We krijgen vaak vragen over huisdierenverzekeringen. Is een huisdierenverzekering afsluiten voor je
hond of kat zinvol? Kun je niet beter gaan sparen? Keren ze wel uit? Logische vragen die we graag
beantwoorden.
Kun je zonder zorgen een onverwachte uitgave van zo’n € 1.500,- betalen? Dan is het misschien niet
nodig om een verzekering af te sluiten. Maar dat is niet voor iedereen altijd mogelijk. Door het
afsluiten van een huisdierenverzekering weet je als eigenaar van je lieve hond of kat, dat je goed
voorbereid bent op onverwachte medische kosten. Een prettige zekerheid. Voor jou en voor jouw
huisdier.
De OHRA Huisdierenverzekering
OHRA biedt een huisdierenverzekering die je hond of kat verzekert tegen medisch noodzakelijke
kosten.
De belangrijkste voordelen van de OHRA Huisdierenzekering op een rij:
•
•
•
•
•
•
•
•

Verzekerd tegen medisch noodzakelijke kosten
Kies zelf je dierenarts
Snel je geld terug
Gespecialiseerd team
Eenvoudig online declareren in Mijn OHRA
Alle rassen en kruisingen zijn welkom
Extra zekerheid door aanvullende dekkingen
Bepaal zelf de hoogte van je premie, kies hoeveel je vergoed wilt krijgen
Op de website van OHRA vind je meer informatie. Hier kun je zelf de premie berekenen en sluit
je de verzekering ook eenvoudig online af. Klik op de banner van OHRA op deze pagina voor
meer informatie.
Extra voordeel!
Je krijgt als onze klant eenmalig € 10,- retour. Daarvoor sluit je een huisdierenverzekering af bij
OHRA. Ga daarna naar www.ohra.nl/huisdieren-actie. Vul hier je gegevens in en vermeld onze
naam in het formulier. OHRA maakt daarna eenmalig € 10,- aan je over.
Direct aanmelden

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 Fokkerij en Gezondheid 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: augustus 2020
*

27-07-20

T. v.d. Hoek

Epe, W. Dreesmanlaan 265

06-17846554

Zw/ZwBr/WoGr

*

#

03-08-20

J. Fleskens Veldhoven, Dorpstraat 10a

040-2539313

06-34951155 ZwBr

*

#

03-08-20

J.A. Wilhelmus-Soudan

Aalsmeer, IJsvogelstraat 2

0297-324442

06-36181557 ZwBr

*

04-08-20

P. Dijkstra

Maastricht, Zilvermeeuwstraat 26

06-17746809

ZwBr

*

#

20-08-20

G.J. Schreuder

Eexterveen, Zandvoorterweg 5

0598-468901

ZwBr

*

#

23-08-20

H.G.J. Eskes

Toldijk, Voortseweg 3

06-53706060

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. 2020

Bron: schatting fokwaardecijfers SV-Genetics 2020

*Fury v.d. Tempelhoeve IGP 3. (86) E.: A. Phoelich, Beuningen, dekte
*Ailin v.h. Hornmeer IP 1. (73) E.: J.A. Wilhelmus-Soudan, Aalsmeer

Gew. 03/08 2-3 pups

*Gringo v. alten Lindenstump IP 3, IGP 3, FH 1. (71) E.: T. Eggert, D-Gutersloh, dekte
*Whoopi v. Bellosca IP 3. (71) E.: T. v.d. Hoek, Epe.

Gew. 27/07 4-3 pups

*Nick v. Heralmaborg IGP 1. (82) E.: G.A. Woldenga, D-Wymeer, dekte
*Pepa v. Nord Haus IP 1. IGP 3.(78) E.: G.J. Schreuder, Eexterveen.

Gew. 20/08 3-5 pups

*Nino v. Huis van Sallandstreek IP 3, IGP 3, SpH1. (76) E.: K. Duyndam, Etten-Leur, dekte
*Devoted Dali v. Haus Gaea IP 1, IGP 2. (96) E.: P. Dijkstra, Maastricht.
Gew. 04/08 3-1 pups
*Udro v. Team Panoniansee IGP 3. (80) E.: K. Pedersen, B-Brecht dekte
*Xeni v. Haus Wendl IP 2. (70) E.: J. Fleskens, Veldhoven.
*Jaska v. Arlett IP 1. (87) E.: H.G.J. Eskes, Toldijk.

Gew.03/08 4-1 pups
Gew.23/08 8-1 pups

DEKBERICHTEN: aug. 2020

Bron: schatting fokwaardecijfers SV-Genetics 2020

*Cyrus v. Osterberger-Land IP 3. (88) E.:Hans Karl, D-Sankt Ingbert,
dekte 13-08 *Ronda-Quinty v.d. Wellehoek IP 1. (78) E.: K. v.d. Meer, Drachten.

(0512) 515975

*Falan’s Kjartan IP. 1. (102) E.: M. Lanterman, D. Werne.
dekte 07-08 *Wanape v.d. Herdersfarm IP.2 (87) E.: B.A.H. Gillissen, Eygelshoven

(06) 53782548

*Leroy v. Pendler IGP 2. (75) E.: W. Heinen, D-Neu Wiegboldsbur,
dekte 14-08 *Bailey v. Mardanshof IP 1. (89) E.: I. Steenbergen, Leek.

(06) 29309089

*Sepp v. Meerblick IGP.3. SpH.1. (100) E.: H. Wesseling, Lisse,
dekte 03-08 *Imzedrift’s Genna IP.3 (100) E.: J. Wernsen, Hoogland.

(033) 4803854

*Youles v. Aducht IGP 2. (97) E.: W. Krumnack, D-Herten,
dekte 17-08 *Tamarin’s Logoiskogo Trakta IP 1. (103) E.: E.J.M. Niessen, Swalmen

(06) 30165710

*Yuton v.d. Wolferskroon IP 1, IGP 3. E.: B. Wenting, Doesburg,
dekte 02-08 *Chess fan ‘t. Earrebarredoarp IP 3, IGP 3. (83) E.: E. Koning, Terwispel.
dekte 29-08 *Mayca Kiridesja IGP 1. (75) E.: J. Louwerens, Hallum.

(06) 57590399
(06) 30531676

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 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 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

Puppy boeken
Het is fijn om te weten wat je kunt verwachten wanneer je een pup in huis krijgt. Vooral die eerste paar dagen
en weken zijn het meest intensief. Alles is nieuw voor je. Of misschien heb je al 15 of 20 jaar honden gehad,
maar is die puppy periode erg lang geleden.
De eerste dagen en nachten
Onzekerheid is iets wat 9 van de 10 nieuwe puppy-eigenaren ervaren wanneer ze sinds kort een pup in huis
hebben. Je haalt de pup namelijk op bij de hondenfokker. Eenmaal in de auto begint de pup te piepen en je
weet niet zeker wat je moet doen. De ene zegt dat je negatief gedrag moet negeren, omdat je het anders
alleen maar stimuleert. De ander zegt weer dat je de pup juist gerust moet stellen. Je volgt je eigen gevoel
hierin en je doet wat jij denkt dat goed is. Dit is de eerste kennismaking met de onzekerheid die nieuwe
puppy-eigenaren ervaren.
Vervolgens kom je thuis en is er opeens een puppy in huis. Ontzettend leuk! Maar ook heel raar en vreemd.
Een enorme verantwoordelijkheid.
Je pup bekijkt de kamer en snuffelt rond. Hij loopt naar de bench, maar hij gaat er niet in. "Huh", denk je?!
"Er ligt een lekker kleedje, een knuffel en een lekker snoepje in de bench, maar hij gaat er niet in. Wat nu?"
“Staat de bench op de verkeerde plek? Is de bench te klein? Moet ik iets doen of juist niet?”. Dit zijn
logische vragen die je hebt wanneer je in zo een situatie terecht komt. Je volgt opnieuw je eigen gevoel en
je kiest ervoor om de bench op een andere plek te zetten.
Je bent inmiddels een uur verder en je bedenkt je dat de pup elk ogenblik mag eten. Dit heeft de fokker je
vertelt. Is het verstandig om de pup voor of na zijn eten uit te laten? Dit bespreek je met je partner en je
volgt je gevoel en kiest ervoor om de pup eerst zijn eten te geven. Vervolgens neem je hem mee naar
buiten om te plassen en poepen; de zindelijkheidstraining is begonnen.
Echter, wat je niet wist is dat een hond een vergrote kans heeft op een maagtorsie wanneer ze kort voor of
na het eten een activiteit hebben. Een maagtorsie wordt ook wel een maagkanteling genoemd en deze
aandoening kan dodelijk zijn! Daarom is altijd van belang dat de hond zeker één uur rust houdt voor en na
zijn maaltijd.
Je hebt een tijdje buiten rondgelopen met de pup en de pup doet geen plas. Je gaat weer naar binnen.
Eenmaal binnenshuis begint de pup te plassen. Je vraagt je af hoe dit komt omdat je nét daarvoor met de
pup buiten bent geweest. Dit blijft de komende dagen gebeuren en je weet niet hoe je dit kunt oplossen.
Een paar dagen later maak je rond het middaguur een goede wandeling met je pup. Je denkt dat dit kan
helpen bij het zindelijk maken van je puppy. De kans is namelijk groter dat hij dan wel buiten plast, omdat je
langer met hem buiten bent (denk je).
Echter wat je niet wist is dat een pup van 8 weken maar ongeveer tien minuten per keer mag wandelen.
Puppy's zijn namelijk in de groei. Wanneer je de gewrichten van je pup te veel belast voordat ze volgroeid
zijn, kunnen er in zijn latere leven gewrichtsproblemen ontstaan. Daarom geldt als vuistregel dat een pup
voor iedere maand dat hij oud is, vijf minuten mag wandelen of spelen. Is de pup drie maanden oud,
oftewel twaalf weken, dan mag hij vijftien minuten achtereenvolgens wandelen of spelen.

Conclusie
Wat je zojuist hebt gelezen zijn échte voorbeelden van mensen met een puppy.
Je bent nu al een stukje wijzer op medisch gebied. Je weet dat je niet vlak voor en na het eten met je hond een
activiteit moet plannen. Verder weet je dat een pup van 8 weken enkel tien minuten per keer mag wandelen om
gewrichtsproblemen te voorkomen. Maar naast dit zijn er natuurlijk nog veel meer zaken om rekening mee te
houden.
Als je PRECIES wilt weten wat je te wachten staat wanneer je je pup in huis krijgt, dan raden wij je aan om de
4 puppy boeken te lezen van www.puppygroep.nl.
Elk van de 4 boeken bevatten bruikbare tips over één specifiek onderwerp, namelijk (1)
zindelijkheidstraining, (2) benchtraining, (3) omgaan met bijtende puppy’s en (4) hoe je verlatingsangst
voorkomt en je pup alleen thuis leert zijn.
De 4 puppy boeken zijn geschreven op basis van uitgebreide enquêtes en diepte interviews met 30
hondenexperts en kynologische gedragstherapeuten. De boeken geven antwoord op de 255 meest
gestelde vragen van puppy-eigenaren. Ga naar www.puppygroep.nl om de boeken te reserveren en te
bestellen. Mocht je vragen hebben over de boeken, dan kun je het best een mail sturen naar
info@puppygroep.nl.
Op deze pagina kun je gratis 4 hoofdstukken lezen of beluisteren van de 4 puppy boeken.

