Nieuwsbrief – mei 2014
Kort voorwoord voorzitter:
Het lijkt al weer even geleden, maar 13 april hielden wij in Zaltbommel weer onze gezellige
en fantastisch verlopen show. Met zo’n 50 honden een prima belangstelling, en wederom
heel mooie, en gezonde Herders gezien.
Er waren ook weer verschillende exposanten met uiteenlopende onderwerpen. Ik wil met
name het tonen van de hondjes met hypofysaire dwerggroei noemen. Zie verderop in deze
nieuwsbrief de aankondiging van een seminar over dit onderwerp.
Komend weekend 3 mei houden we onze algemene ledenvergadering bij het DogCenter.
Als lid bent u welkom op deze bijeenkomst, waar naast de jaarstukken onder meer wordt
besloten over zaken als aanpassing statuten en fokreglement, bijdrage voor testen op
hypofysaire dwerggroei, handhaven hoogte contributie, handhaven frequentie Herderleven,
verzoek ondersteuning vereniging (commissies) redactie.
Ook de wandeling staat weer voor de deur: 18 mei komen we samen in Chaam. Ik zal me
maar niet meer aan weersvoorspellingen wagen: het is toch altijd weer gezellig!
Tot ziens!
Peter van de Wiel
vz DHCN

Algemene Leden Vergadering 3 mei
Zaterdag 3 mei hebben we onze Algemene Ledenvergadering bij Dogcenter in Zaltbommel.
Aanvang 14 uur. Locatie: Jan Stuversdreef 4, 5315 NZ Kerkwijk
U komt toch ook?
Kijk voor de agenda op onze website!
http://www.dhcn.nl/alv2014.html

DHCN Wandelingen
Zaterdag 15 maart 2014 Kaatsheuvelse IJsbaan
15 maart hadden we een heerlijke wandeling in de Loonse en Drunense duinen.

Zondag 6 april 2014 Strand Katwijk-Noordwijk
6 april liepen we weer over het strand van Katwijk naar Noordwijk met een leuke groep

Kijk voor alle foto’s in het wandelarchief:
http://www.dhcn.nl/archiefwandeling/Wandelarchief_2014-02-23.html

Zondag 18 mei 2014 Chaam
In Chaam wandelen we op de loslooproute door de bossen waarin veel heerlijks slootjes en
een prachtig ven liggen!
Verzamelen vanaf 13.15 uur en vertrek 13.30 uur
Start en eindpunt: Cafe De Steengroeve – Chaam Industriestraat 24, 4861 PR Chaam
Informatie: Ellen van Vierbergen. Mail Ellen: ellenvanvierbergen@home.nl
Graag aanmelden met naam hond en (mobiele) telefoonnummer!
Kijk verder bij onze wandelingen: http://www.dhcn.nl/wandelingen.html

Pup info!
We hebben een zeer vruchtbare lente bij de DHCN!
Bij de volgende kennels zijn er in de afgelopen periode 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’: 7 Pups geboren
‘of the Heart of Lothian’: 11 pups geboren
‘van de Hoogenweg’ : 10 pups geboren
‘van Energiek’: 8 pups geboren
‘a Fortes’: 8 pups geboren
‘Taigaro’ : 9 pups geboren
‘van Energiek’: worden pups verwacht
‘van Ingha’s Erf” heeft een dekking plaats gevonden
‘van ’t Neerland’: heeft een dekking plaats gevonden
‘from Luna Wolfskin’ heeft een dekking plaats gevonden
‘Oet Grünnen’: heeft een dekking plaats gevonden
Houd de actuele stand in de gaten via onze Pupinfo:
http://www.dhcn.nl/basisfokken/puppen.html

Nieuwe fokkers
Weer verwelkomen wij twee nieuwe fokkers:
-

Oudduitse Herder kennel ‘Saorsa Gu Brath’
Oudduitse Herder kennel ‘Wolferine’

De actuele stand (met website en banner) is natuurlijk te vinden op onze fokkerspagina:
http://www.dhcn.nl/fokkers.html

DHCN Inventarisatie
Zondag 1 juni 2014 bij Clubhuis ‘Dogout’ in Heerhugowaard
De volgende inventarisatie staat gepland op zondagmiddag 1 juni 2014
Er zijn al enkele hondjes aangemeld. Hou de website in de gaten voor meer info
http://www.dhcn.nl/basisfokken/invaanm.html
Wilt u uw hond inzetten voor het fokken dan is de inventarisatie een van de stappen.
Meer weten? Kijk op de website onder “fokkeninventarisatie”.

DHCN Voorjaarsbokaal 2014
Zondag 13 april bij Dogcenter in Zaltbommel
Op zondag 13 april 2014 hadden we
onze 5de DHCN show.
Met ruim 50 honden was de show weer
een succes te noemen.
De keurmeesters Birgit Mengel en
Roxanne Kort hebben de honden zo
objectief mogelijk beoordeeld en uiteindelijk
is Clochard-Manoj des Quatre Montagnes
van Patricia van Vuuren de BIS geworden.
Gefeliciteerd!

Kijk voor meer informatie bij:
http://www.dhcn.nl/show.html

Seminar 15 Juni 2014: HYPOFYSAIRE DWERGGROEI
15 juni 2014 is er een Seminar, georganiseerd door de Stichting Gezonde Duitse Herder,
over Hypofysaire Dwerggroei. De toegang is gratis.
U kunt meer lezen over deze afwijking (waarvan gesteld wordt dat 15% in onze populatie
drager zou zijn) op www.gezondeduitseherder.nl

Het programma start om 10.00 uur met ontvangst, kent als sprekers Dr. Hans Kooistra en
Tanja Stoetman. Eindtijd 13.00 uur
De locatie is “De Stoethoeve” Birkstraat 131, 3768 HE, Soest.
Vooraf inschrijven is noodzakelijk, u ontvangt dan een bevestiging en een uitgebreide
routebeschrijving. Op bovengenoemde website is er de link:
“Inschrijven Seminar”, of mail naar info@gezondeduitseherder.nl

Clubblad “Herderleven”
Het 1ste Clubblad "Herderleven" van 2014 is vlak voor de
DHCN show verzonden.
Heeft u nog leuke copij voor de volgende uitgave(n) dan
zien we deze graag tegemoet.
Mail de redactie!

Voor meer informatie: kijk bij Herderleven:
http://www.dhcn.nl/basiscommunicatie/herderleven.html
ps: wij willen iedere uitgave andere kopfoto’s plaatsen op de
kaft: stuur uw leuke foto in op: redactie.dhcn@gmail.com.

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

