Nieuwsbrief – juni 2014
Kort voorwoord voorzitter:
Is het nou hondeweer of hondenweer? Anyway, het was nat nat natter de laatste week.
Gelukkig gaan we echt naar de zomer toe. Laten we dus gaan genieten.
Afgelopen maand is het weer druk geweest bij de DHCN: we hebben onze show met veel
plezier en gezelligheid gehouden, we hebben ons 300e (!) lid ingeschreven, we hebben
weer stappen gezet op het gebied van de genetica, onze ALV gehouden, gewandeld in
Chaam, en  tenslotte…  onze  aanvraag  voor  het  lidmaatschap  van  de  Raad  van  Beheer  
ingediend.
Intussen gaan we gewoon door: bezoeken van de vele nestjes die er geboren zijn, het
voorbereiden van Herderleven, en opnieuw wandelen: deze maand in de Kozakkenput
(elders in deze nieuwsbrief de exacte gegevens hierover).
Maar vooral wil ik zeggen: geniet! Weer of geen weer, een mooie zomer toegewenst!
Peter van de Wiel
vz DHCN

Algemene Leden Vergadering 3 mei
Zaterdag 3 mei hadden we onze Algemene Ledenvergadering bij Dogcenter in Zaltbommel.
Alle punten op de agenda zijn akkoord bevonden. Hierop volgend is de aanvraag voor
lidmaatschap van de Raad van Beheer ingediend.

Kijk voor meer op onze website!
http://www.dhcn.nl/alv2014.html

DHCN Wandelingen
Zondag 18 mei 2014 Chaam
Hadden we een heuse survival tocht in Chaam,
de honden genoten van alle diepe waterplassen
en hun baasjes hebben met heel veel plezier
gebaggerd.
Kijk  voor  alle  foto’s  in  het  wandelarchief:
http://www.dhcn.nl/archiefwandeling/Wandelarchief_2014-02-23.html

Zondag 22 juni 2014 Kozakkenput
Honden mogen 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.
Verzamelen vanaf 13.15 uur bij
Kampdwarsweg 7 , 3707 JZ Zeist.
Vertrek 13.30 uur
Informatie: Patricia van Vuuren Email: ppmvanvuuren@ziggo.nl
Graag aanmelden met naam hond en (mobiele) telefoonnummer!
Kijk verder bij onze wandelingen: http://www.dhcn.nl/wandelingen.html

Nieuwe fokker
Weer verwelkomen wij een nieuwe fokker:
-

Oudduitse Herder kennel ‘of the Golden Basket’

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

Pup info!
We hadden het al eerder gemeld,
Er  is  een  ‘puppy-boom’  bij  de  DHCN!
Bij de volgende kennels zijn er in de afgelopen
periode pups geboren en worden er pups verwacht:
‘van  Energiek’: zijn er pups geboren
‘van  Ingha’s  Erf”  worden pups verwacht
‘van  ’t  Neerland’: worden pups verwacht
‘from  Luna  Wolfskin’ worden pups verwacht
‘Oet  Grünnen’: worden pups verwacht
‘of  Hurricane  Jazz’ worden pups verwacht
‘Angel of Wassenaer’: worden pups verwacht
‘of Farmerhouse Rûfan’  worden pups verwacht
Houd de actuele stand in de gaten via onze Pupinfo:
http://www.dhcn.nl/basisfokken/puppen.html

DHCN Inventarisatie
Zondag 1 juni 2014 bij  Clubhuis  ‘Dogout’ in Heerhugowaard
Op zondag 1 juni hadden we weer een inventarisatie in clubhuis Dogout.
In ontspannen sfeer zijn er 6 herders geïnventariseerd en allen zijn akkoord
bevonden voor fokgeschiktheid. Gefeliciteerd allemaal!

Kijk op de website voor meer:
http://www.dhcn.nl/basisfokken/invaanm.html
De volgende Inventarisatie zal in oktober/november gepland gaan worden, heeft u
interesse, neem dan contact op met het secretariaat van de DHCN.
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”.  

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 2de Clubblad "Herderleven" is in voorbereiding
en zal binnenkort verzonden worden.
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.
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

