Nieuwsbrief – maart 2014
Kort voorwoord voorzitter:
Mocht ik de vorige keer nog een winters tafereel in gedachten hebben voor de laatste
wandeling  …  nou  het  was  gewoon  lente.  Met  een  grote  groep  (oude)  bekenden  hebben  we  
de Leenderheide met plezier doorkruist.
Inmiddels hebben we de geneticagroep weer opgepakt en gaan we specifiek EPI en DM
inventariseren. We hopen daarmee voor onze vereniging duidelijke adviezen omtrent deze
afwijkingen te kunnen gaan geven.
We bereiden momenteel onze ALV voor. Gezien de inspanningen rondom de show, en de
aanvraag voor het lidmaatschap van de Raad van Beheer is als datum 3 mei aanstaande
gekozen.
Door derden (Stichting Gezonde Duitse Herder) wordt momenteel een lezing voorbereid
over dwerggroei. Wij houden u op de hoogte over dit interessante onderwerp.
Binnenkort weer een Herderleven. Gericht op onze show 13 april aanstaande. U komt toch
ook?
Peter van de Wiel

DHCN Wandelingen
zondag 23 februari 2014 – Leenderheide
De tweede wandeling in het nieuwe jaar, georganiseerd door Ellen en Peter was weer een
groot succes. Deze vond traditioneel plaats in het Leenderbos en is de langste wandeling in
het zuiden. Honden genoten van alle hindernissen op de weg en de baasjes niet minder.
Er zijn weer veel  foto’s  gemaakt,  kijk  hiervoor  in  het  wandelarchief:
http://www.dhcn.nl/archiefwandeling/Wandelarchief_2014-02-23.html

Zaterdag 15 maart 2014 Kaatsheuvelse IJsbaan
15 maart aanstaande wandelen we weer in de Loonse en Drunense duinen. De wandeling
loopt via de loslooroute van de Kaatsheuvelse IJsbaan/Roestelberg en kent naast bos, een
(zwem)ven duinen en stuifzand. Voor ieders wat wils dus. Lengte ongeveer 4 km, voor pups
is er een korte route.

Na de wandeling hebben we onze nazit bij "Camping Duinlust".
Verzamelen bij de parkeerplaats aan de Waalwijksebaan in Kaatsheuvel vanaf 13.15 uur,
vertrek: 13.30 uur (kijk op de website voor meer)
Informatie: Ellen van Vierbergen. Mail Ellen: ellenvanvierbergen@home.nl
Graag aanmelden!
Kijk verder bij onze wandelingen: http://www.dhcn.nl/wandelingen.html

Pup info!
Bij de volgende kennels zijn er pups geboren, worden er pups verwacht en hebben er
geslaagde dekkingen plaats gevonden:
‘Double Troubels’ : 5 pups geboren, er is nog een grauw reutje beschikbaar
‘Angel of Wassenaer’: 8 Pups geboren
‘Giants May Be’s  Place’: Pups verwacht
‘van de Hoogenweg’  : Pups verwacht
‘of the Heart of Lothian’  Geslaagde dekking
‘van  Energiek’ Geslaagde dekking
‘a  Fortes’ Geslaagde dekking

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

DHCN Inventarisatie
Zondag 16 februari 2014 bij  Clubhuis  ‘Dogout’  in  Heerhugowaard

In ontspannen sfeer
zijn er weer 10 herders
geïnventariseerd.
Alle honden zijn voor
dit onderdeel
fokgeschikt verklaard.

Wilt u uw hond inzetten voor het fokken dan is de inventarisatie een
van de stappen. Meer weten? Kijk op de website onder “fokken inventarisatie”.  
Voor foto’s  van  deze  dag  kijk  op  de  website:
http://www.dhcn.nl/archiefaankeuring/Aankeurenarchief_2014-02-16.html

Nieuwe fokkers
Weer verwelkomen wij een nieuwe fokker:
- Duitse Herder kennel ‘Flashing Jewel’
De actuele stand (met website en banner) is natuurlijk te vinden op onze fokkerspagina:
http://www.dhcn.nl/fokkers.html

DHCN Voorjaarsbokaal 2014
Zondag 13 april bij Dogcenter in Zaltbommel
Op zondag 13 april 2014 zijn we te
gast bij DogCenter in Zaltbommel.
Onze keurmeesters zijn:
Birgit Mengel & Roxanne Kort.
Kijk voor meer informatie bij:
http://www.dhcn.nl/show.html

Wie graag wil mee helpen kan hiervoor Heidi mailen!
Mail Heidi: bovenbei@zonnet.nl

Algemene Leden Vergadering 3 mei
De locatie en tijd zullen binnenkort kenbaar gemaakt worden. Kijk zo nodig op onze website!

Clubblad  “Herderleven”
Het 1ste de Clubblad "Herderleven" van dit jaar valt binnenkort
in uw bus.
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

