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De Duitse herder 
 –  

Onze vriend 

VVDH Update 

Beste Leden, 
 
De zon klopt overuren, de Rode Duivels komen in actie, studenten 
zwoegen en zweten bij examens maar voor VVDH is het weekend van 
12-13 juni 2021 een hoogtepunt want na meer dan 8 maanden kunnen 
er eindelijk opnieuw wedstrijden doorgaan. 
Weliswaar met respect voor de geldende coronamaatregelen maar wat 
is het genieten.  
Van werken met onze trouwe vriend maar vooral van het terug zien 
van onze hondenvrienden. Onze VVDH familie is met andere woorden 
weer tot leven gekomen. 
U merkt het alvast ook aan deze VVDH Update. Veel nieuws te lezen in 
deze editie. Zo hebben we aandacht voor de toelichtingsessies die ge-
organiseerd worden voor het voorstel van de nieuwe IGP-
reglementering. Want dat is het. Een voorstel. We luisteren tijdens de-
ze sessies naar de feedback en zullen bijsturen waar nodig.  
Nog goed nieuws is dat VVDH dit jaar de organisatie van de Siegershow 
overneemt van RCBA. Weliswaar een light versie. Met onze absolute 
dank voor Kringgroep OTV Heusden die de organisatie, in samenwer-
king met de Commissie Kynologie, voor zijn rekening wil nemen.  
Lees zeker ook het bericht van Eurojoe, onze trouwe sponsor. Wist u al 
dat u als VVDH lid er bij elke aankoop op de Eurojoe-website 10% kor-
ting krijgt?  
 
En als alles goed gaat, krijgen we misschien binnenkort VVDH-leden 
met hun trouwe viervoeter te zien in een nieuwe Vlaamse televisie-
reeks. De redactie mocht alvast de casting van nabij meemaken. 
Nog heel even trouwens en u kan genieten van een gloednieuwe editie 
van het ledenblad. Mét verslaggeving van evenementen.  
Het doet deugd, na meer dan 8 maanden. 
 
Geniet van de herwonnnen vrijheid maar hou het wel veilig en gezond. 
 
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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Nieuwe reglementen IGP 2021 –2022 
 
Vanaf het volgende Belgische kampioenschap IGP zal de nieuwe regle-
mentering ingaan. 
Hoe zal deze eruit zien? 
Kom naar de eerste bespreking van het nieuwe programma in de kanti-
ne van kringgroep Meerhout op datum van zaterdag 19 juni vanaf 14u. 
 
 
 
 
 
Er zullen ook online sessies ingepland worden en een tweede fysieke 
sessie in Aalst. 
 
 
Selectiecriteria 
2020-2021 
 
Er zal dit sport-
jaar geen provin-
ciaal kampioen-
schap meer geor-
ganiseerd wor-
den in geen en-
kele provincie. 
Dit wegens de 
erg korte periode die er nog rest tot aan het Belgisch Kampioenschap en 
er de voorkeur gegeven wordt om onze kringgroepen voldoende exa-
mens te laten inrichten voor diegene die nog een certificaat wensen te 
behalen.  
 
De reglementering in verband met de selectie van dit jaar vindt u hier  
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https://www.vvdh.be/reglementen-africhting-2
https://www.facebook.com/DuitseHerdershond/
https://www.instagram.com/v.v.d.h/
https://www.happydog.nu/
https://www.euro-joe.com/NL/
https://www.vvdh.be/
https://www.vvdh.be/vergadering-19-06-2021/


 

 

 

 
Naar aanleiding van de grote vraag van onze leden gaat de VVDH dit jaar 
toch de Siegershow organiseren. 
Het wordt wel een light versie met een beperkter keurmeesterveld en 
geen begroetingsavond. Maar wie wil kan de titel van Sieger dit jaar ko-
men verdienen. 
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https://www.happydog.nu/
https://www.euro-joe.com/NL/
https://www.vvdh.be/
http://show.vvdh.be/


 

 

 

 
 
 
Euro Joe breidt hun netwerk uit. 

 

Bent u iemand met een gezonde commerciële 

geest en hebt u voeling met de hondensport 

dan kan u de persoon zijn die we zoeken om 

met ons samen te werken als verdeler van ons materiaal. 

 

Hebt u interesse? Neem dan contact op met ons via info@euro-

joe.com of +32 51 78 04 38. 

#eurojoe 

www.euro-joe.com  

Euro Joe is reeds verschillende jaren hoofdsponsor van de V.V.D.H.,  
u kan Nicky en Bertrand vinden op alle grote V.V.D.H. manifestaties en 
uiteraard zijn hun logo’s ook te vinden op de uitrustingen van de ver-
schillende ploegen die de V.V.D.H. uitstuurt om onze verenigingseer 
hoog te houden. 
Maar deze sponsordeal brengt ook voordelen voor alle leden van de 
V.V.D.H.! 
Euro Joe zal elk V.V.D.H. lid automatisch een korting van 10% * toeken-
nen bij elke aankoop op hun website, in de winkel of op een V.V.D.H. 
evenement. 
Hoe kan u van dit aanbod genieten ? 
• Op de webshop: alvorens uw winkelmandje af te rekenen geeft u 

links onderaan in het vakje: coupon code uw lidnummer in (in for-
maat xx.xx.xxx), u krijgt automatisch 10% korting. – In de winkel of 
op een V.V.D.H. evenement dient u enkel uw lidkaart te tonen. 

 
*De 10% korting is niet geldig op voeding, specifieke V.V.D.H. items en 

niet cumuleerbaar met andere promoties 
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https://www.facebook.com/hashtag/eurojoe?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXHR-MPdrPzhcz0qtN-gnzQbPqzFm1oNqNKuK-WYTBu38gwcCVKR_ufS8xw8SEByj9N2QgYSHd8fyU5iBPTq0L_KuU894UHnC_Snih6dBARui8isiIf4Au1A4a6HMdNGecUzS5tUnKHeBG0Ayug2g63IowDXQCwP8C-3ZWWU5qCywBlrdwjxnngKGiSqWIBd
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.euro-joe.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0J76mvGB0OKcRXW-01Lp_pUW9ry6W0luB1kpNRkr0xIUWnfq0rg_k9ij0&h=AT1pbUPRkCynu-oNVDRgJCy4ksqbVXdUdFclGKQRA8NsnqgyL34he05O8UVRXZhd2y03__f2cqtM7PXoHQN1UvLcQOZ3gDwhCBVpqXZ1jQ4Coe2k7Isrst2w
https://www.facebook.com/DuitseHerdershond/
https://www.instagram.com/v.v.d.h/
https://www.happydog.nu/
https://www.euro-joe.com/NL/
https://www.vvdh.be/
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De fotoactie op facebook was een groot succes. Hieronder een selectie van 

de ingestuurde foto’s. 

https://www.facebook.com/DuitseHerdershond/
https://www.instagram.com/v.v.d.h/
https://www.happydog.nu/
https://www.euro-joe.com/NL/
https://www.vvdh.be/
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VVDH Ronde van Vlaanderen 

 
Als kersvers hoofdbestuur vinden we het belangrijk te weten wat er leeft in 
onze vereniging.  
 
Daarom wordt in de komende maanden in elke kringgroep een bijeenkomst 
georganiseerd waarin u als lid met ons in debat kan gaan.  
We lichten het beleidsplan in detail toe en willen vooral luisteren naar wat 
leeft, naar wat jullie altijd al hebben willen zeggen en luisteren naar jullie 
suggesties. 
 
Alles kan besproken worden, zolang het op een constructieve, respectvolle 
manier gebeurt.  
 
Wij kijken er alvast naar uit! 

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

 

Enige tijd geleden deden we een oproep naar kandidaat tv-sterren tussen 
onze Duitse herders. Enkele leden hebben hierop gereageerd, waarvoor 
dank!  
 
Zoals jullie op Facebook al zagen heeft onze redactie een kijkje mogen ne-
men achter de schermen van één castingdag. Hoe het er op zo’n castingdag 
aan toe gaat, kunnen jullie in de volgende editie van ons ledenblad lezen. 
Daar gaan we in op de testen die zijn afgenomen bij de honden, de reacties 
van enkele deelnemende leden en enkele “behind-the-scenes” foto’s!  
 
Bij deze willen we Castingtails bedanken om ons een blik achter de scher-
men te geven en we kijken uit naar het verdere verloop van de reeks!   

 

 

 

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

Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass die Meldefrist zur Teilnahme an 
der SV-Bundessiegerzuchtschau im September 2021 vom 31. Mai auf den 28. 
Juni 2021 verlängert wurde. Details finden Sie unter dem nachstehenden Link. 
Bitte informieren Sie Ihre Mitglieder und auch sonstigen interessierten Perso-
nen über diese Neuerung.  
  
Des weiteren würden wir gern darauf hinweisen, dass Parkplätze am Stadion 
für Gäste, die keinen Hund ausstellen möchten, erst nach Ablauf dieser Frist 
auf dem elektronischen Wege gebucht und bezahlt werden können, da den 
Ausstellern bei der Buchung von Parkplätzen Vorrang eingeräumt wird.   
  
Wir bitten dafür um Verständnis und danken für Ihre Aufmerksamkeit.  
  
  
Ladies and Gentlemen: 
  
We are pleased to inform you that the deadline for registrations for the SV BSZ 
Conformation Show in September 2021 was prolonged from May 31

st
 to June 

28
th

, 2021. For details please follow the link below. Please kindly inform your 
members and all other interested parties about this latest news.  
  
Also, please be aware that parking tickets for guests who do not wish to present 
a dog on the occasion of the show can only be booked online once the deadline 
for dog registrations has expired.   
  
Thank you for understanding and thank you for your attention.  
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En we zijn vertrokken!  
 
 
Na de lange rustperiode heeft er 
dit weekend al een goedgevulde 
BOP examen/wedstrijd plaats 
gevonden en verschillende IGP 
wedstrijden met telkens een 
mooi deelnemersveld.  
 
Het is duidelijk dat we dit gemist 
hebben.  
 

 
De verslagen hiervan zal u terugvin-
den in ons volgende ledenblad 
 

 13 juni 2021 
Editie 77 

Vlaamse Vereniging 
voor Duitse Her-
dershonden 
 

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

 

18 

 

De Duitse herder 
 –  

Onze vriend 

VVDH Update 

https://www.facebook.com/DuitseHerdershond/
https://www.instagram.com/v.v.d.h/
https://www.happydog.nu/
https://www.euro-joe.com/NL/
https://www.vvdh.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. 
 
 
Wolfswald (von der)– Kynologische lijn 

Van Acker Yves 

Bruggestraat 216 

8730 Oedelem 

0471/09.58.86 

vonderwolfswald@gmail.com 

 Van Onashoeve – Kynologische lijn 

Bonte Christa 

De Linde 85 

8310 Sint-Kruis-Brugge 

0495/154468 

vanonashoeve@hotmail.com 

 

 
vom Cornelienhof – Kynologische lijn 
Beindorff Claudine 
Doornikserijksweg 300 
8510 Kooigem 
056/494110 
0499/777431 
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https://www.vvdh.be/beschikbare-pups/
mailto:vonderwolfswald@gmail.com
mailto:vanonashoeve@hotmail.com
https://www.facebook.com/DuitseHerdershond/
https://www.instagram.com/v.v.d.h/
https://www.happydog.nu/
https://www.euro-joe.com/NL/
https://www.vvdh.be/


 

 

 
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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