Nieuwsbrief – december 2013
Raad van Beheer, Dutch Kennel Club
Zoals al eerder vermeld hebben we vergaande contacten met de Raad van Beheer (RvB)
voor toetreding tot deze overkoepelende vereniging van hondenrassen. De Raad verlangt
enige aanpassingen van het Fokreglement, daarom zijn al onze
fokkers en dekreu eigenaren hierover reeds geïnformeerd. Zodra er
overeenstemming is bereikt worden deze aanpassingen ter
goedkeuring aan alle leden voorgelegd. De uitnodiging voor een
ledenvergadering volgt dan ook binnenkort.
Volg alle ontwikkelingen op onze website (www.dhcn.nl)!

DHCN Wandelingen
zondag 8 december - Kozakkenput
De Kozakkenput is een nieuwe route in ons wandelprogramma.
Honden mogen hier los, mits onder appel. Er is geen zwemmogelijkheid. Het gebied is niet
omheind, maar groot genoeg om veilig de hond los te laten en uren te wandelen.
Na de wandeling kunnen we gezellig (op eigen kosten) nog wat bijkletsen onder het genot
van een hapje en of een drankje bij restaurant ’t Hoogt: Van Weerden Poelmanweg 220,
3768 MN Soest 0346 351509. Dit is een kleine 10 min rijden. Geef je op en loop gezellig
mee
Verzamelen bij Kampdwarsweg 7 , 3707 JZ Zeist
vanaf 13.15 uur, vertrek: 13.30 uur
Informatie: Frans en Patricia van Vuuren: ppmvanvuuren@ziggo.nl
Graag aanmelden!
Kijk verder bij onze wandelingen
http://www.dhcn.nl/wandelingen.html

Pup info!
Bij de volgende kennel zijn er pups geboren:
Oudduitse Herder Kennel “des Quatre Montagnes”

Houd de actuele stand in de gaten via onze Pupinfo:
http://www.dhcn.nl/basisfokken/puppen.html

DHCN Inventarisatie
Zondag 3 november bij Clubhuis ‘Dogout’ in Heerhugowaard
Op zondag 3 november hadden we alweer de 3de inventarisatie van dit jaar. Deze keer in
Heerhugowaard, welke locatie als zeer prettig werd ervaren. Alle 8 aanwezige herders zijn
goedgekeurd voor de fok. Gefeliciteerd allemaal!

Wilt u uw hond inzetten voor het fokken dan is de inventarisatie een van de stappen.
Meer weten? Kijk op de website onder “fokkeninventarisatie”.
De volgende inventarisatie staat alweer gepland op zondag 23 februari 2014. Er staan
inmiddels enkele herders in de rij. Houd de website in de gaten voor meer!

Nieuwe fokkers
Met de afronding van de inventarisatie verwelkomen we opnieuw 2 nieuwe fokkers:
-

Oudduitse Herder kennel “Oet Grunnen”
Oudduitse Herder kennel “van de Hoogenweg”

Ook zijn er weer een aantal nieuwe dekreuen beschikbaar: kijk maar op
http://www.dhcn.nl/basisfokken/dekreuen.html
De actuele stand (met website en banner) is natuurlijk te vinden op onze fokkerspagina:
http://www.dhcn.nl/fokkers.html

Clubblad “Herderleven”
Het 2de Clubblad "Herderleven" is inmiddels verzonden.
Heeft u deze niet ontvangen neem dan contact op met de
redactie. We hopen dat we u rond kerst/nieuwjaar nog met het
ons 3de Clubblad kunnen verblijden.
Heeft u nog leuke copij dan zien we deze graag tegemoet.
Mail de redactie!
Voor meer informatie: kijk bij Herderleven:
http://www.dhcn.nl/basiscommunicatie/herderleven.html

Hulp gevraagd!
We blijven het vragen:
Helpende handjes zoals redactiewerk of mee denken met het DHCN Fokbeleid?
Heeft u tijd over en lijkt u dit wel wat ?
Meldt u zich dan aan bij het bestuur! Wij wachten op uw mailtje.
U ontvangt deze nieuwsbrief als lid van de DHCN, of als bekende van een van onze leden of fokkers. Heeft u vragen en of
opmerkingen, stuurt u dan even een mailtje naar; redactie.dhcn@gmail.com

