Aan alle afdelingsbesturen van de VDH.
Vriendelijk verzoek om onderstaande punten op de komende Provinciale AV te
behandelen onder het punt "stand van zaken interne en externe opleidingen" of onder
punt mededelingen.

VDH THEMA WEEKEND
“LEARNING BY DOING”

WANNEER
WAAR
VOOR
TOEGANG
PARKEREN
KAMPEREN

: Het weekend van 1 t/m 3 juli 2011
: Stadion v.v. CSV te Apeldoorn. Orderbos 5
: Alle leden van de VDH
: VDH leden gratis
: Gratis en voldoende ruimte beschikbaar
: Is op het sportpark mogelijk

Over dit weekend hebben we de leden al globaal enkele malen geïnformeerd.
Alle commissies zijn bij de realisatie van dit unieke VDH weekend betrokken.
Vrijdagmiddag gaan we van start met verschillende africhtingteams bestaande uit 1VDH
Masterclasslid, pakwerker en enkele meest ervaren africhters. De Jeugdcommissie zal in
overleg met de CBA trachten ook een team van zeer actieve jeugdige leden samen te stellen.
Ieder team krijgt een bepaalde tijd om aan de andere teams en het publiek hun beste
africhtingmethodes te laten zien. Daarnaast willen ook van ieder team te weten komen, wat
hun minste oefening(en) of onderdeel is. Van de meest opvallende punten maken we een lijst.
In begin van de avond evalueren we met de teams hun ervaringen en inventariseren wij hun
wensen. Het is verder de bedoeling om enkele ervaringspunten in te brengen bij het B + C
seminar welke voor de zaterdag en zondag gepland staat.
Zaterdag
Voor de zaterdag en zondag hebben we het Jürgen Zank (Jogi) team uitgenodigd, bestaande
uit totaal zes vooraanstaande africhters uit Duitsland, voor het seminar en workshops
africhting. De leden onder ons die al eens eerder een seminar van dit team hebben bezocht,
zijn alle zeer lovend over deze keus. Normaliter kost de deelname aan soortgelijke seminars
voor 1 dag, dan uw VDH contributie voor 1 jaar. Kortom met de gratis toegang, krijg u veel
voor uw lidmaatschap terug.
Naast het seminar en workshops zal ook de CBK op de zaterdagmiddag een bijeenkomst
houden, die bedoeld is voor o.a. de fokkers, exterieur keurmeesters, ringmeesters, en
schrijvers. Kortom een aanbeveling voor de doelgroep die bij clubmatches en FGK's
betrokken zijn. Verder is het de bedoeling om ook niet VDH maar wel
Duitse herdershonden keurmeesters samen met de chippers van de Raad van Beheer uit te
nodigen, naar aanleiding van de nieuw erkende variëteit van de langstokharige Duitse
herdershond.
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Forumavond. Naast enkele stellingen die voor de nodige discussie zorgen, is er veel ruimte
voor u als lid vragen te stellen van uiteenlopende aard aan het forum dat bestaat uit de VDH
commissies. Een mooie gelegenheid om van gedachten te wisselen.
Zondag
Op de zondag krijgt het africhtingseminar en workshop een vervolg. De zaterdag gemist, dan
kan u in ieder geval toch met het Jürgen Zank (Jogi) team kennis maken en uw kennis
verrijken. Het programma is nu nog niet bekend. Gelijktijdig met voornoemd seminar en
workshop, is het de bedoeling dat een gedeelte van de dag de actieve VDH leden in de
behendigheidssport voor een activiteit bijeenkomen.
Aan de ene kant hopen we met dit weekend door middel van de seminars en workshops het
africhtingniveau in de breedte en richting de top te verbeteren. De meer exterieur gerichte
leden zien nu elkaar eens zonder actief te zijn met een hond. Dat komt zeker de
saamhorigheid en uitwisseling van ideeën ten goede. Naast dat de jeugd zich promoot onder
de leden, maken zij kennis met het seminar en de workshops. Iets wat normaal niet snel voor
de meeste jeugdleden is weggelegd.
Een uniek VDH weekend mede door uw deelname en komst naar Apeldoorn.

De gezamenlijke VDH commissies.
8 maart 2011
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