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Van de bestuurstafel

Alweer het laatste nummer van het verenigingsblad van 2015. De tijd vliegt! Een exemplaar vol met
positieve berichten zoals een super zonnige strandwandeling tijdens het laatste weekend van augustus in
IJmuiden. De jaarlijkse Familiedag op zondag 13 september te Nunspeet. Heerlijk om aan terug te
denken. Het weer zat (weer) mee. De locatie was uiterst geschikt: bos, water en veel ruimte. De
deelnemers waren allemaal enthousiast en de aanwezige Beaucerons weer volop in de belangstelling.
Speciale dank gaat uit naar Ans Schellekens die de keuring voor haar rekening nam, Krista Ruessink die
de taak van schrijfster op zich genomen had en Anneleen Heijboer die zich als ringmeester ontfermde
over het goede verloop van de keuring. De lunch, welke bereid was door een aantal bestuursleden was
méér dan verrukkelijk! Dan op zaterdag 24 oktober de workshop speuren. Zeer leerzaam! Net als het
waterwerk en het schapen-drijven is ook het speuren voor elke Beauceron bijna een ‘must’. Ze vormen
gouden koppeltjes, als een vis in het water, om het zo maar te noemen.
Zondag 8 november: een vruchtbare dag. Op de agenda stond een bestuursvergadering, een overleg met
de commissieleden én het jaarlijkse fokkersoverleg. Genoeg stof om te evalueren, te bespreken en
doelen te stellen. De verslagen worden in het volgende verenigingsblad geplaatst en besproken in de
Algemene Leden Vergadering. Deze vindt plaatst op zondag 13 maart 2016. De fokkerijcommissie werkt
aan een stevige basis. De activiteitencommissie is bezig met nieuwe doelen. De website raakt steeds
voller en wordt geoptimaliseerd. De redactie van dit blad, het secretariaat als ook de penningmeester zijn
uiterst tevreden.
Kortom: er zit groei en bloei in de BVN. We zijn op de goede weg en
volgen deze koers! 2015 nadert zijn einde. Terugkijkend op een goed
jaar, willen we alle leden, fokkers en dekreu-eigenaren bedanken
voor hun bijdragen. Willen we alle vrijwilligers bedanken voor hun
inzet en wensen we iedereen hele fijne feestdagen en alle goeds
voor 2016!

Familiedag Beauceron Vereniging Nederland 2015
We kunnen terug kijken op een geslaagde familiedag.
Om 8.00 uur stond het voltallige bestuur, de activiteitencommissie en een aantal vrijwilligers op het
Zwarte Veldje.
De weersvoorspelling was sinds de avond ervoor drastisch veranderd, gelukkig ten goede. Het zou tot vijf
uur droog blijven. Toch was er enige twijfel, zoals wel vaker in Nederland kan het weer in een keer
omslaan, er werd besloten alle beschikbare tenten op te zetten en te openen.
Rond 9.30 uur waren we klaar met alle voorbereidingen. De leden werden ontvangen met koffie, thee en
wat lekkers. Al snel waren we met een leuk aantal mensen en Beaucerons. Iets later dan gepland konden
we aan de wandeling beginnen. Een groot aantal honden mocht direct los, we liepen van begin tot het
einde in een losloopgebied. Al vrij in het begin werd er van achteruit geroepen dat er twee honden terug
waren gelopen. Toen de eigenaar ging kijken waar ze waren gebleven was de jonge hond terug gelopen
naar de auto en de volwassen hond was vriendjes aan het maken met Jeroen van stichting Beauceron in
nood.

De wandelroute liep langs een ven waar de waterratten onder de Beaucerons goed aan hun trekken
kwamen. De puppy’s en jonge honden liepen een verkorte route. Na een pauze begon kandidaat
keurmeester Ans Schellekens aan de keuring van de jongste telgen. Ze nam de tijd voor het keuren van
deze onwennige puppy’s. Anneleen gaf hier en daar wat aanwijzingen aan de onervaren eigenaren.
Na de keuring van de eerste 8 jonge honden was er tijd voor de lunch.

Voor de Kampioensclubmatch afgelopen voorjaar had Carin van Dellen een heerlijke uitgebreide lunch
verzorgt voor het bestuur, keurmeester en alle vrijwilligers. Daaruit is het idee ontstaan om tijdens de familiedag een uitgebreide lunch te houden in plaats van een barbecue achteraf. Onder het mom van heel
de BVN bakt hebben de bestuursleden (met ondersteuning van vrijwilligers en leden van activiteitencommissie) allemaal een of meerdere gerechten klaar gemaakt. Met onder andere kilo’s meel voor het vers
gebakken brood, zelf gebraden rosbief, krampen in de handen van het snijwerk voor de heerlijke salades
en vijf kilo varkenshaas voor de saté, stond de tafel vol met een heerlijke uitgebreide lunch, met voor iedereen genoeg keus. Een erg leuk en geslaagd experiment.

Na de lunch werden de volwassen Beaucerons gekeurd. Ook hier nam Ans Schellekens de tijd voor. Op
een ander gedeelte van het veld waren aan aantal spellen uitgezet. Hier konden eigenaren en Beaucerons
een aantal behendigheid spelletjes uitproberen. Een aantal honden was zeer behendig in het hondensnoepjes vangen welke de baas wegschoot. De eierloop, waar je met een ei op een pollepel een parcours
gaat lopen, zonder over je Beauceron te struikelen, en zonder je ei te laten vallen. Met de stoelendans is
ook enorm gelachen. En een klein behendigheidsparcours met o.a. slalom, tunnel en lage sprongen. Helaas heeft niet iedereen van deze mogelijkheden gebruik gemaakt, maar diegene die ze hebben gedaan,
hebben genoten om weer eens op een andere manier met zijn of haar Beauceron bezig te zijn.
Rond vijf uur konden de keurrapporten worden afgehaald. Het is altijd weer leuk om te zien dat de mensen bij elkaar gaan kijken in de rapporten, “wat heb jij?”. De tenten werden weer afgebroken en de velden werden opgeruimd, rond 18.30 uur konden we terug kijken op een zeer geslaagde familiedag.

Recept van een favoriet gerecht tijdens de Familiedag
Baklava
Ingrediënten:
500 gram noten (bijv.walnoten, pecannoten, amandelen en pistachenoten allemaal ongezouten)
20 velletjes filodeeg
300 gram boter
kaneel: 1 theelepel
suiker: 2 eetlepels
Rozenwater: 2 eetlepel

Siroop:
400 gram honing
200 gram suiker
Rozenwater: 1 eetlepel.
Ovenschaal (4-kant 20x20)
Voorbereiding:
Hak alle noten in kleine stukjes.
Verwarm de oven voor op 180˚C

Recept:
1.
Smelt de boter in een pannetje.
2.
Ontdooi het filodeeg (mat theedoek erover heen (anders droogt het uit).
3.
Smelt de boter in een pannetje.
4.
Vet de ovenschaal in met de gesmolten boter.
5.
Leg het eerst plakje filodeeg in de ovenschaal.
6.
Smeer in met boter.
7.
Leg zo in totaal 5 plakjes filodeeg in de ovenschaal met boter ertussen.
8.
Leg een dun laagje gehakte noten op het filodeeg.
9.
Leg daaroverheen weer 2 plakjes filodeeg met boter.
10. Herhaal deze stappen(8 en 9) tot alle noten op zijn en zorg dat er nog 5 plakjes filodeeg over zijn
voor de bovenkant.
11. Leg als laatste 5 plakjes filodeeg met boter ertussen.
12. Snijd de baklava in kleine vierkantjes en zet het geheel ongeveer 30 minuten in de oven
13. Verwarm terwijl de baklava in de oven staat de honing met de suiker en het rozenwater op in een
pannetje tot dat alle suiker gesmolten is.
14. Haal de baklava uit de oven en giet de siroop over de baklava en laat afkoelen.
15. Serveer de baklava in kleine vierkantjes.

Standwandeling BVN IJmuiden
Zaterdag 29 augustus was het weer zover: de strandwandeling van de BVN in IJmuiden. Altijd leuk een wandeling
met zoveel Franse viervoeters! En deze keer waren het
niet alleen Beaucerons maar ook een Picardische
Herdershond, genaamd Spoenk maakte deel uit van het
gezelschap. De baasjes van Spoenk zijn lid van de BVN.
Spoenk is bekend met een aantal Beaucerons maar
zoveel bij elkaar was toch even wennen voor haar.
De weersverwachtingen waren uitzonderlijk goed. Het zou die dag droog zijn met volop zon. En dat
klopte! Wat een weertje!!
Er werd gerend, gegraven, gezwommen, gerold, gespeeld, even een korte pauze gehouden en daarna
begon het hele circus weer van voor af aan: rennen en zwemmen. Heerlijk!
Uitwaaien en uitgelaten worden dat is toch wat elke B&B (Beauceron en Baas) wil.
Na zo'n heerlijke wandeling is het de gewoonte om nog even met elkaar een terrasje te pikken. Keuze
genoeg: koffie-thee-appelgebakje-biertje-bitterballetje. Honden moe maar voldaan onder de tafel aan je
voeten. Wat een leven! Morgen weer? Nee helaas.... maar de volgende wandeling staat beslist al
gepland!
Wilt u ook een keer deelnemen aan een wandeling? De BVN organiseert regelmatig wandelingen
verspreid over het land. Beslist een keer bij u in de buurt. Iedereen en elke (sociale) hond is van harte
welkom! Data en locaties worden via de mail, Facebook en de website bekend gemaakt. Tot snel!

Voor U bezocht
Susanne Spaan en Ingrid Muffels zijn naar de lezing van Tannetje Koning geweest.
U vindt hier een korte weergave van de lezing geschreven door Tannetje Koning.
Vaccineren, zin of onzin?
Langzaam maar zeker komen er steeds meer geluiden, voornamelijk via Internet,
dat we onze honden veel te veel zouden vaccineren. Omdat het niet altijd
gemakkelijk is daarover goede en betrouwbare informatie te vinden zal ik in het
kort uitleggen wat er allemaal meespeelt in de beslissing om al dan niet te
vaccineren.
Waarom vaccineren?
Waarom zouden we eigenlijk een vaccinatie geven?
De meeste vaccins zijn voor virusziekten. Een enkele (leptospirose en kennelhoest) voor een bacterie.
Tegen virusziekten hebben we geen medicijnen. Bacteriën kunnen we met antibiotica te lijf. Dat is
omdat bacteriën in de weefsels of in het bloed zitten. Daar kunnen ook antibiotica komen en dus
kunnen we ze doodmaken. Virussen kruipen in de cellen. Ze hebben die cellen nodig om zich voort te
planten. Virussen hebben namelijk geen eigen voortplantingssysteem en dus gebruiken ze die van de
cellen waar ze in zitten. Dan vermenigvuldigen ze zich tot de cel stuk knapt en dan verspreiden ze zich
heel snel naar de buurcellen en zo maken ze heel veel cellen kapot. Om virussen te bestrijden ben je dus
afhankelijk van je eigen afweersysteem. Virussen hebben een voorkeur voor een bepaalde diersoort en
ook nog eens voor bepaalde cellen in die diersoort. Parvovirus van de hond zit het liefst in de
darmcellen van een hond. Een kat of mens wordt er niet ziek van. En de levercellen van diezelfde hond
vind hij ook niet zo interessant. In tegenstelling tot HCC (hepatitis contagiosis canis = besmettelijke
leverziekte van de hond) die zit het liefst in hondenlevercellen. Omdat sommige virusziekten toch wel
behoorlijk gevaarlijk (lees: dodelijk) kunnen zijn, zijn we liever niet alleen afhankelijk van de eigen
weerstand op dat moment. Gelukkig hebben we een methode gevonden om het immuunsysteem voor
te bereiden op invasie met de meest gevaarlijke ziekten: de vaccinatie. Zo leert het immuunsysteem de
gevaarlijkste virussen herkennen zodat het meteen op kan treden als er een het lichaam mocht
binnendringen. Een vaccinatie is dus de enige manier om bescherming tegen virusziekten te krijgen.
Een medische ingreep
Een vaccinatie is een behoorlijke medische ingreep. Dat wordt vaak onderschat door zowel dierenartsen
als eigenaren. Want wat gebeurt er allemaal als we zo´n klein prikje eventjes in een hond stoppen? Wat
we doen is wat virus, meestal meerdere virussen en/of bacteriën, samen met stoffen die het
immuunsysteem moeten prikkelen in een lichaam stoppen. De virussen gaan zich vermeerderen en het
immuunsysteem gaat reageren. De zogenaamde Thelper-cellen komen op de indringers af en beginnen
ze te bestrijden. Ze zorgen dat er stoffen vrijkomen die weer andere cellen aantrekken en ze zorgen ook
dat andere, nuttige cellen zich kunnen vermeerderen. Tevens bieden ze de antigenen (kenmerken) van
de virussen aan aan het immuunsysteem zodat deze specifieke antilichamen kan gaan maken tegen
deze specifieke virussen en bacteriën. Zo worden er speciale Tkiller-cellen gemaakt die afgestemd zijn
op alle ziekten die in de entstof zaten en B-cellen die antilichamen maken. De Tkiller-cellen zijn bedoeld
om ongewenste, met virus besmette, cellen op te ruimen en de antilichamen die door de B-cellen
gemaakt worden helpen bij het bestrijden van bacteriën en virussen in het bloed of andere vloeistoffen.
Van alle B en T-cellen worden ook geheugencellen gemaakt die zeer lang, waarschijnlijk levenslang,
aanwezig blijven. Dus als resultaat van een vaccinatie zien we een stijging van antilichamen tegen de
ziektes waar we voor geënt hebben. Dat is meetbaar in het bloed. De gevormde T-cellen en
geheugencellen kunnen we niet meten. Aan de buitenkant zien we doorgaans niet zoveel gebeuren. Dus
het lijkt alsof er niets gebeurt maar ondertussen wordt het immuunsysteem wel behoorlijk geprikkeld
en daar kan het wel eens mis gaan.

Bijwerkingen
Doordat het immuunsysteem heel hard aan het reageren is om genoeg antilichamen te maken heeft het
geen tijd om andere dingen te doen. Zo zien we geregeld na een vaccinatie een ontsteking optreden. Dat
kan bijvoorbeeld kennelhoest zijn na een cocktailenting, of diarree. Dat komt doordat de weerstand tegen andere indringers even lager is. Tumoren die al wel aanwezig waren maar nog niet ontdekt kunnen
ineens de kop opsteken. Door alle toevoegingen aan de entstof kunnen er allergische reacties optreden.
Dat kan gering zijn, zoals zwelling op de plaats waar geprikt is tot ernstiger reacties als opzwellen van de
hele kop, het hele dier tot shock en dus ook doodgaan van het dier. En ook kan het immuunsysteem
dusdanig geprikkeld raken dat het niet meer weet wat lichaamseigen cellen zijn en wat niet. Dan
ontstaan auto-immuunziektes. Inmiddels wordt algemeen erkend dat AIHA (Auto-Immuun Hemolytische
Anemie) kan worden veroorzaakt door een enting. Dat is een ziekte waarbij het immuunsysteem de
eigen rode bloedcellen afbreekt en waardoor dus bloedarmoede ontstaat. Maar ook bij andere
auto-immuunziekten bestaat het vermoeden dat ze door vaccinaties kunnen worden veroorzaakt. De
industrie geeft aan dat bijwerkingen in ongeveer 2 promille voorkomen. Dat is dus 2 op de duizend
vaccinaties. In mijn eigen praktijk kwam ik op ongeveer 1%, maar toen heb ik alleen gekeken wat er
binnen 5 dagen na een vaccinatie gebeurde. Ik vermoed dus dat het percentage bijwerkingen nog wel
iets hoger zal liggen, mogelijk 2-5 %.
Dode vaccins
Er zijn twee soorten vaccins. Dode vaccins en levende vaccins. Ik zal het verschil uitleggen. Wat we
eigenlijk proberen met een vaccinatie is een infectie met een virus na te bootsen maar dan zonder dat
het dier er ziek van wordt. Als we het virus in stukjes hakken dan kan het zich niet meer vermenigvuldigen, dus dan worden we niet ziek. Alleen reageert het immuunsysteem ook niet echt omdat het geen
heel virus is dat binnenkomt. Dus moeten we er een stof bij stoppen dat ervoor zorgt dat het immuunsysteem wel gaat reageren. Adjunvantia noemen we dat. Het betekent niets meer en minder dan
“toevoeging”. We weten nauwelijks nog hoe ze werken. Wat we wel weten is dat ze het immuunsysteem
prikkelen waardoor er antilichamen geproduceerd gaan worden. Maar doordat ze nogal prikkelend
werken kunnen ze dus ook heftige reacties uitlokken. Dode vaccins werken minder lang dan levende. Ze
moeten dus herhaald worden om een blijvend effect te krijgen, dat heet een booster. Dode vaccins
hebben ook eerder allergische reacties of reacties op de prikplaats vanwege de adjuvantia die er in
zitten.
Levende vaccins
Deze worden ook wel MLV (modified live virus) of geattenueerde vaccins genoemd. Deze virussen
hebben we laten vermeerderen in cellen die ze niet heel erg prettig vinden maar waar ze wel enigszins
kunnen vermeerderen. Daardoor verliezen ze hun kracht. Ze worden zwakker en kunnen niet meer een
echte ziekte opwekken. Ze vermeerderen zich wel enigszins na de vaccinatie en dus zetten ze wel het
immuunsysteem aan het werk. Nadeel daarvan is dat ze wel kunnen verspreiden. Als de ene hond wel
net gevaccineerd is en een andere niet, en deze is ook niet beschermd door eerdere vaccinaties, dan kan
de gevaccineerde hond de andere hond ziek maken. Ook kan het nog wel eens gebeuren dat als een
hond gevaccineerd wordt terwijl hij erg zwak is, hij ziek wordt. Dan is het virus te sterk voor de hond en
krijgt hij juist de ziekte waar we hem voor wilden beschermen. Levende vaccins geven wel veel langere
bescherming. Ze hoeven ook niet herhaald te worden om volledig te kunnen werken.
Alleen gezonde honden vaccineren!
Alleen een gezonde hond zal op een vaccinatie goed reageren door veel antilichamen te maken. In de
bijsluiter van alle vaccins staat ook duidelijk dat alleen gezonde dieren gevaccineerd mogen worden.
Maar wat is gezond en wat is niet gezond? Een dier dat onder narcose is voor een sterilisatie? Ik heb net
uitgelegd dat de afweer tegen bacteriën tijdelijk wat minder zal zijn. Een hond met epilepsie? Onderzoek
heeft uitgewezen dat honden met epilepsie net na de jaarlijkse vaccinatie vaker toevallen krijgen. Een
hond met jeuk? Jeuk kan een allergie zijn en dat is een ontregeling van het immuunsysteem. Ook met
zijn allen voor een klein prijsje even snel een shot halen zonder dat de hond goed nagekeken wordt, vind
ik een kwalijke zaak.

Een vaccinatie is een behoorlijk zware medische ingreep en moet zorgvuldig gebeuren. Elk individu moet
dus ook met de eigenaar doorgenomen worden en nagekeken worden, zodat er zo veel mogelijk zekerheid is dat de hond helemaal gezond is en een vaccinatie goed aan kan.
Hoe lang werken ze nu eigenlijk?
Hierover is al aardig wat onderzoek gedaan. Meestal
worden dan de hoeveelheid antilichamen gemeten, dat
gebeurt door titeren, dus de hoeveelheid wordt ook
wel een titer genoemd en gaat in verdunningen. Dus
een titer van 1:48 is hoger dan een titer van 1: 24.
Een titer van 1:80 wordt algemeen als beschermend
beschouwd. Lagere titers houdt in dat het dier mogelijk
beschermd is en bij een titer van beneden de 1:10 wordt de hond als niet beschermd beschouwd. Belangrijk ook om in de gaten te houden is dat als de titer hoog genoeg is, het dier niet alleen beschermd is maar
dat een vaccinatie dan ook niets meer toevoegt. Een hoge titer wordt niet nog hoger. Dus vaccineren van
beschermde dieren is niet alleen maar weggegooid geld, het is ook onnodig risico op bijwerkingen. En
hetzelfde geldt voor pups. Dat we pups zo vaak vaccineren is niet omdat die vaccins zo slecht werken.
Nee, zolang de pup nog antilichamen van de moeder in zijn bloed heeft, slaat een vaccinatie niet aan. Dus
ergens tussen de 6 en de 12 weken is er een van de 3-4 vaccinaties die effectief is. De rest niet.
Er zijn wel een paar onderzoeken geweest naar hoe lang vaccinaties werken:
Olson, 1996: 85% van de honden die meer dan 4 jaar geleden gevaccineerd zijn hadden nog voldoende
antilichamen voor hondenziekte: Dodds, 1999: van meer dan 1400 willekeurige honden had 95 % voldoende titer voor parvo en 98% voor hondenziekte.
In Nederland is een recent onderzoek geweest waarbij naar 4 groepen honden werd gekeken: pups van
12 weken voordat zij de cocktailenting kregen, jonge honden van ruim 1 jaar voordat zijn de herhalingsenting kregen, oudere honden die elk jaar of om het jaar werden geënt en als laatste groep: honden die al
langer dan 2 jaar niet waren geënt. Daaruit bleek dat van de eerste groep, de pups dus, ongeveer 60%
beschermd was voor parvo en ongeveer 10% voor hondenziekte en besmettelijke leverziekte (HCC). Van
de tweede groep was 80% beschermd voor parvo en 50% en 60% voor hondenziekte en besmettelijke
leverziekte en de laatste twee groepen bleek 90% beschermd te zijn voor alle drie de onderzochte
ziekten. De conclusie was dat het enten van pups en jonge honden belangrijk is en daarna zijn langere
intervallen mogelijk. In Amerika heeft Ronald Schultz, dierenarts aan de Wisconsin School of Veterinary
Medicine, een ander soort onderzoek gedaan, zogenaamde challenge studies. Bij een challenge studie
wordt niet zozeer gekeken naar de antilichaamtiters, omdat die niet alles zeggen, er is immers ook nog
bescherming door T-cellen en geheugencellen. In zo´n studie, die alleen met proefdieren kan gebeuren,
worden zowel gevaccineerde als niet gevaccineerde honden besmet met het virus en dan wordt gekeken
of ze ziek worden of niet. Toen bleek dat voor de drie belangrijkste ziekten: parvo, hondenziekte en HCC
een bescherming van zeker 7 jaar gevonden werd. Het is dus niet zo dat die bescherming na 7 jaar weg
was. Langer is er niet onderzocht. Dus het kan best zijn dat die bescherming langer duurt, mogelijk zelfs
levensang.
Leptospirose
Leptospirose is een bacteriële ziekte en geen virus. Vaccinaties tegen bacteriën werken korter en slechter.
En de bijwerkingen zijn ook ernstiger. In een vaccin zitten complete dode bacteriën, die bestaan uit zeer
veel eiwitten en al die eiwitten kunnen een allergische reactie opwekken. Daarnaast is het een dood
vaccin dat een prikkelende stof bevat om het immuunsysteem aan het werk te zetten. Dus nog meer kans
op vervelende reacties. Bij mensen worden er geen vaccins meer gebruikt met hele bacteriën er in, die
zo´n grote kans op bijwerkingen hebben. Daarnaast speelt het nog dat er meerdere ondersoorten
leptospiren zijn. In de oude entstof zaten er twee. In de nieuwe L4 enting van Nobivac zitten er vier. Dit
zijn de soorten die in onderzoeken in landen om ons heen het meeste voorkwamen. Maar ook dan kan er
nog steeds lokaal een andere soort voorkomen, zodat ook deze nieuwe enting geen garantie biedt op
bescherming tegen alle soorten. Dit alles bij elkaar maakt het lastig om een weloverwogen keuze te maken. Ik houd als advies aan: als je zo min mogelijk risico wilt lopen en je hebt een hond die niet eerder op
een vaccinatie gereageerd heeft: vaccineer dan wel voor leptospirose.

Titerbepaling
Tegenwoordig is het mogelijk om met behulp van een heel klein
druppeltje bloed, te bepalen of er voldoende antilichamen aanwezig
zijn voor de drie belangrijkste ziekten: parvo, hondenziekte en HCC.
Dat zou je elk jaar kunnen doen, maar ik denk dat dat niet eens
nodig is. Als de hond eenmaal goed gereageerd heeft op een
vaccinatie met het aanmaken van voldoende antilichamen dan
kunnen we er van uitgaan dat de rest van het immuunsysteem ook
gereageerd heeft en er ook T-cellen en geheugencellen zijn
aangemaakt en dus de hond beschermd is voor een jaar of 5-7. Zo’n
titerbepaling kan aantonen dat er bescherming is en dat is handig om te bepalen of een enting nuttig/
nodig is. Dus voor pensions, shows of hondenscholen kan het wenselijk zijn om een titerbepaling te doen,
puur om aan te tonen dat de hond beschermd is. De titerbepaling is ook erg handig om bij pups te kijken
of ze al geënt kunnen worden of nog niet. Bij pups is het mogelijk om te kijken wanneer de antilichamen
die ze van hun moeder hebben meegekregen weg zijn. En dan is één enting (en daarna een titerbepaling
ter controle) genoeg voor jarenlange bescherming. En zo’n titerbepaling is ook erg handig bij honden met
een onbekende vaccinatiestatus om te kijken of ze beschermd zijn of niet.
Wettelijke bepalingen
Soms moeten honden gevaccineerd worden vanwege wettelijke regels. Dan is dat ook zo. Als je naar het
buitenland gaat met de hond is hondsdolheid verplicht (de rest niet!). Er bestaan inmiddels al meerdere
fabrikanten die een entstof hebben die voor drie jaar geregistreerd is. Dat geldt dan alleen binnen de EU,
landen buiten de EU kunnen hun eigen bepalingen hebben. Ook voor shows, hondenscholen en pensions
kunnen er andere bepalingen gelden. Een titerbepaling heeft nog geen wettelijke status, maar vaak is in
goed overleg wel iets te regelen.
Tannetje Koning, dierenarts
www.centrumoase.nl
oase@banditvoeding.nl
0318-590403

Erkemeder Hondendag en Dokus eerste kennismaking met waterwerk
Zaterdag 4 juli was het weer de Erkemeder Hondendag (http://www.erkemederhondendag.nl/). Een jaarlijkse terugkerende “braderie” voor mens en hond, die dit jaar erg ter discussie stond vanwege de warmte. De braderie ging door en alle demonstraties werden afgelast zodat de honden niet aan de verwachte
hitte zouden worden blootgesteld. Wij waren er s’morgensvroeg al naar toe met onze Dokus (Jett Rebel),
zodat we voor het warmere moment eigenlijk al weer huiswaarts konden en Dokus op zijn coolmat laten
liggen.
Eerst maar eens lekker over het strand banjeren zodat hij lekker kan ravotten en zwemmen, kattekwaad
(ja dat kunnen honden, en Dokus zeker, heel goed) uithalen en er vandoor gaan met anderen ….. al met al
echte Dokus-“streken”. Na een klein uurtje bedacht Dokus dat hij wel over de braderie langs het strand
wilde. De ene kraam na de andere kraam en overal snuffelen ….. “ja echt wel baas, heerlijk dingen hebben
ze daar allemaal en leuke speeltjes ….. daar mag ik proeven en bij een andere kraam neem ik wel wat
mee. Ineens krijg ik een rukje aan de riem en ja hoor ik moet weer eens wachten want ze zien een speurlijn met rubber erin verweven, zeker bang dat ze natte handen krijgt. Ik ga maar in de schaduw liggen en
wacht wel. Het andere baasje heeft een mooie canicross-gordel gezien met 2 zakjes eraan (kunnen mijn
lekkere voertjes in natuurlijk) en een vak voor mijn waterfles die ik steeds met het vrouwtje moet delen.
De gordel is verkrijgbaar in allerlei mooie opvallende kleuren maar het baasje neemt ‘m niet mee. Wie
weet in de toekomst”
Gelukkig steekt er een verkoelend windje vanaf het water op en dat maakt de temperatuur dragelijk voor
mens en dier. We komen terecht bij de stand van de Nederlandse Newfoundlander Club Regio Bollenstreek. Ook hier zijn de demonstraties afgelast. We raken aan de praat en dan ineens wordt gevraagd of
Dokus kan zwemmen en misschien van de boot af wil .... die ligt immers toch al in het water. We kijken
naar Dokus en meteen roepen we “Ja natuurlijk”, we kijken elkaar aan en realiseren ons dat we beide
onze telefoon niet bij ons hebben en dus geen filmpjes en geen foto’s kunnen maken. Meteen geeft
Margot aan wel foto’s te zullen maken en te mailen. Ook Melissa roept wel wat te zullen filmen om
daarna te appen aan ons ……….. “waar maken de vrouwtjes zich toch druk om. Weer foto’s en film van mij
terwijl ze weten dat ik er niet van houd.
Mijn gele kong wordt afgegeven en daar moet ik echt bij blijven hoor …. straks krijg ik ‘m niet terug.
Ik moet in de boot en krijg een “kontje”. Iedereen stapt in en ze roeien weg. De vrouwtjes blijven aan de
kant achter. verwachten zeker dat ik dit allemaal gaan doen omdat mijn moeder dat ook kan? Ineens ligt
de boot stil en wordt mijn kong in het water gegooid. Ik krijg een commando om er achter aan te gaan en
de vrouwtjes roepen dat ik moet apporteren. Ja hoor zeker weer mezelf pijn doen net als thuis bij dat
loslopende houthok en daarna dat paaltje dat ineens op een andere plek stond dan dat ik wist. Nou ja, ik
spring er maar in en zal laten zien dat ik een echte zoon van mijn moeder ben ….. PLONS …. Ik ga kopje
onder ….. WAUW, wat is dit leuk …… ik neem mijn kong mee en zwem naar het strand terug om mijn
beloning te halen. Daar zegt Margot dat ik nog wel een keertje mag ….. echt waar …. dat wil ik wel hoor .…
daar gaan we weer …. en nog een keer ….. en nog een keertje. Ik wil nog wel meer keren maar iedereen
vindt het wel even genoeg.
Ik hoor de mensen zeggen dat "ik het in me heb en het zeker ga kunnen" ….. ga ik dan ook zo’n mooie
prijs krijgen als mijn moeder? Vast wel.
Eerst maar speur-/reddinghond worden en andere examens halen.
Ik heb er voor nu van genoten, dank je wel alle aanwezigen van de Nederlandse Newfoundlander Club
Regio Bollenstreek, we gaan nu naar huis en dan ga ik lekker uitrusten en snurken”.
Poot van Dokus

www.aboutbeaucerons.com
Hi there! I'm Elaine Giannelli, your host at About Beaucerons. This website is my gift to all people passionate about the Beauceron breed. I hope you are enjoying your visit. Feel free to send me an email at
elaine@aboutbeaucerons.com to let me know what you think about my website or if you have ideas on
things to add or how to improve the website.
About Beaucerons is een website speciaal voor de Beauceron en voor alle mensen die van Beaucerons
houden. Het is de een van de eerste en grootste databases voor het ras.
Maker van de site is Elaine Gianelli en de site op opgedragen aan haar eerste liefde: Soleil du Murier de
Sordeille. Elaine is verder ook actief met haar honden en de site onderhoudt ze helemaal zelf in haar vrije
tijd.
Ze krijgt veel van haar informatie vanuit Frankrijk na de vele shows en de jaarlijkse Nationale d’Elevage.
Dit is niet altijd even makkelijk en Elaine moet vaak erg zoeken naar de juiste gegevens van de honden.
Maar iedere mutatie of nieuwe hond is welkom. Het handigste is de site zelf eens te bezoeken en kijk dan
of je jouw Beauceron kunt vinden. Staat ie er niet in? Geef dat dan door via ‘Submit dog’ of staan er onvolledige of onjuiste gegevens bij jouw hond meld dit via ‘Submit change’.
Het handigste is het als de fokker het hele nest heeft toegevoegd via ‘Submit litter’.

Voorheen werd de site geüpdatet nadat Elaine alle gegevens goed had. Momenteel wil ze proberen maandelijks een update te doen, in delen dus.
YOU CAN HELP!!!!
Check de gegevens van jouw Beauceron en voor de fokkers: heb je een nestje, neem dan even de moeite
om het nestje goed in te voeren, neem er even de tijd voor. Snap je iets niet, meld het dan aan Elaine via
de website of via Facebook.
Samen zorgen we er dan voor dat deze grote database up to date blijft voor ons allemaal.
Hartelijk dank voor jullie begrip en medewerking.
Thanks so much for your understanding and cooperation.
If you find anything wrong with how dogs are displayed, please let me know.
Elaine Gianelli

Activiteitencommissie, iets voor jou?
De Beauceron Vereniging Nederland heeft nog een plek vrij voor een
activiteittencommissielid. Als je het leuk vindt om mee te denken over (nieuwe)
activiteiten met ons geliefde ras en mee te helpen met het
organiseren van activiteiten, geef je dan op!
Jullie hebben ons waarschijnlijk al eens tijdens een evenement/activiteit gezien
of over ons gehoord, wij zijn op dit moment de activiteitencommissie: Anneleen Heijboer en Carin van
Dellen. Het afgelopen jaar zijn we, in samenwerking met het bestuur, onder andere bezig geweest met
het organiseren van: schapen drijven, Kampioensclubmatch, workshop waterwerk, strandwandeling,
familiedag en workshop speuren. Neem bijvoorbeeld de activiteit “schapen drijven”. Voor zo’n dag
moeten er diverse zaken geregeld worden zoals mailverkeer deelnemers, betalingen, materiaal ter
plaatse zoals tent, tafel, lunch etc. Op de dag zelf is één van ons aanwezig. Met de Kampioensclubmatch
en familiedag is iedereen aanwezig.

Carin (links) en Anneleen (rechts) bij het klaarmaken van de lunch tijdens de schapendrijven workshop in
Nootdorp.
Denk nu niet dat er heel veel tijd in gaat zitten, alles gaat in overleg en wordt er een onderlinge verdeling
gemaakt. We doen het met z’n allen in een gemoedelijke sfeer. Kijk maar eens naar de fotoreportages op
de Facebookpagina van Beauceron Vereniging Nederland.

Wil je meer informatie, heb je vragen of wil je je opgeven, neem dan contact op met Anneleen Heijboer
(mail: activiteitencommissiebvn@gmail.com, telefoonnummer: 06-12312213) en/of Carin van Dellen
(activiteitencommissiebvn@gmail.com, telefoonnummer:06-37556433).
We gaan weer een mooie planning maken voor het komende jaar, hopelijk met jou als nieuw lid van de
activiteitencommissie!

Voor u gelezen
"Honden sneller laten leren"
Gids voor hondentraining
Iedere hondeneigenaar die deelneemt aan trainingen zal zich beslist herkennen in de onderstaande zin:
'Mijn hond WEET dat we naar de training gaan want het is zondag....'
Helaas...geen enkele hond is zich bewust van welke dag het is. Wat hij wel weet is dat ALS de baas zijn
outdoorkleding aanheeft DAN ....gaat hij naar de hondentraining.
Ook zo benieuwd hoe honden nu werkelijk leren? Lees dan dit toegankelijke boek voor iedereen die met
honden omgaat. Alles over:
- hoe honden leren
- het leerproces
- psychologische begrippen
- leerprincipes
- belonen en straffen
- gedragsproblemen
- technieken voor gedragsveranderingen
ISBN; 907746207 Auteur: Pamela J. Reid
Uitgeverij: Bloemendal Uitgevers bv, Amersfoort

Keurmeester Rasexamen
Op 31 oktober zijn Ans Schellekens, Carin van de Sijs, Pamela Runderkamp en Nadja Timmermans
geslaagd voor het rasexamen voor de Beauceron. Van harte gefeliciteerd.

Ans Schellekens nog als aspirant keurmeester voor de Beauceron tijdens de Familiedag van de Beauceron
Vereniging Nederland

Vraag het Beau
Vuurwerk en Vluchten
December staat weer voor de deur. Hoe moeten
we omgaan met onze beauceron tijdens de laatste dagen van het jaar en als er vuurwerk wordt
afgeschoten?
Hoe komt het nu eigenlijk dat je hond bang is voor vuurwerk? Waarom de ene wel en de ander helemaal
niet.
Daar is uitvoerig onderzoek naar gedaan. Inmiddels zijn we er achter dat de aanleg voor angst voor harde
geluiden voor een groot deel erfelijk bepaald is. Dus als je bij je jonge beauceron al merkt dat hij gespannen raakt of bang is bij bepaalde harde geluiden, zal je bij navraag horen dat één of beide ouders en nestbroers of zussen hier ook last van hebben.
Verder zie je bij veel honden een angst die in de loop der jaren is ontstaan of erger is geworden. Dit komt
veelal door de ervaringen die je hond opdoet. Met andere woorden, als hij er eenmaal een keer flink van
schrikt, dan leert hij dat die geluiden gevaar betekenen.
Wat is nu wijs om te doen?
Zoek het in ieder geval niet op. Ga niet met je hond tijdens oud en nieuw buiten staan, omdat hij hier zo
goed tegen kan en niet bang is. De kans is groot dat dit het laatste jaar was dat hij niet bang is.
Bescherm je hond tegen teveel knallen. Laat hem uit op rustige plaatsen. Loop een blokje om als er
jongelui op de weg met vuurwerk staan.
Als je hond bang is van vuurwerk, hou daar rekening mee. Voor hem geldt zeker het bovenstaande. Maar
ik zou nog een stapje verder gaan. Neem de moeite om je hond uit te laten op een plaats waar er geen
geluiden zijn, het bos of een buiten gebied. Rij daar met de auto naar toe.
Laat je hond op oudjaarsavond tijdig uit, niet net voor het vuurwerk losbarst. Doe in huis de gordijnen
dicht en het licht zoveel mogelijk aan, zodat je hond niet de flitsen van buiten af ziet. Zet de radio aan of
de televisie, (niet op een zender die vuurwerk uitzendt) zodat hij het geluid minder hoort.
Wil je hond verstoppen, laat hem maar. Neem veiligheid in acht. Denk er aan dat een kat ehh.. hond in
het nauw, rare sprongen maakt. Badkamer, wc, sommige honden vinden het heerlijk om zich te
verbergen.
Wil hij bij je zijn, op je voeten liggen, achter je aan lopen, het geeft je hond steun en daardoor wordt de
angst minder groot.
Steun geven mag, graag zelfs. Maar ga niet de hele avond met je hond
knuffelen, zeker als je dat anders ook niet doet, dan wordt je hond
alleen maar meer onzeker omdat je jezelf zo anders gedraagt.
Boos worden, corrigeren, straffen en zo heeft geen zin, het werkt
alleen maar averechts, je hond wordt meer onzeker en zal daardoor
meer angst vertonen.
Er wordt weleens gezegd dat je niet mag aaien als je hond bang is, dit
omdat je dan zijn gedrag beloond. Hiermee ben ik het niet eens. De
hond die bang is, is helemaal niet bezig met jou aaien. Hij wil maar één
ding dat is dat het geluid weggaat en ophoudt. Hoeveel je ook aait, dit
gaat niet lukken. Dus aaien heeft geen invloed, behalve dat als je een
goede band met je hond hebt, je aanraking geruststellend kan zijn.

Wat kun je er aan trainen?
Er zijn allerlei cd’s op de markt met geluiden er op om angst voor
vuurwerk te trainen. Hiermee moet je vroeg beginnen, deze training
heeft tijd nodig. Vraag dit aan een goede trainer of gedragstherapeut, gaat niet zomaar zelf aan de slag.
Het nadeel van trainen met een cd is: De hond ziet vaak de dingen in
verbanden. Bij vuurwerk horen, knallen, lichtflitsen en de geur van
buskruit. Helaas zit dit niet in de cd verwerkt. En niet iedereen ziet
het zitten om met trektouwtjes en lichtknopjes aan de gang te gaan,
zodat dit wordt nagebootst.
Het is per hond verschillend of het trainen met een cd werkt of niet.
Ga nooit naar een cursus waarin groepsgewijs getraind wordt.
Honden, en zeker onze beaucerons zijn erg gevoelig voor
stemmingen. Als er in de groep een hond zit die veel angst vertoont,
kan dit een negatief effect hebben op jouw beauceron. Van de wal in
de sloot dus….
Wat kun je doen met medicijnen?
Heeft je hond een milde angst voor vuurwerk. Is hij wel schrikachtig en alert, maar is het “te doen”? Dan
is mijn advies om tijdig, begin december, in huis de verstuiver van adaptil op te hangen en de hond een
halsband van adaptil om te doen. Tijdig, want dit heeft een week of twee / drie nodig om in te werken.
In adaptil zitten geurstoffen verwerkt, zogenaamde feromonen. Deze geurstoffen werken geruststellend
en zullen angst verminderen.
Is je hond angstig en is hij niet meer de beïnvloeden? Dan kun je ter ondersteuning een angstremmer
geven, alprazolam. Dit middel werkt erg goed. Zodra je hond het inneemt zie je na een aantal uur al dat
de angst verminderd. Dit middel is alleen via de dierenarts te verkrijgen. Hij kan ook het beste voorlichting / uitleg geven.
Soms wordt er door een dierenarts Vetranquil e.d. voorgeschreven. Dit middel werkt spierverslappend.
De hond is lichamelijk niet meer in staat om de vluchten of weerstand te bieden. Maar dit middel
beïnvloed niet de angst, dus de hond beleefd nog steeds de angsten die hij heeft. Eigenlijk is dit middel
een kwelling voor je hond. Een absolute don’t.
Tot slot een leuk advies wat gegeven werd, een flink aantal jaren geleden. Het advies was om de honden
die angst voor oud en nieuw hadden een lekker bord advocaat te geven. Door de alcohol in de advocaat
worden ze slaperig en laten ze alles gelaten over zich heen komen……….
Ik vraag me al die jaren al af, 1 bord voor mijn beauceron? En mijn chihuahua dan? Doet die dan aan
coma-zuipen?
We wensen alle lezers en alle beaucerons een rustig uiteinde, een gezellige jaarwisseling en een goed
begin. En vergeet niet…….. 2 januari is het allemaal weer voorbij!

Belangrijke wijziging wetgeving fokkerij
Vanaf 1 januari a.s. wijzigt het Basisreglement Welzijn & Gezondheid (BWG), in die zin dat de 10- en 24
maanden regels komen te vervallen, en worden vervangen door een 12 maanden regel. Daar komt bij
dat bij de nieuwe regel gerekend zal worden met de geboortedatum (in plaats van de dekdatum), om zo
in de pas te lopen met het Besluit Houders van dieren.
Dit heeft ook gevolgen voor het Format Verenigingsfokreglement (VFR), te weten dat artikel 3.6 van het
VFR zal komen te vervallen en 3.5 van het VFR zal gewijzigd worden. De tekst van het nieuwe artikel
VIII.1 lid 5 KR en hiermee dus ook van artikel 3.5 van het VFR zal gaan luiden:
“Tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van dezelfde teef dient een termijn van minstens
12 maanden te zitten.”
Verwachte nesten
Half januari wordt er een nest verwacht uit de volgende combinatie
Enya Bhraonain des Bergers du Forez

X

Kennel La Duchesse de la Fosse van Wim en Gonda den Hartog
www.beauceron-laduchesse.nl
Email: wim.hartog@planet.nl

Geboren
14-11-2015
Kennel Admirable Chien
Wilma Plantinga
www.mijnbeauceron.nl
Celeste Alita Admirable Chien
X
Ercules L’Ami Noir
7 reuen, 9 teven
Nog enkele puppy’s beschikpaar

Geronimo di Seize Thermidor

Een Dwaas kan meer vragen.

Ieder clubblad een ander lid aan het woord.
Naam: Annemieke Stoke en Monique de Roder
Leeftijd: Op dit moment 56 en 53
Woonplaats: Nijkerkerveen
Beroep: Annemieke is Service Delivery Administrator en
Monique is Sportinstructeur binnen de GGZ
Beaucerons: Dokus is onze eerste Beauceron

1. Waarom heb je voor een Beauceron gekozen?
Na een ruwharige teckel, een kruising doberman/mechelse herder (waarvan we nu vermoeden
beauceron/doberman) en een mechelse herder waren we op zoek naar een hond met een eigen
karakter die ons uitdaging kon bieden. Deze uitdaging moest daarnaast alle lieve en eigengereide
eigenschappen van onze voorgaande honden verenigen met waakzaamheid.
Door een paar keren met Evert (onze dierenarts) gesproken te hebben besloten we dat het een
Beauceron moest worden.
2. Wat doe je met je Beauceron?
Na de puppytraining stroomden we door naar de VZH- en UV-voorbereiding. Examens die we voor
begin volgend jaar op de kalender hebben gezet. In de tussentijd doen we alles wat Dokus een
uitdaging biedt en dat is momenteel de training KNPV Speur/Reddingshonden en CaniCross.
Binnenkort hopen we ook te kunnen starten met Praktijkspeuren (mede naar aanleiding van de
workshop in oktober). Wat we momenteel nog niet doen is Waterwerk, omdat we Brielle gewoon
te ver weg vinden. Mocht dat toch dichterbij Nijkerk gaan komen zullen we er zeker aan mee gaan
doen.
3. Wat vindt je partner van de Beauceron?
Monique vindt het een superleuke hond met een geheel eigen karakter. Dokus sluit helemaal aan
bij onze activiteiten en geeft ons ook af en toe lessen over zichzelf, waardoor we steeds beter bij
elkaar aansluiten.
4. Mag/Kan je partner met de Beauceron wandelen?
Jazeker. Soms is het s’ochtends nog wel een uitdaging door zijn super-enthousiast gedrag. Naarmate
de dag verstrijkt en Dokus al veel “gewerkt” heeft staat de boog minder gespannen en dat vertaalt
zich ook in rustiger naast (of net achter) je lopen tijdens het uitlaten.
5. Heb je naast je Beauceron nog een ander hond of huisdier?
We hebben naast Dokus nog twee gezellige poezen, Boomer en Diesel, en een aantal kippen.
6. Waarom heb je voor deze Beauceron gekozen?
Nadat we met Wim en Gonda contact hadden gehad hebben we, mede omdat toen Rhea ook nog
leefde, samen met hun bepaald welke reu-pup het beste bij ons “gezinnetje” paste.

7. Hoelang hoop je dat deze Beauceron nog mag blijven?
Tot zijn dood natuurlijk en daarvan gaan wij ervan uit dat dat nog vele jaren gaat duren.

8. Wat wordt de volgende hond of huisdier te zijner tijd?
Daar zijn we nog helemaal niet aan toe om over na te denken omdat Dokus pas 18 maanden
oud is. Wel hebben we beiden zo iets van dat het een hond uit de Nederlandse herplaatsers
of asiel-omgeving zal worden. Niet omdat we geen pup meer willen maar meer omdat de “opvangers”
overvol zitten en iedere hond recht heeft op een warm thuis. We kiezen daarbij voor Nederland omdat
ook hier er honden opgevangen moeten worden en zelf het gevoel hebben dat we wel heel erg veel buitenlandse asiel oproepen zien, alsof in Nederland alle dieren een veilig en warm nestje hebben. Waar we
het zo wie zo over eens zijn is dat het zeker geen kleine of supergrote hond worden. Uiteraard zullen we
altijd ook katten blijven houden omdat we aan die bolletjes zo-wie-zo zijn verknocht.
9. Ben je tevreden met de Beauceron fokker?
Zeker weten zijn we tevreden met Wim en Gonda den Hartog. Niet alleen over hoe ze je vooraf en tijdens
de eerste weken van je pup informeren (met onder andere foto’s en filmpjes en natuurlijk toejuichen als
je komt kijken) of als je de pup komt ophalen, ook later komen ze op bezoek om te kijken hoe het met de
hond gaat. Heb je vragen dan kun je ze altijd bereiken. Als het zo uitkomt mag Dokus er af en toe ook nog
wel eens logeren, tuinieren, zwemmen, verbouwen en …. dat vind hij natuurlijk geweldig.
10. Waarom ben je lid van de Beauceronvereniging
Om zo meer te weten over de Beauceron en samen met andere eigenaren leuke dingen te doen en in
contact te blijven.
11. Wat vindt de buurt van je Beauceron
Aangezien we in het buitengebied wonen, zijn er niet direct veel buren of andere buurt-genoten die hun
hond uitlaten of wandelen. Met de honden en mensen die we wel tegenkomen gaat het goed en vinden
ze Dokus een leuke en supersociale hond. Tijdens het wandelen op het Erkemeder zijn er ook altijd honden en baasjes waarmee Dokus het prima kan vinden en alles uit zijn kast haalt tijdens zijn speeluur.
12. Ben je extra verzekert naast je WA-verzekering?
Door de kosten-ervaringen met Rhea hebben we voor
Dokus (naast de WA-verzekering die we al hadden) een
ziektekosten verzekering via Ohra afgesloten.
13. Was je je Beauceron wel eens en waarom?
Dokus komt gemiddeld vier keer per week op het strand
(Erkemeder) en zwemt dan de sterren van de hemel. Wassen is dus, denken wij, eigenlijk niet nodig. Mocht dat wel
moeten dan zullen we hem zeker gaan inzepen en spoelen.
14. Heb je nog andere lidmaatschappen?
Buiten de BVN, de KNPV en CaniCross Nederland, hebben we geen lidmaatschappen specifiek voor Dokus.
15. Heb je nog iets leuks of aparts meegemaakt met je Beauceron?
Zekers. Iedere dag is een nieuwe verbazing en al helemaal nu hij weer pubert. Wat gisteren geweldig ging
is vandaag absoluut niet te doen en omgekeerd.
16. Heb je nog iets toe te voegen?
Op 15 november a.s. zal Dokus met Monique deelnemen aan de Nederlandse Kampioenschappen CaniCross in Helden en natuurlijk gaan ze samen voor een topprestatie.

Dokus gaat survivallen en ik mag ook mee
Zaterdagmorgen gaat de wekker wel heel vroeg voor mijn vrouwtje. Oeps dat beloofd wat want ze maakt
me de hele week al gek met “Gaan we samen survivallen?” Nu weet ik niet wat ik me daarbij moet voorstellen, ik ben immers geen klimgeit maar een Beauceron en ook abseilen staat niet op mijn to-do-list.
Om half acht ga ik de auto in en rijden we weg. Mijn etensbak gaat ook mee want door alle “stress” heb ik
nog niet gegeten. Na een uurtje stopt het vrouwtje bij een mooi bos en mag ik lekker rennen. We komen
andere speurneuzen tegen en die zijn ineens afgeleid door mij. Na een klein halfuurtje weer de auto in en
lekker gegeten. Aangekomen bij de KNON te Borger is het al een drukte van belang, zo’n 100 honden
waarmee ik allemaal wil spelen. Veel tijd krijgen we daar niet voor en ga ik in groep 3 samen met 7
andere honden, aan de route beginnen. Onderweg gaan we opdrachten doen en daarmee kan ik een
sticker verdienen.
De eerste opdracht is in de kruiwagen zitten, dat is een makkie want dat doen we thuis ook wel eens.
Mijn vrouwtje moet dan 250 meter met mij in de kruiwagen lopen wat ik thuis wel leuk vind maar hier
ben ik snel afgeleid. De schapen in de wei, de andere honden die er blaffend om heen rennen, ik spring er
gewoon uit en ga mee rennen. Gelukkig is het geen wedstrijd en gaat het om het samenspel met het
vrouwtje. Dat moet ze natuurlijk wel eerst verdienen.
Alle honden hebben het geheel of gedeeltelijk gehaald en gaan we verder kilometers
vreten tot aan de brancard en hunebedopdracht. Ik mag gaan liggen en laat me
lekker rondsjouwen, daarna over de hunebedden klauteren en dan er onder doorkruipen. Leuk en weer spannend tegelijk, ik
heb het erg naar m’n zín. Na dit onderdeel
weer wandelen en nu door een geweldige
bos-omgeving. Uiteindelijk komen bij de
wiebelbrug waar 8 pallets en touwen op ca.
1 meter hoogte hangen. Ik moet er overheen en mijn vrouwtje, die ik gewoon
meetrek, natuurlijk ook. Dit gaat me goed af
en ben nergens bang voor. Ik mag nog een
keer en krijg weer een sticker erbij. Dat gaat
de goede kant op.
Terug naar het terrein … waar we twee onderdelen gaan doen. De hindernisbaan en tokkelen. Ik ging
natuurlijk direct op zoek naar de kippen want die tokken ….. o jee in mijn ooghoek zie ik dat er toch iets
anders bedoeld wordt. Ik word in een harnas gehesen en mijn vrouwtje krijgt er ook een. We gaan via de
plank naar boven en ik mag even naar mijn voorganger kijken die al lekker hangt te spartelen. Ik vind het
erg spannend hoor en begin te gapen, lik mijn bek af en gaap weer … ineens voel ik dat ik opgetild wordt
door mijn vrouwtje en vastgehaakt. Ook mijn vrouwtje wordt ingehaakt en hangen we samen. Spartelen
heeft geen enkele zin en … zoef daar roetsjen we omlaag …. was dat nou zo spannend? Ik wil nog wel een
keertje.
De hindernisbaan heeft allemaal onderdelen van de behendigheid en een soort vliegengordijn waar ik
doorheen moet van allemaal lege coca-cola-flesjes. Die kan ik wel vastpakken en meespelen toch. Oeps
dat lukt niet (buiten dat het niet mag). We sluiten af met de trampoline. Da’s een raar ding en als de baas
beweegt, beweeg ik ook zonder dat ik dat wil. De baas springt en ik ga omhoog, kom op de poten terecht
en kijk nog maar eens boos naar de baas want hier houd ik niet van. Gelukkig gaan we eraf en houden
een pauze voordat deel 2 van start gaat.

We gaan in deel 2 ca. 1000 meter kanoën. Mijn vrouwtje denkt vast dat ik van de boot af ga springen
want dat deed ik vorig jaar op Loosdrecht bijna ook. Ik ben nu alleen een beetje ouder nu en wijzer en zal
me gedragen hoor vrouwtje, er zijn bovendien andere honden bij. Na de kanotocht volgt weer een
wandeling en komen we uiteindelijk bij het vlot waarmee we het kanaal moeten oversteken. Hier ga ik
samen met anderen wel lekker zwemmen. We hebben met z’n allen pret voor tien. Laat de baasjes maar
vlotvaren, wij zwemmen wel. Heerlijk opgefrist kom ik aan de overkant en zwem maar terug om samen
met het vrouwtje op het vlot nog eens mee te gaan. Het vrouwtje glijdt bijna van het vlot maar gelukkig
komt ze droog over. Weer moeten we wandelen en komen bij een soort slurf met camouflagenet. Hier
moeten we onderdoor tijgeren en daarna kunnen we verder. Ik heb het geweldig naar mijn zin en wordt
bij iedere opdracht verzorgd met lekker fris water. Zo te zien heeft mijn vrouwtje, hoewel ze een beetje
trekkebeent (leeftijd?), het ook naar de zin.
Terug op het veld gaan we de laatste opdrachten doen, ik wil natuurlijk wel alle stickers voor mijn brevet
krijgen. Op naar de reuze-flyball waar ik afhankelijk ben van mijn vrouwtje, dat beloofd wat. Poefff de bal
vliegt door de lucht. Die moet ik zeker gaan ophalen … laat ik dat dan maar doen dan kunnen we door
naar de reuze-balletje-balletje, het laatste onderdeel waarbij mijn vrouwtje de bal is in een grote vierkante “tank”. De eerste keer mag ik zien waar ze zich verstopt en de tweede keer moet ik haar gewoon
“blind” zoeken. Uiteraard gaat dat goed en blaf ik lekker als ik haar vind tenslotte ben ik de speurneus van
de familie.
Ik had de dag (een van de vele) van mijn leventje en genoot met volle teugen. Volgend jaar wil ik weer
deelnemen aan deze geweldige dag georganiseerd door Kringgroep NON Hondenschool Borger
(http://www.knon.nl/) en Reddingshonden Groep Drenthe (http://www.rhgd.nl/).
Misschien kunnen we een speciale Beauceron Groep vormen. Ik kan in ieder geval nu alle collega-honden
opstoken om hun baasjes en vrouwtjes hiermee al gek te maken. Het is in september dus kunnen ze nu al
met hun vakantieplanning rekening houden
Poot van Jett Rebel La Duchesse De La Fosse (alias: Dokus) en tot het volgende evenement.
Groet van Annemieke

Brevettendag waterwerken
Op 27 september jl. werd een tweede brevettendag georganiseerd door de LCN. Er waren 6 deelnemers
voor het B-brevet en Enya heeft hier de 1e plaats behaald met 91/100 punten. We zijn weer heel erg
trots op onze meid.
Totaal deden er die dag 28 honden mee, waaronder 4 Beaucerons en drie van hen vielen in de prijzen!
Frodo en Gunnar respectievelijk 2e en 3e bij het A-brevet. De vierde, Mackenzie heeft helaas 1 oefening
niet goed gedaan en is niet geslaagd.
Volgend jaar hopen we op een verdubbeling van het aantal Beaucerons?!

De Puppenhoek
Als u eenmaal de pilletjes kunt ingeven zonder gespartel, dan kunt u ook gaan werken
aan het ingeven van drankjes. Ook hier kunt u een spelletje van maken, waarbij u allebei helemaal uit het dak kunt gaan. Zolang u maar niets hoeft te forceren.
Drankjes toedienen:
U moet inmiddels uitgebreid aan de bek van de pup kunnen komen om dit
te gaan oefenen. De kaken blijven nu op elkaar. U doet wat water in een
injectiespuit , uiteraard zonder naald! Laat de pup eraan snuffelen en spuit
wat water weg. Misschien dat hij eventjes schrikt maar als u hier heel vrolijk
om doet zal de pup hier ook vrolijk op ingaan. Misschien gaat hij rondjes
rennen en u uitdagen wat aangeeft dat u het leuk maakt. U maakt hier een
spelletje van. Als de pup rustig is geworden (wacht hier ook op) dan gaat u
een stapje verder en u spuit hem nat op bijvoorbeeld zijn pootjes. Een heel
klein beetje maar en het feest begint opnieuw. Nu moet u ervoor gaan zorgen dat de pup ook rustig kan blijven want anders wordt het nog een gespartel als u hem zijn drankje moet geven. Het belangrijkste is nu wel dat de pup niet bang is voor de
spuit.
U legt de spuit rustig naast u neer en gaat de pup weer aaien. Als hij helemaal rustig ligt te genieten, tilt u
zijn lipje op waarbij de kaken op elkaar blijven. U pakt rustig het spuitje en spuit zijn tandvlees een beetje
nat. Doet u dit wel aan de zijkant van het bekje, zodat u niet per ongeluk in zijn keel kunt spuiten. U blijft
hem nu rustig aaien. Als dit goed gaat, gaat u deze oefening doen vanuit het zitten. U doet de spuit steeds
iets verder tussen zijn lipje en zijn tandjes naar achter. U probeert zijn kopje ook steeds meer iets omhoog
te houden, zodat hij naar boven kijkt. Als dit lukt gaat u steeds iets meer water in zijn bekje spuiten. Nu
wacht u met belonen totdat hij het water heeft opgedronken. Ook deze oefening herhaalt u regelmatig
waarbij u in de gaten moet houden dat als de verwachtingen voor een beloning hoog zijn, de ‘vervelende’
prikkel steeds minder erg wordt en de hond het gewenste gedrag , in dit geval het toestaan van het geven
van een drankje, gemakkelijker zal vertonen. Dus blijf bij alles regelmatig belonen (aai/stem). Het kan eigenlijk niet vaak genoeg gezegd worden. Succes!
Volgende keer de zalfjes.
Bron: Ha die pup van Kynotrain, Peter Beekman

Workshop praktijkspeuren 24 oktober 2015
Zaterdag 24 oktober was het dan zover.
De workshop praktijkspeuren van de BVN werd eindelijk gegeven.
Ja, eindelijk want ik stond al te stuiteren toen ik hoorde dat er één
gegeven zou worden. Ik heb Anneleen en Carin bestookt met mailtjes
om er maar zeker van te zijn dat ik op tijd op kon geven en erbij zou
zijn. Op een andere cursus had mijn Beaucie Boet al eens wat mogen
opspeuren en dat leek hij erg leuk te vinden (en ik ook…).
Dus op een zonnige zaterdag de 24e enorm vroeg uit bed (Zeeland is
prachtig, maar het ligt wel in een uithoek) om naar Leersum te rijden.
Omdat ik het beter meende te weten dan de mevrouw van de navigatie deed ik er bijna 2 uur over. Boet
was dan ook opgelucht dat hij even de benen kon strekken en op een aantal bosjes alvast zijn spoor
achter kon laten.
Samen met nog 6 andere Beaucies en hun baasjes werden we bij Jeroen van Beauceron in Nood in
Leersum hartelijk onthaald met koffie/thee met heeeeeeel veel lekkers. En konden we alvast kennis
maken met Brenda Bouman van STC (Speurhonden Training Center). Zij zou ons deze dag de eerste stapjes van het praktijkspeuren bijbrengen.
We konden aan de slag!
De dag begon met de theorie over speuren. Dat het doel van praktijkspeuren het zo snel mogelijk opsporen van een vermist persoon is. Er zijn meerdere vormen van speuren die kort werden benoemd
(voorwerpen, drugs, dode lichamen). Deze dag richtten we ons op snuffelen aan speuren naar mensen.
Het enige wat je als hond nodig hebt, is een neus.
Aangezien iedere hond die heeft, zou dus ook iedere hond
het moeten kunnen. Brenda vertelde hoe de neus van de
hond werkt. Over het extra reukzintuig (orgaan van
Jacobson) wat op de bodem van de neusholte zit. Dat staat
door middel van een buisje direct in verbinding met de
mondholte. Zo proeft de hond als het ware de geur van iets.
Meteen dus de reden waarom het van belang is dat je bij
speuren zorgt voor voldoende water voor je hond.
Maar wat pikt de hond dan op bij het speuren?
Heel simpel …..huidschilfers!
Blijkbaar verliest ieder mens per dag tussen de 40.000 en
100.000 huidschilfers. Die verspreiden we lekker overal waar we lopen. We laten dus continue een spoor
achter wat de hond op kan pikken (en de stofzuiger ook). Als het waait verspreidt het spoor zich wat.
Hierdoor komt het dus dat een hond niet een rechte lijn volgt bij het speuren. Dat was later op de dag
ook duidelijk te zien.
Dan natuurlijk wat je als handler moet weten. Welk tuig gebruik je? Zorg voor een lange lijn van zeker 10
meter. En handschoenen. Vanwege de lijn die overal achter aan je aan sleept en ook door je handen
glijdt. Hoe hanteer je de lijn? Waar sta je t.o.v. je hond? Dat zouden we na de lunch op een andere
locatie in de praktijk gaan leren. Na deze uitleg gingen we alvast buiten aan de slag. Bij binnenkomst
hadden we een stokje gekregen dat we bij ons moesten houden. Dit mochten de Beaucies gaan zoeken.
Het enthousiasme was groot, dat beloofde wat voor de middag!

Jeroen had voor heerlijke soep en broodjes gezorgd. Energie genoeg dus om eens een flinke boswandeling
te maken. Want dat was het.
Op de nieuwe locatie werden de boefjes weer in een tuigje gehesen en kon het eigenlijke speuren beginnen. Met heel de groep gingen we het bos in en om de beurt mocht er gespoord worden.
De rechterhand van Brenda liet de hond aan wat lekkers ruiken wat ze bij zich had waarna ze rustig wegliep en zich uit het zicht ging verstoppen. Brenda liet de hond vervolgens aan een zakje ruiken waarin een
doekje zat wat haar assistente bij zich had gedragen. Met behulp van portofoons bleven ze met elkaar in
contact en met de groep die achteraan kwam. Vervolgens kreeg de hond het commando ‘Zoek’ en was
het afwachten wat hij ging doen. Tenminste dat dacht ik. Er hoefde echter helemaal niet afgewacht te
worden. Het leek wel alsof de honden meteen wisten wat er van hen verwacht werd. De meesten gingen
de eerste meters nog rustig aan snuffelen maar waren daarna bijna niet te houden. Prachtig! Hier bleek
dus hoe belangrijk de handler is. Meer lijn geven, meelopen, spanning op de lijn houden, inkorten bij kruisingen en weer verder gaan. En vooral NIET sturen! Wij wisten natuurlijk waar de hond ongeveer moest
zoeken, maar bij vermissingen is dat niet zo. Volg dus de hond. Of, zoals Brenda het mooi formuleerde,
“Kijk steeds naar het sterretje”.

Na een aantal keer bij anderen gekeken te hebben waren Boet en ik aan de beurt.
Lekkers, daar houdt hij van, dus de teleurstelling toen de mevrouw met die frikandellen wegliep was
groot. Wel een enorme motivatie om er achteraan te gaan. Een Beauceron van 45 kg die een doel heeft,
het goede spoor ruikt èn aan een lange lijn zit, is moeilijk onder controle te houden, dus ik vloog niet al te
lichtvoetig door het Woudenbergse bos. Om al vrij snel in de rem te moeten omdat meneer moest
plassen. Verkeerd spoor gevonden dacht ik, maar volgens Brenda was er geen vuiltje aan de lucht en
moest ik rustig wachten. Nu was ik beter voorbereid en toen Boet het spoor weer uit zichzelf opgepikt
had, kon ik hem in een stevig (maar goed te doen) tempo volgen naar de verstopte mevrouw met de
fricandellen. De beloning was natuurlijk enorm! Hij was helemaal blij (en ik ook).

Wat mij betreft smaakt het speuren naar meer. Wat Boet betreft ook.
Op de site van praktijkspeuren.nl is veel informatie te vinden. Ook waar het eventueel bij jou in de buurt
is.
Als je het leuk vindt om veel buiten te zijn, sportief met je hond bezig te zijn en hem/haar ook een mentale uitdaging wilt geven, is dit zeker een aanrader.
Veel dank aan iedereen die deze leuke dag georganiseerd heeft.

Workshop vakantie Saalbach
Sinds wij Jeano hebben gekregen volgen wij de lessen bij KGC Delphi in Almere. Zij bieden cursussen voor
iedere hond en passen zelfs de lessen aan naar de hond. Ook organiseren zij ieder jaar een workshop/
vakantie in Saalbach, Oostenrijk en dat zag er zo leuk uit dat wij besloten om mee te gaan dit jaar.
Menno, ik en Jeano zijn om 8 uur s’morgens vertrokken. We hadden uiteindelijk besloten de bench mee
te nemen in de auto wat altijd een veilige plek voor Jeano is. Om de 2 uur zijn we gestopt om even met
hem te wandelen. Na 12 uur rijden zijn we eindelijk aangekomen in Saalbach. We slapen in een Pension
waar de honden op de kamer mogen wat heel gezellig is. De eerste dag was een informatieavond en voor
de honden alleen op de kamer na en vermoeiende reis, was toch wel wat
moeilijk.

De hele week worden er workshops georganiseerd van 10 tot 12 uur, zoals
hoopers, treibbal, balans en coordinatie en Rally O. Het is heel leuk om te
zien hoe je hond al zo snel begrijpt wat er van hem verlangt wordt. Natuurlijk is Jeano nog jong, hij is anderhalf jaar, maar ook voor hem is het goed om
de oefeningen te doen. Op onze vrije middag zijn we met de Kohlmeis lift
omhoog gegaan. Gelukkig stond deze lift stil en konden we heel rustig instappen. We zijn naar beneden gelopen, wat echt fantastisch mooi was. We
hebben Jeano wel aan de riem gehouden omdat het vrij stijl was.
Na een paar dagen werd het echt prachtig weer en konden we zelfs in een
korte broek gaan wandelen. Na de goede ervaring met Jeano zijn we naar de
lift gegaan waar je in moet stappen terwijl de lift beweegt! Dit vond hij niet bijster leuk, maar toen een
van ons erin stapte vond hij toch de moed om mee te gaan. De Oostenrijkers zijn ontzettend behulpzaam
en vinden het geweldig als je met je hond aankomt. En opvallend vond ik dat ze de Beauceron herkenden!
Na een aantal dagen merkten we dat het gemakkelijker
werd om met andere honden aangelijnd samen te zijn
zonder dat Jeano het vervelend vond. Op donderdag
zijn we met de lift naar boven gegaan en met onze
huisbaas naar beneden gelopen. Wat voor Jeano niet
zo moeilijk is, bleek voor ons toch een aardige uitdaging. De honden moesten over trapjes, bruggetjes en
langs koeien lopen, wat in Oostenrijk niet zonder gevaar is.
De laatste dag hebben we weer met de cursus balans
en coordinatie mee gedaan. Het was geweldig om te
zien dat Jeano op verzoek van ons op een bal kon staan en het nog leuk vond ook.
De combinatie workshop en natuur, de hele dag samen met je hond bezig zijn, kan ik iedereen aanbevelen! Wij vonden het zo leuk dat we volgend jaar weer
mee willen.
Menno, Ellis en Jeano

Kampioensclubmatch Beauceronclub
Keurmeester: Mevr. E. Bakker

6 september te Houten

Reuen
Babyklasse
O'Driscoll du Regard Mordant 1VB
Amou du Pre du Baron 2VB

Okay Argentee du Fond des Camps 1VB

Puppyklasse
Tallowah Eden Hazard niet te beoordelen
Ourson du Fond des Camps 1VB
Jeugdklasse
Jivan de la Beauté Rustique 3U
Django ZG
Noble Mister Iggy Blue l'Etoile de la Nuit ZG
Denzell 1U
N' Lewis l'Ami de la Campagne ZG
Jodokus des Bergers Aventureux 4U
Nelson du Regard Mordant 2U

Tussenklasse
Jaos de la Terre Sacree de Marius 1ZG
Openklasse
Morse l'Ami de la Campagne 3U
Mowgli des Bergers d'Aby 4U
Hiver de Lusan ZG
Mastic du Domaine de Corail 1U
MacKenzie d'Ombre & de Lumiere ZG
Ercules l'Ami Noir 2U
It's Special Ilton de la Fiere Maison ZG
Hacker l'Etoile de la Nuit U

Veteranenklasse
Galik du Diable de Morval 1U beste veteraan
Kampioensklasse
I´Merlin du Murier de Sordeille 2U RCAC
Jupiler du Regard Mordant 4U
Godard des Bergers Aventureux 3U
Huvan l´Etoile de la Nuit U
Girbaud des Bergers Aventureux 1U CAC
Teven
Babyklasse
Opium du Regard Mordant 2VB
Lana de la Cité des Grands Feux 1VB en beste baby
Puppyklasse
Oups Argentee du Fond des Camps 1VB en beste
puppy

Jeugdklasse
Jolie de la Beauté Rustique 3U
Jolie du Moulin de Patjo U
Dior ZG
No Stress du Regard Mordant ZG
Jerel from Dara´s Home ZG
Niouz du Fond des Camps ZG
Jaloupe des Bergers Aventureux ZG
Jereve Bergers des Bouleaux 1U
Jatise de la Beauté Rustique 2U
N´a Pas Peur du Regard Mordant ZG
Jissoire des Bergers Aventureux ZG
Jin By Empreinte du Mont des Croisettes 4U
Jisette de la Beauté Rustiqe niet te beoordelen
Tussenklasse
Jeans Argentee du Mont des Croisettes 2U
Djyla Alita Admirable Chien 1U
Ingalls des Feux de l´Ange 3U
Bisou 4ZG
Openklasse
Angie U
Arwen de la Vieille Maison a Colombage ZG
Idole Enya la Duchesse de la Fosse 3U
Inez Poussiere de Lune 4U
Gironde des Bergers Aventureux 1U CAC en Clubwinner
Miss Scarlet du Regard Mordant 2U
Gitane des Bergers Aventureux U
Hille ZG
Frivole Ycone de la Bonhardiesse ZG
Jemma du Regard Mordant U
Veteranenklasse
Unicka 1U
Dara Gonda Shana Hooghelden 2ZG
Kampioensklasse
Alita 3U
Idriss Jinga Bergers des Bouleaux 2U
Haureole des Feux de l'Ange absent
Huette du Fond des Camps 1U RCAC
Jolie du Fond des Camps 4U
Cora Alita Admirable Chien U
Gebruikshondenklasse
Moustique du Chevalier de Daehl 1U

Maastricht, 26 september 2015
Keurmeester: Mevr. Onstenk—Schenk(NL)

Maastricht, 27 september 2016
Keurmeester: B. Spoljaric (HR)

Reuen

Reuen
Jeugdklasse
N'Lewis l'Ami de la Campagne 1U

Openklasse
Mc Kenzie d'Ombre & de Lumiere 3U
Morse l'Ami de la Campagne 2U
Matisse l'Ami de la Campagne 1U RESCAC en
RESCACIB
Kampioensklasse
Hector Bleu du Serment des Brumes 1U CAC/
CACIB en BOB
I'Merlin du Murier de Sordeille 2U
Teven
Puppyklasse
Oups Argentee du Fond des Camps 1VB
Jeugdklasse
Jatise de la Beaute Rustique 1ZG

Tussenklasse
Norange l'Ami de la Campagne 1U RESCAC/
RESCACIB
Ingalls des Feux de l'Ange 2U
Kampioensklasse
Madame Musette du Bois Tourbeux 1U CAC/CACIB

Zwolle, 3 oktober 2015
Keurmeester: Dhr. R. Doedijns (NL)
Reuen
Jeugdklasse
Denzell 1U CAC en BOB
Openklasse
Ercules l'Ami Noir 1U RCAC/CACIB
Teven
Jeugdklasse
Jolie de la Beauté Rustique 1U RCAC
Jatise de la Beauté Rustique 2U
Openklasse
Gironde des Bergers Aventureux 1U CAC/CACIB
Jive de l'Amouraudiere 2U RCACIB

Openklasse
Morse l'Ami de la Campagne 1U RESCAC/RESCACIB
Kampioensklasse
Hector Blue du Serment des Brumes 1U CAC/CACIB
I'Merlin du Murier de Sordeille 2U
Teven
Puppyklasse
Okay Argentee du Fond des Camps 1VB
Tussenklasse
Norange l'Ami de la Campagne 1U CAC/CACIB en
BOB
Ingalls des Feux de l'Ange 2U
Kampioensklasse
Madame Musette du Bois Tourbeux 1U RCAC/
RCACIB
Zwolle, 4 oktober 2015
Keurmeester: Mevr. T. Ahlman-Stockmari (F)
Reuen
Openklasse
Ercules l'Ami Noir 1U RCAC/RCACIB
MacKenzie de l'Ombre & Lumiere 2U

Kampioensklasse
Hirgon Yvain de la Bonhardiesse 1U CAC/CACIB en
BOB 2e geplaatst in rasgroep 1

Tussenstand, na Tentoonstelling Zwolle, Coupe de Beauté

Norange L’Ami de la Campagne

51 punten

Matisse L’Ami de la Campagne

41 punten

Jeans Argentee du Mont de Croisettes

32 punten

Morse L’Ami de la Campagne

29 punten

Cora Alita Admirable Chien

14 punten

Showkalender 2015
Datum

Plaats

Keurmeester

11-12-2015

Eendaagse Ámsterdam

Dhr. R. Douma

13-12-2015

Winner Amsterdam

Mw. E. Haapaniemi (FI)

19-12-2015

Cuijk

Dhr. E. Wieldraaijer

22-01-2016

Eindhoven

Mw. F. Kappacher (AT)

05-03-2016

Groningen

Mw. F. Haapaniemi (FI)

19-03-2016

Leiden

Dhr. D. Rutten

09-04-2016

Utrecht

Mevr. Viegen– Rapagne

05-05-2016

Joe Cat Show

Nog niet bekend

14-05-2016

Arnhem

Nog niet bekend

28-05-2016

Goes

Afgelast

04-06-2016

Tilburg

Mw. M. Vermeire (B)

18-06-2016

Uden

Nog niet bekend

19-06-2016

Uden

Nog niet bekend

03-09-2016

Rotterdam

Nog niet bekend

04-09-2016

Rotterdam

Nog niet bekend

Kerst met een pup in huis.
Ook dit jaar hebben we weer zin in Kerstmis. Met vieren versieren we het hele huis. Overal lampjes, een
mooi versierde kerstboom en samen met de kinderen worden er vele kerststukjes geknutseld. En dan…
Help we hebben een slopende pup in huis!
Clair is onze eerste Beauceron. Wat een geweldige pup, ze was een kleine sloper, maar
nadat ze haar tanden hand gewisseld werd het gelukkig steeds minder. Ze had al een
paar maanden niets meer gesloopt, dus werden wij langzamerhand ook wat nonchalanter met alles op te ruimen. Daags voor kerst stelde we zorgvuldig onze kerst outfits
samen. De jurken van mij en de kinderen hingen netjes op de hangers en onze laarzen
en schoenen stonden op een rij. We reden nog even samen naar de winkel om een
leuke diadeem voor de meiden te kopen. Bij terug komst had Clair de complete neuzen
van mijn peperdure laarzen afgegeten. Ik ging redelijk chagrijnig de kerstdagen in.
In het nieuwe jaar kwam Chloë bij ons wonen. Weer een heerlijke pup. Weer een sloper.
De bench bleef langere tijd in de woonkamer staan. Het zou me niet weer gebeuren dat er
rond de kerst werd gesloopt. Chloë was rond die tijd niet meer een hondje dat bewust
sloopte. Chloë gebruikte echter zeer enthousiast haar zwiep staart. Er kon niets op tafel
blijven staan of het werd er vanaf geveegd. De onderste ballen in de kerstboom bleken ook
niet bestand tegen haar rond zwiepende staart.
Het volgende jaar kwam Icoon als pup bij ons. Weer zo ’n heerlijk
slopend monstertje. Voor haar was niets veilig. We hadden afgelopen jaar wel onze lessen geleerd. Alles werd boven Beauceron
hoogte geplaatst. Het leek redelijk goed te gaan. Kleine sloperijtjes
als de spullen niet zorgvuldig waren opgeruimd. Dit kon wel eens
een goed jaar worden. Voor de kinderen hingen er chocolade kerstballen in de boom (hoog genoeg dat Icoon er niet bij kon). Toch had
Icoon besloten net die chocolade ballen eruit te halen. Voordat we
in de gaten hadden wat er gebeurde had ze al een aanloop genomen en was ze midden in de kerstboom gesprongen. Een grote
puinhoop. Vele antieke kerstballen waren er gesneuveld.

En nu, Kerstmis staat voor de deur. Marco is onze nieuwste aanwinst. Marco
is de grootste en ergste sloper tot nu toe. Niets is veilig voor hem. En toch
willen we dit jaar ons huis weer gezellig maken met allerlei kerst prularia.
We gaan hem dit jaar voor zijn. Al begin oktober lagen er super goedkope
plastic kerstornamenten in de winkel. Voor nog geen vijf euro heb ik een grote tas vol kerstboom versieringen. Dit jaar blijven de laatste nog hele antieke
kerstballen op zolder en zal de boom versierd worden met plastic alternatieven. Er komt geen koek, snoep of chocolade in de boom. De bench blijft in
de woonkamer en twijfelen we geen moment om hem daar in op te sluiten
als we vijf minuten het huis moet verlaten. Na drie jaar last te hebben gehad van slopende Beauceron pups gaat ons dat dit jaar niet meer gebeuren.
Alhoewel?
Wij wensen iedereen een prettige kerst en voor iedereen met een slopende
Beauceron in huis; veel succes.
Familie Spaan-Rubingh

