Indien niet goed leesbaar, klik hier voor de pdf versie.

Nieuwsbrief – juli 2011
Van de Voorzitter
Beste herderliefhebbers en andere lezers,
Als ik dit schrijf is het weer aan het regenen, en zit mijn zomervakantie er al weer op. Wat een zomer hè,
zelfs het zuiden van Frankrijk is nat. Daarom genieten wij deze zomer maar eens van de foto’s die we in
het verleden gemaakt hebben. Zo zijn er meer mensen op dat idee gekomen, en wel zoveel dat we
voortaan samen kunnen genieten van de “fotogalerij” op onze website. Met dank aan Rob die dat toch
maar weer mooi voor elkaar heeft gekregen.
Een vriend van me, een fanatiek fietser, zei dat het gemiddeld in Nederland slechts (!?) 17% van de tijd
regent, dus blijft er 83% over met droog weer. Ik zal hem de wetenschappelijke onderbouwing nog eens
vragen! Maar met een dergelijke kansberekening houdt de regen ons dus niet tegen om te gaan
wandelen. Als het aan onze honden ligt al helemaal niet. Ze genieten van alle plassen die we op de weg
tegenkomen.
Als u nog op vakantie gaat, hoop ik dat u beter weer treft, en veel geniet! En anders: Ons land kent vele
mooie wandelplekken. Wij gaan in ieder geval nog op zoek.
Peter van de Wiel – Voorzitter DHCN.

DHCN Najaarsbokaal
Datum en locatie voor de komende
najaarsbokaal zijn bekend!
Zondag 20 november bent u welkom in onze
gezellige binnenlocatie in Hoenderloo. Lees
meer op de pagina “Show” op onze website

Algemene ledenvergadering 16 oktober 2011
Het bestuur heeft in de afgelopen maanden alle stukken, die een vereniging nodig heeft om te kunnen
functioneren, samengesteld. Administratieve stukken (reglementen, statuten), maar ook inhoudelijke
stukken (rondom fokken, genetica, historie).
16 oktober houden wij onze eerste Algemene Ledenvergadering om al deze stukken te bekrachtigen. De

ALV wordt gehouden in de kantine van HSV Tiel, aanvang 13.00 uur.
We rekenen op uw komst !!

DHCN Pupinfo
Oudduitse Herder kennel - "of Heartland"
Op 2 juli is Imala (Ulani-Imala von El Dorado) bevallen van 11
zwartbruine pups.
Voor meer informatie kijk op de pagina “Pupinfo” op onze website.
Oudduitse Herder kennel - "Angel of Wassenaer"
Eind juni heeft er een geslaagde dekking plaats gevonden tussen Angel (Altea-Angel van Marjan’s Meute)
en Kansas (Aramis von der Wolfskaule).
Voor meer informatie kijk op de pagina “Pupinfo” op onze website.
Oudduitse Herder kennel - "Des Quatre Montagnes"
Half juli heeft er een geslaagde dekking plaats gevonden tussen Diva (Fiona-Diva van Stoopy) en Arko
(Nilo vom Sante’s Home)
Voor meer informatie kijk op de pagina “Pupinfo” op onze website.
Oudduitse Herder kennel - "of the Heart of Lothian"
Half juli heeft er een geslaagde dekking plaats gevonden tussen Peluda (Legend of Darkness E’Brave
Peluda) en Gentle ( Gentle in Black Giants May Be’s Place).
Voor meer informatie kijk op de pagina “Pupinfo” op onze website.

DHCN Fokkers
Regelmatig mogen wij nieuwe fokkers begroeten in onze vereniging.
Inmiddels zijn er 12 actieve fokkers aangesloten bij de DHCN.
Daarom ook hebben wij zeer regelmatig pupmeldingen.
Onlangs is opnieuw een nieuwe fokker aangesloten bij de DHCN.
Oudduitse Herder kennel - "Energiek" van Gerda Holtman
Voor meer informatie kijk op de pagina “Fokkers” op onze website.

DHCN Wandelingen.
De zomervakantie is los gebarsten. Daarom is het even
rustig in de wandelagenda.
De volgende wandeling is weer een heerlijke
strandwandeling vanuit Katwijk en wel op zondag 18
september 2011. Voor meer informatie, kijk verder op
pagina “Wandelingen” op onze website. Klik ook eens op de
pagina “Wandelarchief” voor leuke foto’s van de afgelopen
wandelingen.

Aankeuring voor Fokgeschiktheid.
Zou u wel eens een nestje puppen willen hebben van uw teef?
Heeft u een prachtige reu en wilt u die beschikbaar stellen voor een dekking?
Inmiddels zijn er al weer een aantal honden aangemeld voor een volgende aankeuring maar we hebben

nog plaats voor 3 of 4 honden. Na de vakantieperiode gaan we een datum en lokatie prikken voor deze
aankeuring. Aanmelden kan per mail bij AnneMarie van Krimpen: aankeuring@gmail.com
Voor meer informatie kijk op de pagina “Aankeuren” op onze website.

Pupregistratie
Sinds de DHCN eind 2010 is opgericht zijn er al heel wat pups geboren met een DHCN stamboom.
Inmiddels zijn we beland bij Stamboomnummer 00072!
Omdat we de Raad van Beheer zoveel mogelijk willen volgen, willen ook wij dat al deze pups worden
geregisreerd op de eigenaar.
Lees meer op de pagina “Nieuws” op onze website

Aankeuring 17 juli 2011
17 juli is de vierde DHCN aankeuring voor fokgeschiktheid gehouden. Dit
keer in het hoge noorden bij Trimsalon Sa-ba-de /ODH kennel Of Heartland
van AnneMarie van Krimpen. Voor de uitslag en een leuke fotoreportage,
kijk verder op de pagina “aankeurenarchief” op onze website.

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

