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Gezocht:
Bestuursleden en Commissieleden.
Vindt u de Beauceron ook zo een leuk ras en heeft u tijd en interesse om het bestuur van onze rasvereniging te ondersteunen?
Wij zijn nog op zoek naar enthousiaste mensen die plaats willen nemen in diverse commissies. Er zijn
verschillende functies vacant. Sommige vragen weinig tijd andere weer iets meer.
Heeft u interesse neem dan gerust contact op met het secretariaat secretariaatbvn@gmail.com

Van de bestuurstafel
Het is alweer maart 2015 als u dit clubblad op de deurmat vindt...
Na een toch wel heftig laatste kwartaal van 2014 voor de Beauceron Vereniging Nederland is er eindelijk
een tijd aangebroken waarin we in een wat rustiger vaarwater zijn gekomen. De doelstelling(en) van de
BVN zijn opnieuw onder de loep genomen en met een aantal nieuwe bestuurs- en commissieleden, met
kennis en ervaring op vele fronten, zien we de toekomst rooskleurig tegemoet!
De webruimte van onze rasvereniging is weer gevuld. De website van de BVN heeft een ware metamorfose ondergaan! Deze heeft een sprankelend en fris uiterlijk gekregen. Heel vernieuwend! Uiteraard is hij
inhoudelijk nog lang niet af maar daar wordt door een aantal bestuursleden flink aan gewerkt.
Ook hebben zich de afgelopen periode een aantal voor de BVN nieuwe , maar in de beauceron-wereld
niet onbekende fokkers en dekreu-eigenaren aangemeld. Fijn! Van harte welkom ! Hun visies en ervaringen zullen de BVN zeker ten goede komen!
Waar fokkers zijn, zijn pupjes! We heten de pupkopers van fokker Jan van Hout, Esther Boumans en Larissa de Vries van harte welkom bij de Beauceron Vereniging Nederland! Fokkers aangesloten bij de BVN
hebben onderling afgesproken dat elke pupkoper van de fokker een éénjarig lidmaatschap cadeau krijgt.
Zodoende willen we nieuwe beauceroneigenaren zoveel mogelijk ondersteuning, voorlichting en begeleiding geven in het opvoeden van hun beauceron. De mogelijkheid bestaat ook door het organiseren van
workshops, wandelingen en andere evenementen om bij elkaar te komen en ervaringen te delen. Altijd
leuk om ook de nestgenoten van je eigen pup te ontmoeten en te volgen! De geplande BVN Familiedag is
dit jaar op zondag 13 september zal dan ook een echt familiair tintje krijgen: gezinnen en nesten worden
die dag verwacht en de dag zal in een gemoedelijke sfeer verlopen! Noteer vast in de agenda!!
Maar eerst zien we elkaar op de Algemene Leden Vergadering! Tot dan!

Voor u gelezen:
"DOOR DE OGEN VAN DE HOND"
Perfecte samenwerking voor een blije en rustige hond: een AANRADER!
Jos Oosting beschrijft op een duidelijke en doeltreffende wijze hoe je door
professionele gedragstherapie een perfecte samenwerking met je hond kunt
krijgen. Het uitgangspunt hierbij is dat je leert begrijpen WAAROM je hond
bepaald gedrag laat zien. Gekeken wordt naar wat hem DRIJFT en wat hij wil
BEREIKEN. Gekeken wordt door de OGEN VAN DE HOND en niet alleen door
de ogen van de mens.

In vijf delen leer je alles over hondentaal, trainingstechnieken maar ook het oplossen van specifiek probleemgedrag. Hierbij staat de packleader-methode steeds centraal, zodat je zonder straf of dwang perfect kunt samen werken met je hond of op eenvoudige en snelle wijze problemen met je hond kunt
overwinnen.
Maar ook voor hondenliefhebbers met honden zonder ongewenst gedrag is dit boek een regelrechte
aanrader. Het leert je als een professional naar je hond te kijken en hem te begrijpen.
Daarnaast leer je hoe je jouw hond optimaal kunt motiveren, zodat hij ongewenst gedrag achterwege
laat. Niet omdat dat moet, maar omdat hij het ZELF wil. Het gevolg is een hond die graag voor je wil
werken en in jou als baas zijn absolute held en voorbeeld ziet.

ISBN:978-90-90283-52-4
Auteur en uitgever: Jos Oosting
'Prachtige, duidelijke foto's en helder geschreven, maar ik heb bij het lezen ook vaak gelachen.'

Activiteiten kalender

29 maart: Algemene Ledenvergadering te Zevenhuizen
25 april: seminar schapen drijven
30 mei: seminar schilderen te Geldrop
14 juni: kampioensclubmatch te Waalwijk
12 juli: workshop waterwerk te Brielle
29 augustus: strandwandeling te IJmuiden
13 september: BVN familiedag
24 oktober: workshop speuren
8 november: fokkersoverleg te Zevenhuizen
5 december: wandeling in het zuiden

Een frisse start….
Op 28 november krijg ik via faceboek een bericht van Mirjam: “doe je mee aan een nieuwjaarsduik? Het is
met Unox in Rockanje en Andre, Berdien en Patricia doen ook mee. Ik zet het op de Colonia-site.”
Is het met of zonder hond?
Met …. Ha ha ha gaat dat met een Beauceron?
Of is het te koud?
Een echte Beauceron gaat altijd mee met de baas.
In wetsuit en honden in harnas, evt introducees zijn welkom!
Oke, ik doe het!!!!
En daarmee was mijn aanmelding dan een feit. Deze nieuwjaarsduik was niet zomaar voor de lol. Doel
was om WAG Colonia te promoten én tegelijkertijd ook de deelname van andere rassen aan de brevetten
waterwerk. Nu is dit nog slechts toegestaan voor New Foundlanders, Leonbergers en Landsheers. Maar 1
Berner Sennenhond en 1 Beauceron proberen hier verandering in te brengen.
Zelf probeer ik nog andere Beauceronniers zo gek te krijgen en zowaar, Anneleen met Frodo en Ibolya
met Saga melden zich aan!
Mirjam is ondertussen met de PR bezig en we krijgen een specifieke vermelding bij de duik-site en de
Beauceron wordt samen met Newfy’s genoemd in een artikel in de plaatselijke versie van het AD.

Ondertussen word ik door mijn omgeving voor gek versleten… Maar ach, ook dat wendt.
Dan is het zover.
Oudjaarsdag, de laatste zaken regelen en dan aftellen naar het nieuwe jaar met champagne en oliebollen. Even een rondje in de buurt en dan duik ik mijn bedje in. We moeten vroeg op pad…
Nieuwjaarsdag: 8.30 uur rijden Enya en ik richting Rockanje. Helaas moest Anneleen vanwege een blessure afhaken. Jammer. Ibolya komt wel met Saga.
Toevallig draaien we tegelijk de parkeerplaats op. Eerst de honden maar even laten rennen in de naastliggende duinen. Even stoom afblazen.
Dan plassen en omkleden in mijn wetsuit en Enya in haar waterwerktuig en begeven we ons richting het
strand en halen ons deelnamebewijs af én de felbegeerde Unox-muts!
Ondertussen druppelt iedereen binnen en er zijn ook leden van Yeodogs uit België van de partij. Leuke
groep. Enya nog even laten rennen op het strand, ze vindt het geweldig.
Ook komt er een grote groep kijkers en tussen die mensen zien we
ineens een Beauceron. Het blijkt Clair (Jasmin Warrior Soul) te zijn.
Ze had het krantenartikel gelezen en was blij ons te zien. Leuke supporters!!!
Iets voor 12 uur begeven we ons naar onze kant van het strand.
Voor ons en de honden is een aparte route naar de zee gemaakt.
Muziek schalt om ons heen en het is
een gezellige boel. Wel staat er een hele straffe en koude wind!
Klokslag 12 uur: rennen maar…. Plons, plons, er is veel deining en het water
is heeeeeeeeeel koud. Enya en Saga vinden het heerlijk en zijn dolenthousiast, dus ga ik nog maar een paar keer opnieuw de zee in. Op den duur heb ik
het zelfs niet meer zo koud…
YES – WE DID IT!!!! Samen met 10 New Foundlanders, 1 Leonberger, 1 Berner
Sennen en 2 Beuacerons.
Snel droge kleren aan en we gaan met de hele groep gezellig lunchen en napraten.
Kortom, ondanks wind en koude een zeer geslaagde dag
en de PR-stunt is gedaan.
Volgend jaar willen we het aantal Beaucerons toch wel
verdubbelen, dus dit is alvast een uitnodiging voor 1-12016! Ons bestuur heeft al toegezegd!!!!
Gonda met Enya

Workshop Waterwerk
12 Juli 2015, 10.00-17.00 uur
Op veler verzoek organiseren wij in samenwerking met WAG Colonia een workshop waterwerk.
Deze workshop vindt plaats op 12 juli 2015 bij Recreatiegebied
Brielse Maas bij Brielle en wordt begeleid door trainers van WAG
Colonia.
Het is een dagvullende workshop (10.00 tot ca. 17.00 uur) en is bedoeld voor honden die dol zijn van
water en kunnen zwemmen en het leuk vinden om voorwerpen te apporteren. In deze workshop wordt
met diverse apporten uit het water geoefend, waaraan een waterapport is bevestigd. Of bij gevorderde
honden ook zonder dit waterapport.
Een ander onderdeel is het werken vanaf en op de boot.

Doel van deze dag: de oefeningen voor Brevet A Duitsland (evt met waterapport) maar bovenal veel plezier en waterpret.
Er is plaats voor 6 honden op deze dag. Kosten van deze dag zijn €50,00 euro.
Op het terras van het nabij gelegen restaurant de Kogeloven, waar de honden van harte welkom zijn, is
het prettig vertoeven. Hier kunt u eventueel lunchen, maar meestal neemt iedereen zijn eigen broodje
mee. Na afloop van deze leuke en inspannende workshop, genieten we vaak nog even na bij een hapje
en een drankje bij paviljoen De Kogeloven. http://www.dekogeloven.com
Bent u en uw Beauceron helemaal enthousiaste geworden? Vraag dan
naar de mogelijkheid om nog eens mee te trainen met WAG Colonia.
Om u op te geven of voor verdere informatie kunt u mailen naar het secretariaat: secretariaatvbn@gmail.com
Opgave verplicht tot gelijktijdige betaling. Pas wanneer uw inschrijfgeld
ontvangen is, is uw inschrijving definitief. NL51RABO0115362789 t.n.v.
Beauceron Vereniging Nederland. O.v.v. Waterwerken
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Toelichting jaarrekening BVN 2014 en begroting 2015.
2014 is financieel gezien een winstgevend jaar geweest., ondanks dat een aantal activiteiten geen doorgang hebben kunnen vinden.
2013 werd afgesloten met een saldo van 376 euro. In 2014 eindigen we met een saldo van 450 euro.
In 2014 hebben we ruim 2100 euro aan lidmaatschapsgelden binnen gehaald, dat was een stijging t.o.v.
2012 (2000).
Nagenoeg alle activiteiten van de BVN in 2014 waren kostendekkend.
Bij de DNA afname op de clubmatch hadden we echter geen rekening gehouden met de BTW van de Raad
van Beheer waardoor de BVN daar 100 euro verlies op heeft geleden. In 2014 was het aantal inschrijvingen van de KCM lager dan in 2013 (51 vs 34), maar omdat de keurmeester dichterbij woonde en er minder geld uitgegeven is aan prijzen heeft de de KCM voor het eerst geen verlies gedraaid.
Eind 2014 heeft de BVN geïnvesteerd in een professionele website die we hebben kunnen bekostigen
door een groter leden aantal dan het jaar daarvoor en door het invoeren van de fokkersbijdrage.
In 2014 is ook alvast de betaling voor de Winner in 2015 gedaan.
Voor de begroting van 2015 is rekening gehouden met een verlies van het aantal leden door het oprichten van de Beauceronvrienden van de voormalige secretaris van de BVN. Door het vertrek van de voormalige secretaris zijn ook de investeringen die de BVN had gedaan in een duurzame partytent voor op evenementen en posters en flyers die gemaakt waren ter promotie van de BVN verdwenen.
Al met al dit jaar een positief saldo, maar met de kanttekening dat de start van 2015 moeizamer zal verlopen dan de voorgaande jaren door het verlies van een groot aantal leden.
Voor de begroting van 2015 staan de onderstaande evenementen op het programma (en de begroting).
Verder worden er elke maand een kleinere activiteit gepland
De grote evenementen voor 2015 zijn:
Schapendrijven, Waterwerken, Familiedag, De Clubmatch in Waalwijk en een speur workshop.

Algemene Leden Vergadering
Wij nodigen u van harte uit op de Algemene Leden Vergadering op 29 Maart
Dit jaar zijn wij om 14.00 uur welkom bij de fam. Bos-Schrijvers in een mooie ruime hal.
Noordeinde 27
2761 BN Zevenhuizen
Ieder lid is van harte welkom.
De agenda zal u nog per mail worden toegestuurd.

Jaarverslag BVN 2014
2014 is een bewogen jaar geweest voor de BVN.
Door het plotseling neerleggen van de bestuursfunctie door B. Blonk in oktober 2013 is de BVN in 2014
voorzitterloos begonnen.
Gelukkig heeft Ingrid Muffels zich beschikbaar gesteld voor het voorzitterschap en is zij tijdens de ALV van
2014 gekozen als voorzitter.
Maar laten we beginnen bij het begin van het jaar, de Nieuwjaars wandeling in Busloo. Deze wandeling
was zoals voorgaande jaren een groot succes, ruim 20 Beaucerons deden mee aan de wandeling. Er
scheen een heerlijk zonnetje, niet te veel wind, voor de tijd van het jaar was het aangenaam.
In maart 2014 stond de ALV gepland met daarbij een lezing van Nicky Gootjes. Helaas schijnt het animo
om naar een ALV te komen erg laag te zijn en zelfs met een leuke lezing in het vooruitzicht was de inschrijving voor de lezing en ALV zo bedroevend laag dat de lezing helaas geen doorgang heeft kunnen vinden.
Er waren 3 leden aanwezig tijdens de ALV, het gevoerde beleid is goedgekeurd.
Tijdens de ALV is zoals al eerder vermeld een nieuwe voorzitter, Ingrid Muffels gekozen en heeft Susanne
Spaan haar plaats van algemeen bestuurslid ingenomen.
In april stond het schapen-drijf seminar in de planning maar door omstandigheden is dit verplaatst naar
oktober. Helaas viel de regen in de week voor het schapen drijven in oktober met bakken uit de lucht
waardoor we dit evenement hebben moeten annuleren. We hopen dat dit jaar het weer beter is.
In mei stond de familiedag op het programma op kampeerterrein de Lievelinge. Het was een prachtige
dag, we begonnen met koffie/thee en een lekkere muffin. Daarna in groepjes een speurtocht waarbij er
diverse vragen over de Beauceron moesten worden beantwoord. Na de wandeling was er een keuring van
alle aanwezige Beaucerons. De keuring verliep op een rustige ontspannen manier.. Na de keuring wat leuke activiteiten gedaan met de honden, zoals Tryball en apporteerspelletjes. De dag werd beëindigd met
een barbecue waarnaar iedereen weer huiswaarts ging. Het was een heerlijk gemoedelijke dag op een
hele bijzondere camping.
In juni werd er een Beauceron schilder workshop georganiseerd, helaas durfde niet veel mensen deze uitdaging aan te gaan, maar het was een gezellige productieve dag. De schilder workshop staat ook dit jaar
weer op de planning.
Augustus, de strandwandeling in IJmuiden. Ook deze wandeling was een groot succes, naar schatting een
20-tal Beaucerons aanwezig. Het weer was niet al te warm, er stond een behoorlijke bries, met andere
woorden fantastisch wandelweer. Op het strand aangekomen bleek al snel dat we een Beauceron miste
(deze was achter het wild in de duinen aangegaan). Maar na een half uurtje waren we weer compleet en
zijn we begonnen aan onze wandeling. Aan de eind van de wandeling hebben we nog heerlijk met zijn alle
wat gedronken op het strandpaviljoen. Het was een geslaagde wandeling.
In september stond de kampioensclubmatch op het programma. Uiteindelijk 34 inschrijvingen. We hadden een keurmeester die de tijd nam alle honden grondig te keuren. Als eerste de reuen, daarna lunch en
hond-kind-parade en toen de teven. De hond-kind-parade was weer een leuk onderdeel van deze dag.
Kleine mensjes met een hond die af en toe groter was dan zij zelf, die rondjes liepen op het veld en de
vragen van de keurmeester beantwoordde.
Aan het eind van de keuring kwam Djyla Alita Admirable Chien als BOB uit de bus.
De kampioensclubmatch werd afgesloten met een heerlijke barbecue. We kunnen terugkijken op een geslaagd evenement.

In oktober stond het schapen-drijven op het programma, maar deze is helaas zoals eerder vermeld door
het slechte weer afgelast. Het schapen-drijven staat ook weer gepland voor 2015, zij die zich in 2014 ook
hadden opgegeven hebben voorrang op de inschrijving. Hopelijk is het dit jaar beter weer en kunnen alle
inschreven combinaties deelnemen.
In november het fokkersoverleg, waarbij fokkers en bestuur handen en voeten proberen te geven voor de
Beauceron aan het fokreglement van de Raad van Bestuur.
In december was de perpernoten-wandeling in het zuiden van het land. Ook deze wandeling was een succes. In deze editie nog een kort verslag daarvan.
Tot slot:
Aan het eind van het jaar kondigde bestuurslid Wilma Plantinga aan dat zij om persoonlijke redenen stopte met haar bestuursfunctie. Niet veel later heeft ook Betty Baron aangegeven te willen stoppen als bestuurslid en secretaris van de BVN.
Ook de website van de BVN was plotseling uit de lucht. Er kon op geen enkele manier meer ingelogd worden op de website. Al met al veel trammelant, veel onduidelijkheden naar de leden, die mailingen kregen
van de oud-secretaris waarvan het bestuur niet op de hoogte was en vanuit het bestuur geen mogelijkheid de leden via de website te informeren over de stand van zaken. Om de leden niet al te veel lastig te
vallen met de bestuurlijke problemen/perikelen is besloten om eenmalig een mail naar de leden te sturen
waarin het bestuur tekst en uitleg geeft over de situatie op dat moment.
Gelukkig is er een nieuwe website en is er weer rust binnen het bestuur. Het bestuur heeft Gonda den
Hartog gevraagd het secretariaat van de BVN op zich te nemen, zij heeft zich daartoe bereid verklaard en
Dinette Bos heeft aangegeven in het bestuur de plaats van algemeen bestuurslid in te willen nemen.
Het huidige bestuur ziet de toekomst rooskleurig tegemoet, in 2015 staan er weer leuke activiteiten op
het programma en we hopen dat u en uw Beauceron daar net zoveel plezier aan zullen beleven als wij.
Opzeggingen 2014

Mevr. G. Huizing
Dhr. Th. De Man
Mevr. B. Baron
Dhr. G. van der Peijl
Dhr. H.R. Baron
Mevr. P. Peters
Dhr. J.Bennema en
mevr. R. Bennema-Poel Dhr. K. van Rijckeghem
Dhr. L. Swaans en mevr.
Mevr. B. Blonk
M. van Craenenbroek
Mevr. N.E. Booy
Mevr. S. Velzeboer
Mevr. A.C.T.M. Brands
Dhr. J. Briels en mevr. M. Dht. T. de Vries
Mevr. P. Wilke
Penders
Dhr. J. Broos en mevr. D.
Rosenboom
Mevr. J.M.C.J. Bus
Dhr. B. Crul
Dhr. H.J. Dinius
Mevr. M. Glaser
Mevr. Van der Gracht
Mevr. A. Hafkamp
Dhr. W. Henssen
Van Hoeck en E.A.M. van
Dun

Kanttekening:
Diverse leden hadden het
lidmaatschap reeds in het
begin van het jaar beëindigd,
veelal om privé redenen.
Een aantal beëindigingen zijn
puppenkopers van verleden
jaar die een jaar lidmaatschap
hebben gekregen van de fokker.
Soms is een lidmaatschap van
onze zijde beëindigd wegens
uitblijving van betaling.

Nieuwe leden 2015
Dhr/Mevr. Heijboer
Dhr. E. van Hout
Mevr. C.A.T.A. van Rooij
Mevr. L. de Vries
Mevr. C. v. Dellen
Dhr. W. de Bruin
Mevr. H. Marachal
Mevr. A. Kuijpers
Dhr. M. Visser
Mevr. V.d. Broek
Dhr. R. Alarm
Dhr. J. Kelfkens
Mevr. K. Jaspers
Mevr. H. Marechal
Dhr. C. Rosengarten
Mevr. K. Ruessink
Dhr/Mevr.H. Velders
Dhr. R. v.d. Berg

Mevr. M. de Broeder
Dhr. H. Erkens
Dhr. H. Goijen
Dhr. R. Halters
Mevr. J. Krols
F. Fontein
H.J. Webbers

Pepernotenwandeling.
Al vroeg in de ochtend werden de zakken met pepernoten
gevuld.
Op een mooie bosweg dicht bij de Hut van Mie Pils werd er
verzameld.
We moesten even wachten op iemand met autopech, maar
zij arriveerden toch vrij snel.
We hadden een leuke groep Beaucerons en mensen.
Er waren ook een aantal mensen uit de directe omgeving die (nog) geen lid waren van onze vereniging
maar wel het geluk hadden een Beauceron te mogen hebben.
Er was een niet al te lange route uitgezet door bossen, velden en
langs vennen. Bij de eerste stop bij een klein vennetje vlogen alle
Beaucerons direct het water in. De wandelaars keken onder het
eten van mandarijnen en pepernoten toe naar het mooie spel van
de honden.
Een wandeling met meerdere Beaucerons is altijd een mooi gezicht. Het loopt door elkaar, langs elkaar en soms over elkaar, zonder dat er een onvertogen woord wordt geuit.
Het is dan ook weer elke keer mooi om te zien hoe mensen reageren die voor het eerst hun Beauceron in
een grote groep “vreemde” Beaucerons zien. Behalve bij evenementen kom je doorgaans in de bossen
geen grote getalen Beaucerons tegen.
Na een wat vochtige en koude start kwam tegen het einde de zon tevoorschijn. Bij het grote ven vermaakte zich eigenaren en honden zich nog prima.
Het gros van de groep dronk nog gezellig een
kop koffie of warme chocomel in de verwarmde
serre van de Hut van Mie Pils. Voldaan van de
mooie indrukken ging iedereen weer huiswaarts.

Een Dwaas kan meer vragen.
Ieder clubblad een ander lid aan het woord.
Naam: Jochem de Kieviet
Leeftijd: 39
Woonplaats: Zuidland
Beauceron: Ilya (Histoire Poussiere de Lune, geb. 14-03-2013)
Waarom heb je voor een Beauceron gekozen?
Ooit, heel lang geleden, ben ik eens een Beauceron pup tegen gekomen die ik geweldig vond. Nadat mijn
vorige hond overleden was ben ik na gaan denken over een andere hond. Toen dacht ik weer aan die
pup. Met wat zoekwerk op internet kwam ik achter het ras, want de naam was ik allang vergeten. De omschrijving en het uiterlijk spraken me erg aan, het zou wel eens een goede match kunnen zijn. Na een uitgebreide oriëntatie is Ilya uiteindelijk mijn eerste pup geworden. En ja, ik vind hem helemaal geweldig!
Wat doe je met je Beauceron?
We hebben eerst wat algemene opvoedings- en gehoorzaamheidscursussen gevolgd (je bent nooit te oud
om te leren). Een tijdje geleden zijn we begonnen met speuren, is erg leuk. Nu nog schapendrijven, waterwerk, en als het aan Ilya ligt ook pakwerk.
Wat vindt je partner van de Beauceron?
Ilya vind zichzelf best oke volgens mij...
Mag/Kan je partner met de Beauceron wandelen?
Aan de lijn is dat wat lastig, dan bepaal ik waar we heen gaan. Maar gelukkig voor mijn partner dat ie best
vaak los mag
Heb je naast je Beauceron nog een andere hond of huisdier?
Helaas. De kat kon de boom in, het schaap is opgevreten en het paard wilde niet langer meer in de gang
staan.
Waarom heb je voor deze Beauceron gekozen?
Een vriendin tipte het nest. Ik wilde een reu vanwege het te verwachten karakter/gedrag. Ik kon nog kiezen uit drie mooie reutjes, die ieder op zijn manier een fijne hond zou kunnen worden. Ik vond het moeilijk, maar samen met de fokster heb ik toch met overtuiging kunnen kiezen. Voor mijn gevoel, voor Ilya.
7. Hoelang hoop je dat deze Beauceron nog mag blijven?
E=mc²
8. Wat wordt de volgende hond of huisdier te zijner tijd?
Toch maar weer dat paard...

Ben je tevreden met de Beauceron fokker?
Jazeker. We hebben nog steeds goed contact. (Je weet namelijk maar nooit of ze ooit nog eens iets met
paarden gaat doen...)
Waarom ben je lid van de Beauceronvereniging?
Eigenlijk ben ik niet zo’n verenigingsmens. Ik heb het eerste jaar lidmaatschap van de fokster gekregen.
Nu ben ik zelf betalend lid uit algemene interesse en support. Ik ben erg benieuwd hoe de vereniging zich
zal ontwikkelen de komende tijd.
Wat vindt de buurt van je Beauceron?
Verreweg de meeste mensen vinden Ilya geweldig. Het is een open, vriendelijke hond met een gematigd
karakter. Maar ook groot en soms jolig en enthousiast. Dan zijn er wel eens mensen die zoveel liefde best
eng vinden.
Ben je extra verzekert naast je WA-verzekering?
Ja, tegen inbraak. Maar verder heb ik tot op heden gelukkig een heel gezonde hond zonder medische verzekeringskosten.
13. Was je je Beauceron wel eens en waarom?
Gelukkig houdt Ilya erg van zwemmen, het hele jaar door. Er is hier voldoende zwemwater in de buurt en
ook zeewater werkt prima. Ik was hem zelden zelf. Het gaat prima zo.
Heb je nog andere lidmaatschappen?
Ik ben lid van Natuurmonumenten en ga voor het “honden-aan-de-lijn-vrijwaringsbewijs”.
Heb je nog iets leuks of aparts meegemaakt met je Beauceron?
Op weg naar volwassenheid valt er elke dag veel leuks te ontdekken. Zolang je maar op let en zolang het
bloed onder je nagels blijft. Echt sterke verhalen heb ik nog niet. Maar ik vond het wel erg leuk dat Ilya
het laatst heel goed deed als sleehond in de sneeuw voor mijn nichtje. O ja, Ilya heeft zijn eigen boodschappentas. Daarin draagt hij keurig een deel van mijn boodschappen naar huis. Hij moet natuurlijk wel
iets doen voor de kost!
16. Heb je nog iets toe te voegen?
Bedankt voor je interesse en veel succes met het blad!

Workshop Beauceron schilderen

Na het succes van vorig jaar willen we ook dit jaar weer graag een
workshop beauceron schilderen organiseren. De deelnemers van vorig
jaar hadden veel ervaring met een tex roller, maar zeker niet met het
penseel. Onzeker namen ze het penseel ter hand, naarmate de dag
volgde kwam er meer vrijheid in hun werk. Na een enerverende dag
ging één ieder met zijn eigen kunstwerk in eigen stijl naar huis.
We starten 10.30 uur met koffie/thee en gebak, ondertussen volgt er een korte materiaal uitleg.
Nadat het te schilderen portret op het doek is uitgetekend beginnen we met het opzetten van de verf.
Vroeg in de middag nemen we even afstand en nuttigen een lunch.
De rest van de middag wordt er geschilderd. De puntjes worden op de i gezet en uiteindelijk kunt u uw
zelf geschilderde kunstwerk signeren.
De hele dag is er technische begeleiding. Rond 16.30 uur gaat U weer huiswaarts met een uniek kunstwerk en een ervaring rijker.
Inschrijven kan via secretariaatbvn@gmail.com
Zaterdag 30 mei 2015
Locatie:
Korenland 6
5663 HE Geldrop
Kosten voor de dag incl lunch en materiaal zijn 25,00 euro voor leden.
Niet leden kunnen deelnemen voor 32,50 euro
(leden hebben voorrang op niet-leden)

Pups aan de
voorbak bij Esther Boumans

Behendigheid
Behendigheid of 'agility' is een hondensport, waarbij de
hond zo snel en behendig mogelijk een hindernisparcours
aflegt. De behendigheidsport is voor veel honden en hun
baas een fantastische vrijetijdsbesteding. Het parcours met
zijn verschillende hindernissen doet een beroep op zowel
de snelheid als op het atletisch vermogen van uw hond.
Durf en doorzettingsvermogen zijn even belangrijk en de
aangeboren leergierigheid van de hond wordt door deze
sport gestimuleerd. Omdat de sport voldoet aan de behoeften van de hond, zal deze met enthousiasme
aan de behendigheidsport deelnemen. Ook voor de toeschouwer is behendigheid een aantrekkelijke
sport. Het is een genoegen de sprongen en kunsten te bekijken die de honden zonder enige moeite lijken te beheersen.
Het plezier van de hond staat voorop , maar ook in andere opzichten biedt de behendigheidsport veel
voordelen. Tijdens de behendigheidtraining wordt de band tussen hond en baas steeds sterker. Hond en
baas leren van elkaar en leren elkaar zo beter te begrijpen . Het beoefenen van deze sport resulteert
daarom ook in een beter opgevoede hond. De hond kan in de behendigheidsport zijn energie en behoefte aan beweging kwijt . Tegelijkertijd is het een uitstekende manier om uw hond in optimale conditie te houden. Ook de baas zal trouwens over de nodige snelheid en conditie moeten beschikken om zijn
hond te begeleiden en te sturen.

De behendigheidsport is een echte teamsport en alleen bij een goede verstandhouding tussen hond en
geleider zullen er goede resultaten worden behaald.
Bij behendigheid gaat het erom dat de hond een parcours van ongeveer 20 hindernissen in een voorgeschreven volgorde foutloos en zo snel mogelijk aflegt. De geleider mag de hond tijdens het lopen van
het parcours met de stem en door gebaren aanwijzingen geven. Hij mag de hond of de hindernissen
echter niet aanraken. De hond moet dus heel goed leren om op gesproken aanwijzingen en op lichaamssignalen snel en op de juiste manier te reageren. Bij behendigheid worden een groot aantal verschillende hindernissen gebruikt, die een beroep doen op verschillende vaardigheden van de hond. De
toestellen zijn te verdelen in (hoogte)sprongen, tunnels, paaltjes en raakvlaktoestellen. Bij wedstrijden
worden al deze toestellen in wisselende samenstelling gebruikt. Een goede behendigheidshond beheerst dus al deze toestellen

Ontstaan van Agility
In 1978 werd in Londen, ter gelegenheid van "Cruft's Dogshow",
een soort agility-programma voor het eerst voor een publiek
gebracht. Aan 1 der medewerkers was namelijk gevraagd om
iets te bedenken dat tijdens de pauzes, tussen de keuringen,
kon worden ingelast als een soort "tussendoortje" om het publiek bezig te houden. Als hondenliefhebber en tevens gerenomeerd paardenkenner groeide bij John Varnley de idee om met
honden iets te brengen dat kon vergeleken worden met de 'jumping' in de paardensport. Hij vroeg daarbij
de hulp van zijn vriend Peter Meanwell die, samen met de leden van zijn hondenvereniging, toestellen
bouwde en de honden erop trainde. Het programma sloeg in en "de sport" ontstond. Agility groeide in
Engeland zeer snel en onder impuls van vooral Peter Lewis en John Gilbert werd dan in 1980 een meer
gevarieerd programma met wedstrijdvormen en reglementen gelanceerd. Trouwens, nog steeds zijn deze
"pioniers" zeer actief in de agility sport en het is dan ook van hen dat de meeste kennis en informatie hier
werd overgenomen
Nuttige tips
- Agility is een sport voor mens en dier. Laat uw hond er plezier aan beleven
- Slipkettingen en dergelijke folterkettingen, hou ze weg van het agilityterrein. Ze geven uw hond toch
maar een negatieve prikkel.
- Warm uw hond op, voordat je zulke zware inspanningen vraagt.
- Draag steeds steungevende schoenen, die goed sluiten rond je voet.
- Verg niet teveel van je hond, weet wanneer de hond er genoeg van heeft. Stop zelfs eerder.
- Stop met een positieve noot, je hond zal er meer plezier aan beleven.
- Een hond kiest niet, hij moet!!
- Last but not least, corrigeer de hond niet in de nabijheid van de toestellen
Indeling klassen per 1 januari 2002
cynophilia
Let op, dit is de schofthoogte:
- Small: tot 34,99 cm
- Medium: 35 tot 42,99 cm
- Large: vanaf 43 cm
Behendigheid wordt ook door de FHN gegeven, de
klasse indeling is daar anders:
30 klasse: tot 30 cm
40 klasse: 30,01 cm tot 40 cm
55 klasse: 40,01 cm tot 50 cm
65 klasse: vanaf 50,01 cm
Debutanten/veteranenklasse klein: tot 40 cm
Debutanten/veteranenklasse groot: vanaf 40,01 cm
(Bron: KC de Kempen)

Tips over Puppies

Voeding:
Dit is per pup verschillend. Om te kijken of pup voldoende eten krijgt kijk en voel je aan de ribbenkast: je
mag de ribben wel voelen maar niet zien. Honden bij wie je de ribben ziet zijn te mager! Daarnaast moeten de puppen ongeveer 1 kilo per week in gewicht toenemen. Let niet op de aanwijzing van de verpakking op de zak met brokken want elke hond heeft zijn eigen spijsvertering.
Ritme:
Het dagelijks ritme van de pup ziet er als volgt uit: wakker worden, uitlaten, eten , spelen, slapen, wakker
worden etc. In het begin hebben de puppen nog een “ik plak je achter het behang “-moment en dat is
meestal rond of na etenstijd. Wat de pup laat zien is druk gedrag, bijterig , blafferig. Eigenlijk is het een
signaal van de pup dat ze moe zijn..dus…slapen! Gooi wat lekkers in de bench of strooi wat brokjes zodat
ze gaan zoeken en je zult zien dat ze na paar minuten vertrokken zijn. Bench is een rustplek dus doe een
pup nooit voor straf in de bench. Hij snapt dit niet.
Zindelijk:
Belangrijk te weten is dat pupjes niet op tijd zindelijk worden m.a.w. ze plassen en poepen niet op de klok
zoals bij kinderen. Puppen plassen en poepen na elke handeling dus na het eten na het slapen na het spelen na het drinken etc. als je de pup goed observeert zie je hem stoppen met zijn activiteit, gaat snuffelen
en ja hoor dan zakt hij door de pootjes. Pak pup, rechterhand onder zijn gat en linkerhand onder zijn
borst en zet hem buiten neer. Komen er dan nog wat druppels bejubel hem dan de hemel in!! Niet
straffen voor het plassen maar belonen als hij het goed doet: honden zijn qua hersenontwikkeling pas
met 9 maanden officieel zindelijk
Wandelen:
Wijsheid is dat je oppast dat de pup niet uitgeput raakt! Bij een pup merk je dat doordat de pup tijdens
het wandelen gaat zitten. Zitten doen ze om 2 redenen: ze bekijken rustig de wereld om hen heen . Laat
dit rustig gebeuren. Wil je daarna verder en je motiveert hem hiervoor en de pup weigert om verder te
lopen dan is deze moe. Ga dan zelf ook pauzeren of draag de pup verder. Een ander punt tijdens het wandelen is het trekken aan de riem. Sta geduldig stil en wacht tot je pup zelf de spanning van de riem laat
gaan, je beloont hem hiervoor door de wandeling voort te zetten.
Zitten, liggen, laag en komen bij de baas aanleren:
Heeeeeel belangrijk hierin is het consequente gedrag van de eigenaar: dus wat niet vandaag mag, mag
morgen weer niet. Pup zal het dan altijd blijven proberen. Blijf rustig herhalen, de pup zal uiteindelijk begrijpen wat de bedoeling is. Wil je graag knuffelen met de pup (ze zijn er dol op) maar je wilt hem niet op
de bank hebben, ga dan zelf op de grond zitten.

Socialisatie:

Puppen hebben al kennis gemaakt met kinderen, andere honden en hondenrassen, allerlei geluiden etc.
Belangrijk te weten is dat puppen en later ook pubers en jong volwassenen verschillende fases doorlopen. De beauceron is laat volwassen voor een teef duurt dat 2 tot 3 jaar en voor een reu 4 tot 5 jaar. Als
je aan de socialisatie werkt ben je er van bewust dat handelingen herhaald moeten worden: ga je met de
pup van 8 weken naar een dierentuintje zodat hij niet bang zal zijn voor andere diersoorten, ga je 4 weken later terug dan kan het zijn dat hij wel bang is. Hij zit in andere ontwikkelingsfase. M.a.w. als je met
pup iets ondernomen hebt waarvan je denkt: deze vaardigheid kent hij, dat hoeven we niet meer te
doen, dan is dat niet zo. Honden leren door herhaling en een rode stofzuiger bij jou thuis is weer een
hele andere stofzuiger dan de groene bij de buren.
Volgende dierenarts bezoek:

Pupjes zijn in de afgelopen periode regelmatig ontwormd. Wanner hij weer ontwormd moet worden is
doorgegeven bij de overdracht, is hier onduidelijkheid over, vraag het gerust even na. Bij 9 weken moeten ze hun tweede enting hebben en even een check-up bij de dierenarts.
Tenslotte:
De beauceron is een hele trouwe hond die consequent gedrag van de baas vraagt, altijd echter met een
zachte hand! Drillen werkt averechts!
Bij vragen of onduidelijkheden kun je altijd contact opnemen met de fokker of met de Beauceron Vereniging Nederland.
Wens jullie heeeeeeel veeel plezier met deze lieve kleine beaucies en dank voor het vertrouwen in de bij
de Beauceron Vereniging Nederland aangesloten fokkers!!

Nesten geboren
Van de Paardenstal
16-11-2014
Vita van de Paardenstal
En
Haxo du Pays des Songes
Alle puppen hebben een nieuwe eigenaar
Berge de la Bage
24-12-2014
Femke de la Horde du Bois Perdu
En
Boubon Warrior Soul
Alle puppen hebben een nieuwe eigenaar
Letoile de la Nuit
18-01-2015
Fira de la Terre Sacree de Marius
En
Byron de la Foret de Thüringen
Nog 1 reu beschikbaar

Nesten verwacht
Admirable Chien
Verwacht rond 14 mei 2015
Celesta Alita Admirable Chioen
En
Ercules L’Ami Noir

Du pré du Baron
Verwacht rond 24 mei 2015
Cora Alita Admirable Chien
En
Ipsos de Montclea

L’Esprit d’Hamrik
Verwacht rond 30 mei 2015
Easy Poussiere de Lune
En
L’Esprit d’Hamrik Merlot

BVN voorjaarswandeling in Bussloo
De weersberichten waren gunstig, het zou mooi weer zijn zondag met veel zonneschijn.
Bussloo is voor mij niet zo ver rijden, maar ik ken het wandelgebied niet en ik vertrek op tijd om iedereen te kunnen opvangen.
Jeano mag mee. Hij is sinds gisteren bij ons met vakantie en nog jong, 10 maanden.
Lijkt me goed dat hij zelfstandig mee gaat zonder mama Enya.
Ik ben op tijd en het leuke is dat ik niemand ken die komen gaat. Tony en Manita
zijn de eersten en daarna volgen er nog Anita met haar oom, Mieke en Dany met
haar gezin.
Wachten , wachten, wachten, waar blijft Petra toch…..
Petra blijkt bij een andere ingang te staan en na wat sms-jes en belletjes lopen we richting Petra en
Erik. Daar treffen we ook nog Marius en zijn pup. Die is helaas nog wat te jong voor zo’n grote wandeling.
Bussloo is een prachtig groot gebied en we zijn dan ook niet de enige honden-wandelaars hier. Ons
groepje telt 7 Beaucerons; Cardhu, Bushra, Ayla, Jadie, Jeano, Julius en Günnar en Banjer de Labrador.
We gaan voor de grote ronde om het meer. De honden hebben allemaal al dolle pret. Er zijn twee oudere honden die af en toe het jonge spul iets temperen, maar er is ruimte genoeg om lekker te spelen
en te rennen.

Ineens ben ik zelf even kwijt waar Jeano is gebleven… Een andere wandelaar zegt dat ie zo’n zelfde
hond verder terug heeft gezien en “die was duidelijk de weg kwijt”.
Terug dus en roepen… Ik gok erop dat ie gewoon terug gegaan is naar de auto… en dat is gelukkig ook
zo. Hij hoort me en komt er snel weer aangerend (grote beloning met koekjes ;-) ).
We kunnen weer op weg.
Dan slaat weer lichte paniek toe want nu is Banjer de Labrador verdwenen. Tony is al weer op de weg
terug: en ja hoor, die was nog lekker aan het spelen met andere honden. Logisch toch.
Met z’n allen letten we nu ook op de Labrador.
Jeano krijgt wat extra beloning als ie weer bij me komt en hij heeft zijn lesje goed geleerd: af en toe
checken waar het baasje is! Ik voel geregeld een natte neus aan mijn hand.
Na drie uur wandelen zijn de jonkies nog steeds aan het dollen, hebben we heel veel andere honden
van heel klein tot heel groot gezien. Een beetje moe maar voldaan gaat iedereen weer naar huis.

Ik vond het erg gezellig en leuk om weer nieuwe mensen en hun Beaucerons te ontmoeten. En Jeano:
die heeft een top-dag gehad en weer veel geleerd in het samenspel met de andere Beaucerons.

Hond van het jaar show

Op 11 januari j.l. waren twee beaucerons aanwezig op de
Hond van het jaar (2014) show.
Djyla Alita Admirable Chien van dhr. Jan van den Berg en Honyx Mambo L’Etoil de la Nuit van Mevr. Marjolein Rietkerken.
Beide winnaar op een Kampioensclubmatch in 2014.
Djyla werd door de keurmeester Dhr. R. Douma uit de 26 aanwezige honden uit rasgroep 1 uitgekozen
bij de beste 6.
In een mooie draf showde Jan Djyla over de cat-walk aan een enthousiast publiek.
Bij deze willen wij Jan en de fokker Wilma Plantinga van harte feliciteren met dit prachtige resultaat.
En natuurlijk feliciteren wij Marjolein en de fokker Larissa de Vries ook.

'Hollandcup', Amsterdam, 12 december 2014
Keurmeester: Dhr. T. Rohlin (DK)

Winner,Amsterdam, 14 december 2014
Keurmeester: mw. K. Butrimova (LT)

Reuen
Tussenklas
Morse l'Ami de la Campagne 1U CAC/CACIB en BOB

Reuen
Jongste puppyklas
Jules Bergers des Bouleaux 1VB

Openklas
Honyx Mambo L'Etoile de la Nuit 1ZG

Jeugdklas
Kriek van Wakerstrouw 1ZG
Stephan van Wakerstrouw 2ZG

Kampioensklas
Grimm Blue de la Noe du Jardin 1U RCAC/RCACIB
Teven
Jeugdklas
Jolie du Moulin de Patjo 1ZG
Jeans Argentee du Mont des Croisettes 2ZG

Tussenklasse
Morse l'Ami de la Campagne 1U CAC/CACIB
Winner '14
Magnus Olam Berger Fort et Pose 3U
I'Merlin du Murier de Sordeille 2U
Openklas
Hirgon Yvain de la Bonhardiesse 1U RCAC/RCACIB

Kerstshow, Cuijk, 19 december 2014
Keurmeester: dhr. R. Douma
Reuen
Jeugdklas
It's Special Ilton de la Fiere Maison 1U CAC
Teven
Puppyklas
Jerel from Dara's Home 1VB
Jeugdklas
Inez Poussiere de Lune 1U RCAC
Tussenklas
Madame Musette du Bois Tourbeux 1U CAC/CACIB
+ BOB
Openklas
Cora Alita Admirable Chien 2U
Enya Bhraonain des Bergers du Forez 1U RCACIB

Kampioensklas
Huvan l'Etoile de la Nuit 2U
Grimm Blue de la Noe du Jardin 1U
Teven
Jongste puppyklas
Niouz du Fond des Camps 1VB en beste
jongste pup
J'Adore Bergers des Bouleaux 2VB
Puppyklas
Jerel from Dara's Home 1VB en beste pup
Jeugdklas
Jolie du Moulin de Patjo 2U
Jeans Argentee du Mont des Croisettes 1U
Jeugdwinster '14
Sien van Wakerstrouw 4U
Inez Poussiere de Lune 3U
Tussenklas
Madame Musette Varenne du Bois Tourbeux 2U
Idriss Jinga Bergers des Bouleaux 3ZG
Modji Berger Fort et Pose 4ZG
Icory du Murier de Sordeille 1U RCAC/RCACIB
Openklas
Jamba Berger Fort et Pose 1U CAC/CACIB en BOB
Winster '14
Cora Alita Admirable Chien 2U

Eindhoven, 7 februari 2015
Keurmeester: mw. D. Desserne (Fr.)
Reuen
Babyklas
N'Lewis l'Ami de la Campagne 1VB en beste baby
Tussenklas
Matisse l'Ami de la Campagne 1U
Izzy de l'Ame du Loup 2U
Openklas
I'Merlin du Murier de Sordeille 1U CAC/CACIB en
BOB
Ercules l'Ami Noir 2U RCAC/RCACIB
Honyx Mambo l'Etoile de la Nuit 4U
Morse l'Ami de la Campagne 3U
Teven
Puppyklas
Norange l'Ami de la Campagne 1VB en beste puppy
Niouz du Fond des Camps 2VB
Jeugdklas
Inez Poussiere de Lune 2ZG
Jolie du Moulin de Patjo 1U
Tussenklas
Madame Musette du Bois Tourbeux 1U RCAC/
RCACIB
Openklas
Cora Alita Admirable Chien 1U CAC/CACIB
Revence Djayla de la Fiere Maison 3ZG
Hirthe Ysa Vajen de la Bonhardiesse 2U

Het WK voor Franse Herdershonden én Bouviers
2015 onder de aandacht.
Dit jaar zal Tsjechië van 16 t/m 18 oktober a.s. als
gastland optreden en staat open voor alle Franse
Herders die gerechtigd zijn om uit te komen in
Obidience 1, 2 & 3, IPO-1, 2 & 3 en Sph 1& 2
We weten dat er van de diverse rassen veel aan
Sph en/of Obidience doen, dus trek de stoute
schoenen aan en geef je op.
De sfeer is er aangenaam, Tsjechië is een mooi
land en hondensport staat op de 1ste plek!

54e Nationale d'Elevage
23 en 24 mei 2015 in Saint Pierre de Boeuf.
Keuringen reuen door mr Guy Armatol; teven mme Katerine Couteau. Jeugd, travail, competition, champion teven: Katerine Couteau. jeugd en intermediaire reuen door mr Alain Renaux. Jeugd en intermediair
teven door mr Alain Thevenon. Klasse puppy, debutant en veteranen door mr Serge Guillaume.
Aanmelden tot 24 april, daarna tot 4 mei 10 euro extra.
Meedoen of vragen, mail gerust iemand van het bestuur.
Showkalender 2015
Datum

Plaats

Keurmeester

28-02-2015

Benelux Winner Groningen

Dhr. A. de Wilde (B)

04-04-2015

Goes

Mw. J. Alberts

05-04-2015

Goes

Dhr. D. Harris (IE)

23-05-2015

Arnhem

Dh.r I. Selimovic (HR)

06-06-2015

Oss

Nog niet bekend

14-06-2015

Waalwijk Kampioensclubmatch

Dhr. D Rutten (o.v.b.)

05-07-2015

Echt

Nog niet bekend

25-07-2015

Rotterdam

Nog niet bekend

26-07-2015

Rotterdam

Nog niet bekend

26-09-2015

Maastricht

Nog niet bekend

27-09-2015

Maastricht

Nog niet bekend

03-10-2015

Zwolle

Nog niet bekend

04-10-2015

Zwolle

Nog niet bekend

07-11-2015

Rijswijk

Nog niet bekend

08-11-2015

Rijswijk

Nog niet bekend

11-12-2015

Eendaagse Ámsterdam

Nog niet bekend

13-12-2015

Winner Amsterdam

Nog niet bekend

19-12-2015

Cuijk

Nog niet bekend

