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 Beste ringvrienden,  

CORONA 

Het noodlot heeft toegeslagen! In het verleden kon niets of niemand ons beletten te 

trainen om daarna met een gezellige pint de resultaten te bespreken.  Een wezentje 

van ongeveer 9 duizendsten van een millimeter is daarin gelukt.. En hoe… Vorige 

week meer dan 400 dodelijke slachtoffers in Europa en 319 in Azië. We dienen de 

overheid dankbaar te zijn voor de genomen maatregelen en dienen er ons, als 

verantwoorde burgers aan te houden…. Geen trainingen of samenkomsten in groep 

(let op: een groep bestaat minimaal uit twee personen) Tot wanneer? De nabije 

toekomst zal het uitwijzen… Ondertussen dienen er zeker een aantal wedstrijden te 

worden uitgesteld. Wij hebben reeds een  data in mei en juni vastgelegd waarop evt. 

wedstrijden kunnen worden ingelopen. 

Nu is het afwachten tot wanneer de maatregelen lopen. Indien het aantal geschrapte 

wedstrijden te hoog zou oplopen, dienen wij met de KMSH en de VDA in overleg te 

gaan, of de selectiecriteria voor de BW en de GP niet moeten worden aangepast… 

Veel moed en help ons dit beestje te bezweren! 

 

ASPIRANTEN: nieuwe oproep 

De eerste lichting  aspiranten hebben tot ieders voldoening de afgelopen seizoenen 

hulp geboden bij het keuren.  Een aantal onder hun schreven zich in  voor cursus en 

examen. Degenen die deze stap niet maakten zullen helaas volgend seizoen hun 

bevoegdheid verliezen. Daarom doen wij eerstdaags een oproep voor een tweede 

lichting. De selectiedag zal plaatshebben op zaterdag, 27 juni. (plaats nog te 

bepalen) 

 

 



NIEUW REGLEMENT   

Volgend seizoen gaat het nieuw reglement in. Naast het licht verhogen van sommige 

sprongen in cat. 1 en 2, zijn alle aanpassingen in het voordeel van deelnemer en 

hond. Wij sluiten hierbij dit reglement in. Ondertussen wordt het ook naar de keurders 

gestuurd. 

Op zaterdagmorgen, 04 juli  2020 heeft een keurderscongres plaats. In de namiddag 

heeft een vergadering plaats, waar twee leden per club worden uitgenodigd en waar 

dit reglement nogmaals wordt toegelicht. Een schriftelijke samenvatting van de 

wijzigingen wordt ter beschikking gesteld.(plaats nog te bepalen) 

 

WEBSITES 

De diverse secties zullen een opleiding krijgen, waardoor zijzelf in staat zullen zijn, 

voor hun sectie althans, documenten op de site van de VDA te plaatsen. Na de 

opleiding (die ondertussen door de federale maatregelen werd uitgesteld), meer 

daarover… 

Ondertussen is  Jean François Frank druk aan het werk om de site van de sectie 

volledig te vernieuwen. De site zal overzichtelijker worden, meer bruikbare informatie 

bevatten en wekelijks up to date worden gehouden. Een link naar facebook zal de 

flexibiliteit van de site nog verhogen. Het werk gaat goed vooruit en we mogen 

verwachten dat de site binnen een maandje boven de doopvont wordt gehouden! 

 

GROTE PRIJS EN BEKERS 

 

De Grote Prijs en de Bekers werden dit jaar toegekend aan Société Royale Canine 

de la Basse-Sambre in samenwerking met Caink Jean Michel. Zij zullen plaats 

grijpen op 05 en 06/09/2020 op een neutraal terrein: 7540 KAIN, rue de Breuze 26. 

De tweede uitgave van de Belgian Winner werd dit jaar toegekend aan de Koninklijke 

Kynosclub Heule en dit op 01 en 02 augustus 2020. Zij zullen plaats hebben op de 

clubterreinen. 


