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Van de bestuurstafel 

Je zal maar Marjolein Rietkerken heten en met je Beauceron Honyx Mambo L’Etoile de la Nuit de Kampi-

oensclubmatch 2015 van de BVN winnen…dan verdien je een plekje op de voorpagina van ons vereni-

gingsblad! Proficiat Marjolein en Honyx met deze geweldige prestatie! 

De Kampioensclubmatch  2015 staat nog vers in het geheugen: prachtige dag, veel Beaucerons, prima 

locatie, ontspannen sfeer, heerlijke lunch en bbq en prijzen voor groot en klein! De winnaars willen wij 

feliciteren met het behaalde resultaat en we hopen dat de verliezers, ondanks het niet verwachte resul-

taat, toch genoten hebben van deze dag. In dit blad een uitgebreide foto-impressie. Larissa de Vries heeft 

aangeboden de taak van webmaster BVN op zich te nemen en zal zsm de individuele foto’s van de deel-

nemende Beaucerons én het bijbehorende keurverslag op de website plaatsen.  

Water en de Beauceron, een succesvolle combinatie. Voortaan mag ons ras meedoen aan het halen van 

brevetten van de watersport. Met speciale dank, namens iedereen, aan Gonda den Hartog (en Enya..) 

voor haar inzet de afgelopen jaren om dit te bewerkstelligen! In deze uitgave extra veel aandacht voor 

het waterwerk oa middels een verslagje van onze eigen waterwerkworkshop op 12 juli. Ook in 2016 staat 

het waterwerk weer op de activiteitenlijst.  

Helaas heeft Jochem de Kievit aangegeven niet langer beschikbaar te kunnen zijn als lid van de activitei-

tencommissie. Wij bedanken hem héél hartelijk voor zijn bijdrage en zullen hem en Ilya zeker zien op één 

van onze evenementen! Uiteraard zoeken wij voor Jochem een opvolg(st)er. Aanmelden kan bij Anneleen 

Heijboer activiteitenbvn@gmail.com 

Het is augustus en de zomer is nog in volle gang. Zo ook de BVN: op zaterdag 29 augustus is er om 11.00 

uur een strandwandeling in IJmuiden…misschien al voorbij als u dit nummer ontvangt…of we zien elkaar 

zo meteen. Op zondag 13 september de Familiedag in Nunspeet. Opgeven kan nog tot 7 september…

DOEN! Oktober 24e op zaterdag  een workshop speuren, Beauceron eigen, en in november een pauze 

voor de leden: het bestuur, de fokkers en de dekreu eigenaren gaan weer van gedachten wisselen over 

de gezondheid en het welzijn van de Beauceron, en wel  op 8 november, en we sluiten het jaar af met 

een gezamenlijke wandeling met na afloop warme chocolademelk met slagroom, op 5 december, maar 

dat duurt nog even.  

Tot snel, op één van onze  evenementen! 



Nationale d’Elevage 2015, Saint Pierre de Boeuf, France, georganiseerd door Club les amis du  
beauceron . 
 
Auteur: Carin van Dellen 
Foto’s: Fabrice Ottburg, tenzij anders vermeld 
 
Hugo  
“Volgend jaar gaan we weer”, met deze woorden sloten we de Nationale d’Elevage 2014 in Noeux les Mi-
nes af. Voordat we het wisten zaten we een jaar later weer in de auto, met inmiddels twee Beaucerons, 
op weg richting Saint Pierre de Boeuf. Oef, dat was wel 
een stukje verder Frankrijk in, dus had ik een tussenover-
nachting geboekt bij Chambres d’hôtes, Le Domaine de 
Saturnin, in Bernécourt. Dan loop je in zo’n plattelands 
dorpje en wat kom je daar tegen? Natuurlijk een lieve 
Hugo! Een grote beauceron van bijna 12 jaar oud, die op 
het erf zijn dienst nog deed. We spraken de eigenaar en 
wat andere dorpsbewoners en wij lieten vol trots onze 

Chambres d’Hôtes des Beauceronne et une belle Berger Allemand Noir 

Na een geweldig diner, heerlijke overnachting en goed ontbijt, vervolgden wij onze weg richting ons stek-
je voor de komende 4 dagen, Chambres d'hôtes Le Pré aux Ânes in 

Albon. Deze chambres d’Hôtes werd in die 4 dagen een onderkomen van 6 beaucerons (Kunta, Izzy, Olli, 
Madame Musette, Monty & Midas) en 1 zwarte Duitse herder (Ishta) . De avonden kwamen wij door met 
lekker eten, goede gesprekken, wijn en veel lol. Enfin, waar kwamen we eigenlijk voor? Oh ja, Midas zou 
de CANT gaan doen en Monty de Cotation 4 halen. 

Hello, bonjour, ça va, wie geht’s? 

België en Nederland op weg naar het evenement. Bij de 
loisirs in Saint-Pierre-de-Boeuf aangekomen, sluiten we in 
de rij aan om de papieren op te halen. Eén groot feest van 
herkenning, allemaal beauceron liefhebbers. Je praat met 
iedereen in het frans, duits, engels, nederlands, maakt niet, 
met handen en voeten, de sfeer zit er in. Nadat we alle pa-
pieren hadden ontvangen konden we door naar de CANT.  



Klittenband 
Monsieur Pillard, een karakteristieke schaapsherder, verwel-
komt ons en legt uit dat er eerst een gehoorzaamheidstest 
moet worden afgelegd en dat daarna iedereen apart de ren 
ingaat bij de schapen. Ik sta zenuwachtig met Midas, 8 maan-
den oud, voor de CANT (Certificat d'Aptitudes Naturelles au 
Troupeau). Een aanlegtest om te kijken of het schapendrijven 
van nature in de hond zit. Nadat we de gehoorzaamheidstest 
goed hadden afgerond, mochten we de ren in. Midas moest 
van de riem af en ik mocht niets zeggen. Midas ging naar de schapen, snuffelde wat en keek om zich 
heen. Het ging even goed. Ik moest achter de schapen gaan lopen en het leek alsof Midas met klitten-
band aan mij vastgeplakt zat, want hij bleef maar strak naast mij lopen. Help, als dit maar goed gaat. Van 
monsieur Pillard mocht ik heel even Midas een “zetje in de rug geven” en ja hoor daar ging hij. Eén 
schaap wilde uit de kudde en hierdoor werd Midas getriggerd en bracht hem weer terug bij de rest. Mi-
das, ondanks dat hij iets te jong was:geslaagd. Trots op mijn klittenbandje! 

Meten is weten 
Mensurations oftewel metingen worden op zo’n dag zeer nauwkeurig gedaan. Monty moest op een plank 
staan en werd zijn hoogte gemeten. Daarna werden zijn kop en borst gemeten. Monty onderging het zo-
als een echte Monty, rustig dus. Tevreden over Monty zijn afmetingen begaven we ons naar de “Test de 
Caractère”.  
 
Karaktertrekje 
Bij de “Test de Caractère” is het van belang dat je hond tijdens de hele test geen enkele angst, onzeker-
heid of vluchtgedrag vertoont. Ze zeggen wel eens dat hond en baas steeds meer op elkaar gaan lijken... 
Fabrice en Monty hebben de test goed doorstaan. Ze liepen rustig tijdens de pistoolschoten en bij het 
fixeren en “slaan”met de stok toonde Monty zijn evenwichtige karakter. Monty is geslaagd met een Excel-
lent, super gedaan! Hierna besloten we te gaan lunchen en het vochtgehalte weer op peil te brengen.  

Foto: Kris  Kanora 



De “+”matters 
Nu begon het toch wel spannend te worden, de Morphology moest een Excellent + worden. Wachten, 
wachten en nog eens wachten in de rij. Dat deerde niet, je kijkt wat om je heen, drinkt wat, kletst wat en 
het zonnetje scheen volop. Dan de ring in, monsieur Armatol doet de keuring in de open klasse. Ik durf 
bijna niet kijken, Midas wel. Dan zie ik een rood papiertje en een blije Fabrice. Ja, binnen: Excellent + !  
 
Schotvast 
Na wat gezelligheid weer serieus aan het werk. De ring in voor de coup de feu. Ik sta met Midas aan de 
kant om te kijken en foto’s te maken. Fabrice en Monty staan paraat. Het eerste schot gaat goed, de 
schoten erna gaan ook goed. Midas is inmiddels in slaap gevallen. Monty heeft het gehaald net als zijn 
broer Matisse. Dan valt er een last van je schouders. Morgen weer een dag, wauw wat gingen we tevre-
den naar ons tijdelijk “Beaucerons et Berger Allemand” verblijf. Maar voordat we gaan, eerst nog even 
evalueren met onze Johan en Magali.  

Erering 
Zondag 24 mei, de wekker gaat af. De dag van de keuring van mijn klittenbandje en D-day van Monty. Na 
het ontbijt mochten de hondjes leuk spelen. Izzy en Monty wilden even héél stoer doen voor een mooie 
Madame, dit liep gelukkig goed af. Ik zou ’s-ochtends met Midas de Morphology gaan doen, maar ik was 
wat aan de late kant toen we aankwamen. Hard doorlopen, pff, gered. Midas voor de laatste keer in de 
puppyklasse, keurmeester Guillaume. Geslaagd, met op elk onderdeel, Très Prometteur en mochten wij ’s
-middags de erering in. Dan vervolgen we onze dag met veel ontmoetingen, waterpret met de hondjes, 
eten/drinken, en uiteraard veel lachen. Dan wordt er omgeroepen dat de landenparade van start zal 
gaan. Onze drager van de Nederlandse vlag, Marius,  loopt vol trots voorop en wij volgen hem trouw. Alle 
landen worden toegeapplaudiseerd en wordt per land aangekondigd door monsieur Armatol om vervol-
gens de ring weer te verlaten. Hierna loop ik in de puppyklasse reuen mijn rondje met Midas, maar wer-
den we niet geplaatst. In de open klasse kwamen Monty en Matisse de ring in. Spannend, als je hier uit-
ligt heb je alsnog niet je Cotation 4. Daar gingen ze, rondje na rondje. Yes, daar kregen ze de medaille, 
geslaagd! Cotation 4 recommandé is nu een feit. Nadat we alle andere deelnemers hadden gefeliciteerd 
en nog wat klassen in de ring hadden bekeken, zat het er voor ons dit jaar weer op.  

Foto: Carin van Dellen 

Foto: Carin van Dellen 



Sfeer proeven 
De NE is onder andere ontzettend leuk, omdat je de familieleden van je 
honden ziet, beauceronliefhebbers ontmoet, lekker eten en drinken, goe-
de gesprekken hebt, diverse disciplines van de hondensport ziet, een mini-
vakantie hebt, nieuwe ontmoetingen, bij kunt kletsen met vrienden, kort-
om een gezellige ontmoeting! Tip: Bezoek, of neem eens deel aan, een 
Journée Beauceronne, bijvoorbeeld op zondag 4 oktober 2015 in Graveli-
nes. 
 
Wij kijken terug op een mooie NE en we hebben weer volop genoten!  
 
Tot volgend jaar! Zien we jullie en jullie hondjes dan ook? 

Ingezonden uitslagen NE 2015 
 
Aan de NE van 2015 namen 588 Beaucerons deel. Daarvan kwamen er 125 honden uit 15 andere landen 
dan Frankrijk!  Resultaten van 5 Beaucerons van onze leden: 
 
N’Lewis l’Ami de la Campagne (Midas) puppyklas: Tres Prometteur + CANT  
Norange l’Ami de la Campagne, klasse debutant: Excellent + CSAU  
beide van Johan Anno en Magali Debouver. 
Alita Admirable Chien van Wilma Plantinga,: Recommandee 
Morse l’Ami de la Campagne (Monty) van Fabrice Ottburg: Recommandee  
Matisse l’Ami de la Campagne van Carin van Dellen: Recommandee. 



Voor u bekeken 

 

VAN PUB TOT PUBER.  

De opvoeding begint op de allereerste dag! (www.dogtime.nl) 

 

Een goed begin is het halve werk. Wat je goed aanleert hoef je nooit meer af te leren. Zo voorkom je pro-
blemen in de toekomst. Leer op deze dubbeldikke (4 uur) dvd de taal van je hond en zie hoe hij probeert 
jou te begrijpen. Door te zorgen voor positieve ervaringen en het vermijden van negatieve, krijg je een 
blijde, gehoorzame hond die overal mee naar toe kan. Werkelijk alle aspecten komen aan bod. Heel prak-
tische maar ook wat meer gevoelsmatige:  

DVD 1: OPVOEDING 
- Bij de fokker en de eerste belangrijke weken. 
Met fokker Connie Berendsen 
 
- De eerste 16 weken van pup Beau 
Met instructeur Ninette Haitsma 
 
- De basisprincipes van de opvoeding. 
Met gedragskundige Suzanne Welling 
 
- De Roedelmethode 
Met gedragswetenschapper Arjen van Alphen 
 
DVD 2: SOCIALISATIE 
- Wat is socialisatie? 
- Hoe krijg ik een sociale hond? 
- Socialiseren in de praktijk 
- Spelregels in het bos 
 
GEZONDHEID 
- Voeding, met dierenarts Erwin van Gijtenbeek 
- Voorlichting en verzorging met dierenarts Lau-
rien Pol 
 
- Opspringen afleren 

VRAAG EN ANTWOORD 
- Kan ik een hond uit het buitenland kopen? 
- Kan ik een hond kopen via marktplaats? 
- Is een stamboom nodig? 
- Moet ik lid worden van een rasvereniging? 
- Welke pup past het best bij mij? 
- Wordt mijn hond gechipt? 
- Hoe ervaart een pup zijn nieuwe huis? 
- Hoe lang kan een hond alleen zijn? 
- Gebruik van de Kong 
- Moet ik mijn pup door iedereen laten aaien? 
- Moet mijn hond spelen met andere honden? 
- Kan ik een tweede hond nemen? 
- Wanneer komt mijn hond in de puberteit? 
- Hoe intelligent is mijn hond? 
 
OEFENINGEN 
- Alleen thuis, in de bench 
- Volgen 
- Zit en wacht 
- Af of down 
- Af en blijf 
- Niet af laten leiden 
- Hier, naast, voet 
- Hier komen 

Tenslotte bevat deze dvd  naast een berg praktische informatie een dagboekje van/voor de pup!  
Een aanrader deze dvd! Zeker als je bij het lezen van boeken over hondengedrag je niet voor kunt stellen 
hoe en wat er nu precies bedoeld wordt. 
 
Een soort 'hondenschooltje op de buis/bank' dus. TOP! 



 

 



Waterworkshop Beauceron Vereniging Nederland 12 juli 
 
"Nooit "au" roepen in t water, een heel bijzonder sterretje en 
een beauceron is maar een klein hondje... " 
 
We zijn vandaag te gast bij de Newfoundlanders Waterwerk-
groep WAG Colonia  in Brielle. We worden hartelijk ontvangen 
met een heerlijke cake en drinken. Dan krijgen de baasjes pak-
jes en de honden tuigjes aan. Kaelie vind die ringen op haar rug 
maar vreemd; het lijken net van die bijtringen. Er moet in ieder 
geval geprobeerd worden om die eraf te halen, wat uiteraard mislukt. Nadat iedereen zijn wetsuits op de 
juiste manier heeft aangetrokken (dus niet achterstevoren) gaat ’t gebeuren. 
 
Team 1 (Petra met Günnar) gaat van start. Tjeminee zeg; wat een natuurtalent die Günnar. Hij apporteert 
verschillende dummy's en pakt de pop direct correct bij de arm (en niet in t kruis, wat niet mag). Dan een 
stukje wennen op de boot en vanuit de boot terug naar de baas zwemmen. We zijn met z’n allen onder 
de indruk en verdenken ze dat ze stiekem thuis hebben geoefend  .  

Dan komt de jongste telg van de familiebijeenkomst Jekke sa-
men met Eric. Jekke apporteert graag zijn eigen speeltje “een 
sterretje". Het blijkt het enige speelgoed waar hij oog voor 
heeft, maar daar wordt dankbaar gebruik van gemaakt met alle 
oefeningen door overal “zijn” sterretje aan het object vast te 
knopen. Nadat ook zijn broer Rover (samen met Wies) heeft 
laten zien dat hij dit werk al heel goed kan en daarna Jochem en 
Ilya de show stelen (nog een natuurtalent), ben ik met Kaelie 
aan de beurt. Mijn meisje is dol op zwemmen wat ze direct gaat 
doen. Maar het is waterwerken en niet alleen baantjes trekken 

vandaag! De dummy en pop (aan de arm) komen netjes op commando terug. Alleen dat knabbelen op de 
dummy's moet afgeleerd worden en het blijkt niet nodig te zijn om het gezicht van de pop af te likken als 
we aan wal zijn. Ze houdt braaf het touwtje op de goede manier vast waar een vlotter aan hangt en komt 
als een raket terug gezwommen vanuit de boot. Al met al heel trots op m’n meissie. De ochtend wordt 
afgesloten met de laatste familietelg Jackie begeleid door Renata die ook de oefeningen goed doorloopt.  



Ik dacht dat we al heel wat hadden geleerd, maar toen werd een demonstratie ge-

toond met de gevorderde honden wat het echte waterwerk is! En ten opzichte van 

die beren van Newfoundlanders en Landseers zijn zelfs Günnar en Ilya maar kleine 

hondjes. Goh, wat valt er nog veel te leren! Zo moet de hond vanuit de boot eerst de 

reddingboei ophalen, dan door naar de drenkeling en daarna weer terug naar de boot 

met drenkeling aan zijn tuig (vandaar de ringen op het tuig). Ook werd geshowd dat 

de hond onderscheid moet maken tussen een drenkeling en een dode door eerst de 

drenkeling op te halen en daarna pas de dode. Handig voor als dit in t echt gebeurd, 

maar maak deze oefening maar duidelijk aan de hond. Knap hoor. En daar komt trou-

wens ook het nooit “au” roepen in het water vandaan. Als je dat namelijk wel doet, 

dan heb je kans dat de hond het object niet meer durft te pakken. Dit object kan ook uit een levend mens 

bestaan, waar de tanden van de hond net verkeerd in het velletje terechtkomen… 

 

Tussen de middag worden we getrakteerd op heerlijk zelfgemaakte 

cake en kruidkoek. De honden worden verwend met koekjes omdat 

een van de andere honden jarig was en trakteerde. ’s Middags gingen 

we weer zelf oefenen. Het werd nog een graadje moeilijker voor onze 

honden. Vanuit de boot werd het speeltje en de pop aangereikt, wat 

sommige honden best eng vonden. Daarna een oefening om een 

surfplank voort te trekken aan een touw en als laatste oefening van-

uit de boot weer terug naar de baas op wat grotere afstand dan in de ochtend. De ene hond pakte dingen 

wat sneller op dan de ander, maar al met al vind ik dat we allemaal ontzettend veel hebben geleerd en 

gedaan. Hierbij wil ik Andre, Mirjam, Gonda, Anneleen en Wim bedanken voor hun enthousiaste inzet als 

leraar, assistent, fotograaf en organisator van deze gezellige dag.  Ik raad ‘t iedereen aan om ook eens te 

proeven van deze geweldige sport. 

 

Saskia (met Kaelie)  



Foto impressie Kampioensclubmatch BVN 2015 

Er was veel paparazzi aanwezig, hieronder een kleine impressie 

van een geslaagde dag 

Foto: Fabrice Ottburg Foto: Fabrice Ottburg 



Foto: Fabrice Ottburg Foto: Fabrice Ottburg 

Foto: Fabrice 

Ottburg 



Foto: Fabrice Ottberg Foto: Fabrice Ottburg 



Trotse Wilma Plantinga 

Coupe de Beauté 2014 

Kamp. Celeste Admirable Chien 

Trotse Jeroen ter Horst 

Coupe de Travaille 2014 

Kamp. Adventure Troy de la Pointe 

du Meingat 

Nieuwe leden 

 

Dhr/Mw. Blokzeijl 

Dhr. De Bruin 

Mw. Coene-Stevens 

Mw. Elings 

Mw. Hekkers 

Dhr. V. Hooijdonk 

Dhr. V. Krimpen 

Dhr. Krusius 

Dhr. Moorman 

Mw. V.d. Oord 

Dhr. Persoone 

Dhr. Wildeman 

Het bestuur bedankt Dhr. CL Brands voor zijn jaren lange inzet bij 

de Fokkerijcommisie 



Een Dwaas kan meer vragen 

 

Ieder verenigingsblad een ander lid aan het woord. 

 

Naam : Esther Boumans 

Leeftijd: zeg ik liever niet 46 

Woonplaats : Oploo (boeren dorpje in Noord Brabant vlakbij Duitse 

grens) 

Beroep: Mede eigenaar van Varkensbedrijf en moeder van 2 jongens 

Beaucerons : 2 Dames (roepnaam: Faya) Femke de la Horde du Bois perdu geboren 22-06-2010 en Hille 

geboren 15-11-2012 

 

1. Waarom heb ik voor een Beauceron gekozen: 

In 1982 heel lang geleden dus, toen ik nog jong was (haha) paste ik op bij mijn half Franse neef die 3 

kinderen had. Ik kom daar op een dag  aan en mijn half Franse neef zegt: ik heb zo een verassing. Ik zeg: 

wat dan? Hij zegt: ja dat zeg ik niet ga maar via de garage. Tja daar liep hij met Varijck een reu van 8 we-

ken. Ik was op slag verliefd en riep meteen: als ik straks op mezelf ga wonen wil ik ook een Beauceron. 

We hebben thuis nooit honden gehad, altijd alleen maar poesjes omdat wij veel weg waren. Dus toen ik 

in 1991 op mezelf ging wonen kocht ik mijn eerste Beauceron, helaas bleek achteraf dit geen goede fok-

ker was. Mijn eerste Beauceron kreeg epilepsie door inteelt. De Beauceron was toen nog een erg onbe-

kend ras. Ik heb de teef Faundry slechts 4 jaar gehad. Er zat geen stamboom of niks bij toen ik de hond 

kocht. Ik heb met deze hond IPO gelopen, daar bleek ze het karakter niet voor te hebben en ben ik  Be-

hendigheid gaan doen. Zo ben ik dus besmet geraakt met dit ras en ik kom er NOOIT meer vanaf. Wat 

een fijn ras in alle opzichten. 

 

2. Wat doe je met je Beauceron: 

Met Faya ( Femke de la Horde du Bois Perdu) niks dan genieten , heel veel genieten op ons bedrijf, want 

dat is wat ze zelf het liefste doet, op stal achter de varkens aan. Hille, daar stop ik niet mee met trainen:  

Puppy certificaat, BGG, VGG, SHH ,GG op club en we zijn nu bezig met trainen voor GG landelijk. Hille 

wil door iedereen geknuffeld worden zowel bekenden als vreemde en dat terwijl wij onze honden ook  

voor de bewaking hebben. Maar de Beauceron wordt niet meer als vroeger gefokt, dat wil men niet 

meer. Lief voor eigen gezin en waaks voor de buiten wereld. Ik ben ook Fokker met mijn honden. Faya 

heeft nu 2 nesten gehad, met Hille ben ik nu bezig alle papiertjes te halen die we daarvoor nodig heb-

ben, om zo op een verantwoorde manier met dit zo mooie ras te fokken. 

 

3. Wat vindt je partner van de Beauceron: 

Hahahaha, die roept al jaren ik wil een Labrador en dan zeg ik : daar 

heb je er al eentje van, kijk maar 

naar ons Hille, dat is een Labrador in 

het omhulsel van een Beauceron. 

 

 



4. Mag en kan je partner met de Beauceron wandelen:  

Nee de honden laten hem uit want hij doet er niks anders dan spelen , stoeien en ravotten daar heeft hij 

de   honden voor . Onze jongste zoon kan er wel mee wandelen, dat is zo stoer, hij is dus 11 en heeft pas 

voor de  1ekeer met beide honden gewandeld, helemaal alleen zonder mij erbij. 

5. Heb je naast je Beaucerons ook nog andere huisdieren: 

Ja, wij wonen dus op een varkensboerderij en daar hebben verder nog  2 poesjes Jut 

en Jul ( zijn huiskatten), Vico een groot paard, Beau een welsh pony, Esmeetje een 

mini shetlander, 3 konijnen en 4 cavia’s. 

 

 6. Waarom heb je voor de Beauceron gekozen: 

Omdat ik dus besmet geraakt ben met dit ras en daar kom je gewoon nooit meer 

vanaf. In alle opzichten een super fijn ras. 

 

7. Hoe lang hoop je dat je deze Beauceron nog mag blijven: 

Tot het einde zoals al mijn Beaucerons,want je kiest voor een dier en daar zorg je dan zo goed als je kan 

voor, tot het niet meer gaat met de gezondheid. 

Zelfde als met trouwen: tot de dood ons scheidt !!! 

 

8. Wat word de volgende hond of huisdier te zijner tijd: 

Ja wat dacht je zelf ?!!!  Natuurlijk weer zo’n toffe Beauceron, liefde voor het leven. 

 

9. Ben je tevreden met de Beauceron fokker: 

Over Faya kan ik kort zijn, ik ken de hele fokker niet. Faya komt uit Frankrijk, mijn neef heeft bemiddeld. 

De fokker is blijkbaar ook keurmeester aldaar, Francois Maletras, hij fokt meerdere rassen maar, voorna-

melijk Beaucerons. En de fokker van Hille ja dat is een hele goeie, dat ben ik zelf en dat geeft toch wel een 

heel  speciale band met je hond, dat kan ik je wel vertellen. 

 

10. Wat vindt de buurt van je Beauceron: 

Wij wonen in een klein dorp, men kent elkaar, ze kennen mijn honden en zijn er bang van omdat ze als 2 

dolle naar de poort vliegen om te woefen!!! 

 



12. Ben je Extra verzekerd naast je WA verzekering: 

Nee daar begin ik dus niet aan. We hebben in het begin bijna onze WA verzekering moeten aanspreken, 

onze Beauceron ( die reeds is overleden)  had 12 mensen op haar naam staan. Dat heeft 2 spijkerkbroe-

ken gekost, maar die hebben ze we zelf betaald, want je zit toch met je no-claim. Wat ik zeg, wij hebben 

ze ook voor de bewaking.  

 

13. Was je je Beauceron wel eens en waarom: 

Normaal gesproken nooit, want dat is niet nodig en niet goed voor de vacht/huid, maar bij Faya heb ik 

het laatst, in overleg met de Dermatoloog toch gedaan. Met medicinale shampoo omdat ze huid proble-

men had van de rui. 

 

14. Heb je nog andere lidmaatschappen: 

Nee, alleen lid bij de BVN. 

 

 15. Heb je nog iets leuks of aparts mee gemaakt met je Beaucerons: 

Het is misschien heel cliché, maar het is gewoon echt elke dag leuk!!! 

 

16. Heb je nog iets toe te voegen: 

Heb nu m’n  5e Beauceron (Hille). Van mijn laatste nest heb ik geen pup gehouden. Helaas moet ik wil wel 

reëel blijven, oké we hebben de ruimte en de tijd, maar ik vindt 2 meer dan genoeg, vooral omdat mijn 

beide dames nog jong zijn. Ik ga met ons Hille een keer een nestje fokken, wie weet dat ik daar dan wel 

een puppy uit het nest ga houden, maar dat weet ik nog niet . Ik ben heel erg trots op mijn pupkopers  

van mijn 2e nest, allen zijn ze lid bij BVN, dat heb ik er als fokker bij gedaan. 1 pup uit mijn 1e nest was 

een Herplaatser, maar is nu op een gouden plek terecht gekomen en ook zij zijn ook lid geworden van de 

BVN, maar dat hebben zij zelf gedaan, daar ben ik ook erg trots op. 

Ik zal vragen of misschien 1 van mijn pup kopers een volgende ronde hier een stukje willen vertellen??? 

En als laatste wil ik graag mijn verhaal afsluiten met het zeggen van. Mensen sta op met een lach, geniet 

van je Beauceron en ga lekker naar bed met een dag voldaan samen met je liefde voor het leven: De 

BEAUCERON  



DE PUPPENHOEK 

 

Als u pas begint met het aan de bek komen van de hond, of het optillen van oog-

leden of  het aan de oren komen op het moment dat er iets aan de hand is, bent 

u te laat. De hond is al niet zo lekker en wil het liefst met rust gelaten worden. 

Als u dan ook nog eens aan dat geÏrriteerde oog  of dat zere oor gaat zitten vindt 

hij er helemaal niets meer aan. U moet er dan ook voor zorgen dat de hond op 

het moment dat het noodzakelijk is hij het allemaal toelaat. Hij moet weten dat 

als de baas iets doet dat altijd goed is. 

Pilletjes toedienen: 

Er is een trucje om pilletjes in te geven. U heeft drie stukjes worst waarbij u het pilletje ‘verstopt’ in het 

tweede stukje. Nu geeft u de hond het eerste stukje. Dit vindt hij heerlijk. Vervolgens geeft u hem het 

tweede stukje waarbij u het derde stukje al klaar houdt voor hem. Hij zal nu niet weten hoe snel hij dat 

tweede stukje (met pilletje erin) moet wegwerken om dat derde stukje te krijgen. Weg pil! Uiteraard is 

het tegelijkertijd handig om op dit moment wel één van de basisoefeningen bv zit te doen. Die vindt de 

hond al leuk en nu wordt het allemaal alleen maar leuker. 

Nu zijn er natuurlijk een aantal situaties te bedenken waarin de truc met de worst niet helemaal werkt. 

Als u uw hond medicijnen moet geven tegen darmstoornissen kan het zelfs helemaal niet verstandig zijn 

om met worst te werken. Dat zou alleen maar averechts kunnen uitpakken. Toch moet u in staat zijn om 

uw hond zijn medicijnen te geven zonder dat het een heel gevecht wordt. 

Oefening: als u met de hond van pup af aan de onderstaande oefening  doet is het probleem later veel 

minder groot.  U werkt vanuit het aaien van de pup en kunt al af en toe de kaken van de pup een beetje 

van elkaar halen. U kijkt dan eveneens naar het keeltje van de pup en u viert deze handeling heel uitbun-

dig met hem. Hij moet het tenslotte leuk gaan vinden. Die uitbundigheid kunt u later weer wat afbouwen. 

Is het een feest geworden dan legt u eens iets lekkers op zijn tong nadat u de kaken van elkaar heeft ge-

haald. Mmmmhhhh dat is leuk. Dit lekkers gaat u vervolgens steeds iets verder naar achteren schuiven. 

Hierbij let  u er natuurlijk op dat het brokje of koekje niet zomaar in de keel van de pup kan schieten. Als u 

eenmaal verder bent gekomen dan haalt u bij de drogist een doosje met bv wat vitamine-C pilletjes. Die 

zijn absoluut niet schadelijk voor het pupje en het oefent lekker. Nu houdt u naast dat vitaminetabletje 

ook een lekker hondensnoepje in u hand. U doet de kaken weer iets van elkaar, stopt het pilletje vrij ver 

naar achter en doet de kaken weer op elkaar.  U wrijft over zijn keeltje  en als hij het pilletje heeft wegge-

werkt heeft u  zijn volgende beloning alweer klaar!  Nu geeft dat niet want  nu heeft hij geen  darmstoor-

nissen. Het gaat om de gewenning.  U gaat ook de beloning variëren. De ene keer iets lekkers en weer een 

andere keer een spelletje of een rondedansje. Maakt niet uit, als u maar leuk doet. Dan heeft u tevens, als 

u hem niet met een snoepje mag belonen, al voldoende ander beloningsmateriaal voor handen. Vergeet 

dit niet te blijven oefenen, het hoeft allemaal niet iedere dag maar zo af en toe, juist als de hond niet ziek 

is. 

Volgende keer de drankjes en de zalfjes. 

Bron: Ha die pup van Kynotrain, Peter Beekman 



WATER CANICROSS AMSTERDAMSE BOS 16 MEI 2015 
 
En daar sta je dan met je goede Beauceron-gedrag aan de start van je eerste canicross-wedstrijd. Mijn 
vrouwtje Monique, een wat oudere vrouw die haar marathonmannetje wel staat, wil dit graag met mij 
samen doen. Ach ik vind het ook best wel leuk hoor, achter alles aan jagen, want ik houd niet van achter-
aan lopen. Maar ja wat moet je dan straks als ik vooraan loop? Afijn, dat zien we dan wel. 
 
Op zaterdag 16 mei waren we in Amsterdam. Daar doen ze iets speciaals met de canicross. Nee niet ge-
woon hardlopen, er wordt van mij verwacht dat ik ook nog even een stuk ga zwemmen. Mijn vrouwtje 
kan tot aan haar middel in het water m voor mij is dat te diep en moet ik zwemmen in die paardenbak. 
 
Het begon al goed toen ik werd opgehaald, ineens in een andere auto en dan ook nog in een vervoers-
bench naast een dolle boxer die ook zijn eerste wedstrijd gaat doen,  dat is toch niets voor zo’n waardige 
Jett Rebel La Duchesse de la Fosse  (alias Dokus). Afijn, de reis naar Amsterdam liep voorspoedig. Aange-
komen werd snel de tent opgezet en een bench gemonteerd omdat de dolle boxer moest achterblijven. 
Samen met mijn vrouwtje ging ik mijn startnummer ophalen en werd zelfs mijn paspoort, vanwege mijn 
jonge leeftijd, gecontroleerd. Ik kreeg ook een goodie-bag met allemaal lekkere hapjes en waar ik nog 
niets van kreeg. Balen joh. 
 
Omdat mijn vrouwtje nog een verjaarskado tegoed had kreeg ik een mooi canicross-tuig. Een reflecteren-
de gele. Ik snapte er niks van, ik ben toch niet jarig, of vandaag soms een beetje. Ophouden want van al 
dat gepas word ik best wel nerveus, laten we maar even lekker gaan wandelen ter ontspanning. 
 
Terug bij de tent  mocht ik aan de grondpen wachten tot ons moment. Vanaf 19 uur was het zover en 
gaat onze groep starten. Zo’n 6 minuten later wordt er voor mij afgeteld. Pof … daar ga ik als een raket 
weg onder het aanvuren met “go-go-go” door  mijn vrouwtje. Ik zal haar eens even door het bos sleuren. 
“Rechts” klinkt ineens en mijn vrouwtje schuift nog steeds niet op haar buik. Dan ineens klinkt “links” en 
ik snijd natuurlijk de bochten af. Af en toe hoor ik “rustig” anders houdt mijn vrouwtje mij niet. Onderweg 
zegt een andere canicrosser tegen mijn vrouwtje dat ik een mooie loop heb. Strak en in een rechte lijn. 
Dat kan ook niet anders dankzij de trainingen op de zondagmorgen bij KC Noord-West Veluwe in Ermelo 
waar natuurlijk ook die dolle boxer en andere honden rondrennen. 



Na twee kilometer ruik ik water en effekes later eindelijk, ik geef extra gas en spring over de modderlaag, 
plons het water in. Heerlijk. Ik kijk even achterom en zag mijn vrouwtje nog met de armen wijd ietsjes 

wankelen, die zweeft best wel goed maar helaas 
valt ze niet. Ik heb geen tijd om af te remmen en 
wordt straks wel langzamer omdat ik niet meer 
mijn pootjes bij de grond kan. Mijn vrouwtje 
haalt me zelfs in. Ze pakt me aan mijn mooie re-
flecterende gele, inmiddels mooi zwarte, cani-
crosstuig en sleept me mee. Ik voel de grond 
weer en begin te springen om mijn vrouwtje 
weer uit het water te trekken. Vervolgens heeft 
zij lood in de benen en klomp-modder-schoenen. 
Ik ruik al de moddersloot die op de 3 kilometer 
ligt. Ik heb het al bedacht, daar ga ik gewoon 
overheen springen en merk wel wat er dan met 
mijn vrouwtje gebeurd.  Zo gedacht, zo gedaan. 
Mijn vrouwtje werd afgeschoten en sprong mee.  

 
Weer hoor ik “go-go-go” want we gaan nog een rondje. Weer de waterbak waar ik mijn “plons”kunst mag 
laten zien en helaas geen sloot om overheen te springen. We gaan naar de finish en zetten een hele 
mooie tijd neer. We zijn een geweldig team, mijn vrouwtje en ik. Ik ben best wel een beetje trots op haar 
hoor en zij op mij. We gaan samen afspoelen en ik mag uit de klaarstaande emmer drinken, mijn vrouwtje 
neemt een pakje en samen gaan we ons nummer inleveren. Ik heb wel zin om te spelen maar helaas is 
iedereen te moe. Samen met mijn vrouwtje gaan we terug naar de tent en word ik flink afgedroogd en 
geknuffeld. Nu moeten we wachten op de uitslagenlijst. 
 
Een halfuurtje later werden de lijsten opgehangen en gingen we er naar toe. Mijn vrouwtje werd onder-
weg al gefeliciteerd maar waarmee eigenljk? Toen ze eenmaal de uitslag zag maakte ze een vreugdedans-
je, we zijn EERSTE geworden.  

Tijdens de prijsuitreiking werd ik nog eens extra in de zon gezet als het nieuwe aanstormende talent en 
krijg een zak heerlijk biologisch voer en een hele mooie canicrosslijn.  
YES onze EERSTE prijs is binnen, op naar de volgende. 
 
Monique de Roder met Jett Rebel La Duchesse de La Fosse 
(oftewel Dokus) 
16 mei 2015 Water CaniCross Amsterdam 



Vraag het Beau 
 
Liften en ongemakken 1 
 
In de puppycursus hebben we het altijd uitgebreid over socialiseren en de 
noodzaak daarvan. 
Verder vertel ik altijd dat je niet te veel moet socialiseren. Het heeft voor mij 
persoonlijk bijvoorbeeld geen nut om met de pup op het station te gaan 
staan, zodat hij gewend raakt aan treinen. Ik heb een prachtige auto voor de 
deur staan en zal nooit met de trein reizen. 
Dat geldt ook voor de lift, ik woon in een eengezinswoning en heb geen lift.  
Maar wat als de situatie ineens verandert? Je weet het nooit? 
Laten we beginnen bij het begin. 
 
Als je in een flat of appartementencomplex woont en gebruik maakt van de 
lift, met je pup, is het niet zomaar een kwestie van hup pup in de lift, knopje indrukken en klaar. 
Er komt meer bij kijken. De deuren gaan open en dicht, veel lawaai en, vooral voor onze Beaucerons een 
lastig punt, veel vreemde mensen die in en uit stappen. 
Hoe ga je dat nu goed aan leren? 
 
Ik ben een enorme voorstander van de pup steun geven. Als je de kracht hebt en de pup nog niet zo 
zwaar is, optillen om vanaf je arm alles rustig en veilig te kunnen bekijken. De mensen zijn dan op hoogte 
van je pup en torenen niet boven alles uit. Als hij wat groter wordt en niet meer te tillen, laat hem dan 
tussen je benen zitten, tegen je aan, zodat hij je steun ervaart. 
Als baas heb je de regie in handen, dat moet je je eigen maken. 
Kijk goed naar je pup. Hij geeft aan of hij iets raar of eng vind, of niet. Vindt hij alles oké, wil hij op onder-
zoek uit en contact maken? dan kun je gewoon de lift gebruiken en verder is het dan goed.  
Voorkom dat je pup schrikt en zorg dat hij alleen goede ervaringen opdoet, zorgt ervoor dat je pup met 
plezier de lift neem. 
Maar stel dat je pup niet zo stoer is? Wat afwachtender? Veel last heeft van de geluiden van de lift? Niet 
zo gesteld op al die vreemden die in zijn persoonlijke ruimte mee staan te liften? Dichter tegen je aan-
kruipt voor steun? Stil in een hoekje zit? Deze pup heeft extra aandacht nodig. 
Als jonge pup kun je hem dan veel aanleren. Geef hem steun, leer hem vertrouwen, dat jij als baas zorgt 
dat hem niets overkomt.  
Als je pup bang is van geluiden van de lift dan kun je kun je op veilige afstand van de lift met je pup gaan 
spelen om hem zo aan de geluiden te laten wennen. Steeds een klein stapje dichterbij, totdat hij aan de 
geluiden gewend is en over zijn angst heen stapt. Tot die tijd heb je als baasje pech: je kunt niet anders 
dan de trap nemen……… 
Als je dan met de lift gaat begeleid je pup in contact met mensen. Vertel mensen en kinderen dat ze niet 
zomaar op je hond mogen duiken om te aaien. Neem die regie in handen. Ik zeg altijd tegen kinderen: 
Nee, niet aaien, je mag hem wel een snoepje geven. Ik zorg dat ik lekkers bij me heb en laat dat door 
vreemden geven. Je voorkomt op die manier dat je hond een nare ervaring op doet door vreemden die 
op hem duiken en zet daarvoor in de plaats een plezierige ervaring, hij krijgt wat lekkers in de plaats.  
Laat mensen op de hurken gaan zitten om zich kleiner te maken voor ze contact zoeken met je hondje.  
Als de lift heel vol is, sla er eentje over en wacht op de volgende. 
Stel dat je  pup moeite heeft met drukke kinderen en veel mensen, ga daar dan apart op socialiseren en 
laat die ervaring niet alleen over aan de lift. 
Ga met je pup naar een winkelcentrum of een school. Begin op een afstand van de drukte en kom steeds 
dichterbij . Laat mensen veel lekkers geven, zodat de ervaring met vreemden alleen maar leuk is. 
 
 



Maar wat als je in de puppytijd alles er aan hebt gedaan om de lift goed aan te le-
ren. En je hond ontwikkelt toch angst om de lift in te gaan. 
Of je pup helemaal nergens last van had en nu hij ouder is toch laat zien dat hij het 
niet prettig vindt om te liften. 
Of wat als je hond ouder is en door verhuizing in een gebouw komt te wonen, waar 
een lift wordt gebruikt? 
 
Daar over de volgende “vraag het Beau” 

Workshop speuren 
  
Zoals de meeste van jullie misschien al weten staat voor 24 oktober 2015 de workshop speuren op het 
programma. 
  
Wij hebben Brenda Bouman van Speurhonden Training Center bereid gevonden om deze workshop te 
geven.  Zij zal de deelnemers en hun honden laten snuffelen aan het praktijkspeuren. Brenda is bijna 10 
jaar actief in het geven van speurles en workshops. Haar kennis gebruikt ze ook om mensen op te leiden 
tot instructeur. Dus een echte professional! 
  
De dagindeling ziet er globaal als volgt uit: 
Tussen 09.30 uur en 10.00 uur ontvangst bij de Donderberg in Leersum. Jeroen Kelfkens van Beauceron In 
Nood zal ons daar welkom heten. 
Vanaf 10.00 uur zal op deze locatie het theoriegedeelte plaats vinden en na de lunch rijden wij naar De 
Treek, de locatie waar Brenda haar eigen lessen in praktijkspeuren geeft, voor het praktijkgedeelte. Deze 
workshop zal rond 16.00 – 16.30 uur ten einde zijn. 
  
Het volgen van deze workshop bedraagt € 60 excl. lunch. 
Maximaal aantal deelnemers: 12, wees er dus snel bij want vol = vol! 
Alle leden ontvangen een uitnodiging per mail. 
Aanmelden kan middels het inschrijfformulier en bij aanmelden verplicht je je gelijk tot de betaling van de 
bijdrage van deze workshop. 
De inschrijving is pas definitief zodra het inschrijfformulier en de bijdrage van de workshop door ons ont-
vangen is. Je  ontvangt van ons een bevestiging hiervan. 
  
Mocht je willen zien wat Brenda doet en wat het praktijkspeuren inhoudt, kun je alvast een kijkje nemen 
op de site www.praktijkspeuren.nl of www.speurhond.nl. 
Je bent ook vrij om BIN een donatie te doen voor de gastvrijheid en/of omdat je het werk wat de Stichting 
doet een warm hart toe draag. 
  

Wij hebben er erg veel zin in en zien jullie aanmeldingen 

dan ook met veel plezier tegemoet! 

 Tot zaterdag 24 oktober 2015! 

 Anneleen en Carin 

Activiteitencommissie 



ED of Elleboogdysplasie bij de hond 
 
Elleboogdysplasie is een verzamelnaam voor een aantal voornamelijk erfelijke aandoeningen aan de elle-
bogen van de hond. Deze aandoeningen veroorzaken pijn en dus kreupelheid bij de hond. De aandoenin-
gen treden al op in het eerste levensjaar (4-12 maanden): 
LPC 
Een LPC of "Los Processus Coronoideus" is een los stukje bot van de ellepijp in het ellebooggewricht.  Dit 
processus Coronoideus bevindt zich onder in het ellebooggewricht. Heeft een hond last van een LPC dan 
is het zaak dit losse stukje bot zo snel mogelijk te verwijderen. 
LPA 
Het Processus Anconeus is een botpunt van de ellepijp dat zich aan de bovenkant van het elleboogge-
wricht bevindt.  Tijdens de groeifase hoort het Processus Anconeus vast te groeien aan de ellepijp. Wan-
neer dat niet gebeurt, spreekt men van een LPA, een Los Processus Coronoideus. Ook een LPA dient zo 
snel mogelijk verwijderd worden om artrosevorming te voorkomen. 
OCD 
OCD of Osteochondrosis Dissecans is een beschadiging van het kraakbeen. Zeker wanneer een stuk kraak-
been los komt te liggen kan dit flink pijnlijk zijn voor de hond. Ook een OCD dient op korte termijn verwij-
derd te worden om artrosevorming tegen te gaan. De verwijdering d.m.v. artroscopie verdient de voor-
keur.  
Inconguentie: Het niet goed aansluiten van de gewrichtsvlakken. 
 
 
Bij het ontstaan van elleboogdysplasie spelen meerdere factoren een rol. 
 
1. Erfelijkheid 
Elleboogdysplasie is voor een deel een erfelijk bepaalde aandoening. ED-vrije ouders kunnen pups krijgen 
die wel ED ontwikkelen. Andersom kunnen uit ouders met ED ook ED-vrije pups geboren worden. De kans 
op het laatste is echter een stuk kleiner. Het wordt dan ook ten sterkste afgeraden om met honden te 
fokken die ED hebben.    
 
2. Externe factoren als voeding en beweging 
Overgewicht en verkeerde voeding kunnen het ontstaan van ED in de hand werken. Daarnaast is ook 
overmatig  en verkeerde beweging een niet te onderschatten factor in het ontwikkelen van ED. 
 
 
Hoe krijgt je hond de diagnose ED? 
 
In geval van ED heeft de eigenaar van zijn hond veelal klachten over de hond. 
Dit zijn pijnklachten één van de ellbogen. Mank lopen en moeizaam opstaan. 
Naar aanleiding van de klachten wordt de hond onderzocht door de dierenarts en er worden röntgenfo-
to’s gemaakt.  
Op de röntgenfoto’s is te zien of de hond lijdt aan één of meerdere van de bovenstaande afwijkingen. 
( LPC – LPA – OCD ) Verder wordt er ook gekeken of er artrosevorming op het bot te zien is. Artrose zijn 
oneffenheden in het bot. Ieder van de hiervoor genoemde afwijking lijdt na enige maanden tot artrose. 



LPC: bij de pijl het losse botstukje              

LPA: bij de pijl het losse stuk  

OCD  

Wat te doen bij ED: 
 

De behandeling van elleboogdysplasie is afhankelijk van de ernst 
van de aandoening. Over het algemeen zal een min of meer ingrij-
pende operatie moeten plaatsvinden. Daarnaast zijn belangrijk: 
gewichtbeperking 
voorkomen van overbelasting 
pijnstillers/ontstekingsremmers 
goede voeding 
 
De ED beoordeling: 
Op de leeftijd vanaf 18 maanden kan er bij de hond een röntgenfo-
to gemaakt worden, ter beoordeling van ED. 
Dit kan zijn omdat de hond ingezet gaat worden in de fokkerij, om-
dat de fokker wil inventariseren hoe de vererving is, bij de nakomelingen van de gebruikte ouderdieren of 
omdat er klachten zijn bij de hond. 
 
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. 
 
Er wordt door deze deskundigen beoordeeld op de hiervoor genoemde afwijkingen. 
Tevens wordt er gekeken naar de aanwezigheid van artrose in het gewricht.  
 
De volgende uitslagen zijn mogelijk: 

vrij 
grensgeval 
graad 1 
graad 2 
graad 3 

 
Op het certificaat wat de hond krijgt staat de beoordeling van beide ellebogen apart vermeld. Verder 
wordt iedere afwijking apart beoordeeld. Dit samen zorgt voor een einduitslag. 

Gezonde elleboog  



UV-examen oftewel: DE DUIK VAN FRODO  
 
Frodo en Enya waren vorig jaar aangemeld voor het UV-examen. Dat ging helaas niet door en is verscho-
ven naar 17 mei jl. 
 
Vooraf was het onduidelijk of we mee konden doen. Enya zou mogelijk zwanger kunnen zijn, maar dat 
was niet zo. 
Ook Frodo moest op zoek naar een andere begeleider, want zijn baasje Anneleen was net geopereerd aan 
haar knie en mocht en kon nog niet fietsen… Gelukkig had Wim tijd en wilde best met Frodo meedoen. 
 
Dus samen op pad, twee fietsen en twee honden in het busje gepropt en op naar KC Apeldoorn. 
 
We zijn mooi op tijd en het is al een drukte van belang. Het is namelijk de Dag van de Hond en op het KC-
terrein worden de hele dag allerlei activiteiten georganiseerd. 
Na een kop koffie worden we gebriefd over de route door Marja Kerkdijk en stelt de keurmeester Lex 
Quartel zich voor en vertelt kort wat de bedoeling is.  
 

Dan buiten de fietsen en honden verzamelen en kunnen we mooi op tijd vertrekken. Het belooft een war-
me dag te worden, dus we hopen rond het middaguur terug te zijn. De honden hebben er zin in en Enya 
en Frodo draven lekker mee. Wij gebruiken zelf een springer, dan kun je beide handen aan het stuur hou-
den. We fietsen Apeldoorn uit, rechtsaf, langs weilanden en dan linksaf een stuk langs het Apeldoorns ka-
naal. 
Ik heb een fietscomputer op het stuur en denk, laat ik eens kijken hoe snel we fietsen… en ik klik op een 
knopje, oeps, ploep, het dingetje floept eraf en valt op straat….. 
Wim stopt direct en ik dan ook maar, de volgers achter ons staan ook stil en wachten. De voorhoede fiets 
rustig door. 
Wim zet snel de fiets op de standaard en loopt een klein stukje terug.  
 
En dan denkt Frodo, heeee, water…. even een slokje… en hij stapt opzij… (maar hij zit nog aan de sprin-
ger…) Frodo loopt dus maar door.… en dus met fiets en al hop zo in de vaart!!! 
 

 



Wim heeft geen tijd om na te denken en springt achter Frodo aan en staat tot over zijn middel in het ka-

naal. Frodo doet zijn best om boven te blijven, maar de fiets ligt bovenop hem en dat lukt dus niet echt…. 

Ondertussen houdt Wim hem met zijn ene hand vast en omhoog en doet met de andere hand verwoede 

pogingen om de sluiting van de springer te vinden om Frodo los te klikken. Dat gaat niet makkelijk in het 

donkere water met een fiets die er onhandig overheen hangt. 

Het lijkt naar mijn idee een eeuwigheid, maar dan lukt het Wim gelukkig om Frodo los te klikken en hij 

klimt rustig op de kant, schudt zich eens lekker uit… Wim sjort zijn fiets met waterplanten op de kant…. 

Pffff, we moeten allemaal even bijkomen van de schrik. 

Ondertussen is de voorhoede ook op de hoogte gesteld en is de keurmeester naar ons toegekomen om te 
zien wat er aan de hand is.  
Een mede-fietser heeft een extra (regen)broek bij zich en Wim verruild deze met zijn kletsnatte spijker-
broek. 
Tja, toch maar gewoon door fietsen. Frodo is heel relaxed en is eigenlijk geen moment in paniek geweest, 
dus waarom niet? 
 
Dus na de hele consternatie iedereen weer op de fiets en doorgaan. Frodo vindt het wel lekker zo en Wim 
heeft nog natte voeten. 
 
Later bij de eerste pauzeplek ruilt Wim ook nog zijn natte jas voor een droge en zijn spijkerbroek hangt 
over zijn stuur te drogen… 

Verder gaat alles prima, de honden lopen allemaal goed en bij de tweede pauze is de voetzooltjes-
controle door de keurmeester. Bij allemaal in orde. Nog de laatste 5 kilometer en dan weer langs het ka-
naal (!) en zijn we terug bij de KC. De honden verzorgen, korte (plas)pauze en dan moeten we op het veld 
verzamelen voor het laatste onderdeel, de gehoorzaamheidsoefeningen. 

 
 



Omdat het de Dag van de Hond is, staan we allemaal in de ring en wordt omgeroepen dat dit de groep is 
die de UV-proef heeft gelopen, maar dat we alleen kunnen slagen als ook dit laatste onderdeel goed 
wordt afgerond. Gezellig, allemaal kijkers…. 

In tweetallen lopen we op aanwijzing van Lex Quartel een gehoorzaamheidsparcours… voorwaarts, keert-
wending, rechts, links, links, rechts, halt en zit, voorwaarts en terug naar de plaats en zit. 

 

Alle honden doen ook dat voortreffelijk en de keurmeester is verheugd te kunnen omroepen dat deze 
honden hiermee hebben bewezen over een goede conditie te beschikken. We zijn allemaal geslaagd. 

 

In de kantine nog gezellig napraten over de tocht en de gekke fratsen van Frodo. We krijgen daar ons cer-
tificaat uitgereikt en het ingevulde werkboekje terug. 

 

Totaal deden er 9 honden mee, twee Duitse Herders, twee Briards, twee Picardische Herders, twee Beau-
cerons en een Golden Retriever. 

 

De organisatie door de Briardclub samen met de KC-Apeldoorn was helemaal TOP en de keurmeester Lex 
Quartel heeft het prima gedaan. 

 

Kortom: wij zijn weer erg tevreden en blij dat het zo goed gegaan is. 

 

Wat betreft de DUIK VAN FRODO: het grote leermoment is dus: is er iets aan de hand waardoor je de fiets 
moet laten staan dan klik je de hond los of vraagt eerst iemand anders om deze voor je vast te houden….  



 

Jeugdklas Teven 

22 Jeans Argentee du Mont des Croisettes 2U 

23 Nadja L’Etoile de la Nuit 1U RCAC Beste jeugd-

teef 

 

Tussenklas Teven 

24 Inez Poussiere de Lune 1U 

 

Openklas Teven 

25 Galaxie Blue Poussiere de Lune ZG 

26 Femke de la Horde du Bois Perdu ZG 

27 Iella Blue L’Etoile de la Nuit ZG 

28 Imara Blue L’Etoile de la Nuit U 

29 Halle Ebby Living Next Door 2U 

30 Parmida Odie de Nos Amis de Beauce (Joni) 3U 

31 Idole Enya la Duchesse de la Fosse ZG 

32 L’Esprit D’Hamrik Mimolette Vieille 1U 

33 Gironde des Bergers Aventureux 4U 

34 Hille U 

 

Kampioensklas Teven 

35 Enza de la Terre Sacree de Marius 1U CAC 

Kampioensclubmatch 14 juni 2015 

Keurmeester: Dhr. D. Rutten 

Babyklas Reuen 

1 Jelco Berger de la Bage 2B 

2 Jaika Berger de la Bage 3B 

3 Jake Berger de la Bage (Baco) 1VB 

 

Babyklas Teven 

5 Jada Berger de la Bage 3B 

6 Jara Berger de la Bage 2VB 

7 Olina L’Etoile de la Nuit 1VB Beste Baby 

 

Puppyklas Reuen 

8 Datu 1VB Beste pup 

 

Puppyklas Teven 

9 Gea van de Paardenstal 2VB 

10 Dior 1VB 

 

Jeugdklas Reuen 

11 Jaos de la Terre Sacree de Marius (Jip) 2U 

12 Noble Mister Iggy Blue L’Etoile de la Nuit (Iggy) 
3U 

13 Conan 4ZG 

14 N’Lewis L’Ami de la Campagne (Midas) 1U Bes-
te jeugdreu 

15 Noah L’Etoile de la Nuit Disk. (Enkele Hubertus-
klauw) 

 

Openklas Reuen 

16 Pelle Troy de la Fiere Maison (Gunnar) ZG 

17 Hacker L’Etoile de la Nuit 2U RCAC 

18 Ercules L’Ami Noir 3U 

19 Honyx Mambo L’Etoile de la Nuit 1U CAC & 
Clubwinner 

20 Morse L’Ami de la Campagne (Monty) 4U 

21 Obelix (Dakar) ZG 

 



Rotterdam, 25 juli 2015 

Keurmeester: Mevr. G. de Wit-Bazelmans 

Reuen 

Jeugdklasse 

Juvan de la Beaute Rustique 1UCAC 

 

Openklasse 

Mackenzie D’Ombre & de Lumieres 1U RCAC/CACIB 

 

Teven 

Jeugdklasse 

Jatise de la Beaute Rustique 1U CAC en BOB 

Arnhem, 23 mei 2015 

Keurmeester: Prof. Z. Trainin (IL) 

Reuen 

Jeugdklasse 

Noble Mister Iggy Blue l’Etoile de la Nuit 1ZG 

Openklasse 

Honyx Mambo l’Etoile de la Nuit 1ZG 

Teef 

Jeugdklasse 

Jeans Argentee du Mont des Croisettes 1U CAC en 

BOB 

Oss, 6 juni 2015 
Keurmeester: Dhr. E. Deutscher (AUT) 

Reuen 

Tussenklasse 

Matisse l’Ami de la Campagne 1U CAC/CACIB en 

BOB 

Kampioensklasse 

Huvan l’Etoile de la Nuit 1U RCAC/RCACIB 

Teven 

Jeugdklasse 

Norange l’Ami de la Campagne 1U RCAC 

Openklasse 

Idriss Jinga Bergers des Bouleaux 1U CAC/CACIB 

Iella Blue l’Etoile de la Nuit 2U RCACIB 

Rotterdam, 26 juli 2015 

Keurmeester: Mevr. J. Lawless (IE) 

Reuen 

Openklasse 

Matisse l'Ami de la Campagne 1U CAC/CACIB 

 

Teven 

Jeugdklasse 

Norange l'Ami de la Campagne 1U CAC en BOB 

Jerel from Dara's Home 2ZG 



Showkalender 2015   

Datum Plaats Keurmeester 

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 Dhr. E. Wieldraaijer 

   

   

22-01-2016 Eindhoven Nog niet bekend 

05-03-2016 Groningen Nog niet bekend 

??-??-2016 Goes Nog niet bekend 

09-04-2016 Utrecht Nog niet bekend 

05-05-2016 Joe Cat Show Nog niet bekend 

   

   

Tussenstand, na Tentoonstelling Rotterdam, Coupe de Beauté 

Matisse L’Ami de la Campagne   34 punten  

Norange L’Ami de la Campagne  29 punten 

Jeans Argentee du Mont de Croisettes     27 punten  

Cora Alita Admirable Chien     9 punten 

Enza de la Terre Sacree de Marius   9 punten 



 


