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Van de bestuurstafel 

Dit tweede Verenigingsblad van 2015 ontvangt u net vóór, tijdens of na de laatste dag van inschrijving 

voor de Kampioensclubmatch te Kaatsheuvel. Het wordt  een bijzondere KCM: de 5e sinds de oprichting 

van de BVN. Voor elke deelnemer hebben we een gepast aandenken! En ook de Nationale Elevage in 

Frankrijk heeft zojuist plaatsgevonden. De berichtgevingen over deze twee  grote evenementen houdt u 

tegoed tot in het volgende blad.  

Er is veel gebeurd in het afgelopen kwartaal. In maart heeft de Algemene Leden Vergadering plaats ge-

vonden. Zoals de naam het al zegt was het een overleg door, met en voor de leden. De sfeer was open en 

gelijkwaardig. Zoals het ook hoort! Zonder  leden,  geen Vereniging, zeg ik altijd maar. Tijdens de ALV 

hebben zich een activiteiten- , een kas- en nieuwe leden voor de fokkerijcommissie aangemeld. In dit 

blad en volgende stellen zij zich aan u voor. Wij wensen hen veel succes !! 

In april vond er een schapendrijfworkshop plaats. Geweldig! Voor zowel de Beaucerons als hun eigenaren 

is er een nieuwe wereld open gegaan. Omdat er zoveel belangstelling was, hebben we besloten om deze 

workshop volgend jaar tweemaal aan te bieden. 

In juli staat de workshop waterwerk op de agenda: helaas al volgeboekt. Wellicht volgend jaar ook twee-

maal op de lijst? Mede dankzij onze  secretaris Gonda den Hartog zal in de toekomst ons ras, de Beauce-

ron zich nog vaker in het water gaan begeven… Schapendrijven, waterwerk, speuren, wat een veelzijdig 

ras! 

Zoals u leest gaat het goed met de BVN: onze inzet begint vruchten af te werpen, maar we zijn er nog 

niet. De fokkerijcommissie is nog druk bezig de richtlijnen ed omtrent de fokkerij  te beschrijven. Invulling 

van de website is ook nog niet klaar. Genoeg te doen dus.  

De afgelopen periode zijn er  weer twee nesten geboren. Een warm welkom aan de nieuwe eigenaren 

van de L’Esprit d’Hamrik-  en Du Pré du  Baron pupjes! Bij de redactie ook  een nieuw idee geboren: De 

Puppenhoek.  Volop informatie, tips, verhalen over de Beauceron als pup. In het blad van september 

gaan we daar mee starten. 

Maar voor nu wensen wij iedereen een geweldige Kampioensclubmatch en …..een zonnige zomer! 





De activiteitencommissie stelt zich voor… 
 
Anneleen Heijboer, 43 jaar, woont samen met Bert en heeft twee honden: 
Ozzy de Jack Russel en Frodo de Beauceron. 
 
Vroeger thuis hadden we altijd al honden. Dat waren eigenlijk altijd herplaat-
sers of oppas-honden met een verhaal en verleden. Molly het vuilnisbakje is 
nu de geboorte van mijn zus naar een ander gezin gegaan en was haar halve 
leven al verwaarloosd en mishandeld toen ze weer bij ons terug kwam; Kazan 
een Duitse Herder van een hulpbehoevende man, die bij een ziekenhuisopname van zijn baasje op-
vang nodig had  bij ons terecht kwam en in zijn puppytijd mishandeld werd door de vrouw des huizes. 
Molly overleed snel nadat ze weer bij ons terug was, kon de liefde en aandacht niet aan en Kazan 
hebben we helaas moeten herplaatsen omdat hij uitviel naar vrouwen. 
 
Als kind had ik me toen al voorgenomen: ik wil geen hond waarvan ik niet weet wat ermee gebeurd is 
en dan kom je vanzelf bij een pup die je zelf kunt opvoeden. 
 
In 2003 maakte ik kennis met de Beauceron via de buren van de sportschool in Nijkerk waar ik regel-
matig ging trainen. Er was een nestje en ik vroeg of ik die mocht zien. Daarna kwam ik regelmatig 
langs om te knuffelen en te praten en zo ontstond een vriendschap. Zelf was ik toen helaas niet in de 
gelegenheid om een pup te nemen, maar ik was wel al helemaal weg van het ras Beauceron. 
 
Later kreeg ik een relatie met Bert en hij had een Jack Russel teefje, Blaauw. Hij wilde er heel graag 
nog eentje bij, ging kijken bij vrienden op de manage die net een nestje hadden gekregen en was ver-
kocht….. en zo kwam in 2006 Ozzy. 
En in 2010 , na 7 jaar hopend dat het er toch nog eens van zou komen, kwam mijn wens uit! Eindelijk 
mijn eigen Beauceron-pup, Frodo. 
 
Ik vind de opvoeding van mijn honden erg belangrijk en doe dat nog steeds. Uiteraard de basiszaken 
van gehoorzaamheid, maar toch ook vooral de meer actieve dingen. Daarbij moet je als baas goed 
kijken wat je hond leuk vindt. Daarom laat ik het GG-gebeuren een beetje voor wat het is en doe ik 
met Frodo van alles en nog wat, van speuren, schapendrijven, fietsen tot canicross en UV en dit jaar 
ook waterwerken. 
 
Ik ben gevraagd voor de activiteiten-commissie en ik vind het leuk om dingen te organiseren. En wat 
is er dan leuker om datgene wat je zelf heel leuk vindt om te doen met je hond(en), dit ook met ande-
ren te delen, te gaan doen of te ontdekken. 
Samen met de honden en hun baasjes actief bezig zijn! 



Verslag Algemene ledenvergadering  2015 
 
Aanwezig: Ingrid Muffels (voorzitter), Petra Melsen (penningmeester), Susanne Spaan (alg. bestuurslid), 
Dinette Bos-Schrijver (wnd alg. bestuurslid), Gonda den Hartog (wnd secretaris), Anneleen Heijboer, Je-
roen Kelfkens, Larissa de Vries, Marius Pool, Wim den Hartog, Saskia Menger, Jan van Hout, Charles Louis 
Brands, Elly Thijssen, Jochem de Kievit 
 
Afwezig met melding: Miranda de Broeder, Patrick de Ridder, Cecile Maas, Sandra de Fluiter, Tony en Ma-
nita Martens, Carin van Dellen, Hans Goijen, Eric Spaan 
 
 
Opening en welkom 
De voorzitter opent de vergadering iets later dan gepland en heet iedereen van harte welkom. 
 
Mededelingen en ingekomen stukken 
Een negen-tal leden heeft zich keurig afgemeld, jammer dat zij er niet bij kunnen zijn vandaag. 
Het actuele ledenaantal van de BVN staat nu op 70 met een tiental gezinsleden. Dat is gezien de moeilijke 
periode van de afgelopen maanden erg hoopvol. Het bestuur streeft openheid en transparantie na en 
spoort ook de leden aan te reageren. 
 
Ingekomen: gezondheidsonderzoeken van de Raad van Beheer. 
Het stuk en de bijlage wordt verspreid en er wordt een korte leespauze ingelast. 
Via de Raad van Beheer is het mogelijk de gezondheidsonderzoeken te ontvangen. Het is noodzakelijk dat 
dit vooraf is besproken en ingestemd met de ALV. 
Vervolgens kan een verzoek worden ingediend bij de Raad van Beheer. Verslag en stemming in de ALV 
dient bijgevoegd te worden. 
De Raad van Beheer rekent hiervoor geen extra kosten. 
De uitslagen van de gezondheidsonderzoeken worden aldus verzameld en zullen gepubliceerd worden in 
ons verenigingsblad en/of website. 
De stemming geschiedt door hand opsteken, 0 tegen, 15 voor en is hierbij unaniem aangenomen. 
De secretaris zal zo snel mogelijk het verzoek indienen bij de Raad van Beheer. 
 
Goedkeuring notulen 23-3-2014 
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 
Jaarverslag secretariaat 
De voorzitter bespreekt kort het verslag, met dank aan Petra Melsen. Er zijn verder een op- of aanmerkin-
gen. 
 
Financieel verslag 
De penningmeester bespreekt kort het verslag. Er zijn verder een op- of aanmerkingen. 
 
Kascontrole 
De kascommissie bestaat uit de heren Spaans en Brands (deze al voor de 3e keer!). De kascommissie heeft 
de stukken elektronisch ontvangen van de penningmeester en zij hebben geen discrepanties of onduide-
lijkheden aangetroffen. De kascommissie verleent aan het bestuur decharge. 
 
Voor de kascontrole voor volgend jaar worden twee leden en een reserve gezocht. Vanuit de vergadering 
melden zicht Elly Thijssen, Larissa de Vries en Jochem de Kievit (reserve). 



Bestuursverkiezing 
De dames B. Baron en W. Plantinga zijn tussentijds afgetreden. Het bestuur heeft G. den Hartog voor-
gedragen als secretaris en D. Bos-Schrijver als algemeen bestuurslid. 
Er zijn geen andere personen voorgedragen. 
De voorzitter deelt de stembriefjes uit en deze worden verzameld. De heer den Hartog telt de stem-
men. 
Er zijn 0 stemmen tegen, en 15 voor en beide dames zijn unaniem gekozen. 
 
Voor de fokkerijcommissie en de activiteitencommissie zijn nog plaatsen beschikbaar. 
Larissa de Vries meldt zich voor de fokkerijcommissie en Jochem de Kievit meldt zich voor de activitei-
tencommissie. De voorzitter heet hen van harte welkom en hiermee voldoen beide commissies aan de 
regel van 3 leden. 
 
Verslag fokkersoverleg 9-11-2014 
Punt 4: koopcontract. 
Voorheen werd gebruik gemaakt van het contract van Bonefaas. Echter, dit is niet meer gratis en kost 
steeds 17.50. Sowieso moet dit contract dan aangepast worden aan ons ras. 
Een model-contract zal op de website beschikbaar komen. Het is de verantwoordelijkheid van de fok-
ker dat deze het koopcontract bespreekt met de pup-koper. 
Dit punt zal ook besproken worden bij het fokkersoverleg. 
 
Punt 7, 2e blok, 2e zin. Moet zijn: CL geeft aan dat in België een lid minimaal 1 jaar lid moet zijn voor-
dat deze op de website komt als fokker. 
 
Punt 8: adviesprijs pup. 
Er is een korte discussie, maar feit blijft dat dit slechts een adviesprijs is. Fokkers die ver daaronder 
duiken blijven bestaan. 
De adviesprijs is tussen de 800 en 1000 euro en dit zal in geen geval aanleiding zijn tot onenigheid tus-
sen fokkers onderling. 
 
Gevolgen rabies-enting pups. 
Dinette meldt dat de Raad bezig is om voor pups met een FCI-stamboom uitsluiting aan te vragen. 
Blijft nog wel het probleem bestaan om een NL-pup naar het buitenland te verkopen. Deze regel geldt 
nl. al enige jaren en dus gaan er nu pups officieel gezien illegaal naar het buitenland (België, Duitsland, 
Frankrijk e.d.). 
 
Vakbekwaamheidsplicht voor hobbyfokker/UBN-nummer 
De belangrijkste regel m.b.t. de Beauceron is het aantal van 20 pups op jaarbasis. Deze wordt bij geen 
van onze fokkers overschreden. Daarmee vallen wij onder de hobby-fokkers. 
 

Rondvraag 
Saskia Menger meldt dat het voor haar als leek destijds erg moeilijk was een ‘goede’ fokker te vinden 
tussen alle clubs en verenigingen. Helaas is dit voor haar pijnlijk duidelijk geworden toen bij haar 
Beauceron ED werd geconstateerd. De communicatie met de fokker was slecht. De fokker is inmiddels 
geen lid meer van een club/vereniging. Zij vraagt zich af of er mogelijkheden zijn om deze wirwar voor 
een leek te kunnen verbeteren? 
Dat is erg lastig. Ligt ook aan de potentiele pup-koper en e.e.a. verloopt vaak op de blauwe ogen en 
vertrouwen. Regels zijn hier lastig te stellen. 
Saskia Menger ziet de populariteit van de Beauceron toenemen. Is het mogelijk om het aantal nesten 
te beperken? 
Dat is lastig, want illegale fokkerij is door ons niet te controleren, helaas. 
 

 



Dinette meldt dat het bijvoorbeeld wel mogelijk is een soort fokkerscode op te stellen. Dit kan op de 
BVN-site worden geplaatst. Fokkers die zich hier niet aan houden kunnen van de fokkerslijst gehaald 
worden. 
De fokkerijcommissie zal dit verder uitwerken. 
 
Susanne Spaan: 
IC-percentage op de site vermelden? Wat is het maximum? Dat is niet zo te zeggen. Eerst moet je het IC 
van je ras bepalen en aan de hand daarvan een toegestane toename per generatie. Dit punt komt aan de 
orde bij het fokkersoverleg van 2015. 
 
De beoogde samenwerking met de BC mbt het opleidingstraject aspirant keurmeesters is opgezegd. De 
BVN heeft aangegeven op dit moment geen financiële middelen hiervoor te hebben. Er was een aardige 
som geld mee gemoeid. De BC is daarom zonder verder overleg alleen verder gegaan en konden zonder 
de BVN wel subsidie aanvragen bij de Raad. 
Het bestuur betreurt het dat hierover geen communicatie is geweest over eventuele alternatieven. 
Het bestuur ziet wel mogelijkheden in samenwerking met de BC m.b.t. lezingen en evt. activiteiten. 
 
Jeroen Kelfkens 
Vertegenwoordigt Beauceron In Nood. Hij biedt aan om bekendheid te geven aan BIN middels stand op 
evenementen en naam/logo in het verenigingsblad en website. Ook graag een plekje voor de actuele 
herplaatsers bij BIN. 
Jeroen zal tevens een stuk schrijven voor het verenigingsblad. 
Het bestuur zal hierover binnenkort overleg plegen en e.e.a. terugkoppelen aan Jeroen. 
 
Larissa de vries 
Biedt aan om eventueel sponsors te zoeken voor de BVN.  
Petra vraagt of we dit echt nodig hebben. Sponsoren hebben ook weer eisen. 
Het bestuur zal dit bespreken en e.e.a. terug koppelen. 
 
Jochem vraag zich af of het blad nog een andere naam moet krijgen? Dit is best lastig. Voorlopig blijft 
het Verenigingsblad de naam. 
 
Dinette Bos-Schrijver 
Verplichten ED-onderzoek. Na enige discussie en stemming wordt door de ALV besloten om 
ED-onderzoek verplicht te stellen voor Nederlandse teven/reuen waarmee voornemens is gefokt te wor-
den. Dit geldt voor reuen/teven geboren vanaf 1-1-2014. 
Fok-eis: alleen fokken met ED-0. 
 
Voorgesteld wordt dat de fokkerijcommissie nog een artikel schrijft in het blad over HD en ED en dat er 
een korte uitleg komt op de website. Dit kan bij de pagina van de gezondheidsonderzoeken. 
 
De fokkerijcommissie zou eigenlijk beter Commissie gezondheid en welzijn kunnen heten. 
 
De voorzitter bedankt iedereen voor het meedenken en deelnemen aan deze vergadering en de prettige 
sfeer die het voor iedereen mogelijk heeft gemaakt tot een prettig samenzijn en nodigt iedereen uit voor 
een afsluitend hapje en drankje. 
 





HD of heupdysplasie bij de hond 
Heupdysplasie of ook wel kortweg HD is een aandoening van de heupen. Het heupgewricht bestaat uit 
een heupkop, een heupkom en het gewrichtskapsel. Bij een afwijking aan dit heupgewricht kan er artrose 
(slijtage) ontstaan.  
 
Bij het ontstaan van heupdysplasie spelen meerdere factoren een rol. 
 
1. Erfelijkheid 
Heupdysplasie is voor ongeveer 30% een erfelijk bepaalde aandoening. HD-vrije ouders kunnen pups krij-
gen die wel HD ontwikkelen. Andersom kunnen uit ouders met HD ook HD-vrije pups geboren worden. 
De kans op het laatste is echter een stuk kleiner. Het wordt dan ook ten sterkste afgeraden om met hon-
den te fokken die HD hebben.    
 

2. Externe factoren als voeding en beweging 
Overgewicht en verkeerd gebruik van voedingssupplementen ( toevoegen van calcium aan de voeding) 
kunnen het ontstaan van HD in de hand werken. Daarnaast is ook overmatig  en verkeerde beweging een 
niet te onderschatten factor in het ontwikkelen van HD. 
Hoe krijg je hond de diagnose HD? 
De diagnose HD is alleen door een dierenarts te maken, door middel van röntgenfoto’s. Bij de röntgenbe-
oordeling van het heupgewricht zijn een aantal zaken van belang: 
De vorm van de kop 
De vorm van de kom 
De aansluiting van de kop in de kom 
De eventuele aanwezigheid en ernst van artrose   
Bij afwijkingen van één of meer van bovengenoemde spreken we van HD.   

Wat te doen bij HD? 

 

Afhankelijk van de ernst van de aandoening, het gewicht en de leeftijd van de hond kan er gekozen wor-
den voor een operatieve behandeling.  

Wanneer de hond ouder is zal er veelal worden besloten tot pijnbestrijding en het toedienen van voe-
dingssupplementen die van invloed zijn op artrose. 

           Normale heup        Jonge hond met HD     Oude hond met HD 



De HD beoordeling 
 
Op de leeftijd van 1 jaar (sommige rassen 18 mnd) kan er bij de hond een röntgenfoto gemaakt worden, 
ter beoordeling van HD. 
Dit kan zijn omdat de hond ingezet gaat worden in de fokkerij of omdat de fokker wil inventariseren hoe 
de vererving is, bij de nakomelingen van de gebruikte ouderdieren. 
 
De foto wordt gemaakt door een dierenarts en ter beoordeling opgestuurd naar de Raad van Beheer.  
Daar is een beoordelingspanel aangesteld die de foto’s beoordeeld. Dit is een drietal, steeds wisselende, 
deskundigen. 
 
Bij de beoordeling wordt gelet op de vorm van de heupkoppen, de vorm en diepte van de heupkommen, 
de aansluiting van de heupkoppen in de heupkommen en de aanwezigheid van botwoekeringen en on-
effenheden op de randen van de heupkoppen en heupkommen. 
 
De diepte van de heupkommen en de aansluiting wordt verkregen door het meten van de Norbergwaar-
de. 
Bij beide heupkoppen wordt het middelpunt bepaald. Deze middelpunten worden verbonden door een 
lijn.  
Vanuit dit middelpunt wordt ook een lijn getrokken naar de boven, naar de buitenste punt van de heup-
kom. 
Van de hoek die dan ontstaat wordt het graden aantal gemeten. Daarvan wordt 90 (dit is het graden aan-
tal wat een rechte hoek aangeeft) afgetrokken. De waarde van beide heupen wordt daarna bij elkaar op-
getelt en dit geeft de Norbergwaarde aan. 
 
Op het HD certificaat staat vermeld wat de Norbergwaarde is. Hoe hoger de waarde hoe beter de heup-
kop in de heupkom past.  
Verder staat er vermeld of er afwijkingen in het bot te zien zijn op de foto. 
Verder wordt er vermeld of de heupen een voldoende, onvoldoende of slechte aansluiting hebben. Dit 
zegt iets over de ruimte die er op de foto’s te zien is, tussen de heupkom en de heupkop. 
 
Dit allemaal samen bepaald de beoordeling die er gegeven wordt. 
 
 
Volgende keer een stuk over elleboogdysplasie of te wel ED. 
 
  



De gelukkige huisvrouw… met een nest pups. 

 

Het is nog niet zo lang geleden dat onze kinderen uit de luiers zijn,  onze jongste hond  puppy-af is, maar 

gelukkig al héél lang zindelijk. En nu, nu hebben we 11 poepende en plassende jong erbij. 

Wij zijn een hele onderneming aangegaan. Eric wilde altijd al een pup uit zijn eigen hond overhouden. 

Daar zijn vorige hond, een border collie HD-B had, heeft hij het nooit aan gedurfd. 

Maar met Clair, welke in goede gezondheid leeft en een super karakter vertoont, werd toch de grote stap 

gemaakt. 

In de nacht van 21 op 22 april heeft Clair 11 pups op de wereld gezet. Het ging allemaal super goed. Om 

3.30 uur was het  elftal compleet. Nog geen twee uur later wisten we zeker dat er geen pup meer kwam. 

De werpkist kreeg een grondige schoonmaakbeurt en de wasmachine werd aan gezet. Ik ben blij dat wij 

ruim zeven jaar geleden na de geboorte van onze eerste dochter een geweldige, degelijke en zuinige Mie-

le was- en droogcombinatie hebben gekocht. Sinds dat we de elf mormels hebben draait het ding heerlijk 

zijn rondjes. De rest van de dag kon ik alleen nog maar denken: “Je wordt ouder mama, geef het maar 

toe”. Draaide ik vroeger mijn hand niet om voor een nachtje doorhalen tijdens het stappen, nu voelde ik 

me af en toe een wandelende dweil. 

De eerste twee weken waren niet echt spannend, in zo verre: er gebeurde niet veel. De pups lagen in de 

werpkist en Clair hield het overgrote deel schoon. Ze voerde goed en bleek een super mama te zijn. Ieder-

een dik tevreden. 

Na twee weken werd het elftal wat levendiger en daarmee ook hongeriger. Clair deed super haar best. 

Het poepen en plassen van de pups nam samen met hun eetlust in grote hoeveelheden toe.  

De emmer met mop in een dettolsopje stond steeds bij de hand en de rollen wc papier voor de overige 

productie zijn niet meer aan te slepen. 

Helaas heeft Clair maar zeven tepels en het werd dringen geblazen. Zo kon zij ze na twee weken niet aan 

alle pups  genoeg melk geven. Om er na twee weken  één door natuurlijke selectie af te laten vallen 

(survival of the fittest), dat kon ik niet meer over mijn hard verkrijgen. 

Nou heeft de dierenarts een schitterend product voor handen. Puppymelkpoeder die je aan maakt met 

water en vervolgens met de fles (op de juiste temperatuur, want ze zijn erg kieskeurig)  aan de pups aan-

biedt. Het was inmiddels bijna zes jaar geleden dat ik onze jongste dochter de fles had gegeven. Maar na 

één keer flessen wist ik het weer. Het is als je de dop niet goed dicht draait een grote knoeiboel. Draai je 

hem te strak aan dan zuigen ze vacuüm en begint alles te krijsen.  



De eerste keer dat ze vers vlees en brokken pap kregen zat alles onder. De pups, maar ook de vloer. Zelfs 

de dettol- dweil kreeg dit niet vetvrij opgelost. Maar het grote badlaken onder de voerbakken wel, en 

mijn Miele wast daarna de handdoek weer heerlijk schoon voor de volgende voerbeurt. 

Inmiddels hebben we de voorbode van het poepen door:  als een pup achteruit gaat lopen, kun je alvast 

de toiletrol pakken, gegarandeerd dat er een grote boodschap aankomt.  

Inmiddels blijken het ook al ware Hoedinies te zijn. Ze kruipen overal op of onder en daar kan ik dan weer 

met mijn dweiltje achter aan. 

Het is zeker niet allemaal kommer en kwel. Al kost het veel tijd, zeker naast een gezin, een deeltijd baan 

en een huishouden,  het is  geweldig om te zien hoe de pups zich ontwikkelen. Je ziet ze vanuit een groep 

die alles hetzelfde tegelijkertijd  doet, slapen, wakker worden (wat automatisch schoonmaken voor mij 

betekent), en weer slapen, ontwikkelen tot geweldig leuke individuutjes die hun eigen weg zoeken. En ze 

gaan nog steeds in hun achteruit, maar nu ieder op zijn eigen plaatsje en zijn eigen moment waardoor ik 

nog langer met mijn toiletrol in mijn handen sta. 

En toch als ik even de tijd neem om er rustig bij te gaan zitten, dan kan ik maar een ding zeggen: “Het is 

geweldig, (maar ook vermoeiend)”. 

 

Met dank aan mijn lieve man Eric die mij bijstaat en onze geweldige twee dochters die de toiletrol en de 

dweil ook ter hand durven te nemen en natuurlijk aan Miele. 



Zaterdag 25 april 2015 veranderde voor goed het  leven van mijn broer en mij. 

Ik stel ons even voor: 

Mijn broer is James Brown la Duchesse de la Fosse, roepnaam Rover, en ik ben Jacques Brel la Duchesse 

de la Fossse. Maar ik wordt Jekke genoemd. 

De zaterdag begon anders dan anders: niet naar het Houtense bos voor een lange wandeling, zwemmen 

en wat baloefeningen, maar een veel kortere ronde en dan de auto in. Allebei mijn bazen gingen mee. We 

reden naar Nootdorp, dat ken ik goed want daar woont Rover. En jawel, daar gingen we dan ook heen. 

Altijd leuk, lekker spelen met mijn broer. Dat deden we dan ook heel even. Daarna gingen we samen de 

auto in met de bazen van Rover en mijn bazin. Erik de baas bleef thuis in verband met een breuk in de en-

kel. 

We hoefden niet zo ver te rijden, nog maar een klein stukje te lopen en ineens waren er een heleboel van 

ons: wel een stuk of 5. De week ervoor hadden we ook al een heleboel van ons 

gezien, op de puppydag. We zien ons dus steeds vaker. Rover en ik werden met-

een vastgelegd aan een boom, zo gaat het altijd. Een partytent werd opgezet en er 

kwamen steeds meer mensen en Beaucerons. Omdat Rover en ik altijd heel grap-

pig doen wanneer we samen vastgelegd zijn, raakten onze poten verstrikt in de 

riemen. Daarom werd ik vastgelegd aan een pin die in de grond werd gedraaid. 

Nou, dat ken ik en de loskom truc ook. Gewoon heel hard trekken en jawel, als 

enige hond liep ik los met een riem en een pin achter me aan. Dat mocht dus ook 

niet en de volgende plek werd het hek. Maar daarvandaan kon ik wel zien wat er 

gebeurde. Ik zag SCHAPEN!! 

 Ik weet dat het schapen zijn, want die zie ik iedere dag in het Houtense bos. Maar wat ik ook zag was dat 

een hond zomaar achter die schapen aan mocht hollen. Te gek! Ik kon niet wachten.  

En toen was het zover, ik mocht met bazin het weiland in. Reuze enthousiast trok ik haar door het gras, ze 

bleef nog net op de been en ik zag alleen nog maar schapen, schapen en schapen. Toen een man, André, 

zei dat ik los mocht, ging ik ook helemaal los. Ik begon rondjes te rennen om de schapen heen, dat was 

heel grappig. De schapen zochten bescherming bij André en mijn bazin, maar dat was niet nodig. Ik rende 

alleen maar rondjes, af en toe een blaf, maar ik heb er nooit één aangeraakt. Ze hadden horens!  Na een 

paar minuten moest ik stoppen, maar ik gaf me niet zomaar over. Ze moesten me eerst maar te pakken 

krijgen. Het spel met de schapen was veel te leuk. 

Ook mijn broer Rover mocht met zijn baas de wei in. Ik had wel mee willen gaan, maar dat mocht dan 

weer niet. Rover ging net als ik rondjes rennen om de schapen, maar ik zag ook dat hij op een gegeven 

moment een pluk witte troep in zijn bek had. Moest dat? 

Toen alle honden hun lol hadden gehad gingen de bazen eten. En dat deden ze in de regen.  



Na de regen gingen we voor de tweede ronde het weiland in. Nu wisten we al beter wat de bedoeling 

was, rondjes rennen om de schapen heen. Maar dan kwam ineens bazin met gespreide armen en zei 

tsju?? Geen idee wat dat betekent, maar wanneer bazin met gespreide armen voor je staat kun je maar 

beter de andere kant oplopen. Ze leek gelukkig. Ik mocht dit keer niet zo lang van André met de schapen 

spelen, hij zei dat ik moe was. Hij kent me niet. Moe is een woord dat ik niet ken. Maar ik moest stoppen 

en dit keer liet ik me redelijk makkelijk aan de riem doen, maar niet omdat ik moe was, maar omdat het 

moest. Toen we de wei uit wilden lopen kreeg bazin een papier waarop stond hoe ik het gedaan had. Nou 

dat was zeer goed, dat wist ik natuurlijk allang. Ik kan zeer goed rondjes lopen! 

Ook Rover mocht voor de tweede ronde de wei in. Hij deed het vreselijk goed, maar wat doet die witte 

troep toch in zijn bek? Hij had zo’n lol in rondjes lopen dat hij echt niet kon stoppen. Zo ken ik mijn broer, 

altijd fanatiek. Ook zijn baas kreeg een papier waarop stond dat Rover goed rondjes kan lopen. 

Toen alle honden waren geweest stonden de bazen nog een tijdje bij elkaar te praten, kregen ze een cer-

tificaat in een lijstje en was iedereen gelukkig. 

Mijn bazin was hartstikke trots en zei dat ik op les mocht met de baas als de enkel weer beter is. Mag ik 

iedere week rondjes rennen. Ik denk dat Rover het ook wel gaat doen, want deze twee broers kunnen als 

de beste rondjes rennen om de schapen heen. 

Toen we thuis kwamen bij Rover gingen de bazen eten, maar daar weten we niets meer van: wij slie-

pen……………………….. 





Berichten leden 
 
Na een bezoek aan de dierenarts voor een echo hebben wij de moeilijke beslissing moeten nemen om 
Tevka (Anatevka Hestia van de Woensberg) te laten inslapen op zaterdag 16 mei jl.  
Tevka heeft het op shows altijd uitmuntend gedaan en mocht meerdere prijzen in de wacht slepen. Ook 
is ze 3x moeder geworden van totaal 31 pups en ze was een hele goede moeder. 
Tevka woonde sinds 2011 bij familie in Nieuwegein, want het boterde helaas niet tussen haar en Enya. 
Wij hebben dat te laat gezien. In Nieuwegein ging het haar goed en ze was vriendjes met Gizmo de kat, 
de vogels en de cavia's en was dol op de Chihuahua van de buren. 
We hebben Tevka begraven in het bos naast Naidy. 
 
-------------------------- 
 
Op 17 mei 2015 hebben Enya en Frodo met succes het UV-examen gedaan bij de Apeldoornse Kynologen 
Club en onder het kritisch oog van keurmeester Quartel. Totaal deden 8 honden examen, waaronder 2 
Duitse Herders, 2 Picardische Herders en 2 Briards. Een verslag met foto's volgt z.s.m. 
 
--------------------------- 
 
Dokus heeft met zijn baasje Monique (partner van Annemiek Stoke) afgelopen zaterdag de canicros in 
Amsterdam gelopen. 
Wij kregen het bericht dat ze de 1e plaats hebben behaald! 

Nieuwe leden 
 
Peter de Brabander 
Rudy Collys 
Hugo Deckers 
 Aleida Goelema 
 Erik en Annet de Gooijer 
 Wies de Gooijer en Marcel Daniels 
 Tessa Jehee 

 Kris Kanora 
 Beppy en Leo Lengers 
 Saskia Menger 
 Hans Mulder en Carolina de Wit 
 Eva Muller 
 Evelyne Santes 
 Annemiek Stoke 
 Ellis Willemse 
 Liliana Willems 



Voor u gelezen: 

 

"Actief onderweg met uw hond" 

Verrassende spel-ideeën tijdens de dagelijkse wandeling 

 

De dagelijkse  wandeling is voor de hond helaas niet altijd interessant meer. 
Als de omgeving bekend is en zijn baas met andere dingen bezig is, kiest de 
hond vaak voor eindeloos snuffelen en slenteren en raakt zijn energie niet 
echt kwijt. Maar DAT KAN ANDERS! 

 

Dit boekje staat vol met ideeën en INSPIRERENDE FOTO'S die laten zien wat mens en hond onderweg 
allemaal kunnen doen. De inrichting van de bebouwde omgeving, maar ook de stukjes groen bieden 
allerlei mogelijkheden voor spelletjes. Veel van deze activiteiten zijn prima met een aangelijnde hond 
te doen. U gaat uw omgeving met andere ogen bekijken en de band met uw hond wordt door het doen 
van de spellen nog beter. Voor extra inspiratie zijn drie voorbeeldroutes met routekaartje en aanwijzin-
gen opgenomen. 

 

ISBN: 978-90-5956-328-5 

Auteur: Nicky Gootjes 

Uitgever: Fontaine Uitgevers 

 

Ook te bestellen via Nicky Gootjes zelf!  

 

Sociale Kynologie 

Kynologie…volgens Wikipedia is dat de ‘studie van de hond’, afgeleid van het griekse woord kynos wat 

uiteraard hond betekent.  

Sociale kynologie … is niet terug te vinden in Wikipedia…ik heb het nm zelf bedacht. Hoezo en waarom? 

Omdat er inmiddels zoveel verschillende stromingen zijn in  de omgang met de hond dat je door de bo-

men het bos en zelfs de hond  niet meer ziet… 

Waren het vroeger niet de mannen die zich bezig hielden met het opvoeden van honden? Of laten we 

het maar liever ‘africhten’ noemen.  Waren het vroeger ook niet de mannen die hun kinderen opvoedden  

volgens  een autoritaire cq dominante opvoedingsstijl?  

En zijn het nu niet de vrouwen die hun opmars maken in de wereld van de kynologie? Zijn het nu niet de 

vrouwen die het belangrijk vinden om de  emotie van de hond als uitgangspunt te gebruiken in de om-

gang ? Zijn het niet de vrouwen die hun kinderen een  opvoeding willen geven waarbij genoeg ruimte is 

voor de gevoelswereld van het kind?  

De uitkomst van deze (op)som(ming) is: vrouwen zouden graag willen dat mannen wat meer vrouwelijke 

kwaliteiten zouden laten zien in de opvoeding van het kind…en hond.  Is het een herhaling? Was het 

eerst het kind, is het nu de hond? Voelt onze hond zich daar wel veilig bij? Of voelen WIJ ons daar geluk-

kig bij, omdat het bij ONS past? Ik zie duidelijk een overeenkomst.  



Maar wat nu als bijvoorbeeld de inmiddels erg omstreden aanhanger van de dominantietheorie  Cesar Mi-

lan een vrouw zou zijn: Cesara Milan… Zouden er dan nog steeds  zoveel vrouwen een afkeer van haar 

hebben? Zou zij dan op dezelfde wijze met honden omgaan? Opmerkelijk vind ik het, dat ik, terwijl ik dit 

schrijf mij niet kan herinneren maar één man tegen te zijn gekomen die anti-Milan is… Vreemd. 

Maar goed… terug naar de dag van vandaag.  Zaterdag 4 april was ik aanwezig op het KynoCongres 2015. 

Peter Beekman (Kynotrain) had dit jaar het thema ‘vertrouwen’ uitgekozen. Een nogal breed thema, maar 

bij de opening door Peter zelf en de eerste lezing van Geerd de Rooij getiteld ‘Het roer moet om in de ky-

nologie’ sloegen beide heren (toeval!) meteen de spijker op de kop!  

Het roer moet om…Geerd doelt op de enorme verdeeldheid binnen de kynologie. Waar je ook kijkt, je ziet 

verschillende kampen. Positief trainen versus het gebruik van correcties, showlijnen versus werklijnen in 

de fokkerij, kynologenclubs versus particuliere hondenscholen. Daarnaast zijn er recentelijke ontwikkelin-

gen in de wetenschap waardoor veel van wat we dachten te weten over het gedrag van onze hond op de 

schop komt. Het dominantiemodel staat te wankelen en bijna dagelijks staan er kynologen op die nieuwe 

inzichten over het gedrag van onze hond hebben.  

Peter Beekman had voor zichzelf de conclusie getrokken dat de ontwikkelingen binnen de kynologie hem 

aan zetten tot overpeinzingen, tot gedachten. Nou Peter ik kan je laten weten: ik denk met je mee!! 

Vooralsnog ben ik er van overtuigd dat mannen van Mars komen, vrouwen van Venus en honden van Plu-

to! 

 ‘Honden komen van Pluto’, Stop met trainen. Begin met opvoeden, is de titel van een nieuw boek over 

hondengedrag. Geschreven door Bert van Straten. Mijn aandacht viel op het woord opvoedingsstijlen. 

Mijn gedachte was dan ook: Hé dat spreekt mij aan. Dat doe ik ook met mijn honden: ik voed ze eerst op 

en daarna train ik ze. Maar ik heb het boek nog niet gelezen en mijn bevindingen moet ik jullie dus schul-

dig blijven.  

Mijn honden komen van Poussiere de Lune oftewel van de Maan(stof) en daar hebben we maar één ge-

dachte: het bieden van veiligheid en leiderschap en dat is soms positief en soms negatief in de omgang 

maar altijd nadat de honden ‘gelezen’  zijn, net als een boek… 





Op vakantie… 
 
Begin mei ben ik lekker mee geweest met mijn baasjes op vakantie in 
Frankrijk. We doen dat regelmatig en deze keer hebben we ook weer 
wat uitstapjes gemaakt. We zaten in een mobile home op de camping 
waar we ook direct leuk konden wandelen. 
We zijn naar het stadje Yvoire geweest aan het meer van Geneve. 
Heel erg mooi en Enya en ik hadden veel bijkijks. Het leukste was nog 
een van de vele Japanse toeristen. Die vonden ons eerst erg indruk-
wekkend, maar durfden later zelfs te aaien en mochten ons vasthou-
den voor de foto’s! 
 

Maar het allerleukste vond ik toch wel weer onze wandeling naar Lac d’Arvoin. Eigenlijk was het een jubi-
leum-wandeling, want ik kom er al vanaf 2005, toen ik twee jaar was. 
 
De omgeving is prachtig en soms zijn er ook koeien. Boven kom je boven bij een bergmeer en daar nemen 
we altijd een lekkere frisse duik en daarna lekker goed rollen. Dan gaan we lekker eten en soms wandelen 
we helemaal naar de top. Ook nu lag daar nog volop sneeuw. 
De weg naar boven werd nu versperd door een grote modderlawine. 
 
Tijdens het eten zagen we eenden, kikkers, meerkoetjes, een roofvogel en later kwam er nog een gems 
vlakbij wortels opgraven. 
Wij krijgen altijd ook wat lekkers als de baasjes eten, maar Enya heeft op de weg terug nog een eigen bot 
gevonden. De geluksvogel. 
 
Onderweg terug nog even de foto-shoot bij het hutje en dan lekker uitrusten op de camping. 
 
Toen moesten we alweer naar huis, maar ik denk dat we snel weer op vakantie gaan.  

 



Coupe de Beauté 
 
De coupe de Beauté wordt tijdens de Kampioensclubmatch uitgereikt aan de eigenaar van de Beauceron 
die in het voorgaande jaar de meeste punten heeft gehaald met de schowresultaten. 
De berekening is als volgt; 
Behaald resultaat op een erkende CAC/CACIB tentoonstelling in Nederland 
Zeer Goed    2 punten 
Uitmuntend   5 punten 
Res. CAC en of CACIB  7 punten 
CAC en of CACIB   9 punten 
BOB en of BIS  15 punten 
De punten van de hoogst behaalde klassering worden berekend. 
 
Uitslag 2014 Coupe de Beauté 
 
Kamp. Celeste Alita Admirable Chien  65 punten 
Madame Musette Varenne du Bois   47 punten 
It’s special Ilton de la Fierre Maisson  39 punten 
Kamp. Cora Alita Admirable Chien   34 punten 
 
Coupe de Travaille 
De Coupe de Travaille wordt tijdens de Kampioensclubmatch uitgereikt aan de eigenaar van de Beauceron 
die in het voorgaande jaar de meeste punten heeft gehaald met het behalen van (werk)examens. In te-
genstelling tot de Coupe de Beauté dienen de eigenaren zelf te melden aan het bestuur van de BVN welk 
examen zij hebben behaald.  
Uitslag 2014 Coupe de Travaille 
Kamp. Adventure Troy de la Pointe du Meingat    SPH 1 
 

22 april 2015 

Cora Alita Admirable Chien 

En  

Ipsos de Monclea 

Nog enkele reuen beschikbaar 

25 april 2015 

Easy Poussiere de Lune 

En 

L’Esprit d’Hamrik Merlot 

Nog enkele reuen beschikbaar 

Nesten geboren 

Kijk voor meer informatie op onze website  www.beauceronvereniging.nl 



Beaucerons toegelaten tot brevetten waterwerk 
 
Tijdens haar vergadering van 6 mei jl. heeft het Bestuur 
van de Raad van Beheer besloten om het ras Beauceron 
toe te laten tot de brevetten waterwerk. Tot nu toe was 
dit slechts voorbehouden aan de New Foundlanders, Le-
onbergers en Landseer ETC. 
 
Na bijna twee jaar vragen, schrijven en lobbyen is het 
dan eindelijk voor elkaar: de Beauceron mag officieel meedoen met de brevetten waterwerk in Nederland. 
En een extra HOERA geldt het feit dat de Raad niet alleen toestemming geeft voor de enkele rassen 
(Berner Sennen, Labrador en Dobermann) die tegelijk met ons dit verzoek hebben ingediend, maar dat alle 
rassen mogen meedoen. 
 
Speciale dank gaat ook uit naar Mirjam en Andre de Neeff die mij gesteund en geholpen hebben met hun 
kennis en contacten en zeker ook de leden van Colonia Brielle waar wij ‘als vreemde eenden in de bijt’ 
vanaf het begin van harte welkom waren om alvast te trainen voor de brevetten van de ons omringende 
landen. 
 
Voorlopig blijven we trainen bij Colonia Brielle, want daar is het materiaal, de mensen en de expertise, 
maar wie weet kunnen we in de toekomst een leuke gemengde trainingsgroep bij elkaar krijgen? 
 
Via deze weg wil ik alle Beaucerons van Nederland oproepen om eens na te denken en te snuffelen aan 
het waterwerk. 
Het is een prachtige sport waar baas en hond samenwerken met de helpers en slachtoffers die gered moe-
ten worden. Je zult zien dat je tijdens de training weer nieuwe uitdagingen ziet met je hond. 
 
En wie weet, kan jouw Beauceron dit jaar nog het A-Brevet halen? En kijk: Anneleen is met Frodo al lekker 
aan het oefenen…. 
Het eerste examen is op 14 juni a.s. in Roermond. Het tweede dit jaar is 27 september in Brielle met de 
Belgische keurmeester Koen Vanlanduyt. Dus dat geeft wat meer tijd om je voor te bereiden. 
 
Gonda den Hartog en Enya 



Een Dwaas kan meer vragen. 
 
Ieder clubblad een ander lid aan het woord. 
 
Naam: Carin van Dellen 
Leeftijd: 42 jaar 
Woonplaats: Tiel 
Beroep: Senior Tactische Opsporing Politie Nederland 
Beaucerons: Twee reuen: Morse l’Ami de la Campagne-Monty 
geb.12-06-13 & N’Lewis l ‘Ami de la Campagne-Midas geb.13-
09-14, oftewel M&M. 
  
1.  Waarom heb je voor een Beauceron gekozen? 
Samen met mijn partner Fabrice wilden wij al heel lang een (gezins)hond en waren wij het er samen over 
eens dat het een Beauceron moest worden. Fabrice kent het ras van zijn familie in Frankrijk en ik ben met 
het ras tijdens vakanties in Frankrijk in contact gekomen. Ik ben opgegroeid met een Briard, top hond, 
maar ik vind die lange haren maar niets. Dan gaat de zoektocht beginnen. Het verdiepen in het ras, fok-
kers zoeken en wachten tot de tijd rijp is. Naarmate ik me meer in het ras ging verdiepen,  werd ik steeds 
enthousiaster: dit ras is het! 
 
2. Wat doe je met je Beauceron? 
Met Midas train ik 2 keer in de week Elementaire Gehoorzaamheid (EG).  Als hij dat examen gehaald 
heeft en minimaal 1 jaar oud is, ga ik behendigheid erbij doen. Fabrice traint met Monty 2 keer in de 
week Gedrag & Gehoorzaamheid Beginners (GGB). We hebben met Monty 2 keer en met Midas 1 keer 
een workshop schapendrijven gedaan. Monty heeft er meer mee (lees: is gek van schapen) dan Midas. 
Verder gaan ze bijna overal mee naartoe en leven ze bij ons in huis met de nodige regels. We gaan ook 
regelmatig naar shows. Ze gaan twee keer per week naar de dagopvang in een pension. Ze komen een 
paar keer per dag in de uiterwaarden, weer of geen weer, waar ze dagelijks verschillende honden tegen-
komen en mee kunnen spelen. Ze zwemmen, rennen, spelen en hebben heel veel plezier. 
 
3. Wat vindt je partner van de Beauceron? 
 Dat er teveel aandacht van mij naar M&M gaat,  in plaats van naar hem, 
haha! 
 
4. Mag/Kan je partner met de Beauceron wandelen? 
 Jazeker. Onze dochter kan er ook mee aan de wandel. 
 
5. Heb je naast je Beauceron nog een ander hond of huisdier? 
Er leeft nog een Koningin bij ons in huis, genaamd Olijfje. Zij is een poes van 
1 jaar oud en hoe klein en fijn ze is, zij is de baas over de boys. 
 
6. Waarom heb je voor deze Beauceron gekozen? 
In beide gevallen bij dezelfde fokker ( l’Ami de la Campagne), veel tijd en aandacht gekregen om goed de 
honden te kunnen beoordelen. Bij het nest van Monty hadden we niet zoveel keuze meer, maar na ge-
sprekken en onze eigen wens aangegeven te hebben, is het Monty (reutje geel) geworden, waar “de klik” 
mee was. Bij het bekijken van het nest van Midas was ik verliefd op reutje rood, toen ongeveer 3 weken 
oud. Bij het ophalen met 8 weken is de keuze inderdaad Midas (inmiddels oranjebandje) geworden, ook 
weer door “de klik”. In beide gevallen ook gekeken naar de bouw, ik hou van wat grotere honden.  
  
 
7. Hoelang hoop je dat deze Beauceron nog mag blijven? 
Hun hele leven natuurlijk! 
 



8. Wat wordt de volgende hond of huisdier te zijner tijd? 
Ik hoop een Beauceron, Corgi en een Picardische herder, lijkt me enig! 
 
9. Ben je tevreden met de Beauceron fokker? 
Heel erg tevreden over de fokker van kennel l’Ami de la Campagne. Ik kan altijd bellen voor advies (ze 
bellen ons ook ;-)). Ze zijn kundig en eerlijk. We zien elkaar regelmatig op shows, wat ook nog eens erg 
gezellig is. Johan en Magali zijn erg betrokken bij de gefokte nesten. Niet alleen bij ons, maar ik zie dat ze 
alle nakomelingen op de voet volgen. 
 
10. Waarom ben je lid van de Beauceronvereniging  
Om samen sterk te staan voor het ras, andere Beauceroneigenaren leren kennen en natuurlijk de leuke 
activiteiten. Als je meerdere eigenaren kent, kun je beter tips en trucs uitwisselen.  
 
11. Wat vindt de buurt van je Beauceron 
 In het begin moesten de meesten wel wennen. Het is toch een grote donkere hond, en ja, men denkt te 
maken te hebben met een Rottweiler/Dobermann. We leggen iedereen uit, die ernaar vraagt, wat voor 
soort ras het is, hoe het karakter is, wat je er allemaal mee kunt en hoe wij ermee omgaan. We zijn best 
streng qua opvoeding en voeden daarmee ook de buurt op. Erg leuk om te zien en te horen dat men de 
honden, mooi, lief en sociaal vindt. Men respecteert onze filosofie, mede, denk ik, omdat we alles be-
spreekbaar maken.  
 
12. Ben je extra verzekert naast je WA-verzekering? 
 Nee. 
 
13. Was je je Beauceron wel eens en waarom? 
Dat laten we alleen doen als ze een week in het pension hebben 
gezeten. verder nooit, want ze zwemmen bijna dagelijks.  
  
14. Heb je nog andere lidmaatschappen?  
 Ik ben lid van de Club des amis du Beauceron en gezinslid van de Beauceronclub Nederland.  
 
15. Heb je nog iets leuks of aparts meegemaakt met je Beauceron? 
Elke dag is leuk en ik heb elke dag wel een glimlach op mijn gezicht door die clowns. 
  
16. Heb je nog iets toe te voegen?  
Als lid van de activiteitencommissie  zal je me vast nog eens tegenkomen tijdens een activiteit, de kampi-
oensclubmatch of de familiedag. Heb je nog leuke ideeën schroom niet en laat wat van je horen! 
 
Als laatste: 
Een dag geen Beauceron voor je voeten, is een dag niet geleefd. 
  



Vraag het Beau 
 
 
Haaientandjes en Happen 
 
 
We hebben een pup. Vanaf het begin af aan 
bijt hij veel in onze handen en kleding.  
De melktandjes deden veel pijn, maar nu hij 
ouder wordt gaat hij steeds harder bijten. 
 
Als je wel een heel vroeg bij een nestje pups 
ben wezen kijken, dan bedoel ik op de 
leeftijd van ongeveer twee weken, dan is er 
al bijtgedrag te zien bij pups. 
De pups kunnen dan net aan zitten, de oogjes zijn net open, maar het zicht  is nog niet volledig ontwikkeld.  
Dan zie je de ene pup toch al zijn bekkie open doen om ergens op het kopje van zijn broer of zus te landen. 
Is dit al bijten? Misschien wel, maar dan meer een vorm van onderzoeken. Zoals we dat kennen van onze 
kinderen die alles in hun mond stoppen. 
 
Later in het nest, als het zicht goed ontwikkeld is. De motoriek ook goed werkt en de pups zich bewust zijn 
van wie ze bijten, dan kunnen we spreken van “bijtgedrag”. 
Dit bijtgedrag heeft een functie: als pup moet je leren wat je bij een ander kan doen om je duidelijk te ma-
ken en ook moet je ervaren hoeveel je kunt uitdelen en incasseren voordat het teveel pijn gaat doen. 
 
Al het bijtgedrag wat je hond daarna laat zien heeft als doel om iets te leren en vooral als hij / zij ouder 
wordt: het geleerde in de praktijk te brengen. 
 
Even terug naar ons voorbeeld: je pupje is inmiddels bij je thuis en hij bijt in je handen en je kleding. Waar-
om?  
Wel, hij is nog steeds aan het leren waar de grenzen liggen. Hoe je onderling met elkaar omgaat. Hoe je 
kunt jagen, iets kunt vangen. Bij gebrek aan broertjes en zusjes gebruikt hij daarvoor de nieuwe “broertjes 
en zusjes”, de gezinsleden in het nieuwe huis. 
 
En dan gaat het leren beginnen: 
De hond die wordt geaaid, bijt ineens in je hand. Au: je trekt je hand weg. Voor een hond die niet van aai-
en houdt, is dit precies hetgene wat hij wil leren. Als ik bijt, dan stopt het aaien.  
Je loopt voorbij, de hond hapt in je enkels of in je broek: als reactie wordt hij weggeduwd. Voor de hond 
die zich verveelt of graag aandacht wilt, is dit precies de reactie die hij wil, hij krijgt aandacht. 
Je zit op de bank ontspannen een boek te lezen of t.v. te kijken en de pup bijt onverwacht in je enkels of 
broek: Hiervoor geld als bij hiervoor, je reactie geeft aandacht. 
Het wegrennen van kinderen is voor een pup het ultieme spelletje: Door na te rennen wordt het jachtin-
stinct geprikkeld en de pup wint altijd, hij rent immers sneller als de kinderen. 
 
Je ziet bij alle voorbeelden dat er veel wordt geoefend in bijten. Daardoor wordt je pup er steeds beter in 
en gaat hij ook steeds harder bijten. 
Op jonge leeftijd zijn de melktandjes net haaientandjes, maar naar mate de hond ouder wordt krijgt hij 
meer kracht en wordt het happen harder. 



Hoe kun je hiermee het beste omgaan? 
Om te beginnen, zorg ervoor dat er voldoende speeltjes liggen, waarin wel gehapt mag worden. 
Let per situatie op wat de reden achter het bijten is: wil je pup niet aangeraakt en hij bijt, trek dan niet je 
hand terug, maar ga juist door met aaien tot je pup niet meer bijt. 
Het bijten van je pup doet nog niet zoveel pijn, dat je het niet kunt verdragen. Bied ondertussen een al-
ternatief aan, een floss of een kluif. 
Bijt je pup om aandacht te vragen, reageer niet, loop juist door en doe wat je wilde doen. 
Negeer je pup en als hij zijn gedrag veranderd en stopt met aandacht vragen, dan pas kun je hem aan-
dacht geven. 
Het gebeurd nogal eens dat het bijten hardnekkig is. Time-out is dan een goede optie. 
Zodra je pup bijt, til je hem op, zonder extra aandacht te geven door te knuffelen of te aaien. Je zet hem 
in zijn bench en negeert hem. Na een minuutje en pas als de pup stil is en rustig in de bench zit, mag hij er 
weer uit. Zodra hij naar je toe loopt en weer zijn tandjes gebruikt, van voren af aan beginnen en in de 
bench. Bij de meeste pups weten ze na drie keer time-out wel dat ze beter de tandjes op elkaar kunnen 
houden.  
 
Als er op jonge leeftijd op de juiste manier wordt omgegaan met het bijtgedrag van de pup, dan zal hij 
niet op oudere leeftijd nog steeds bijten. 
 
Wat heeft geen nut om te doen? Slaan, schoppen, in het nekvel pakken en andere vormen van corrigeren 
heeft geen nut. Het kan twee kanten op: je correctie is te zacht: dan laat je zien aan je pup, dat je wel de 
strijd aangaat, maar niet sterk genoeg ben om als waardige tegenstander te tellen. Uiteindelijk wordt het 
bijtgedrag veel erger en de beten steeds harder. 
Het kan ook zijn dat je correctie te hard is: je hond raakt hierdoor in paniek, dit is iets wat hij niet begrijpt, 
en zal uit angst om zich heen gaan happen. Die beten zijn vaak fel en hard en hebben schade tot gevolg. 
Ook in dit geval zal het bijten veel erger worden en het vertrouwen in de “baas” zal verdwijnen. 
 
Tot slot: soms zien we bij honden het fenomeen “overprikkeld”. De pup heeft dan een drukke dag achter 
de rug, veel gedaan en meegemaakt. Hij kan dan zijn rust in huis niet vinden en gaat steeds meer bijten. 
Voor deze pup geld: rust. In de bench, in een hal of keuken. In ieder geval met weinig prikkels, zodat hij 
niet over zijn grenzen gaat. 



Familiedag 2015 

Mogen wij even u aandacht voor het volgende?  

Noteert u vast in de agenda dat de Beauceron Vereniging Nederland op zondag 13 september (op een 

tot nu toe nog onbekende locatie) haar familiedag laat plaatsvinden. En dat er op deze dag 2 families 

centraal zullen staan.  U eigen familie: ouders, kinderen, opa’s en oma’s en natuurlijk u Beauceron. EN…

de familie van u viervoeter zelf: broers, zusjes uit diverse Beauceron nesten zijn van harte welkom! Een 

mooie gelegenheid om elkaar, maar ook de nestgenoten weer te ontmoeten.  

U kunt deelnemen aan diverse activiteiten. Alles afgestemd aan de leeftijd van kinderen en honden.  

Ook zal er een aspirant keurmeester aanwezig zijn om uw Beauceron en diens nestgenoten te keuren. 

Uiteraard is er  ruimte voor een hapje en een drankje! Kortom alle ingrediënten voor weer een super 

gezellig samenzijn op deze  familiedag!!  



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 Prof. Z. Tainin (IL) 

14-06-2015 Waalwijk Kampioensclubmatch Dhr. D Rutten 

05-07-2015 Echt G. Jipping 

25-07-2015 Rotterdam Mevr. G. de Wit-Bazelmans (NL) 

26-07-2015 Rotterdam Mevr. Jean Lawless (IE) 

26-09-2015 Maastricht Mevr. J. Onstenk-Schenk 

27-09-2015 Maastricht Dhr. B. Spoljaric (CR) 

03-10-2015 Zwolle Dhr. R. Doenijns 

04-10-2015 Zwolle Mevr. T. Ahlman-Stockmari (FL) 

07-11-2015 Rijswijk Mevr. E. Bakker-vd Woestijne 

08-11-2015 Rijswijk Dhr. R. Vanhoenacker (B) 

11-12-2015 Eendaagse Ámsterdam Nog niet bekend 

13-12-2015 Winner Amsterdam Nog niet bekend 

19-12-2015 Cuijk Nog niet bekend 

Tussenstand, na Tentoonstelling Goes, Coupe de Beauté 

Matisse L’Ami de la Campagne   12 punten 

Cora Alita Admirable Chien     9 punten 

Jeans Argentee du Mont de Croisettes  5 punten  



Groningen, 28 februari 2015 

Keurmeester: A. de Wilde (B) 

 

Reuen 

Openklasse 

Hirgon Yvain de la Bonhardiesse 1U CAC/CACIB en 

BOB 

Ercules l'Ami Noir 2U RCAC/RCACIB 

 

Teven 

Jeugdklas 

Jeans Argentee du Mont des Croisettes 1U CAC 

Jerel from Dara's Home G 

Jolie du Moulin de Patjo 2ZG 

 

Openklas 

Gironde des Bergers Aventureux 1U RCAC/CACIB 

Jive de l'Amouraudiere 2ZG 

Idole Enya la Duchesse de la Fosse G 

Revence Djayla de la Fiere Maison G 

Goes dag 2, 5 april 2015 

Keurmeester: dhr. D. Harris 

Reuen 
Tussenklasse 

Matisse l'Ami de la Campagne 1U RCAC/RCACIB 
 

Openklasse 
Hirgon Yvain de la Bonhardiesse 1U CAC/CACIB 

 
Teven 

Jeugdklasse 
Jolie du Moulin de Patjo 3U 
Jerel from Dara's Home 2U 

Norange l'Ami de la Campagne 1U RCAC 
 

Openklasse 
Hirthe Ysa Vajen de la Bonhardiesse 1U CAC/

CACIB en BOB 

Goes dag 1, 4 april 2015 

Keurmeester: mw. J. Alberts 

Reuen 
Puppyklas 

N'Lewis l'Ami de la Campagne 1VB en beste pup 
 

Tussenklas 
Izzy de l'Ame du Loup 1U RCAC/RCACIB 

Morse l'Ami de la Campagne 2ZG 
 

Openklas 
Hirgon Yvain de la Bonhardiesse 1U CAC/CACIB en 

BOB 
 

Teven 
Jeugdklasse 

Jolie du Moulin de Patjo 1ZG 
 

Openklasse 
Iella Blue l'Etoile de la Nuit 2ZG 

Hirthe Ysa Vajen de la Bonhardiesse 1U CAC/
CACIB 





 


