kunnen we onze geliefde VVDH nog meer op de kaart zetten.  
Ik kijk nu al uit naar zeer boeiende gesprekken met elk van jullie. 
 
Tot snel! 
 
Sportieve groeten, 
 
Chantal Sneijkers 
Voorzitter VVDH 
 

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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Ledenblad 
 
Voor onze nieuwe rubriek Puppymania 
zijn wij op zoek naar puppies (met 
stamboom) die maximaal 9 maanden 
oud zijn.  
 
We willen een klein interview doen met 
jou als eigenaar en enkele leuke foto’s 
publiceren in ons ledenblad.  
 
Heb jij zo een spring-in-het-veld in huis? 
Wil je graag je puppy showen in ons le-
denblad en je plannen en verwachtin-

gen met ons delen?  
 
Stuur dan zeker een mailtje naar redactie@vvdh.be met een leuke 
(zomer)foto van je puppy, de volledige naam van je puppy, je contactge-
gevens en wat je in de 
toekomst gaat doen met 
je puppy (IGP, speuren, 
agility, pakwerk, huis-
hond etc) en wie weet 
contacteren we jou om 
je puppy in de spotlight 
te zetten in de editie van 
juli!  
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Verlenging contract Happy dog 
 

 

Wij zijn heel dankbaar voor de verlenging van dit partnership zodat onze 
VVDH de volgende jaren kan verder bouwen op de al gelegde funda-
menten 

We zijn verheugd jullie te kunnen meedelen dat ons sponsorcontract 
met Happy dog verlengd is tot het einde van 2024.  

Arian Tak (bedrijfsleider Happy dog) heeft veel vertrouwen in onze VVDH 
en wil dit dan ook graag blijven ondersteunen. 
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Voorstelling verantwoordelijke fokkerij 
 
Bij deze stellen we Ludo Vanherck voor, onze nieuwe verantwoordelijke 
fokkerij. Wat zijn nu juist die verantwoordelijkheden?  
In de eerste plaats waken over onze reglementering en waakzaam zijn 
voor eventuele wijzigingen qua wetgeving of nieuwe richtlijnen vanuit 
de WUSV en de KMSH. Ook is hij de eerste contactpersoon van de fok-
kers op allerhande gebieden: dekmeldingen, geboortemeldingen en het 
verwerken van de gegevens om de pupboxen te kunnen uitsturen. Al 
deze meldingen worden gecontroleerd en op de website gepubliceerd 
zodat onze fokkers alle mogelijkheden hebben om hun pups in de kijker 
te kunnen zetten. Ook krijgen al de pups die geboren worden volgens de 
VVDH richtlijnen een pupcertificaat, een prachtig document waardoor 
de fokker kan aantonen dat de geboren pups volgens onze normen en 
waarden gefokt zijn. 
We wensen Ludo veel succes en zijn zeer dankbaar dat hij deze taak op 
zich heeft willen nemen. 
 
Wie ben je? Hoe oud ben je? 
 
Ik ben Ludo Vanherck, geboren en getogen in Kleine-Brogel en sinds 
1999 woonachtig in het plaatsje  
Wijchmaal, deelgemeente van Peer in het prachtige Noord-Limburg. 
Sinds 2010 gehuwd met Sandra Aelterman. 
 
Wat doe je in het professioneel leven? 
Van opleiding ben ik Ing. Landbouw. Ruim 30 jaar geleden gestart in de 

stallenbouw, en zo via enkele tussenstappen actief als projectleider in 

een middelgroot bouwbedrijf dat vooral actief is in renovatie en nieuw-

bouw van openbare projecten : scholen, appartementsbouw voor socia-

le bouwmaatschappijen… Duidelijk geen nine-to-five job, eigenlijk elke 

dag ruim 12 uur van huis weg. 
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Sinds wanneer ben je lid van de VVDH? 
 
Lid van de VVDH sinds 2001, gestart bij het ter ziele gegane Kringgroep OBV 
Peer, met een tussenstop van enkele jaren bij Kringgroep Neerpelt en nu 
toch al een behoorlijk aantal jaren actief bij Kringgroep Rakerheide in Kau-
lille-Bocholt.  

 
Bij OBV Peer heb ik de microbe voor het speu-
ren gekregen : elke zondagmorgen onder lei-
ding van Marc Caymax, Rik Palmans en wijlen 
Maurice Achten het veld of de (koeien)wei in 
om sporen te leggen. Na enkele jaren de kans 
gekregen vanuit de club om de cursus Instruc-
teur & Sporenlegger te volgen en na het exa-
men bij Kringgroep Turnhout mijn officieel bre-
vet van sporenlegger mogen ontvangen. Ik heb 
me dan ook vooral gespecialiseerd in het speu-
ren en ben dan ook veel gevraagd geweest op 
vele kringgroepen en hoofdevenementen om 
sporen uit te lopen. 
Van  2010 tot 2015 ben ik actief geweest in de 

Commissie Africhting waar ik dan ook de verantwoordelijkheid voor het 
speuren kreeg toegewezen. Het was in de Commissie Africhting dat ik onze 
huidige voorzitster, Chantal, heb leren kennen. En met Chantal was er met-
een ‘de’ klik mag ik wel zeggen ! 
 
Ondertussen had ik in 2002 ook mijn eigen kennelnaam ‘Van Zieta’s Hof’ 

aangevraagd, en heb dan sporadisch enkele nestjes Duitse Herderpups ge-

fokt, in samenwerking met Mike & An Denissen. Op 27 februari laatstleden 

hebben we ondertussen het 22-ste nestje gefokt ! 

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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Waarom Verantwoordelijke Fokkerij – Pups? 
 
Vanuit mijn opleiding als Ingenieur Landbouw had ik al een stevige basis 
betreffende de genetica. Dit heeft me tijdens het fokken ook altijd wel ge-
boeid ! Ondertussen heeft mijn echtgenote Sandra in 2019 – 2020 bij Syn-
tra de Cursus Hondenfokker gevolgd en met glans haar examen gedaan. Dit 
was uiteraard regelmatig onderwerp van gesprek !  
 
Bij de voorbereiding en samenstelling van het huidige hoofdbestuur heb ik 
dan de vraag gekregen als verantwoordelijke Fokkerij-Pups op mij te ne-
men. Na rijp beraad heb ik dan toegezegd.  
 
Door mijn voorganger Philip Michielsen is er de voorbije jaren een zeer goe-
de basis gelegd in het nieuwe beleid naar de fokkerij. Hier op verder bou-
wen is de eerste gedachte. De database die opgebouwd is, zit perfect in 
elkaar, de aanpassing van de website is echter niet vanzelfsprekend. Hier 
dient zich een vereenvoudiging op ! 
Bijkomend denk ik ook dat we meer mensen en fokkers moeten kunnen 
bereiken, die onder de regels van de VVDH moeten kunnen fokken. Ook dit 
is een van de prioriteiten. Uiteraard mogen we de huidige pupkopers niet 
uit het oog verliezen, zij zijn mogelijks de toekomst van onze vereniging.  
Wat ook een pijnpunt is momenteel, is de werking van de KMSH. Hier moe-
ten we ons als grootste rasclub mijn inziens toch ook laten gelden. 
Ook het opzetten van een goede communicatie met de fokkers zal de nodi-
ge aandacht krijgen. Ik ben er van overtuigd dat we een degelijk 
‘kwaliteitsprodukt’ afleveren ! 
In elk geval een aantal zaken waar er behoorlijk wat vrije tijd in zal gestoken 
worden, maar ten dienste staan van de VVDH, het is een hobby…. 
Je zal me zoals in het verleden ook altijd kunnen bereiken, eveneens op de 

grotere evenementen. Ik probeer zo snel als mogelijk is, te reageren. Gelie-

ve er wel rekening mee te houden dat het niet vanzelfsprekend is om de-

zelfde dag al antwoord te krijgen, ik heb tenslotte nog een drukke dagelijk-

se bezigheid. Wel probeer ik zo snel als mogelijk is te reageren. 

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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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 
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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


 

 

 

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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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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