Nieuwsbrief - januari 2011
Beste Duitse Herder en ODH liefhebbers,
De DHCN is nu al een succes! Daar zijn we trots op. Nog maar nauwelijks
3 maanden actief en het aantal actieve fokkers staat al op 8! En ook het
aantal leden groeit explosief! Dit alles is boven de verwachting van het
bestuur, maar uiteraard zeer hoopgevend. Het is in deze tijd immers lastig
een vereniging te laten groeien tussen de bestaande verenigingen in.
Sommigen kijken de “kat nog even uit de boom”, en wachten op het moment dat we niet alleen in woord, maar ook in daad achter onze principes
staan.
Wij kiezen nadrukkelijk voor gezelligheid, en minder voor competitie. Voor
plezier hebben met je hond, en kennis, ervaring met elkaar delen, elkaar
helpen. Door open met elkaar om te gaan, naar elkaar te luisteren, en andere meningen te respecteren. Daarnaast fokken wij met het principe van
Breed Fokken, waarbij we de fouten die in het verleden door het fokken
op smalle basis zijn binnengeslopen, weer willen terugdringen. Verantwoordelijkheid nemen (door de fokker) staat hierbij voorop.
Het fokken is gericht op honden met een goed karakter. Bij het aankeuren
van een fokdier wordt hier dan ook veel aandacht aan besteed. Immers
wordt het succes van het ras mede bepaald door het plezier dat u als
(toekomstige) eigenaar van uw pup heeft. De vereniging heeft de eerste
aankeuringsdag achter de rug, 13 februari staat de tweede op het programma en voor maart staat de derde al op stapel. Zo breiden we de populatie sterk uit.
Gezelligheid bieden we onder meer door onze (vrijwel) maandelijkse wandelactiviteit. Georganiseerd in verschillende delen van ons land, veelal op
plaatsen waar de honden vrij mogen lopen. Het enige wat u moet doen is
u opgeven voor de wandeling. U bent altijd welkom, met of zonder hond,
in het laatste geval om letterlijk te zien hoe onze herders zijn, en met de
eigenaren over hun honden te praten. Ze doen het allemaal graag!
Onze vereniging is al een eind op weg om aansluiting te zoeken bij de
Raad van Beheer. Daarvoor moeten we echter nog wel even doorgroeien.
Steun ons daarom in ons streven, en wordt nu lid! We zijn het waard!
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 tweede wandeling in 2011 is op zondag 6 februari in het Leenderbos. Deze wandeling
wordt georganiseerd door Ellen van Vierbergen (Kennel “Des Quatre Montagnes”)
Voor meer informatie of aanmelden voor deze wandeling, klik hier
Ondanks het zeer slechte weer was de eerste wandeling in de Soesterduinen zeer gezellig
en zeker een succes. Op onze website vindt u een verslag en een leuke fotocollage van organisator Lex van Eimeren (Kennel “Het Vijfspan”)

Pupinfo
Het nieuwe jaar 2011 begint al meteen met jong leven. De puppen bij onze fokker “Het Rieten Kasteel” kunnen elk moment geboren worden. Voor februari worden er puppen verwacht
bij onze fokkers “Van Dorpzicht” en “Marindytree”.
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

DHCN Voorjaarsbokaal.
22 mei 2011 organiseert de DHCN zijn eerste grote hondenshow.
Schrijf deze datum alvast in uw agenda! Half februari zal de inschrijving voor deze show
worden geopend en vindt u het inschrijfformulier op onze website www.dhcn.nl
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 de volgende klasse:
Babyklas* (4 - 6 maanden)
Puppyklas* (6 - 9 maanden)
Jeugdklas (9 - 18 maanden)
Jonge hondenklas (15 - 24 maanden)
Openklas (v.a. 15 maanden)
Veteranenklas (v.a. 8 jaar)
Knuffelklas*
* Honden ingeschreven in de Baby- Puppy- en Knuffelklas dingen niet mee voor beste hond in show.

Voor deze dag hebben wij als keurmeesters uitgenodigd:
Mevrouw Birgit Mengel
Mevrouw Alma Groot

Aankeuringen
In het voorwoord van onze voorzitter heeft u al kunnen lezen dat wij op 13 februari opnieuw
een aankeuring gaan doen van 7 honden. De aanmeldingen voor aankeuringen gaan echter
gewoon door dus zijn we opnieuw een aankeuringsdag aan het plannen ergens in maart.
Meer hierover leest u binnenkort op onze website www.dhcn.nl of in de digitale nieuwsbrief
van februari 2011 (meer informatie over aankeuringen, klik hier) De planning van de aankeuringen op 13 februari staat op de “Nieuwspagina” van onze website www.dhcn.nl.

Raad van Beheer op Kynologisch gebied
Binnen de Raad van Beheer is alweer ruim een jaar een commissie actief onder de naam
Task-force Fokkerij en Gezondheid. Het steeds extremer fokken van de rashond is niet langer maatschappelijk verantwoord. Vanaf 1 januari 2011 is het showen met de langharige
Duitse Herder mogelijk geworden door het officieel erkennen van de Langstokhaar variëteit.
Inmiddels is na de eerste officiële show in Nederland ook wel duidelijk geworden dat er door
diverse keurmeesters nog steeds gekeken wordt naar de honden met een sterk aflopende
ruglijn, juist dat element waar wij als DHCN een tegenstander van zijn. 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. De DHCN heeft het fokbeleid volledig afgestemd op de landelijke regels van de Raad
van Beheer met een sterke nadruk op het terugdringen van een te sterk aflopende ruglijn bij
alle variëteiten van de Duitse Herder. Ook is hierin opgenomen het terugdringen van afwijkingen als HD en ED, en diverse andere erfelijke ziekten zoals bijvoorbeeld de Duitse Herder
ziekte DM (Degeneratieve Myelopathie) welke met een vrij simpele DNA test zijn te herkennen. (In onze volgende nieuwsbrief of in het clubblad zullen wij een nadere uitleg geven over
de herderziekte DM) Dit kunnen we onder andere bereiken door te fokken met een zo breed
mogelijke genenpoel. Geen smalle selectieve selectie op alleen HD of uiterlijk of zware trainingen zoals VZH of IPO, maar een selectie op basis van afstammingslijnen.
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 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

