Huisdierverzekering? Zeker het overwegen waard!
Wij krijgen in de praktijk vaak vragen over huisdierverzekeringen. Is dat verstandig? Kunt u zonder probleem een onverwachte uitgave van zeg €
950, - betalen dan is het misschien niet zo nodig om een verzekering af te sluiten. Maar laten we eerlijk zijn, dat is niet voor iedereen te allen tijde
mogelijk. Door het afsluiten van een huisdierenverzekering weet u als eigenaar dat u zich geen zorgen hoeft te maken over onverwachte medische
kosten. Bovendien kunt u uw huisdier verzekeren van de beste veterinaire zorg. Een prettige zekerheid. Voor u en voor uw huisdier.
De Reaal Dier & Zorg Verzekering
Reaal Dier & Zorg is de grootste verzekeraar in Nederland. Reaal Dier & Zorg heeft een zeer ruime ervaring (sinds 1998 actief) en is onderdeel van
Vivat Verzekeringen.
De belangrijkste voordelen van de Reaal Dier & Zorg Verzekering op een rijtje
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aandoeningen aan Heupen & Ellebogen (diagnostiek, chirurgie etc.) onderdeel van de basisdekking.
Castratie / sterilisatie onderdeel van de basisdekking.
Eenvoudige pakketkeuze, een zeer complete basisdekking.
Geen wachttermijn bij jonge dieren.
Reaal Dier & Zorg keert direct uit aan de praktijk bij bedragen vanaf €500, Via de Express Service wordt uw declaratie bij een bedrag vanaf €250, - binnen 5 werkdagen uitbetaald, u hoeft niet lang te
wachten op uw geld.
Hoogste maximale vergoeding, € 5.000 per 12 maanden.
Vrije dierenartskeuze.
Vergoeding van Preventief zoals bijv. de enting.

Klik eens op de banner op onze website
Voorbereid zijn op onverwachte medische kosten is een logisch onderdeel van Verantwoord Huisdierbezit. Echter, een ongeluk of een
ziekte…..het komt altijd onverwachts. Door het afsluiten van een ziektekostenverzekering voor uw hond of kat kunt u een hoop (financieel)
leed besparen. Op de site van Reaal Dier & Zorg kunt u zelf uw premie berekenen en als u dat wil het ook direct in orde maken. Klik op de
banner van Reaal Dier & Zorg op onze website voor meer informatie. Voor inhoudelijke vragen over de verzekering kunt u het beste direct
contact opnemen met Reaal Dier & Zorg op 072 5 180 280. Zij helpen u graag.
Extra voordeel!
Als klant bieden wij u een voordeel van € 10, - aan als u de verzekering afsluit via de banner hieronder.

LET OP KORTING TELT ALLEEN VIA BANNER OP ONZE SITE OF ONDERSTAAND

VERENIGING VAN FOKKERS EN LIEFHEBBERS VAN DUITSE HERDERSHONDEN
Volgens opgave van de FOKKER stammen de pups uit onderstaande nesten uit zogenaamde KEURFOK.
Dit houdt in dat de beide ouderdieren gekeurd zijn op fokgeschiktheid, over goede heupen en een
africhtingkenteken beschikken.
De Commissie Bijstand Kynologie van de V.D.H. adviseert dan ook alleen pups uit KEURFOK te kopen.
Bij deze pups kan door de FOKKER ook het waardevolle "CERTIFICAAT VAN FOKNIVEAU" worden
verstrekt.

UITGAVE VAN DEZE LIJST: aug. 2019
*

#

13-08-19

J. Fleskens

Veldhoven, Dorpstraat 10a

040-2539313 ZwBr 06-34951155

*

#

18-08-19

G. Joosten

Lekkum, Mearsterpaed 1

06-13542054 ZwBr

Vergelijk de datum van de aan te schaffen pup met de geboortedatum op deze lijst.
*): deze fokkers vragen voor dit nest zeker het "CERTIFICAAT VAN FOKNIVEAU" aan. z.o.z.
#): deze fokkers leveren bij de pups een koopcontract van de V.D.H. Alleen geldig "originele koopovereenkomst met blauwe
stempel"
Kleur pups:
ZwBr = zwart/bruin; Zw = zwart; WoGr = wolfgrauw;
= niet opgegeven door de fokker.
Meerdere kleuren in een nest mogelijk.
Mocht U niet slagen op deze lijst, iedere 1ste van de maand komt een nieuwe lijst uit,
deze lijst kunt U downloaden via Internet: http://www.duitseherder.nl

GEBOORTEBERICHTEN: aug. 2019

Bron: schatting fokwaardecijfers SV-Genetics 2019

*Ben v. Anrachtal IP 2. (77) E.: W. Krumnack, D-Bochum, dekte
*Charly v.d Friedrichskluft IP 2. (87) E.: J. Fleskens, Veldhoven.

Gew. 13/08 1-2 pups

*Zirko v. Liedehof IP 3. (79) A. Vrijbloed, Halfweg, dekte
*Nouschka v. Liedehof IP 1. (76) E.: G. Joosten, Lekkum.

Gew. 18/08 4-1 pups

DEKBERICHTEN: aug. 2019

Bron: schatting fokwaardecijfers SV-Genetics 2019

*Buster v. Rhöner Hof IP 3. (78) E.: M. Dieth & J. Jung, D-Fulda,
dekte 02-08 *Imzedrift’s Genna IP 3. E.: J. Wernsen, Hoogland.

(033) 4803854

*Django v. Team Panoriansee IGP 2. (89) E.: Mevr. Kallas, BE-Brecht,
dekte 01-08 *Witney v. Haus Hagendoorn IP 1. (81) E.: T. v. Nieuwpoort, Ottoland.

(06) 33082775

Verenigings Fok Reglement !
De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied, de overkoepelende organisatie voor de rasverenigingen in
Nederland, heeft de VDH, de Vereniging van Fokkers en Liefhebbers van Duitse Herdershonden, laten
weten dat het ingediende Verenigings Fok Reglement (VFR) is goedgekeurd. Hiermede is een belangrijke
stap voorwaarts gezet in de fokkerij van nog steeds één van de meest populaire hondenrassen in
Nederland.
Het VFR kan door elke rasvereniging ingediend worden en daarbij wordt gebruik gemaakt van een format
welke door de Raad is opgesteld en waarbij basisvoorwaarden worden gesteld aan gezondheid en welzijn
van de fokkerij van rashonden. Elke vereniging kan daaraan toevoegen voorwaarden die zij stelt bij de
fokkerij binnen het specifieke ras. Dit is meestal een verzwaring van de eisen om tot de fokkerij toegelaten
te worden. Zo zijn er verplichte screeningsonderzoeken voor genetische aandoeningen maar de VDH
stelt ook eisen aan de totale fokgeschiktheid van haar fokdieren. Zo hanteert zij als verplichting voor
de fokkerij op het hoogste niveau de Fokgeschiktheidskeuring. Alleen al om daaraan deel te mogen
nemen moeten de honden voldoen aan een bewijs van met goed gevolg onderzocht te zijn op heup- en
elleboogdysplasie, moeten zij met succes een examen Uithoudingvermogen afgelegd hebben (20 km)
naast de fiets lopen), moeten ze het diploma Verkeerszekere Hond behaald hebben alsmede het
africhtingscertificaat IPO-1 of hoger. Tevens is vereist een minimale kwalificatie Goed, behaald op een
clubmatch, georganiseerd door de VDH met als keurmeester een door de rasvereniging erkende
rasspecialist. Een behoorlijk zwaar eisenpakket en dan moet de hond ook nog voldoen aan alle eisen
gesteld op de Fokgeschiktheidskeuring. Zoals bij alle evenementen van deze rasvereniging moet
daarbij steeds het karakter boven elke twijfel verheven zijn: bij twijfel of geheel niet voldoen aan de
karakterproef, volgt afkeur.
Zo zijn Duitse Herdershonden met een toegekende Keurklasse gekwalificeerd als hoogstaand
fokmateriaal. Natuurlijk zijn het levende wezens met een complex en variabel genenpakket in zich,
waardoor de wijze van vererving nooit met zekerheid te voorspellen is. Dat fokken met aldus
aangekeurde dieren tot verbetering kan leiden wordt bewezen door o.a. de progressie die geboekt is in
de bestrijding van de alom bekende skeletafwijking Heupdysplasie.
Het behalen van een Keurklasse is toegevoegd aan het format VFR en aldus is het recentelijk
goedgekeurde VFR een uniek document voor elk fokdier wat hier aan voldoet. De keurklassekwalificatie bestaat al decennia voor de Duitse Herdershond en is er hoogstwaarschijnlijk
verantwoordelijk voor dat de Duitse Herdershond niet alleen zo’n hoog niveau op gebruiksgeschiktheid
en gezondheid heeft behaald maar ook dat dit ras daardoor steeds zo populair is gebleven.
Maar ook is er zoals elk jaar de Kampioenschapsclubmatch voor de meer professionele exposanten en
topfokkers. Ook daar verwacht men deelnemers uit vele landen.
Vanzelfsprekend krijgen ook de sportieve kanten van de Duitse Herdershond alle aandacht. Het razend
populaire Agility, een sportief samenspel tussen baas en hond zal volop in de belangstelling staan.
Maar ook nu al is de VDH erg actief met het enthousiast maken van de Jeugd om actief bezig te zijn
met een Duitse Herdershond, en worden nieuwe activiteiten met een Duitse Herdershond alle kansen
gegeven.
Voor wie zich wil verdiepen in alles wat dit prachtige ras te bieden heeft: er wordt voor alle leden
maandelijks een schitterend magazine uitgegeven, er is een website: www.vdh.nl en de VDH is ook op
Facebook te vinden.
Kortom, deze rasvereniging bruist als bijna 100-jarige als nooit tevoren en de goedkeuring van het VFR
is een mooie pluim op de hoed en een goede stimulans voor alle liefhebbers van het ras. Tevens een
geweldig compliment voor alle moeite die de fokkers van de Duitse Herdershond zich getroosten om
een goed product te leveren.
Het Hoofdbestuur van de VDH.

Eind mei 2017 is een uniek boek over de historie van onze grootste
rasvereniging van Nederland, de VDH (Vereniging van Fokkers
en Liefhebbers van Duitse Herdershonden), getiteld Eeuw(ig) VDH
verschenen. In dit boek is een schat aan informatie te vinden over het wel
en wee van het ontstaan, bloei en groei van de VDH.
De uitgave is voorzien van interessante documenten en veel
schitterende kleurenfoto's. Het geïllustreerde boek krijgt een harde kaft
en telt tegen de 150 pagina's Dit boek hoort eigenlijk bij iedere Duitse
Herdersliefhebber in de boekenkast thuis. Is ook voor u als nieuw lid
een interessant naslagwerk.
Bestellen kan per mail of rechtstreeks;
https://duitseherder.nl/organisatie/public-relations/eeuwig-vdh

