Nieuwsbrief - maart 2011
Beste Duitse Herder en ODH liefhebbers,
Vandaag begint het echt op lente te lijken. Ook al eens lekker lang met de
hond(en) gelopen? Het is nu echt genieten nu de natuur weer ontwaakt.
Het groen komt weer tevoorschijn, de fruitbomen beginnen te bloeien, de
reebokken houden hun kudde bijeen. We gaan een mooi seizoen
tegemoet!
22 mei is niet zo ver meer weg. U had die datum toch nog wel onthouden,
of opgenomen in uw agenda? Het bestuur en de werkgroep show is
intussen druk bezig met de voorbereiding van onze eerste DHCN show:
de DHCN voorjaarsbokaal! Dat gaat zeker een succes worden. Elders in
de nieuwsbrief kunt u meer erover lezen.
22 mei is door de Raad van Beheer uitgeroepen als “Dag voor de Hond”.
Ook wij willen op die dag iedereen kennis laten maken met onze honden,
het plezier dat we met ze hebben, en de wijze waarop de DHCN U wilt
helpen bij het houden en fokken van Herders.
Naast onze honden heeft uw voorzitter nog een hobby: fotograferen.
Tijdens wandelingen merk ik wel dat ik zeker niet de enige ben met een
fototoestel. Reden voor de DHCN om eens een fotowedstrijd uit te
schrijven! Het thema is “Kind en Hond”. Stuur rustig uw leukste foto’s in
(via onze website, pagina Dag van de Hond) en kom kijken naar de
galerij op onze Show. De winnaar krijgt de ingezonden foto op canvas
aangeboden!
Intussen worden er ook diverse nestjes geboren, of zijn “onderweg”. Als u
interesse in een pup heeft volg dan vooral de sites van de fokkers
(te vinden op de onze DHCN site pupinfo), en leg desgewenst contact.
Veel succes.
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 vierde wandeling in 2011 is op zaterdag 16 april, de Roestelbergroute in de Loonse en
Drunense Duinen. Deze wandeling wordt georganiseerd door Ellen van Vierbergen. (Kennel
“Des Quatre Montagnes”)
Voor meer informatie of aanmelden voor deze wandeling, klik hier
De derde wandeling, de strandwandeling Katwijk<>Noordwijk was een overdonderend
succes. 40 honden en 80 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 en deelnemers van deze dag. Maj, bedankt voor de geweldige
dag.

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
Mijnheer Maikel Koot
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. 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

Heeft uw hond last van artrose?
Onderzoek naar de werkzaamheid van polydextrose op artrose bij honden.
Artrose, ook wel osteoartrose of osteoartritis genoemd, is een veel voorkomende aandoening
bij honden. Bij artrose verdwijnt het kraakbeen in de gewrichten en ontstaan er ontstekingen.
Veel voorkomende symptomen zijn chronische pijn, kreupelheid en immobiliteit.

Heeft uw hond last van een huidaandoening?
Onderzoek naar de werkzaamheid van bètaglucanen op huidaandoeningen (atopie) bij
honden.
Atopie is een erfelijke huidaandoening, dat op vlooienallergieën na de meest voorkomende
huidallergie bij honden is. De overgevoeligheid wordt veroorzaakt door allergenen zoals
huisstofmijt, schilfers van mensenhuid of pollen. Deze allergenen worden ingeademd of
komen op de huid van de hond terecht. Dit veroorzaakt een reactie van het immuunsysteem,
dat gepaard gaat met jeuk en ontstekingen aan de huid.
Vobra Special Petfoods BV (hoofdsponsor DHCN en producent van o.a. Casa Fera)
produceert al meer dan 35 jaar honden- en kattenvoeders. Vobra is steeds bezig met het
ontwikkelen van kwalitatief hoogwaardige diervoeders. Voor deze ontwikkelingen zijn
onderzoeken nodig en voor dit onderzoek hebben we uw hulp nodig.
In samenwerking met Hogeschool Van Hall Larenstein onderzoekt Vobra of het toevoegen
van werkzame stoffen aan een volledig voeder de symptomen bij honden kan verminderen.
Voor meer informatie of deelnemen aan het onderzoek voor artrose, klik hier !
Voor meer informatie of deelnemen aan het onderzoek voor atopi, klik hier !
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

