Nieuwsbrief – november 2013
Raad van Beheer, Dutch Kennel Club
Aangezien we hard op weg zijn naar 300 leden zijn er inmiddels vergaande contacten met
de Raad van Beheer (RvB) voor toetreding tot deze overkoepelende vereniging van
hondenrassen. De Raad verlangt enige aanpassingen van het
Fokreglement en de DHCN Statuten. Zodra overeenstemming met
de RvB is bereikt worden deze aanpassingen ter goedkeuring aan
de leden voorgelegd. De uitnodiging voor een ledenvergadering
volgt dan binnenkort.
Volg de ontwikkelingen op onze website (www.dhcn.nl)!

DHCN Wandelingen
Zondag 10 november, Loonse & Drunense Duinen
Al weer voor het derde jaar in ons programma, dus zo langzamerhand een klassieker.
We lopen de loslooproute bij Giersbergen in de Loonse en Drunense Duinen van ongeveer
5 km. In dit deel zijn de duinen het hoogst “opgestoven” tot zo’n 25 meter boven NAP. Een
deel van de wandeling gaat over het stuifzand, het begin en einde is vooral bosgebied
zonder ven. Halverwege doen we een restaurant (De Rustende Jager) aan voor een
eventuele pauze. Omdat dit een drukke route is, willen we graag een maximum aantal
honden aanhouden. Per ‘stel’ mogen er 3 honden mee, komt u alleen, dan is 2 honden het
maximum. Na afloop kan er nog wat genuttigd worden bij Herberg De Drie Linden. Voor de
jeugdigen onder ons is er een speeltuin. U komt toch ook?
.
Verzamelen bij Herberg De Drie Linden, (Giersbergen 8, 5151 RG Drunen).
vanaf 13.15 uur, vertrek 13.30 uur.
Informatie: Ellen van Vierbergen. Mail Ellen: ellenvanvierbergen@home.nl
Graag aanmelden!
Kijk verder bij onze wandelingen
http://www.dhcn.nl/wandelingen.html

groepsfoto

Pup info!
Bij de volgende kennels zijn er pups geboren:
- Duitse Herder Langstokhaar Kennel “Giants May Be’s Place”
- Oudduitse Herder Kennel “of Blackfoot”

Ook worden er binnenkort pups verwacht bij:
- Oudduitse Herder Kennel “des Quatre Montagnes”
Er heeft een dekking plaats gevonden bij:
- Oudduitse Herder Kennel “van der Heigrave”
Alle fokkers weer gefeliciteerd met dit mooie nieuws!
Houd de actuele stand in de gaten via onze Pupinfo:
http://www.dhcn.nl/basisfokken/puppen.html

DHCN Inventarisatie
Zondag 3 november bij Clubhuis ‘Dogout’ in Heerhugowaard
De inventarisatie, welke op zondag 3 november gepland staat, is inmiddels vol geboekt.
Voor meer informatie: http://www.dhcn.nl/basisfokken/invaanm.html

Wilt u uw hond inzetten voor het fokken dan is de inventarisatie een van de stappen.
Meer weten? Kijk op de website onder “fokkeninventarisatie”.

Ons Clubblad “Herderleven”
Het opmaken en samenstellen van het
Clubblad "Herderleven" kost veel tijd.
Deze uitgave is hierdoor ook wat vertraagd.
We hopen dat onze volgende uitgave binnenkort bij u
in de bus kan vallen.
Heeft u nog leuke copij dan zien we deze graag tegemoet.
Mail de redactie!
Voor meer informatie: kijk bij Herderleven:
http://www.dhcn.nl/basiscommunicatie/herderleven.html

DHCN Voorjaarsbokaal 2014
Zondag 13 april bij Dogcenter in Zaltbommel
We hadden het al eerder gemeld, de DHCN showcommissie is druk met de organisatie voor
de aankomende show van 2014.

Op zondag 13 april 2014 zijn we te gast bij DogCenter in Zaltbommel. Kijk voor meer
informatie bij: http://www.dhcn.nl/show.html
En we kunnen nog wel enkele medewerkers gebruiken!
Graag opgeven bij Heidi Bogaart. Mail Heidi: bovenbei@zonnet.nl

Hulp gevraagd!
Een vereniging leiden kost veel tijd.
We proberen altijd datgene te doen waar we zelf goed
in zijn.
Daarom is er behoefte aan mensen die kunnen zorgen
voor de informatieverstrekking:
Het bijhouden van de website en het verzorgen
van onze nieuwsbrieven en Herderleven uitgaven.
Bent u zo iemand meldt u zich dan aan bij het bestuur! Wij wachten op uw mailtje.

Ook geïnteresseerd in de
erfelijkheid van onze honden, en
een beetje bekend met dit terrein?
Voor de geneticacommissie
zoeken wij nog enthousiaste
medewerkers, om mee vorm te
geven aan het fokbeleid in onze
DHCN.
Past dit profiel u? Meldt u dan aan
via uw mailtje

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

