Info Bulletin

Nakomelingen
dag
Op zaterdag 14 maart aanstaande
organiseert de Drentsche Patrijshonden
Club Nederland (DPHCN) haar
eerste Nakomelingendag. Onder het
deskundig oog van 4 keurmeesters
zullen 16 nesten: 32 ouders en 50-80
nakomelingen in 4 ringen verschijnen.
De Drentsche Patrijshonden Club
Nederland nodigt u als eigenaar van
een nakomeling uit de geselecteerde
nesten van harte uit om deel te nemen.

Locatie
Bij een nieuwe club met ambitie hoort
een dito locatie. De Nakomelingendag
zal plaatsvinden in ‘de Basiliek’ te
Veenendaal. Op deze prachtige locatie,
in een mooie en nieuwe ambiance
met prachtige zaal is er voldoende
ruimte voor 4 showringen.
de Basiliek
Wiltonstraat 56
3905 KW Veenendaal

Nestreünie
Voor deze dag worden de eigenaren
uitgenodigd met hun hond vanaf 18
maanden. De fokker en reu-eigenaar
zullen met de ouderdieren ( indien
mogelijk) aanwezig zijn deze dag. Als
pupkoper een leuke kans om de andere
honden uit het nest van hun hond
terug te zien en niet te vergeten de
ouderdieren!
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Progressieve Retina
Atrofie (PRA)
Op de Nakomelingendag, na afloop
van de keuring van uw hond, bestaat
de mogelijkheid om een PRAonderzoek te laten uitvoeren. PRA
is een netvliesafwijking die bij veel
rassen voorkomt en tot blindheid
leidt. Het begint meestal met slecht
zien in het donker (nachtblindheid) en
leidt uiteindelijk na enkele jaren tot
volledige blindheid. De ogen van uw
hond worden bekeken door een door
de Raad van Beheer geautoriseerde
oogspecialist. De kosten voor dit
onderzoek zijn € 30,-.
Om het gehele oog goed te kunnen
bekijken worden oogdruppels
toegediend waardoor de pupillen
verwijd worden. Het is voor de arts
dan makkelijker om het oog te
onderzoeken. De druppels werken
na ongeveer 20 minuten, de pupillen
van de ogen blijven daarna circa 4
uur verwijd. Uw hond wordt in een
verduisterde ruimte bekeken. Hiervoor
is in de Basiliek een aparte ruimte
gereserveerd. De stamboom en het
registratiebewijs van uw hond dient u
mee te nemen en digitaal mee te sturen
bij inschrijving voor dit onderzoek.

Keuringen
Alle ingeschreven honden zullen per
nest door een, voor het ras erkende,
keurmeester van de Raad van Beheer
beoordeeld worden op exterieur en
gedrag. Benieuwd hoe ver uw hond
is in de ontwikkeling tot volwassen
Drent? Hoe uw reu/teef scoort ten op
zichte van de rasstandaard? Elke hond
krijgt een individuele beoordeling
en keurverslag zoals deze ook bij
hondenshows wordt uitgevoerd.
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