
 

Volop activiteiten tijdens het VDH 
KCM/Liefhebbersweekend  
 
U wilde graag een hond en u hebt voor een Duitse Herder gekozen. 
Misschien leest u wel eens wat op de website van de rasvereniging voor 
Duitse Herders, www.vdh.nl. En zo komt u er achter dat er vele verschillende 
activiteiten zijn die u met uw Duitse herder kunt doen en dat er honderden 
Duitse herdershond liefhebbers zijn die veel bereiken met hun hond en daar 
plezier aan beleven. In het weekend van 12 en 13 juli vindt in Loon op Zand 
de liefhebbersdag plaats met demonstraties en beoordelingen.  
 
Liefhebbersweekend 
Het merendeel van de Duitse Herder bezitters vindt het gewoon heerlijk om 
een goede kameraad te hebben; een gezonde en fijne gezinshond om lange 
stukken mee door de natuur te struinen of om mee te stoeien met een bal of 
een speeltje. Toevallig is de Duitse herdershond daar bijzonder geschikt voor!  
En wat zou het mooi zijn als u op een gemakkelijke manier met alle andere 
mogelijkheden kennis kunt maken. En laat dat nou net in het weekend van 12 
en 13 juli het geval zijn! Op 12 en 13 juli vindt namelijk in Loon op Zand de 
Kampioenschapsclubmatch (KCM) annex Liefhebbersdag 2014 plaats. Een 
evenement waarbij niet alleen kampioenen gekozen worden, maar waar 
iedere Duitse Herder, ongeacht leeftijd, ongeacht kwaliteiten, welkom is!  
 
Zaterdag 12 juli KCM - met toppers van de wereld 
De zaterdag is vooral een dag om kennis te nemen van de stand van de 
fokkerij. De beste honden van de wereld gaan de strijd met elkaar aan. 
Internationale keurmeesters - stuk voor stuk experts - beoordelen de honden 
in verschillende leeftijdsklassen. Bij de volwassen honden zijn zelfs speciale 
ereprijzen te verdienen, de felbegeerde “Auslese”-titels. Er zijn deze dag ook 
speciale keuringen van Kennelgroepen en van de presentatie van de 
Nakomelingengroepen. 
 
Liefhebbersdag 13 juli - voor iedereen 

Op zondag zijn er keuringen van jonge honden en van de speciale klasse van 
honden van 8 jaar en ouder. Heel interessant, maar voor u als liefhebber is 
het misschien nog wel leuker dat u daar uw eigen hond kunt laten beoordelen. 
Bij deze beoordelingen wordt de hond bekeken door de experts. Deze 
beoordeling bestaat uit een inspectie door een dierenarts die je voorziet van 
toegespitste adviezen. Daarnaast wordt op een ongedwongen manier 
bekeken welke karaktereigenschappen en werkaanleg uw hond heeft. 
Vervolgens kijken keurmeesters naar de bouw en het gangwerk van de hond. 



Zij beschrijven de hond en verstrekken ook adviezen. Daarnaast vertellen ze 
u graag of uw hond talent heeft op showgebied. Alle beoordelingen krijgt u 
netjes op papier mee samen met een Certificaat van Deelname.  
Daar kunt u mee thuis komen!  
 
 
 
Demonstraties 

En er is meer! De hele dag door zijn er demonstraties. Allerlei disciplines 
komen voorbij: behendigheid, politiehonden, hardlopen met honden en 
kinderen die laten zien hoe zij met hun viervoeter omgaan.  
Als klap op de vuurpijl is er een spectaculaire demonstratie door Robbie de 
Jong, die vorig jaar in Amerika vice-Wereldkampioen africhting voor Duitse 
Herdershonden is geworden. Er is een doorlopende interactieve workshop 
behendigheid, een spreekuur van een gedragsdeskundige, er zijn talloze 
stands op hondengebied en er worden doorlopend foto’s gemaakt van alle op 
het terrein aanwezige honden.  
 
Aanmelden 
U bent al van plan te komen? Aanmelden kan via het formulier op de website 
www.vdh.nl of per mail kcm@vdh.nl. Introducés zijn van harte welkom, en 
uiteraard staat het programma in het teken van activiteiten voor jong en oud/ 
Op de website staat het volledige programma van dit schitterende weekend 
voor de Duitse herdershond. Graag tot ziens in Loon op Zand op 12 en 13 juli!  
 
 
 
------------------------------- 
Noot voor de redactie 
Voor meer informatie belt u met de organisatie: Peter Nefs van het 
hoofdbestuur VDH/commissaris Kynologie tel. 0614500005 (mail nefs@vdh.nl 
of Maud Diemer van het Hoofdbestuur VDH/ Pr en Communicatie,  
tel. 0653995598 (diemer@vdh.nl) 
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