Nieuwsbrief - december 2010
Beste leden en andere belangstellenden.
Welkom bij uw nieuwe vereniging de DHCN, een afkorting die
staat voor Duitse Herder Club Nederland.
2010 is een bijzonder jaar geworden: het is het jaar waarin de DHCN ontstond. Daar zijn we trots op. De DHCN is niet zo maar weer een club erbij, maar is ontstaan rondom een visie! Een visie die u veel plezier in de
hobby gaat brengen. Ik wil u dat uitleggen.
Lang is in de rashondenwereld gefokt met alleen de mooiste dieren, met
als gevolg dat er veel erfelijke afwijkingen in de populaties zijn geslopen.
Erfelijke afwijkingen die bij sommige rassen zelfs de doodsteek zullen
worden. Wij hebben ervoor gekozen het fokken te gaan begeleiden volgens het principe van “breed fokken”. Om dit gevaar af te wenden, en terug te gaan naar een natuurlijke gezonde populatie. (Meer informatie over
breed fokken, klik hier)
Wij willen af van de bemoeizucht naar fokkers vanuit de vereniging: adviseren en begeleiden zijn de kernwoorden. Natuurlijk blijven er controlemomenten, maar de fokker blijft zelf verantwoordelijk voor zijn of haar
handelen. En wilt u voor het eerst gaan fokken? Dan zullen wij u zo goed
mogelijk helpen.
We willen open naar elkaar toe zijn, en zonder achterdocht, maar juist
met vertrouwen elkaar benaderen. Niet macht, maar elkaar waarderen én
gezelligheid samen.
We zijn er voor de Oudduitse Herder en de Duitse Herder Langstokhaar
maar ook de stokhaar Duitse Herder is welkom. De nadruk ligt daarbij
meer op de gezinshond dan op de werkhond.
En we zijn er voor onze leden: gezelligheid, in de vorm van shows, wandelingen, en andere samenkomsten. De nadruk ligt op het meedoen, niet
op het winnen.
Ik hoop dat u mee gaat doen!
Uw voorzitter
Peter van de Wiel

Aankeuringen
De weergoden waren ons niet gunstig gestemd. De geplande aankeuring van afgelopen zaterdag 18 december kon helaas geen doorgang vinden door de slechte weersvoorspellingen.
Onder voorbehoud van opnieuw de weersomstandigheden zijn de aankeuringen verplaatst
naar dinsdag 28 of woensdag 29 december 2010. (meer informatie over aankeuringen, klik
hier) De planning van deze dag wordt bekend gemaakt op de “Nieuwspagina” van onze
website www.dhcn.nl.
Fokcommissie

Pupinfo
Het nieuwe jaar 2011 begint al meteen met jong leven. In januari en maart 2011 worden er
weer puppen verwacht bij onze fokkers “Het Rieten Kasteel” en “Angel of Wassenaer”, beide
Oudduitse Herder kennels.
De Oudduitse Herder is een populaire hond. Heeft u interesse voor een pupje? Reageer snel
en neem contact op met de fokkers. Meer informatie vind u op de “Pupinfo” pagina van onze
website www.dhcn.nl

Wandelen met de DHCN
De wandelkalender voor 2011 is compleet. Vrijwel elke maand is er ergens in Nederland een
wandeling georganiseerd voor onze (Oud)Duitse Herders en natuurlijk hun baasjes.
De eerste wandeling in 2011 is op zaterdag 8 januari 2011 in het mooie gebied van de Soesterduinen. Deze wandeling wordt georganiseerd door Lex van Eimeren (Kennel „t Vijfspan)
Voor meer informatie of aanmelden voor deze wandeling, klik hier

Raad van Beheer op Kynologisch gebied
De komende jaren staat er heel wat te gebeuren in het land van de Kynologie. Zoals onze
voorzitter dhr. Peter van de Wiel al in zijn voorwoord heeft geschreven, is het steeds extremer fokken van de rashond niet langer maatschappelijk verantwoord. Ook het ministerie van
Landbouw, Natuur en Visserij heeft zich de misstanden in de fokkerij aangetrokken en heeft
de Raad van Beheer de taak opgedragen een gedegen fokbeleid samen te stellen waarmee
de kwaliteit van de rashonden weer hersteld en voor langere termijn gewaarborgd kan worden. Een hele zware taak die mede op de schouders van de rasverenigingen wordt gelegd.
Juist dat element is waar de DHCN, als nieuwe rasvereniging, nadrukkelijk de aandacht op
gaat vestigen. Terugdringen van afwijkingen als HD en ED, en diverse andere erfelijke ziekten zoals bijvoorbeeld de Duitse Herder ziekte MD welke met een vrij simpele DNA test zijn
te herkennen. Dit kunnen we bereiken door te fokken met een zo breed mogelijke genenpoel.
Geen smalle selectieve selectie op alleen HD of uiterlijk, maar een selectie op basis van afstammingslijnen. Een ander belangrijk punt hierin is het terugdringen van de sterk overdreven hoekingen, de schuine aflopende rug.
Op dit moment hebben wij contacten binnen de Raad van Beheer via een regionale Kynologenclub. Om daadwerkelijk te kunnen meepraten binnen de Task-Force Fokkerij en Gezondheid dienen wij als rasvereniging erkend te worden bij de Raad van Beheer. Hiervoor is een
minimaal aantal leden vereist. De aanmeldingen van nieuwe leden gaat gestaag door maar
om een aanvraag voor erkenning in te dienen zullen we nog flink moeten doorgroeien.
Hiervoor hebben wij uw steun nodig !
Heeft u belangstelling, wilt u ons steunen in het belang van de (Oud)Duitse Herder, meldt u
aan en wordt lid. Meer weten, kijk ook op onze website www.dhcn.nl

DHCN Voorjaarstrofee.
22 mei 2011 organiseert de DHCN zijn eerste grote hondenshow.
Om niet verrast te worden door de weergoden hebben wij Manege Nijenkamp in Holten bereid gevonden om ons een dag te gast te hebben in de grote overdekte binnenbak.
De keuring zal deze dag worden opgesplitst in twee afzonderlijke klasse:
Duitse Herder Langhaar (met NHSB Stamboom)
Oudduitse Herder (met afstammingsbewijs)
Uiteraard wordt er aan het einde van de dag een Best in Show gekozen uit de beide klasse
Voor deze dag hebben wij als keurmeesters uitgenodigd:
Mevrouw Birgit Mengel
Mevrouw Alma Groot
Binnenkort vindt u alle informatie en het inschrijfformulier op onze website www.dhcn.nl

DHCN wenst u fijne feestdagen
en een fantastisch 2011

U ontvangt deze brief als lid van de DHCN, of als bekende van een van onze leden of fokkers
Heeft u vragen en of opmerkingen, wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen.
Stuurt u dan even een mailtje naar; redactie.dhcn@gmail.com

