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Van de bestuurstafel

Een andere schrijver dit keer, even wat onwennig.
Ingrid Muffels is gestopt als voorzitter. Per 1 januari heeft ze aangegeven te willen gaan stoppen dit jaar.
Op 28 januari heeft ze het stokje tijdelijk aan mij overgedragen. Ik zal als ad interim voorzitter aanblijven
totdat we een nieuwe voorzitter hebben gevonden. Verderop in het blad vindt u de vacature. Na meer
dan 3 jaar deel uit te hebben gemaakt van het bestuur, maakt Ingrid pas op de plaats om de weg vrij te
maken voor een volgende voorzitter
De vereniging heeft de afgelopen jaren een hele ontwikkeling door gemaakt, van een leuke vereniging is
een degelijke rasvereniging neergezet, waarin de gezondheid van de Beauceron en de belangen van de
leden en de aangesloten fokkers voorop staan. Wij bedanken Ingrid voor haar inzet.
Op 5 december hadden we de Pepernotenwandeling. Met droog weer, maar een gure wind, trokken 16
Beaucerons en hun eigenaren door de bossen bij Leende.
13 maart staat de Algemene Leden Vergadering gepland, we hopen op een goede opkomst. Vorig jaar
hebben we de ALV ervaren als een enerverende bijeenkomst, mede door de grote opkomst.
De voorbereidingen voor de workshop schapendrijven zijn alweer in volle gang. Op zaterdag 2 april zijn
wij welkom in Aalten. Als de workshop op zaterdag vol is hebben we de mogelijkheid om zondag 3 april
een extra workshop te organiseren. We zijn weer heel benieuwd hoe de beaucerons het bij de schapen
gaan doen.
Tevens zijn we al weer een tijdje bezig met de voorbereidingen voor de Kampioensclubmatch op 29 mei.
Ook dit jaar zijn wij weer welkom op de Locatie in Waalwijk. Dit jaar hebben we de Belgische
keurmeester de heer M. Degeeter uitgenodigd.
We zien jullie graag op een van onze evenementen.
Susanne Spaan-Rubingh
Ad interim voorzitter

Verslag secretariaat over 2015
De eerste keer…
Mijn eerste jaar als secretaris; het eerste jubileum voor
de BVN. Hieronder in vogelvlucht het Verenigingsjaar
Beauceron voor u.
Nadat ik me kort heb kunnen inlezen was een eerste actie
de Nieuwjaarsduik met WAG Colonia in Rockanje op
1 januari om klokslag 12 uur samen met wat harige Newfy’s, een Berner Sennen en twee Beaucerons.
Letterlijk een sprong in het koude, natte en zoute water met een volle storm vanuit zee… Ach, als het nat
en/of modderig is dan vindt een Beauceron het al snel leuk…
Op 22 februari mocht ik samen met onze penningmeester de gastvrouw zijn voor de winterwandeling in
het uitgestrekte en waterrijke Bussloo. Een mooie opkomst, heerlijke wandeling en mijn eerste
kennismaking met een aantal BVN-leden en hun Beaucerons.
Dan in voorbereiding voor de Algemene Ledenvergadering op 29 maart. Het werd een constructieve ALV
met goede bijdragen van tien van onze leden en aanmeldingen voor de activiteiten- en fokkerijcommissie
en de verkiezing van het nieuwe bestuur. De BVN telde op dat moment 70 leden en 12 gezinsleden.
Tevens is besloten dat naast HD ook een ED-onderzoek verplicht is voor de fokkerij voor teven en reuen
geboren na 1-1-2014. We sloten de dag af met een drankje en lekkere barbecue.
Het seminar schapen drijven op 25 april was binnen no time volgeboekt en ondanks het ietwat vochtige
weer was het een succes voor leden en hun Beaucerons. Enkele combinaties zijn doorgegaan met deze
mooie wollige sport.
Helaas ging het seminar schilderen op 30 mei niet door omdat het atelier en de begeleiding niet
beschikbaar waren. Wie weet toch weer eens plannen of hebt u zelf ideeën voor een andere ‘kunstige’
activiteit?
Dan druk in de weer voor de jaarlijkse kampioensclubmatch op 14 juni bij KV Waalwijk te Kaatsheuvel.
We hadden een mooi aantal inschrijvingen, 21 reuen en 14 teven. De keurmeester Dick Rutte heeft zich
uitgebreid en serieus van zijn taak gekweten. Hij en zijn echtgenote vonden het een erg leuke en gezellig
dag. We kunnen terugkijken op een geslaagde dag.
Zes baas/hond combinaties haalden een nat pak tijdens de eerste workshop waterwerk op 12 juli te
Brielle. Met aanwijzingen en tips van de vrijwilligers van WAG Colonia lieten onze Beaucerons blijken dat
ze dol op water zijn en erg werkwillig en meegaan in het enthousiasme van hun baasjes. Enkele
combinaties zijn daarna doorgegaan in deze mooie sport en hebben zelfs na enkele maanden training hun
eerste A-brevet behaald!
Op 29 augustus is het weer tijd voor een strandwandeling te IJmuiden. Weer een mooie groep mensen en
honden wandelden lekker over een stormachtig strand.

Tweede hoogtepunt is de BVN familiedag op 13 september voor de eerste keer in Nunspeet. De keuze
van het Zwarte Veldje blijkt een goede en na de wandeling in het grote losloopgebied kunnen we genieten van een heerlijke lunch door onze eigen BVN-keukenprinsessen! ‘s-Middags neemt aspirant keurmeester Ans Schellekens rustig en met liefde veel tijd om de 24 Beaucerons te keuren. Verder is er tijd
om leuke spelletjes met je hond te doen. Een heerlijke dag en een zalig na-zomer-zonnetje, TOP.

Jeroen Kelfkens/BIN ontvangt op 24 oktober 7 combinaties voor een workshop speuren onder de
bezielende leiding van Brenda Bouman. Na een ochtend met gedegen theorie en informatie wordt er,
naast de eigen boterhammen, eerst door Jeroen een heerlijke eigengemaakte pompoensoep en belegde
broodjes aangeboden ten behoeve van BIN en dan jassen en laarzen aan en hup, het bos in en de neuzen
op de grond.
In het fokkersoverleg van 8 november zijn diverse nuttige zaken besproken. Notulen van dit overleg zijn
bij de ALV beschikbaar.
Tot slot is op 5 december een afsluitende wandeling in het zuiden en daar kwam de Sint ook weer om de
hoek kijken met pepernoten en mandarijntjes. De honden hebben heerlijk door de plassen kunnen
rennen, een Beauceron-waardig bos dus.
Begin 2015 was onze nieuwe website in de lucht, kleurrijk, herkenbaar en verfrissend. Het bijhouden van
de website vergt veel tijd en gelukkig hebben we een van onze leden, Larissa de Vries, bereid gevonden
dit te doen. In 2016 hopen we de site verder uit te breiden met doorlink-pagina’s voor meer informatie
ten aanzien van de diverse sport en onze dekreuen. Op de site staan nieuwe dekreuen vermeld en we
verwelkomen ook twee nieuwe fokkers. Veel succes in de toekomst.
Op facebook werden de evenementen aangekondigd en na afloop werd er al snel een kort verslag met
een fotoreportage geplaatst. We ontvangen altijd veel leuke reacties.
Susanne heeft elke keer weer op tijd ons verenigingsblad kunnen vullen met leuke en nuttige verhalen. In
de vaste rubriek “Een dwaas…” hebben we weer enkele leden nader leren kennen; onze eigen Beau heeft
weer prangende kwestie behandeld. Ook zijn we gestart met steeds een gezondheidsitem. Veel leden
hebben ons deelgenoot gemaakt van hun belevenissen met hun Beauceron en Dokus heeft zich
opgegeven als vaste columnist.

De Raad en andere zaken:
Ons VFR is ingestuurd en goedgekeurd door de Raad van Beheer.
In juni kregen we het bericht van de Raad dat de Beauceron officieel is toegelaten tot deelname aan de
brevetten watersport voor honden. Deze sport is ondergebracht bij de Commissie Werkhonden. De
website van de Raad van Beheer is aangepast en ook de rasbeschrijving van de Beauceron is vernieuwd.
Met de afdeling GGW van de Raad is de overeenkomst gesloten tot het leveren van gezondheidsonderzoeken bij de Beauceron, te weten voor HD, ED, CD en OOG. Deze zullen gepubliceerd worden in ons
blad.
Op 31 oktober slaagden 4 nieuwe keurmeesters en zij mogen vanaf u ook de Beauceron keuren, te
weten: Ans Schellekens, Carin van der Sijs, Pamela Runderkamp en Nadija Timmermans.
We zijn ook erg blij te zien dat veel leden actief zijn met hun Beauceron. Zowel op shows als bij diverse
sporten, bijna op ieder werk- en showterrein zijn er Beaucerons gesignaleerd en dat is mooi.
Bij de shows hoort ook zeker de Nationale d’Elevage in Frankrijk. Een mooi groepje Beaucerons en hun
honden togen naar Saint Pierre de Boeuf en deden mee aan de keuringen. De meesten behaalden het
felbegeerde cotation 4. Samen met de groep NL-bezoekers werd het weer een heel gezellig weekend onder de Franse zon. Een aanrader voor iedereen om eens te gaan kijken of meedoen. Dat kan nu ook zonder lid te hoeven zijn van de Franse club!
Ik zou willen afsluiten met een pluim voor onze leden van de activiteitencommissie en de fokkerijcommissie en zeer zeker ook onze vrijwilligers bij de diverse activiteiten. Maar ook alle leden voor hun inbreng en
input met vragen en artikelen voor ons blad. Wij vinden het fijn dat jullie niet denken van ‘het zal wel’,
maar bij vragen en tips ons weten te vinden. Wij doen ons best om jullie van dienst te zijn en ons geliefde
ras de Beauceron een goede en eerlijke plek in de maatschappij te geven.
Ook dit jaar gaan we daar weer voor!

Jaarrekening 2015

Begroting 2015
Lidmaatschapsgelden
Fokkersbijdrage

Inkomsten
Uitgaven
1500

Lidmaatschapsgelden

100

Vaste lasten
KvK
Kosten bank
Raad van beheer
Bestuurkosten
(incl website)

30
150
150
45

Evenementen

Vaste lasten
KvK
Kosten bank
Raad van beheer
Bestuurkosten
(incl website)

1500

1500

Clubmatch

Schapendrijven

250

250

Schapendrijven

ALV + lezing

150

ALV + Lezing

Beauceron familiedag

800

800

Beauceron familiedag

Schilderdag

100

100

Schilderdag

Waterwerken

400

400

Waterwerken

Winner

Clubblad
Advertenties

64

niet ontv.
230
109
173

Evenementen

Clubmatch

Speuren

Inkomsten Uitgaven
2.970

1.275

1.125

358

288
bestuurskn.

718

396

300

300
Geen
stand

Winner
150

60

Webwinkel
Losse verkoop

100

Totaal

4960

150

Speuren

1200

Clubblad
Advertenties

420

1.450
50

Webwinkel
(incl. verzendkosten)
Losse verkoop
Verjaardagkalender
Donaties
4925

Totaal

385

verwijderd
verwijderd

6.155

4.456

Begroting 2016

Inkomsten
Lidmaatschapsgelden
Fokkersbijdrage

Uitgaven

Nieuwe leden + familielid per 1 januari 2016

2000
25

Vaste lasten
KvK
Kosten bank
Raad van beheer
Bestuurkosten
(incl website)

30
150
200
200

Ellen Westenberg en Rene Hoekstra uit Donkerbroek
Donny de Zwart uit Rijen
Fam Taalman uit Bavel
Lucia Saan uit Wijhe
Maaike Quartel uit Voorhout
Jan Broen uit Apeldoorn
Fred Bezaan uit Geldrop

Evenementen

Beëindiging lidmaatschap per 1 januari 2016
Clubmatch
Schapendrijven

1500

1500

350

350

ALV + lezing

150

Beauceron familiedag

800

800

Waterwerken

400

400

Speuren

720

720

Winner

150

150

60

1500

6005

6150

Clubblad
Advertenties

Webwinkel

Totaal

P.M. Bogers
Bert Pieters
Krista Ruessink
G. Fonteyn
Ronald Halters
Hylke Velders
Dany van der Waarde
H. Erkens

Toelichting jaarrekening BVN 2015 en begroting 2016.
2015 is financieel gezien een goed, winstgevend jaar geweest, met name dankzij het grote aantal nieuwe
leden. De stijging van het aantal leden komt o.a., door het cadeau lidmaatschap wat puppykopers krijgen
van hun fokker.
De verwachtte daling van het aantal leden waar in eind 2015 rekening mee gehouden werd is gelukkig
niet bewaarheid.
2014 werd afgesloten met een saldo van 450 euro, 2015 werd afgesloten met een saldo van 2290 euro
(!), hiermee kunnen we een reserve opbouwen voor mogelijke calamiteiten. Met dat in het achterhoofd
heeft het bestuur besloten de kosten van het lidmaatschap in 2016 te continueren.
De kosten voor het drukken van het verenigingsblad zijn in 2015 wel gestegen doordat er meer bladen
gedrukt moesten worden en we nu voor het eerst moesten bijbetalen aan de drukker. Deze stijging
hebben we ook in de begroting voor 2016 overgenomen, de begroting voor het verenigingsblad is met
500 euro verhoogd.
Als 2016 wederom winstgevend wordt afgesloten bestaat de mogelijkheid voor 2017 de kosten van het
lidmaatschap te verlagen, maar daar zal het bestuur eind 2016 een beslissing over nemen.
In 2015 hebben we ruim 2900 euro aan lidmaatschapsgelden binnen gehaald, dat was een stijging t.o.v.
2014 (2100).
Dit is het eerste jaar waarin alle door de BVN georganiseerde activiteiten kostendekkend zijn geweest.
Clubmatch: 150,Familiedag: 320,Schapendrijven: 70,Speuren: 35,Waterwerk: 0,Alleen de schilder workshop is in 2015 niet doorgegaan.
Al met al is 2015 een zeer gunstif financieel jaar geweest voor de BVN.
De begroting van 2016 is deels opgesteld door de penningmeerster en deels opgesteld door de activiteitencommissie. De activiteitencommissie heeft de begroting van de activiteiten gemaakt, op basis van de
voorgaande jaren, met uitzondering van de begroting van de clubmatch en familiedag, deze zijn door de
penningmeester begroot, omdat de verantwoordelijkheid van de organisatie van deze twee evenementen bij het bestuur van de BVN liggen.

De volgende evenementen zijn begroot voor 2016:
Clubmatch
Familiedag
Schapendrijven
Speuren
Waterwerk

We hopen dat 2016 financieel even succesvol zal blijken als 2015.

Petra Melsen
Penningmeester BVN

Verslag Fokkerijcommissie
Ook de fokkerijcommissie was in 2015 actief. De commissie begon met twee leden, later kwamen daar
nog twee leden bij.
De taak van de commissie bestaat oa. uit het adviseren over de fokkerij en het controleren van de
gegevens van de honden de ingezet worden in de fokkerij.
De commissie heeft onderling overleg gehad via de mail.
Er is 9 maal een fokaanvraag binnengekomen. Alle fokaanvragen voldeden aan de, door de vereniging
gestelde, eisen.

Er zijn in het totaal 5 nesten aangemeld: samen werden er 53 pups geboren, waarvan 33 reuen en 20
teven.
Er zijn twee nieuwe dekreuen toegevoegd aan de lijst.
Ook is er een melding gekomen van één dekreu die zich terug trekt uit de fokkerij en met pensioen gaat.
Zijn drie nieuwe fokkers aan de lijst van fokkers toegevoegd.
Op 8 november is er een fokkersoverleg georganiseerd. Er waren 8 leden /fokkers / dekreu-eigenaren
aanwezig.
We zijn blij met de inzet van serieuze fokkers, dekreu-eigenaren en leden.

Jaarverslag redactie

Verenigingsblad.
We hebben afgelopen jaar een aantal vaste rubrieken bij gekregen.
Een dwaas, Dokus met zijn avonturen, puppenhoek, voor u gelezen, vraag het Beau. Verder hebben we
eindelijk toestemming van de Raad van Beheer om de gezondheidsuitslagen te publiceren.
Steeds meer mensen vinden de weg naar de redactie, waardoor wij voor onze leden een steeds aantrekkelijker verenigingsblad kunnen maken.
We zijn nog op zoek naar mooie pagina vullende foto’s (minimaal 3.5 Mb). Wilt u graag uw foto op de
voorpagina of ergens in het blad neem dan contact op met onze redactie: redactiebvn@gmail.com .
Facebook
Facebook is een veel gebruikt media. We maken er onze evenementen aan en plaatsen zo snel mogelijk
na het evenement een kort verslag en een serie foto’s. De Facebook pagina wordt dan altijd druk bekeken. Het is altijd leuk om te zien hoe de wekelijkse statistieken dan omhoog schieten.
Website
Het meest lastige media. Inmiddels hebben we een volledig nieuwe website draaien. Larissa heeft het op
zich genomen om deze bij te gaan houden. Het lastige is dat ze in een programma werkt waar ze nog niet
helemaal in thuis is. Toch alle complimenten voor het zo spoedig mogelijk aanpassen van veranderingen
die nodig zijn. De verdere aankleding hopen we komend jaar te verwezenlijken.

VACATURE
VOORZITTER
De Beauceron Vereniging Nederland is op zoek naar iemand die haar bestuur wil versterken en de taak
van voorzitter op zich wil nemen. De voorzitter hoeft geen lid te zijn maar mag bijvoorbeeld ook iemand
zijn die de Beauceron een warm hart toedraagt.

Herkent u zich in het onderstaande:
U houdt van honden
U heeft bij voorkeur affiniteit met bestuurlijke en/of leidinggevende taken en is daarbij : doortastend,
besluitvaardig en kan delegeren
Beschikt over goede communicatieve vaardigheden
U vindt samenwerken en met elkaar sparren leuk.
Heeft het vermogen om mensen en partijen te verbinden
Beschikt over inlevingsvermogen (leden, fokkers en vrijwilligers)
Gericht op het reilen en zeilen van de hele vereniging als geheel
U heeft tijd om eens per maand een bestuursoverleg via skype bij te wonen.
U kunt een paar uur per week vrij maken om mail te beantwoorden.
U kunt een aantal malen per jaar, vaak in een weekend, tijd vrijmaken om een activiteit bij te wonen.
Wilt u dan overwegen of u samen met het bestuur en de commissies de ambities en de toekomst van de
Beauceronvereniging verder vorm wil geven? Er wacht een enthousiaste groep mensen binnen de kynologie op een nieuwe collega!
Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met Susanne : redactiebvn@gmail.com of met
Gonda : secretariaatbvn@gmail.com

Workshop schapendrijven
Ook dit jaar is er door de BVN weer een workshop schapendrijven georganiseerd. Deze keer zijn we de
hele dag welkom met onze beaucerons in Aalten. De workshop zal gegeven worden door Peter Wilke.
Kosten zijn voor leden € 30,-- inclusief lunch, toeschouwers kunnen voor € 7,50 meelunchen. Maximaal 10
combinaties kunnen er meedoen. Leden hebben voorrang op niet leden. Meer informatie via onze website of mail naar activiteitencommissiebvn@gmail.com
Een leuke leerzame dag voor zowel de ervaren als onervaren Beaucerons en hun eigenaren
Wij hebben er zin in en zullen de weergoden vragen ons goed gezind te zijn!

Beauceron Vereniging Nederland nodigt u uit voor haar
Algemene Leden Vergadering op 13 maart 2016
Adres: Dog Center, Jan Stuyversdreef 4, 5315 NZ Kerkwijk
Tijd: 14.30 tot 17.00 uur

AGENDA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening en welkom
Goedkeuring notulen ALV d.d. 29-3-2016
Mededelingen en ingekomen stukken
Jaarverslag 2015 bestuur
Financieel verslag boekjaar 2015; kascontrole en verkiezing kascommissie 2016; vaststelling Contributies
Vaststelling balans; baten en lasten; begroting 2016
Fokkerijcommissie
Bestuursverkiezing en rooster
Rondvraag en sluiting

Herding Trail Groede TS (traditional style)

In navolging van de succesvol verlopen éérste Herding Trail TS in 2015, organiseert de Werkgroep
Herderen (WGH) van De Nederlandse Herdershonden Club (NHC) wederom een Herding Trail TS in 2016.
Het zal plaats vinden op 9 en 10 april te Groede in Zeeuws-Vlaanderen van 10.00-17.00 uur.
Op beide dagen is er de mogelijkheid om de volgende onderdelen te lopen: HWT, IHT 1-2-3.
Dit keer is er ook het CACITR te verdienen, wat de eerste keer zou zijn in Nederland, dus een primeur!
De Traditional Style (TS) is anders dan de Collecting Style (CS), het verschil zit hem in het feit dat bij de CS
de hond, de schapen als het ware op drijft zoals we bij de Border Collies vaak zien en de TS gebeurt
doordat de hond de (buiten) grenzen voor zijn hoede neemt waarover de schapen niet mogen komen
voor hun veiligheid. Dit kan een natuurlijke grens (karrespoor/wandelspoor) zijn maar ook een
kunstmatige (asfalt), het zijn twee totaal verschillende disciplines!
Als voorbeeld: de schapen staan te grazen op een z.g. brink (met bomen en gras beplant plein) in een
dorp, eromheen rijden auto’s. De schapen mogen op heel de brink grazen maar mogen niet op de weg
komen. De hond loopt (indien nodig) op de weg heen en weer om de schapen duidelijk te maken: de
brink is voor jullie en de weg (grens) voor mij!, hier komt de term grenslopen dan ook vandaan. Dit kan
ook tijdens het verplaatsen van de kudde zo zijn, de schapen lopen over de groenstrook langs de weg, en
de hond op de weg/fietspad. Afhankelijk van de grote van de kudde kan dit met één of meerdere
honden. (de hond is als het ware een bewegend hek)
Inschrijving staat open voor honden uit rasgroep 1, 2 en 5 met uitzondering van de Border Collie en
Kelpie.
De keurmeester voor deze beide dagen is Andre Roller uit Duitsland waar hij zijn kudde hoed volgens
deze manier.
Voor vragen kunt u zich wenden tot Hanke Karreman: werkgroepherderen@hollandseherder.nl
Voor inschrijven kijk op: www.hollandseherder.nl
Adres terrein: Groede Podium
Gerard de Moorsweg 40
4503 PD Groede

Foto:
www.hollandseherder.nl

Deelname NE

Op 14 en 15 mei 2016 is de 55e Exposition Nationale d'Elevage in St Gervais d'Auvergne (63).
In tegenstelling tot voorgaande jaren is het niet noodzakelijk om lid te zijn. Wil je eens meemaken hoe
deze jaarlijkse Franse clubmatch gaat, dan kun je je ook aaleen daarvoor aanmelden. Je betaald dat 10
euro meer per inschrijving.
Nieuwsgierig geworden? Kijk dan voor verdere informatie op de site: http://www.amisdubeauceron.org
De Nationale is altijd een heel weekend en buiten, ondanks het weer.
Kom je er niet uit, mail ons dan gerust.

Gezondheidsuitslagen

Heupdysplasie
Datum

Naam

Geboorte
Datum

Onderzoek

Eind -

Norberg-

Aan-

beoordeling

waarde

sluiting

18-08-2015

Jeans Argentee du

29-01-2014

HD-A

33

Onvoldoen-

05-10-2015

Inouck Eder du Perouet
Inez Poussiere de Lu-

14-09-2013

HD-A

33

21-01-2014

HD-A

40

Onvoldoende
Onvoldoen-

Jaloupe des Bergers
Aventureux

30-06-2014

HD-A

40

13-10-2015
20-10-2015

Onvoldoende

Elleboogdysplasie
Datum Onderzoek

Naam

Geboorte -

Eind -

datum

beoordeling

12-10-2015
12-10-2015
12-10-2015

Halle Ebby Living next Door
Gracia Callandra Living next Door
Frodo Fonda la Duchesse de la Fosse

12-12-2012
08-05-2011
16-10-2010

ED-vrij
ED-vrij
ED-vrij

13-10-2015

Inez Poussiere de Lune

21-01-2014

ED-vrij

De BVN bedankt Ingrid Muffels voor haar inzet in de afgelopen jaren.

Nesten geboren

Admirable Chien
Www.mijnbeauceron.nl
W. Plantinga
Nog 1 pup beschikbaar
CH. Celesta Alita Admirable Chien
Ercules L’ Ami Noir

Geboortedatum: 28-09-2015

La Duchesse de la Fosse
Www.beauceron-laduchesse.nl
Familie den Hartog
5 Reu en 5 Teef, 1 pup beschikbaar
Geboortedatum: 16-01-2016
Enya Bhraonáin des Bergers du Forez
Geronimo du Seize Thermidor.

Berger de la Bage
Www.bergerdelabage.weebly.com
Esther Boumans
2 Reu en 3 Teef, Gereserveerd
Hille

Byon de la Foret de Thuringe

Geboortedatum: 04-02-2016

Nesten verwacht

L’ Etoile de la Nuit

Www.debeauceron.be
Larissa de vries
Verwachte geboortetum:
Imara Blue L’ Etoile de la Nuit x Grimm Loup des Gaillards des Terres Froides

Medio februari 2016

De Puppenhoek
Het derde en laatste onderdeel van de serie over de verzorging van de pup: Zalfjes
aanbrengen.
De basis is weer het aaien. U kunt uw hand al eventjes op zijn snuitje laten liggen. Nu houdt
u uw ene hand op het voorhoofd van de pup, en uw andere hand op zijn snuit. Heel voorzichtig, echter zonder twijfeling in uw handen, doet u eventjes het onderste ooglid van de pup naar
beneden. Nu ziet u het oogslijmvlies. Dit moet mooi roze zijn. U benadrukt even heel rustig dat u nu naar
zijn ogen kijkt en u sluit de oefening af door over zijn bolletje te aaien en te gaan spelen of door hem iets
lekkers te geven. Als dit goed gaat pakt u een doekje en een bakje met wat lauwwarm water. Dit kan het
beste wat afgekoeld gekookt water zijn, want met deze oefening willen we natuurlijk geen oogirritatie
gaan veroorzaken. Nu gaan we een beetje hetzelfde te werk als met het injectiespuitje. U maakt het
doekje vochtig met het water en druppelt wat water op zijn neus. Hilariteit alom. Dit breidt u weer
langzaam uit, ook met wat basisoefeningen. Vervolgens laat u een druppeltje water vallen in zijn oogje op
het moment dat u het onderste ooglid naar beneden heeft getrokken. Vervolgens doet u wat u ook graag
zelf doet als u uw eigen ogen spoelt, mensen met lenzen weten wat er bedoeld wordt. U wrijft eventjes
lekker (zachtjes) over zijn dichte oogje. Daarna direct weer spelen, knuffelen of wat lekkers. Ook dit herhaalt u regelmatig. De ene keer wat water op zijn neus en dan weer in zijn oogjes. Zodat hij nooit precies
weet wat er gaat komen.

Zalf voor oren
Het kan ook zijn dat u een zalfje moet spuiten in de oren van de hond. Dit moet u niet met water oefenen,
want dat is nooit lekker in de oren. Wel kunt u de hond wennen aan de spuit in zijn oren. Opnieuw
gebruiken we hier de injectiespuit voor. Het enige dat u moet doen is die spuit eventjes in zijn oren
stoppen. Absoluut niet diep!!! U hoeft het oor niet in te gaan. Vervolgens haalt u de spuit weer weg en
masseert u het oor. De meeste honden vinden dit zalig en duwen hun koppie helemaal scheef tegen uw
“masseerhand”. Op het moment dat u er echt een zalfje of smeerseltje in moet spuiten, moet u zorgen
dat u dit doet in een ruimte waar het niet zoveel kwaad kan. De meeste honden gaan namelijk na de
massage, waarbij u het medicijn goed verdeelt, schudden met hun kop. Dit betekent dat er van alles uit
de oren door de kamer vliegt. Dit zou zonde zijn van uw nieuwe behang. Toch? Succes!
Bron: Ha die pup van Kynotrain , Peter Beekman

Vraag het Beau
Liften en ongemakken 2
In de eerste aflevering over liften hebben we het gehad over het positief aanleren van
meegaan met de lift, bij een pup.
In dit tweede deel komen we terug op de lift, maar dan hoe je om moet gaan met een
volwassen hond, die voor het eerst in de lift meegaat.
Allereerst is daar de vrije vrolijke flierefluiter. Hij, of zij is nergens bang van en gedraagt zich als de stoer
stapper die hij denkt te zijn. Voor deze hond geldt niet dat je hem maar gewoon kunt laten gaan. Ook
deze hond heeft begeleiding nodig. Waarschijnlijk minimaal, maar voorkom dat hij nare ervaringen
opdoet. Geef toch de steun als die nodig is, omdat je hond zich groter voordoet dan hij in werkelijkheid is.
Laat hem lekker tegen je benen aan zitten, doe rustig en kalm in de lift. Zoekt je hond in de lift contact
met de andere mensen, is dat fijn en getuigd van een openheid. Maar wil hij liever met rust worden
gelaten, ook goed. Vertel mensen dat hij op dit moment liever niet aangehaald wil worden.
Het kan voorkomen dat je hond het helemaal niet fijn vindt. De lift is een afschuwelijke ruimte met te veel
onbekende geluiden en mensen die dicht op elkaar gaan staan.
Eigenlijk geldt voor deze hond hetzelfde als voor een pup. Stapsgewijs aanleren dat de geluiden niet eng
zijn, door bij de lift in de buurt te gaan staan en je hond leren wennen. Steeds dichter bij, stapje voor
stapje. Een belangrijke regel is: de volgende stap dichter bij, mag pas genomen worden als je hond laat
zien dat hij niet meer bang is.
Is je hond helemaal gek van een balletje? Neem hem spelenderwijs mee de lift in. Het is goed om iets
positiefs te koppen aan het spannende van de lift.
Voor de gereserveerde beauceronnen onder ons, kan het feit dat er meerdere mensen in de lift staan best
veel spanning opleveren. Probeer dit positief om te buigen. Neem iets lekkers mee, iets extra lekkers,
lekkerder dan zijn gewone beloning. Laat de mensen die in de lift staan of binnen komen, dit lekkers
geven aan je hond. Geef als eigenaar duidelijke instructies, laat ze de hond niet aaien, want dan wordt de
positieve ervaring te niet gedaan.
In alle gevallen, maar vooral in het laatste geval, geldt: is de lift te vol, is het te moeilijk voor je hond, sla
één lift over en neem de volgende, of neem de trap.
In sommige gevallen kan het nodig zijn om een gedragstherapeut in te schakelen. Hij / zij kan samen met
jou, je hond bekijken en samen een weg te zoeken om de lift toegankelijk te maken.

Voor u gelezen
De Beauceron
Dit boek is onmisbaar voor de liefhebber van de Beauceron, maar ook
een interessant boek voor elke hondenliefhebber.
Geschreven met kennis en liefde voor de Beauceron. Dit kunt u terug
vinden in de 9 hoofdstukken die dit boek rijk is. Boek bevat 240
pagina's vol informatie. Inclusief foto's.
Te bestellen via www.mediaboek.nl
Kosten 24,95

Dokus

Voor dit verenigingsblaf (jullie noemen het
verenigingsblad J) neemt deze heer van stand
uit de voorname familie van La Duchesse de
La Fosse jullie mee naar het Nederlands
Kampioenschap Canicross dat op 15 november gerend werd in Helden.
Ik werd genoemd naar een rockster maar
krijg zelf geen noot uit mijn keel, laat staan
zuiver blaffen. De vrouwtjes hadden vooraf al
bedacht om mij Dokus te noemen, een beetje
tegen mijn zere poot, ik leg me er dan ook
maar bij neer. Soms gedraag ik me als een
echte Dokus behalve als het op rennen
aankomt. Je kunt een hoop van me vragen
zoals samen met alle andere honden van
Putten e.o. in het heldere water van het
zwembad plonsen om een zwemseizoen afsluiten of imitatie-slachtoffers te zoeken en
aan te blaffen, mijn hart gaat pas echt sneller
kloppen als ik mag weer rennen. Het
vrouwtje meeslepen over zo’n 5.225 meter,
neem ik dan op de koop toe. Misschien
herinneren jullie je mijn belevenissen in Amsterdam nog wel, toen mocht ik zelfs twee keer door de
waterbak heen, hopen dat dat er vandaag ook weer bij is.
Eenmaal aangekomen moet het vrouwtje me eerst aanmelden en laten keuren door de dierenarts. Wat
een drukte en gezelligheid hier. En wat staan daar heerlijke zakken voer in de hoek, daar moet ik het
mijne van hebben. Helaas mag ik er niet aan knabbelen en moet in de rij voor de dierenarts. Dat maakt
me wel een beetje zenuwachtig. Ik kijk eens om me heen en dan ineens is het een geblaf dat horen en
zien mij vergaat. Mijn oren doen er nog pijn van, over gehoorbeschadiging gesproken, als rockster moet
je daar toch tegenkunnen? Afijn. Ik wordt goedgekeurd en we krijgen zelfs een compliment van die
mooie dierenarts. Ik fleur helemaal weer op. Zij weet die mooie en sterke heer van stand tenminste te
waarderen.
Samen met de vrouwtjes ga ik het parcours verkennen. Opeens zie ik wandelaars naar mij wijzen en hoor
ik “Kijk een boerseron”. Hebben ze het over mij? Ik hoor ze verder praten en dat ik zo op een totwijler lijk
en uit Frankrijk kom. Ik snap het niet, ik kom gewoon uit Nunspeet hoor en een totwijler ken ik echt niet.
Bovendien ben ik een heer van stand, een echte Beauceron ook al heet ik DOKUS. We gaan maar snel
verder en lopen nog een stukje door het mooie landschap, dan snel terug naar de auto en het vrouwtje
gaat omkleden en eten.

De weersvoorspelling is niet heel denderend, het gaat regenen. Op buienalarm zien we dat we nog net
droog zullen lopen, daarna gaat het plenzen. Vrouwtje is na de marathon van Terschelling niet helemaal
fit, ik heb daar geen boodschap aan want ik voel aan mijn fluwelen voetjes dat dit mijn dag is. We lopen
ontspannen naar de start en moeten nog even wachten. Er wordt om de 30 seconden gestart en dan is
het onze beurt. Als een dolle ga ik als een pijl uit de boog van start, het enige dat mijn vrouwtje roept is
rustig-rustig-rustig … ik ga met meer dan 15km/uur het parcours over … da’s hard hoor als je iemand
moet meeslepen.
We gaan goed, ons gemiddelde gaat iets omlaag en soms ben ik, mede door de warmte van 17 graden,
zelfs moe. Wat een parcours, allemaal heuveltjes en mul zand. Ik heb er soms zelfs geen zin meer in en
moet het vrouwtje mij vooruit trekken onder go-go-go geroep. Bovendien als er niemand voor me loopt
zie ik de uitdaging niet en trek ik niet zo hard. Dan ineens komt iemand mij voorbij zetten, we moeten nog
1200 meter. Balen … ik wordt geen eerste gaat er door mijn koppie en dat is natuurlijk dodelijk. Ik ga nog
langzamer en ineens bedenk ik me dat er wel een tweede plaats op het spel staat, niet zo goed als de
eerste maar toch altijd nog een overwinning. Ik spurt weer vooruit en krijg de koploper weer in het zicht.
Nog 500 meter tot de finish …..
Uiteindelijk wordt ik twee deze dag en ben daar dik tevreden mee. Ik word gehuldigd en krijg een mooie
zilveren medaille en twee zakken voer voor de actieve hond. Lekkerruhhhhhhhhh. De kampioene gaf me
zelf een aai over de bol en noemde mij een “mooie vent met aanleg om te winnen”. Jammer dat mijn
prestaties niet in mijn logboek worden bijgeschreven. Ik en mijn trotse vrouwtjes onthouden het toch wel
hoor!
Poot van Dokus

Pepernotenwandeling
Het was weer een gezellig samen komen. 16 Beaucerons en 2
andersoortige hadden met hun eigenaren de weg gevonden naar de
Leenderbossen.
We moesten even wachten totdat iedereen er was. Alle honden
waren toen nog netjes aangelijnd. Er was dan goed te zien dat er
nogal wat ongedurig werden. De een begint te blaffen en een ander
begint naar de rest te chagrijnen. Toen we dachten dat we compleet
waren konden alle honden los. Hier en daar even onderling wat
aftasten en vervolgens met zijn alle lekker vrij lopen.
Na 10 minuten kregen we een telefoontje dat er nog een laatkomer
was. De groep hield even pauze op een groot open veld, terwijl de
laatkomer bij de parkeerplaats werd opgehaald. Zij voegde zich bij de
groep en een mooie wandeling volgde.
Dit keer veel bos, weinig open stukken en een hele grote zandberg.
Helaas geen ven voor de zwemmers onder ons, maar er waren ruim voldoende diepe plassen waarin ze
zich even konden afspoelen.
Op de grote zandberg werd er genoten van de mandarijnen en de pepernoten. Op de weg terug was er
veel animo om na een kop koffie nog een ronde te gaan wandelen. Het was echter zeer gezellig bij de
koffie en uiteindelijk besloot iedereen toch maar weer huiswaarts te gaan.
We kunnen weer terug kijken op een fijne pepernotenwandeling. Dank aan iedereen die mee heeft
gelopen en hopelijk tot volgend jaar.
Beauceron Vereniging Nederland

Een Dwaas kan meer vragen.

Ieder clubblad een ander lid aan het woord.
Naam: Fred Bezaan
Leeftijd: 58 jaar
Woonplaats: Geldrop
Beroep: Ex-Special Forces
Beaucerons: 1 L’Esprit D’Hamrik Printemps (Storm)
1. Waarom heb je voor een Beauceron gekozen?
Het kwam op mijn pad.
2. Wat doe je met je Beauceron?
Veel wandelen en trainen bij de jonge honden bij KC de Kempen
3. Wat vindt je partner van de Beauceron?
Ze gedoogd hem
4. Mag/Kan je partner met de Beauceron wandelen?
Nee
5. Heb je naast je Beauceron nog een ander hond of huisdier?
Ja, een kat en een oude Jack Russel
6. Waarom heb je voor deze Beauceron gekozen?
Hij kwam op mijn pad. De vorige eigenaresse werd langdurig ziek en de eigenaar had vanwege zijn werk
te weinig tijd voor hem. Ik heb hem met 8 maanden over genomen.
7. Hoelang hoop je dat deze Beauceron nog mag blijven?
Een jaar of twaalf zou wel heel mooi zijn.
8. Wat wordt de volgende hond of huisdier te zijner tijd?
Geen idee, afhankelijk van mijn conditie als ik 70 jaar ben.
9. Ben je tevreden met de Beauceron fokker?
Ik heb nog veel contact met de vorige eigenaar en zij zijn wel tevreden.
10. Waarom ben je lid van de Beauceronvereniging
Ik ben gedwongen. Nee, ik wil graag gaan deelnemen aan de activiteiten van de Vereniging
11. Wat vindt de buurt van je Beauceron
Prachtig, de mooiste hond van de hele omgeving
12. Ben je extra verzekert naast je WA-verzekering?
Nee
13. Was je je Beauceron wel eens en waarom?
Nee, hij zwemt bijna dagelijks en zomers gaan we dat gezellig samen doen
4. Heb je nog andere lidmaatschappen?
Ja, ANWB.
15. Heb je nog iets leuks of aparts meegemaakt met je Beauceron?
Oh, in korte tijd al heel veel. Hij ligt graag met zijn kont omhoog te slapen. Hij zwemt ook met zijn kop
onder water. Weet niet of het apart is voor een Beauceron maar mijn vorige honden deden dat niet.
16. Heb je nog iets toe te voegen?
Erg leuk dat hij in mijn leven is gekomen en dat we samen als maatjes de wereld mogen ontdekken.

Onze Jack
Onze Jack (officieel Glorian Van de Paardestal ), Beauceron 14 maand jong, hadden we uitgerekend 1 jaar
en 1 dag op zondag 17 januari 2016. Ter info, de vader
van Jack is Haxo, één van de Beaucerons van Dieneke
Roosenboom maar dit doet eigenlijk niets ter zake in
dit verhaal.
Jack, reu , is nooit een gulzige eter geweest en we hadden al gemerkt dat hij vrij gevoelig is aan maag en darmen ; iets meer overgeven dan onze vorige Beauceron
maar steeds binnen de perken en soms te slappe
stoelgang. Zeker niets om zorgen over te maken.
Omdat hij soms net iets te veel krabde ( kan een vorm van stress zijn; hij doet dit voornamelijk als hij zijn
‘zit’ krijgt tijdens de hondentraining), wou ik toch eens wisselen van voeding.
Jack krijgt in hoofdzaak droogvoer en blijkbaar is dit in België veel meer de gewoonte, terwijl men in Nederland blijkbaar veel meer rauw voedsel aanprijst .
Als je eens googelt, dan vind je ook veel meer informatie op Nederlandse sites dan op Belgische….
Na een zoektocht kwam ik terecht bij het Nederlandse merk X welke volgens hetgeen ik vond op internet, een betere korrel zou moeten zijn.
In België een verdeler gevonden en op aanraden van de verkoopster ook rauw diepvriesvoer van X gekocht . Volgens de verkoopster best een 14 tal dagen over schakelen naar zulk diepvriesvoer om de darmflora te optimaliseren en daarna pas overgaan naar de ‘nieuwe korrel’.
Zaterdag 16/01/2016 bij zijn ochtendmaal 200 gram gemengd van het geheel ontdooide diepvriesvoer
met zijn klassieke korrel. ‘s Avonds het andere deel op dezelfde manier. Alles ging goed binnen. Persoonlijk vond ik dat het vlees niet aangenaam rook doch ik ken de geur niet.
De volgende morgen zagen we dat Jack in de loop van de nacht een beetje had overgegeven; iets wat
voor hem niet als abnormaal te bestempelen is.
In de loop van de dag heeft hij niets gegeten en ik denk een 12 à 15 x overgegeven, gaande van drinken
die er onmiddellijk uitkwam als ook wit schuim ( zijn speeksel). Het leken symptomen van een maagkanteling doch gelukkig geen zwelling op de buik. Vergiftiging heeft ook dezelfde symptomen.
Hij kwijlde de gehele tijd en de zondag avond bij de DA gegaan ( zulke dingen gebeuren bijna altijd in het
weekend …) .
Bevestiging dat het geen maagkanteling betrof ( ter info: een gedeeltelijke maagkanteling bestaat ook ;
iets wat ik niet wist!). Bij de DA heeft hij dan een shot Cerenia ingespoten gekregen om de maag te kalmeren. Jack is dan gestopt met overgeven.
De volgende dag geen beterschap, hij weigerde te eten of te drinken en we werden door de DA doorverwezen naar de dierenkliniek . Foto’s bevestigden dat er geen maagkanteling was ( geweest) en men zag
zeer veel gasvorming in de darmen. Ondertussen hadden echo’s uitgewezen dat er geen obstructie zat in
de darmen maar zowel zijn maag, dikke darm als de dunne darm lagen stil.
We hebben Jack terug naar huis meegenomen, maar de volgende morgen heb ik ‘m terug naar het dierenartsencentrum gebracht. Hij stak zich weg en wou niet meer in huis komen, at niet, dronk niet….

Hij is dan dagen in de dierenkliniek gebleven, met toediening van antibiotica, cortisone, pijnstillers vloeistof en in het totaal 3 x plasma.
De woensdag heeft hij uiteindelijk toch een ontlasting gehad ( vloeibaar bloederig en met een enorme
stank).
Het onderzoek van deze ontlasting leverde geen nieuwe gegevens : geen parvo, geen virus, eigenlijk niets
te vinden.
Ondertussen lag hij nog steeds aan de baxter ( hij drinkt soms wel, maar heel weinig) kreeg hij via deze
weg ook antibiotica , cortisone en pijnstillers.
Volgens de dokters is meer dan waarschijnlijk de oorzaak te zoeken in vergiftiging. Vergiftiging in de brede zin : medicatie voor mensen of effectief gif. Maar volgens ons heeft hij nergens de mogelijkheid gehad
om medicatie op te eten ( hij is zo al een slechte eter..) en gif ...sluit ik grotendeels uit; ik ben immers de
gehele zaterdag bij hem geweest ( ook gewandeld maar je ziet natuurlijk niet alles...?).
Na vijf dagen begon hij dan langzaam te beteren maar aan hetgeen de dierenartsen ons meedeelden
heeft zijn leven echt een zijden draad gehangen…. Een pup of een verzwakte hond had het niet overleefd….
Ondertussen zijn we een maand verder en kennen we jammer genoeg de echte oorzaak nog steeds niet.
In deze periode moest hij terug op zijn gewicht komen ( hij was ongeveer 6 kg kwijt op een week..) en
heeft meneer bijna altijd gekookte kip met rijst en worteltjes gekregen… soms ook de korrels, maar niet
meer samen…
Vorige week kwam ik dan terecht in een winkel die echt gespecialiseerd is in rauw honden eten en deed
ik mijn verhaal. Volgens die man, die een zeer goede reputatie geniet, is het volgende gebeurd:
Ik had het rauw vlees gemengd met de korrels. De korrels hebben blijven normaal gezien 6 to 8 uur in de
maag tot deze verteerd zijn. Het rauw voedsel verteert na 2 tot 3 uur en verlaat dan de maag.
In het geval van Jack heeft het verteerde rauwe voedsel hoogstwaarschijnlijk de niet verteerde brokken
‘meegetrokken’ in de darmen en daar beschadigingen aangebracht.
Ik vind het niet onlogisch maar dat verklaarde volgens mij niet echt dat hij altijd overgaf.
In elk geval waren zijn darmen zeker aangetast ( bloederige stoelgang die er uit spoot)
Ondertussen heeft die man zogenaamd ‘voorverteerd voedsel’ gemaakt , bestaande uit kip en groenten…
Dit krijgt Jack nu twee dagen en hij is er prima mee.
Bedoeling is om toch, binnen een 14 dagen over te schakelen op rauw voedsel maar dan op de juiste manier…
Ik wou toch mijn verhaal kwijt omdat ik heel misschien toch ergens een hond (en zijn baasjes) veel miserie kan besparen….

Voorzichtige eerste pasjes
buiten bij de kliniek, zijn
staart is ingewikkeld om
hygiënische reden.

Kampioensclubmatch 2016
Op 29 mei zal de Kampioensclubmatch van de Beauceron Vereniging Nederland weer in Waalwijk plaatsvinden.
Dit jaar heeft Dhr. M. Degeeter uit België onze uitnodiging om te komen keuren aangenomen.
We kijken weer uit naar een fijne dag met veel mooie Beaucerons.
Eindstand 2016, Coupe de Beauté

Norange L’Ami de la Campagne

51 punten

Matisse L’Ami de la Campagne

48 punten

Nadja L’Etoile de la Nuit

38 punten

N’Leweis L’Ami de la Campagne

36 punten

Jeans Argenteau du Mont des Croisettes

32 punten

Coupe de Travaille
Enya Bhraonáin des Bergers du Forez

15 punten (WW A+B, UV)

Frodo

10 punten (WW A + UV)

Gunnar Pelle Troy de la Fiere Maison

5 punten (WW A)

Chayenne de la Fiere Maison

5 punten (VZH)

Helaas tellen volgende behaalde resultaten niet mee in de telling, maar zijn zeker de vermelding waard.
Morse L’Ami de la Campagne SHH, EG, VEG en Cant
Inez Poussiere de lune EG
N’Lewis L’Ami de la Campagne EG en SHH en Cant
Cora Alita Admirable Chien BGG
Dokus prijswinnaar tijdens Canicross-wedstrijden
Kody (Renate v. Heijningen) deelname Herding Trails
Kampioenen 2016
Nederlands Kampioen
Morse L’Ami de la Campagne
Fabrice Ottburg en Carin van Dellen

Nederlands Jeugdkampioen en Neder- Nederlands Kampioen
lands Kampioen
Cora Alita Admirable Chien
Matisse L’Ami de la Campagne
Eric en Susanne Spaan
Anno en Magali Debouver

Nederlands Jeugdkampioen
N’Leweis L’Ami de la Campagne
Fabrice Ottburg en Carin van Dellen

Nederlands Jeugdkampioen
Norange L’Ami de la Campagne
Anno en Magali Debouver

Bleiswijk, 7 november 2015
Keurmeester: Mw. E. Bakker v/d Woestijne

Winner Amsterdam, 13 december 1015
Keurmeester: Mw. E. Haapaniemie (FI)

Reuen
Openklassse
MacKenzie d'Ombre & de Lumiere 1U CAC/CACIB
en BOB

Reuen
Puppyklas
Amou du Pre du Baron 1VB Beste puppy

Bleiswijk, 8 november 2015
Keurmeester: Mw. R. van Veen-Keur
Reuen
Jeugdklassse
Noble Mister Iggy Blue l'Etoile de la Nuit 1U CAC
en BOB
Openklasse
MacKenzie d'Ombre & de Lumiere 1U RCAC/
CACIB
Hollandcup Amsterdam, 11 december2015
Keurmeester: Dhr. R. Douma
Reuen
Jeugdklasse
Olli l'Etoile de la Nuit 1ZG
N'Lewis l'Ami de la Campagne 2ZG
Noble Mister Iggy Blue l'Etoile de la Nuit 3ZG
Openklasse
Izzy de l'Ame du Loup 1ZG
Teven
Jeugdklasse
Nadja l'Etoile de la Nuit 1U CAC en BOB
Dior 2U RCAC
Openklasse
Hally Black Frizz de la Freya 2ZG
Inez Poussiere de Lune 1ZG

Jeugdklasse
Olli l'Etoile de la Nuit ZG
Jivan de la Beauté Rustique 3ZG
Denzell 2U
Jack van Wakerstouw G
Carel van Wakerstrouw M
N'Lewis l'Ami de la Campagne 1U Jeugdwinner en
RCAC
Noble Mister Iggy Blue l'Etoile de la Nuit 4ZG
Openklasse
Izzy de l'Ame du Loup 1ZG
Stephan van Wakerstrouw M
Kampioensklasse
Matisse l'Ami de la Campagne 2U RCACIB
Hirgon Yvain de la Bonhardiessse 1U CAC/CACIB en
BOB
Teven
Puppyklasse
Olyx du Bois Tourbeux 1B
Jeugdklasse
Jatise de la Beauté Rustique 3ZG
Jolie de la Beauté Rustique 4ZG
Nadja l'Etoile de la Nuit 1U Jeugdwinster RCAC
Dior 2U
Zawa Prakker van Wakerstrouw G
Openklasse
Noura Djayla de la Fiere Maison 2ZG
Halle Ebby Living Next Door 1ZG
Inez Poussiere de Lune G
Kampioensklassse
Five Millions Dollars des Vaux Rouges 2ZG
Felicia de la Cite des Comtes 1U CAC/CACIB

Cuijk, 19 december 2015
Keurmeester: Dhr. E. Wieldraaijer

Eindhoven, 22 januari 2016
Keurmeester: Mevr. F. Kappacher (A)

Reuen
Jeugdklasse
Noble Mister Iggy Blue l'Etoile de la Nuit afwezig
Olli l'Etoile de la Nuit 2ZG
N'Lewis l'Ami de la Campagne 1U CAC en BOB

Reuen
Jongste puppyklasse
Lord Djibril de la Bergerie d'Hirthe 1VB beste jongste puppy

Openklasse
Izzy de l'Ame du Loup 1U RCAC
It's Special Ilton de la Fiere Maison 2U

Jeugdklasse
Denzell 1U CAC
Amou du Pre du Baron 2U
Olli l'Etoile de la Nuit 3U

Teven
Jeugdklasse
Nadja l'Etoile de la Nuit 1U CAC

Openklasse
Thor absent
Izzy de l'Ame du Loup 1U RCAC/CACIB

Openklasse
Hally Black Frizz de la Freya 1U
Inez Poussiere de Lune 2U

Teven
Jeugdklasse
Dior absent

Kampioensklasse
Ixia de la Noe du Jardin 1U RCAC

Openklasse
Inez Poussiere de Lune 1ZG

Kampioensklasse
Cora Alita Admirable Chien 1U CAC/CACIB en BOB

Tussenstand tot en met Eindoven 2016, Coupe de Beauté

Cora Alita Admirable Chien
Denzell
Izzy de L’Ame de Loup
Amou du Pré du Baron
Olli L’Etoile de la Nuit
O
Showkalender 2016

15 punten
9 punten
7 punten
5 punten
5 punten

Datum

Plaats

Keurmeester

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

Mw. Drs. Beenen-Sluijters

14-05-2016

Arnhem

Afgelast

29-05-2016

KCM Waalwijk

Dhr. M. de Geeter (B)

04-06-2016

Tilburg

Mw. M. Vermeire (B)

18-06-2016

Uden

Dhr. I Hectors

19-06-2016

Uden

Dhr. R. Lochs

03-09-2016

Rotterdam

Nog niet bekend

04-09-2016

Rotterdam

Nog niet bekend

24-09-2016

Maastricht

Nog niet bekend

25-09-2016

Maastricht Benelux Winner

Nog niet bekend

01-10-2016

Zwolle

Mw. C. Kerssemeijer

02-10-2016

Zwolle

Mw. M. ten Cate

05-11-2016

Bleiswijk

Nog niet bekend

06-11-2016

Bleiwwijk

Nog niet bekend

09-12-2016

Holland Cup Amsterdam

Nog niet bekend

11-12-2016

Winner Amsterdam

Nog niet bekend

18-12-2016

Kerstshow Cuijck

Nog niet bekend

