Kringgroep Informatie.
Met deze folder wil Kringgroep Helmond u inzicht geven in haar activiteiten, haar plaats
binnen de Nederlandse rasvereniging van de Duitse Herder en haar doelstellingen.
Bovendien zult u informatie aantreffen over hoe u zich bij ons kunt aanmelden als lid van de
kringgroep.

Wat is een Kringgroep ?
De Nederlandse rasvereniging van de Duitse Herder heet V.D.H. ( Vereniging van fokkers en
liefhebbers van Duitse Herdershonden).
Een kringgroep is een regionale vereniging van VDH leden.

Wat doet Kringgroep Helmond?
Kringgroep Helmond probeert elk VDH lid van dienst te zijn, waarbij het samen plezierig
bezig zijn van hond en geleider voorop staat.
Op vaste trainingstijden geven kringgroepleden met de nodige ervaring instructie.
Bij de instructie wordt onderscheid gemaakt tussen “Africhting” en “Kynologie”. Verder
wordt getracht kynologische kennis aan te reiken, die in hoofdzaak de Duitse Herder en zijn
totale rasorganisatie betreft.
Opvoeding en socialisering krijgen speciale aandacht.

Kynologie.
In het algemeen duidt men binnen de VDH met de term kynologen de VDH-leden aan die
voornamelijk bezig zijn met het uiterlijk van de Duitse Herder. Feitelijk is dat niet juist. De
term kynologie stamt uit het Grieks en betekent in het Nederlands: “de leer over de hond” Het
is dus zuiver te stellen dat africhting een specifiek en op zichzelf staande activiteit is.
Anders gezegd: “Kynologie omvat alles, behalve de africhting”. Van die gedachte gaat
Kringgroep Helmond ook uit m.b.t. “Kynologie”.
Desondanks valt om organisatorische redenen een klein stukje africhting hieronder. Bij
“Kynologie” wordt bij Kringgroep Helmond aan de volgende zaken gewerkt:
-Training voor een clubmatch, de zgn ringdressuur.
-Training voor aankeuringen, in samenwerking met “De Africhting”.
-Socialisering ( onderlinge verdraagzaamheid) van de honden.
-Algemene kynologische kennis.
-Leggen van een basis voor africhtingdiploma’s.

Africhting.
Onder “Africhting” wordt de opleiding tot VerdedigingsHond verstaan.
Deze opleiding bestaat uit drie onderdelen, onderscheiden door de letters A, B en C. De A
staat voor speuren, de B voor appel en de C voor manwerk.
Er kunnen, in zwaarte oplopend, 3 diploma’s worden behaald, te weten IPO-1,
IPO-2 en IPO-3. IPO betekent: Internationale Prufungs Ordnung.
Tevens is voor elk van de onderdelen op elk IPO nivo een deelcertificaat mogelijk.
Onder de africhting valt ook de opleiding tot Speurhond (Sph), waarvoor men 2 nivo’s kan
behalen, Sph-1 en Sph-2.
Als voorwaarde voor deelname aan een IPO-examen geld, dat de hond in het bezit is van het
VZH-diploma. VZH staat voor VerkeersZekereHond.
Deze opleiding is wat betreft de gehoorzaamheidsoefeningen volledig gelijk aan een deel van
de gehoorzaamheidsoefeningen van het IPO-1 programma. Daarnaast bestaat dit examen uit
een toetsing van de gehoorzaamheid en het gedrag van de hond in eenvoudige
verkeerssituaties.
Kringgroep Helmond
stelt eisen voordat kan worden deelgenomen aan de opleiding tot IPO-hond. Door de
hoofdinstructeur africhting wordt beoordeeld of de hond voldoende gehoorzaam is in
combinatie met de ervaring van de geleider.

Waarom Africhting.
In de eerste plaats kan gezegd worden, dat onze Duitse Herder een werklustige en intelligente
hond is. Mits goed bedreven, is het africhten goed voor het welzijn van de Duitse Herder en
zeer bevorderlijk voor de baas-hond relatie. Dit alleen al is een goede reden om aan africhting
te doen. Er zijn echter meer redenen, zoals de wedstrijdsport. Nationaal en internationaal
worden africhtingwedstrijden georganiseerd. Voor veel geleiders is dat een doel op zich.
Een andere reden is het belang van de fokkers. Wil een fokker zijn fokdieren laten aankeuren,
waarbij wordt beoordeeld of de hond geschikt is voor de fokkerij (Keurklasse 2a), dan wel
voor de fokkerij wordt aanbevolen (keurklasse 1a), dan dienen zij minimaal in het bezit te zijn
van een IPO-1 diploma. Het is niet voor niets dat deze eis gesteld wordt. Fokkers dienen
immers te streven naar rasverbetering en daarbij moet het karakter in belangrijke mate
aandacht krijgen.

Het Lidmaatschap.
Als u belangstelling heeft, kunt u geheel vrijblijvend 4 weken meetrainen op onze
trainingsdagen. U kan dan kennis maken met de vereniging en haar manier van werken.
Aansluitend aan deze periode ontvangt U onze introductiefolder met inschrijfformulier.
Indien U lid wil worden zal het bestuur U ná ontvangst van het inschrijfformulier
en het inschrijfgeld van € 25,- op de ballotagelijst plaatsen, deze lijst wordt op een centrale
plaats in ons clubgebouw kenbaar gemaakt en blijft daar gedurende 2 maanden hangen.
Gedurende deze 2 maanden van aspirant-lidmaatschap kunt u meetrainen als een volwaardig
lid van de kringgroep.
Tijdens deze periode kan zowel U als kringgroep Helmond besluiten uw aspirant

lidmaatschap niet om te zetten in een volwaardig lidmaatschap.
Wordt van deze mogelijkheid géén gebruik gemaakt, dan wordt u na deze periode
aangenomen als lid van de vereniging.
Vanaf dat moment is contributie verschuldigd.
Van de kringgroep zult u een bevestiging van uw lidmaatschap, een rekening voor het betalen
van uw contributie en een ledenlijst ontvangen. Wilt u tevens een kopie van de status en het
Huishoudelijk Reglement ontvangen, dan dient u bij het bestuur kenbaar te maken.
Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk of via mail voor 15 december bij de
secretaris.
Door de VDH is als voorwaarde gesteld, dat de leden van een kringgroep lid moeten zijn van
de VDH.
Mocht u nog geen lid zijn van de VDH, dan dient u dit zelf te regelen. Dit kan via het internet.
Ieder VDH-lid ontvangt het maandblad “De Duitse Herder “, waarin informatie over de VDH,
kringgroepen en evenementen wordt verstrekt.
De daarbij behorende contributie moet u zelf regelen.

Trainingstijden.
De trainingstijden bij Kringgroep Helmond e.o. zijn:
-Africhting Dinsdag en Donderdag
afd. B en C
Zondag
afd. A en C

19.00 – 22.30 uur.
09.00 - 12.00 uur.

Het Bestuur.
Het bestuur bestaat uit 3 of 5 leden ( zie internet voor samenstelling).

Het Adres.
Het kringgroep terrein varenschut is gelegen aan Veldbeemd Helmond.
Op internet kunt u VDH Kringgroep Helmond e.o. vinden op :
www.duitseherderkringgroephelmond.nl
Telefoonnummer: 06-30771258.

AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP VDH KRINGGROEP HELMOND E.O.

Naam geleider: …………………………………………………………
Roepnaam : ………………………
Adres : ………………………………………………………
Postcode: …..….………………
Woonplaats : …………………………………………………………
Tel.nr. : ……………………….
E-mail adres : ………………………………………………………………………
Naam v/d hond : ………………………………………………………………………
Reu / Teef: ……………………………………………………………………………….
Naam v/d fokker: ………………………………………………………………
Woonplaats : ……………………………
Eerder lid geweest van een VDH Kringgroep : Ja / Nee.
Indien ja, welke en in welke periode:
………………………………………………………………………………….
Bent u lid van de VDH : Ja, lidnummer VDH: ………………………………..
Indien nee: VDH lidmaatschap dient U zelf aan te vragen.
Ondergetekende verklaart bovengenoemde gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en
gaat akkoord met het plaatsen van zijn/haar naam en adres op de ballotagelijst van de VDH
Kringgroep Helmond e.o.
Nadat ondergetekende aangenomen is als lid van VDH Kringgroep Helmond e.o. zullen
bovengenoemde gegevens op de ledenlijst van de kringgroep worden geplaatst, tenzij
hiervoor schriftelijk bezwaar wordt aangetekend.
Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van hetgeen in de instructiefolder van
VDH Kringgroep Helmond e.o. wordt vermeld over het lidmaatschap van de kringgroep en
verklaart hiermee akkoord te gaan.
Bij inlevering van dit formulier is ondergetekende 25,00 Euro inschrijfgeld
verschuldigd.
Naam:………………………………………………………
Handtekening:……………………………………
Na ondertekening afgeven in de kantine aan de bar of aan een bestuurslid.

