Nieuwsbrief - februari 2011
Beste Duitse Herder en ODH liefhebbers,
De DHCN voldoet aan een behoefte in ons land. Met als uitgangspunt onze moderne manier van verbeteren van het ras lopen we voor op verschillende andere rasverenigingen. Zorgen voor een gezonde niet agressieve
populatie door middel van breed fokken is onze doelstelling. U weet dat
we met natuurlijk materiaal fokken, en dat daarbij niets absoluut is: het
blijft streven naar het optimale.
Binnen onze vereniging de DHCN proberen we elkaar daarbij te helpen.
Fijn voor uw voorzitter is dat 5 maanden na oprichting (!) bovenstaande
gedeeld wordt door een grote groep leden en een tiental fokkers. We zijn
op het moment van schrijven hard op weg richting de eerste honderd leden. Met onze goede en positieve uitstraling willen we doorgroeien, om zo
snel mogelijk een toegestaan speler binnen de Raad van Beheer te worden. Zodat we ook daar onze kijk op de DHCN kunnen uitdragen.
Dezelfde Raad van Beheer zit momenteel in zwaar weer. De perspublicaties en uitzendingen over de wijze van fokken in het verleden en de gevolgen daarvan, hebben deze koepel van hondenverenigingen een negatief
imago bezorgd. Dat is helaas niet positief voor ons als hondenliefhebbers
en levert tijdens wandelingen ook weer de nodige discussie op, vooral
met mensen die toch al een hekel aan honden hebben.
Reden voor de Raad van Beheer om naast andere vaste dagen rond het
dier, zoals 4 oktober, Wereld Dierendag, de “Dag van de Hond” in te voeren.
Gekozen werd heel toevallig om 22 mei aanstaande te benoemen tot
“Dag van de Hond”. Dat is nou (echt) toevallig de dag van onze show de
DHCN voorjaarsbokaal! En omdat deze showdag vooral rondom gezelligheid zal worden opgebouwd (met het motto meedoen is belangrijker dan
winnen) willen we ook aandacht besteden die dag aan mensen die kennis
willen maken met ons en onze honden.
U bent van harte welkom!
Peter van de Wiel
Voorzitter DHCN

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 derde wandeling in 2011 is op zondag 6 maart, de strandwandeling van Katwijk naar
Noordwijk en terug. Deze wandeling wordt georganiseerd door Marja(Maj) Opdam. (Kennel
“Angel of Wassenaer”)
Voor meer informatie of aanmelden voor deze wandeling, klik hier
De tweede wandeling in het Leenderbos was een echt succes. 19 honden en 30 baasjes, het
weer werkte mee en de hapjes en drankjes na afloop waren uitstekend. Op onze website
vindt u uiteraard weer een verslag en een leuke fotocollage van organisatoren van deze dag,
Ellen van Vierbergen en Peter van de Wiel (Kennel “Des Quatre Montagnes”)

Fotowedstrijd Kind & Hond
Gekoppeld aan de DHCN Voorjaarsbokaal organiseren we een
fotowedstrijd met als thema Kind & Hond.
Heeft u één of meer leuke foto’s en wilt u meedoen aan deze
leuke wedstrijd……. Kijk snel op onze website op de pagina
“Dag van de Hond”

DHCN Voorjaarsbokaal.
22 mei 2011 organiseert de DHCN zijn eerste grote hondenshow.
Schrijf deze datum alvast in uw agenda! De inschrijving voor deze show is inmiddels geopend en u vindt het inschrijfformulier op onze website op de pagina “Show”
Wacht niet te lang met inschrijven. Het maximum aantal inschrijvingen is 80 honden. Bent u
te laat met inschrijven is deelname niet meer mogelijk. De DHCN Voorjaarsbokaal wordt gehouden bij Manege Nijenkamp in Holten.
De keuring zal deze dag worden gedaan door;
Mevrouw Birgit Mengel
Mevrouw Alma Groot
Mevrouw Carin van der Sijs
In een aparte ring zal de keuring plaats vinden van de “Knuffelklasse” en de
“Veteranenklasse”. De voorlopige dagindeling vindt u op de website ..Show\Dagindeling.

Pupinfo
Er is weer volop puppennieuws. Bij onze fokkers, “Het Rieten Kasteel”, “Van Dorpzicht” en
"Aen den Noordendijck" zijn de pupjes inmiddels geboren. Bij “Marindytree” kan dit elk moment gebeuren. Lees snel verder op de pagina “Pupinfo”
De Oudduitse Herder of Duitse Herder Langstokhaar is een populaire hond. Heeft u interesse voor een pupje? Reageer snel en neem contact op met de fokkers. Meer informatie vindt
u op de “Pupinfo” pagina van onze website www.dhcn.nl

Aankeuringen
De tweede aankeuring dit jaar, afgelopen 13 februari, heeft ons opnieuw 7 goede honden opgeleverd. Op de pagina “Archief aankeuringen” vindt u een verslag van deze dag en een leuke fotocollage. De aanmeldingen voor aankeuringen gaan echter gewoon door dus houden
we opnieuw een aankeuringsdag op zondag 3 april 2011. (meer informatie over aankeuringen, klik hier) De planning van de aankeuringen op 3 april staat op de “Nieuwspagina” van
onze website www.dhcn.nl.

Raad van Beheer op Kynologisch gebied.
Raad van Beheer is initiatiefnemer van eerste landelijke Dag van de Hond
Tot nu toe waren er veel mooie landelijke initiatieven die aandacht vroegen voor de dieren in
onze maatschappij. Voorbeelden hiervan zijn 'Dierendag' op 4 oktober en de jaarlijkse 'Week
van het Huisdier'. Vanaf 2011 heeft de hond, de beste vriend van de mens, daar zijn eigen
dag bij!
De eerste landelijke 'Dag van de Hond' op 22 mei 2011.
Tijdens deze dag kunnen alle (potentiële) hondeneigenaren op diverse plaatsen in het
land terecht voor informatie, demonstraties en activiteiten op het gebied van (ras)honden en
alle vormen van hondensport.
Thema Dag van de Hond 2011 'Kind & Hond'
Het thema van de eerste 'Dag van de Hond' is 'Kind & Hond'. Dit betekent dat er die dag speciale aandacht is voor alles dat met de relatie tussen honden en kinderen te maken heeft. Dit
is interessant en leerzaam voor alle gezinnen met kinderen die zelf honden hebben, maar
ook voor kinderen die met honden in aanraking kunnen komen bij familie, vrienden en kennissen.
Erkenning bij de Raad van Beheer
Om daadwerkelijk te kunnen meepraten binnen de Raad van Beheer dienen wij als rasvereniging erkend te worden bij de Raad van Beheer. Hiervoor is een minimaal aantal leden vereist wat wordt berekend aan de hand van het aantal inschrijvingen Duitse Herders per jaar.
10% van het gemiddelde aantal inschrijvingen over de afgelopen drie jaren is de basis die
hiervoor wordt aangehouden. Er worden jaarlijks ruim boven de 2000 herders ingeschreven
dus 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
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

