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Van de bestuurstafel 

 
Ruim 2 maanden geleden werd ik benaderd voor de functie van voorzitter en mede door mijn andere ac-
tiviteiten, heb ik daar even over moeten nadenken, en zag er mijn uitdaging in!  
 
Als nieuwkomer in het bestuur met 4 dames heb ik al vlot mijn plekje gevonden. Daarbij heb ik aangege-
ven dat de liefde voor ons ras Beauceron de drijfveer moet zijn voor onze vereniging en gekoppeld daar-
aan de activiteiten.  
 
Schapen hebben de afgelopen tijd veel aandacht gekregen, o.a. tijdens de twee workshops schapen drij-
ven begin april, waaraan mijn vrouw meegedaan heeft met onze Beauceron Ixia. Wij waren heel erg te-
vreden met haar verrichtingen en haar dappere optreden bij de schapen van Peter Wilke! Voor herhaling 
vatbaar!  
Een week later werd voor de tweede keer Herding Trials georganiseerd waarbij BVN een deel van de prij-
zen sponsorde. Ook daar deed een Beauceron mee, Bisou van Esther van Zwienen, die zondags de 3e prijs 
bij deze 2de HWT behaalde.  
 
In juli staat voor de tweede keer de waterwerk workshop gepland en de uitnodiging hiervoor tref je ver-
derop in deze uitgave.  
Eind augustus gaan we de strandwandeling maken en ook wil ik vast melding maken van onze jaarlijkse 
familiedag voor jong en oud op 11 september.  
 
Ik hoop vele andere Beauceron liefhebbers in een ontspannen en leuke manier te mogen ontmoeten 
voor het eerst natuurlijk tijdens de Kampioensclubmatch van 29 mei! 
 
Met vriendelijke groet, 
Rob Hullekes, kandidaat voorzitter 





Uitnodiging Buitengewone Algemene Ledenvergadering 
 
Namens het bestuur van de BVN nodig ik u uit voor de Buitengewone Algemene Ledenvergadering op 
vrijdag 10 juni om 20.00 uur, lokatie Noordeinde 27, 2761 BN Zevenhuizen. 
 
De reden voor deze bijeenkomst is de noodzaak tot het wijzigen van onze statuten en de benoeming van 
nieuwe bestuursleden. De stukken zullen 14 dagen vooraf per mail toegestuurd worden. De statuten en 
wijzigingsvoorstellen liggen dan tevens ter inzage bij de secretaris, F.A. Molijnlaan 34, 8071 AG Nunspeet. 
Vanwege het wettelijke dwingend recht met betrekking tot een wijziging van de statuten moet twee/
derde van de leden aanwezig zijn. Daarom verzoeken wij u om u uiterlijk maandag 6 juni bij het secretari-
aat aan te melden als u hierbij aanwezig zult zijn. 
Wij hopen op uw aller aanwezigheid. 
 
Met vriendelijke groet, 
het bestuur van de Beauceron Vereniging Nederland 

Opgezegd: 
T. Jehee 
H.J. Webbers 
C.A. Rosengarten 
J. Krols en D. Mertens 
W. de Bruin 
R. van den Berg 
J. van der Kruijs 
G. Arias 
R. Arntz 
P. de Ridder 
M. Smits 
 
 
Nieuwe gezinsleden: 
F. Ottburg uit Tiel 
B. Ridder uit Zwartebroek 

 

Nieuwe leden/gezinsleden: 
Fam. van den Berge uit Eindhoven 
Fam. Materman uit Zeist 
Fam. Vink uit Helmond 
Fam. Grunberg uit Lopik 
Fam. Leeseman uit Nieuwersluis 
Fam. Kuipers uit Nieuwegein 
I. Busscher en F. Bos-Waaldijk uit Lelystad 
Fam. van den Boogaard uit Warmond 
M. Ooink en C. Giltjes uit Borculo 
T. van der Laan en I. Meuleman uit Oude Pekela 
M. Castel en G. van Eenige uit Amsterdam 
E. Kriek en M. Scholten uit Zaandam 
Fam. den Hartog uit Someren 
Fam. Hullekes uit Lienden 
E. van Dijk (de Arker) uit Nijkerk 
 



Notulen van de 6e Algemene Leden Vergadering van de BVN op 13 maart 2016 
Lokatie: Dog Center, Jan Stuyversdreef 4, 5315 NZ  Kerkwijk 
Aanvang: 14.30 uur  
 
Aanwezig: Elly Tijssen, Petra Melsen, Dinette Bos-Schrijver, Suzanne Spaan-Rubingh, Christa van Rooij, 
Wim den Hartog, Sandra de Fluiter, Frans Smeijers, Anneleen Heijboer, Gonda den Hartog (verslag). 
 

1. Opening en welkom 
De voorzitter ad interim, heet allen van harte welkom op deze 6e algemene ledenvergadering.  
Er zijn een groot aantal afmeldingen: Hans Goijen, Esther Boumans, Tony en Manita Martens, Wilma 
Plantinga, Erik en Annet de Gooijer, Ellen Westenberg en René Hoekstra, Larissa de Vries, Theo en Ina de 
Bruin, Miranda de Broeder, Annemieke Stoke, Carin van Dellen en Fabrice Ottburg, Herman en Trudy 
Hekkers 
 

2. Goedkeuring notulen ALV d.d. 29-3-2015 
De notulen worden doorgenomen en er zijn geen vragen of opmerkingen. De notulen zijn hierbij  
vastgesteld. 
 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 
Sinds vorig jaar maakt de vereniging een mooie groei door. We hebben op dit moment 109 leden en 19 
gezinsleden. 
 
Er komt wereldwijd een algeheel coupeerverbod. Nederland kent dit verbod sinds 1996. Landen krijgen 
tot 2024 de tijd om dit uit te werken en in te voeren in hun regelgeving. Hieraan gekoppeld komen  
nieuwe richtlijnen voor keurmeesters. 
 
Op 9 en 10 april vindt voor de 2e keer de Herding Trials plaats. De BVN sponsort dit met een advertentie 
in de catalogus en bekers voor de nummers 1, 2 en 3 in de HWT-klasse. Dit is de beginners klasse en er 
zijn ook een aantal Beaucerons ingeschreven. Wij hopen dat onze Beaucerons het goed zullen doen! 
 
De BVN heeft een overeenkomst met de afdeling GGW van de Raad m.b.t. het sturen van de  
gezondheidsuitslagen (HD, ED en OOG), maar vanaf nu is het mogelijk die direct in te zien op de website 
van de Raad. Het is nog onduidelijk of we alsnog een overzicht gemaild krijgen. Nu moet elke hond  
afzonderlijk opgezocht worden en is er dan geen overzicht van alle Beaucerons.  De secretaris zal dit 
navragen bij de afdeling GGW. 
 
De AC heeft een omschrijving van haar doelstellingen gemaakt. Deze was helaas niet op tijd om nog met 
de stukken mee te sturen. Afgesproken wordt dit te mailen aan de leden met een reactietermijn van 4 
weken. Daarna zal het gepubliceerd worden. 
 
Stand van zaken cataract/ECVO-testen. Een van onze fokkers meldde cataract binnen haar lijnen en heeft 
daarop een mail gestuurd aan alle fokkers om honden hierop te laten testen. De BVN heeft hierover een 
mail gestuurd aan haar leden en gevraagd mee te werken aan een vrijwillig onderzoek naar cataract. 
De afgelopen maanden zijn er 16 honden uit 9 bloedlijnen getest op ECVO. Deze zijn alle vrij. 
Frans meldt dat hij zijn twee teven niet heeft laten testen, omdat hij de test erg duur vindt en zijn twee 
teven gesteriliseerd zijn en dus niet ingezet zullen worden voor de fokkerij. 
De BVN is blij dat er geen nieuwe gevallen bekend zijn geworden, maar benadrukt nogmaals het belang 
van de ogentest. We vragen vooral fokkers hierop alert te zijn. 
 

4. Jaarverslag 2015 bestuur 
Het jaarverslag is gepubliceerd in het eerste Verenigingsblad van dit jaar. Alle activiteiten zijn goed  
bezocht en ook daarnaast is het mooi om te zien dat onze leden actief zijn met hun Beaucerons. En dat is 
mooi, want het laat zien dat de Beauceron een herder is met een diversiteit aan werk-eigenschappen. 
 



5. Financieel verslag over het afgelopen boekjaar 2015 
Contributie voor 2016 blijft gelijk aan die van 2015, d.w.z. 30 euro voor lidmaatschap, 35 euro voor  
gezinslidmaatschap. N.a.v. de stukken valt op dat de kosten voor het blad best hoog zijn. Feit is dat  
iedereen het blad erg waardeert. De kosten voor het blad worden gedekt door het lidgeld. Verder zouden 
we meer  advertenties mogen hebben. Alternatieven worden kort besproken, maar de conclusie is  
voorlopig door te gaan zoals nu. Sandra zou graag aandacht hebben voor betere foto’s. Susanne reageert 
dat de aangeleverde foto-bestanden vaak erg klein zijn. Voor mooie foto’s op A-4 formaat is JPEG en 
groot formaat gewenst, minimaal 1,5 MB of groter. We zullen hier nog eens expliciet aandacht aan  
besteden en een uitvraag doen onder de leden. 
 
Petra geeft aan dat n.a.v. de kascontrole er nog een kleine aanpassing geweest is in de jaarrekening, zoals 
deze gepubliceerd is n het verenigingsblad. Nieuwe jaarrekening/begroting zal aan deze notulen worden 
toegevoegd.  
Petra  licht toe dat voor alle activiteiten geldt dat er quitte is gedraaid en soms zelfs winst is gemaakt. 
Ook de KCM heeft voor het eerst goed gedraaid en geen verlies geleden! 
Voor de komende KCM zoeken we nog naar sponsoren. 
 
De kascommissie (Elly Tijssen)  adviseert de ALV om de penningmeester en het bestuur decharge te  
verlenen over het gevoerde beleid in 2015. Zie bijgaand advies van de kascommissie. 
Kascontrole en verkiezing kascommissie 2016  
Elly en Larissa. Susanne zal navragen of Jochem reserve kan zijn. Frans Smeijers meldt zich als 2e reserve. 
 

       6. Vaststelling balans: baten en lasten; begroting 2016 
Dit punt is samen met punt 5 besproken.  
 

7. Fokkerijcommissie 
Voorstel naamswijziging Fokkerij Commissie in Commissie Fokkerij, Gezondheid en Welzijn. Alle leden zijn 
hiermee akkoord, deze naam dekt beter de lading. 
 
Notulen fokkersoverleg 8-11-2015 
In de notulen wordt gesproken over algemene richtlijnen, hierover wordt verduidelijking gevraagd. 
Hiermee wordt bedoeld dat er een handleiding komt voor fokkers, die voor het eerst een nestje gaan  
fokken. Wat moet je doen, welk tijdspad houdt je aan? Wat is er nodig en wat noodzakelijk? 
Frans zou het zelfs nog wel breder willen zien. Hij fokt niet, maar zou meer tips en tricks zien m.b.t. opfok 
en opvoeding van pups bij een fokker. 
Wim geeft aan dat het bijna onmogelijk is alles op papier te zetten over wat er bij fokken van een nestje 
komt kijken. Richtlijnen geven is prima, maar het is niet verkeerd om aan te geven dat het niet allemaal 
vanzelf gaat. Verder staat het elke fokker vrij om advies in te winnen bij de BVN en collega-fokkers. 
De notulen van het fokkersoverleg worden goedgekeurd. 
 
Fokkerscode 
In het fokkersoverleg op 8-11-2015 is afgesproken dat er behoefte is aan fokkerscode. Naar aanleiding 
van de genoemde onderwerpen bij dit fokkersoverleg heeft de Cie FG&W dit concept gemaakt en is het 
meegestuurd met de stukken. Helaas zijn er geen reacties gekomen vanuit de fokkers. Ook niet van  
fokkers/leden die zich afgemeld hebben. 
Deze fokkerscode is bedoeld als richtlijn voor fokkers van een nest (zowel reu en teef) en voor de  
onderlinge gedragsregels bij de BVN. 
De fokkerscode zal nogmaals aan alle leden gestuurd worden met het verzoek hierop te reageren. Zal dan 
in het fokkersoverleg van 2016 besproken en vastgesteld worden en bij de volgende ALV in stemming  
gebracht worden. 
 
Christa geeft aan dat zij, als beginnend fokker, het gevoel heeft dat er wel heel veel zaken zijn voor een 
fokker, HHR, statuten en nu ook nog een fokkerscode. 



8. Bestuursverkiezing en rooster 
Petra Melsen is dit jaar voor het laatst als penningmeester en is niet herkiesbaar. Zij heeft dan twee  
termijnen gediend als penningmeester.  
Susanne Spaan is na het plotselinge vertrek van mevr. Muffels tijdelijk aangetreden als ad interim voor-
zitter. Helaas moet nu ook Susanne wegens persoonlijke omstandigheden en haar gezondheid  
terugtreden. Zij doet dit met pijn in het hart, vooral nu de vereniging lekker gaat lopen en in de lift zit, ook 
met betrekking tot het aantal leden. 
Voor beide functies moet een vacatures opengesteld worden. Frans geeft aan dat het wellicht wenselijk is 
nog twee bestuursleden te zoeken, gezien de grote werkdruk bij het bestuur. Gedacht wordt ook over een 
redactieraad voor het maken van het kwartaalblad. 
 
 
Petra en Elly hebben veelvuldig contact gehad voor de kascontrole en bij navraag is Elly bereid het  
penningmeesterschap van Petra over te nemen. Het zou mooi zijn als Elly de zaken in oktober helemaal 
kan overnemen. 
Ook voor de voorzittersfunctie is wellicht al iemand bereid gevonden. We wachten nog op de sollicitatie. 
Dan zijn er in dat geval weer met 4 bestuursleden, maar drie extra plaatsen voor algemeen bestuurslid 
blijven nog open. 
In het blad zal in elk geval een advertentie komen en uitleg wat de taak inhoudt en hoeveel tijd het  
globaal kost. 
 
Ook voor de fokkerijcommissie zijn nog twee plaatsen vacant gekomen. De heer Brands heeft zich begin 
dit jaar teruggetrokken en mevrouw de Vries heeft zich met ingang van 1 april a.s. afgemeld. 
Het bestuur betreurt het besluit van beiden en gaat op zoek naar geschikte kandidaten. 
 
Hoewel het bestuur hoopt dat er weer een volledig draaiend bestuur komt, is de consequentie wel dat als 
dit per 1 september niet is gelukt, er geen andere mogelijkheid rest dan de BVN op te heffen. 
Bestuurs- en commissie-functies wordt geheel door vrijwilligers gedaan, maar dit betekent niet dat het 
ook een geheel vrijblijvende taak is. Door het plotseling neerleggen van taken, vallen er gaten die de  
andere bestuursleden zo goed mogelijk hebben gevuld, maar dit levert een erg hoge werkdruk bij de  
overgebleven 3 bestuursleden. 
Frans adviseert om actiever hulp van de leden te vragen en dit ook actief op bijv. KCM en familiedagen te 
doen. Zelf is hij ook bereid de helpende hand uit te steken. 
 
Het bestuur zal de leden middels een mail informeren over de stand van zaken.  
 

9. Rondvraag en sluiting 
Sandra vraagt of het mogelijk is tijdens de familiedag kleine workshops te geven, snuffelen aan… Er wordt 
gekeken wat mogelijk is, ideeën zijn altijd welkom. Verder zal het onderdeel show/keuren iets minder  
nadruk krijgen. Betere balans voor spelletjes en gezelligheid wordt onderzocht. 
Verder zijn er geen punten voor de rondvraag. 
 
Frans merkt nog op dat hij nu voor de eerste keer bij een ledenvergadering is en dat hij het als erg  
informatief en nuttig heeft ervaren. 
 
De voorzitter a.i. dankt alle leden voor hun inbreng en  sluit de vergadering om 17.45 uur. 

 



Beëindiging werkzaamheden bij de BVN 

 

In het voorjaar van 2012 haalde wij onze eerste Beauceron bij Wilma Plantinga. Zij wees ons toen op het 

bestaan van de Beauceron Vereniging Nederland. Wij zijn direct lid geworden. 

Ruim twee jaar geleden trad ik toe bij het bestuur van de BVN. Ik begon als Algemeen Bestuurslid en 

kreeg meteen de redactie van het verenigingsblad in mijn portefeuille. Ik had her en der wel eens  

meegekeken, maar stapte toch eigenlijk wel groen in. Een tijd waarin groei en professionalisering van de 

BVN als een gestaafde rasvereniging veel tijd opslokte, maar waarin nooit het belang van een gezonde 

Beauceron en de leden op de achtergrond werden geplaatst. 

Er gingen dan ook redelijk wat uren werk zitten in het zo goed mogelijk meedraaien als algemeen  

bestuurslid. Eric was in die periode veel thuis en nam veel zaken van het huishouden op zich. Eric heeft 

inmiddels al weer langere tijd een drukke fulltime baan. Dat heeft geresulteerd dat het nagenoeg  

complete huishouden weer bij mij is komen te liggen. Ook al heb ik de tijd in het bestuur bij de  

vereniging altijd erg leuk gevonden, de druk die het me gaf, en de toename van druk thuis in combinatie 

met een verminderde gezondheid heeft mij helaas moeten besluiten mijn functies neer te leggen. 

Dit zal dan ook het laatste verenigingsblad zijn van mijn hand. Het samenstellen van dit blad kost veel tijd 

en energie. De positieve reacties die jij krijgt zijn altijd weer motiverend om het volgende blad nog  

interessanter te maken. Helaas wordt ik ook hier gelimiteerd door mijn energie. 

Ik wens de toekomstige redactie net zoveel plezier toe als ik er aan heb gehad. (elders in het blad kunt u 

de vacature vinden) 

Tevens bedank ik de bestuursleden en leden in de afgelopen termijnen voor hun samenwerking. Ik blijf 

op de zijlijn als lid van de BVN natuurlijk nog wel meekijken en zal me hopelijk nog lange tijd in 

“Beauceronland” blijven begeven. 

Iedereen bedankt voor het in mij gestelde vertrouwen. 

Susanne Spaan-Rubingh 



Gezondheidsuitslagen 

 

Heupdysplasie 

 

 

Oogonderzoek 

 

Datum 

Onderzoek 

Naam Geboorte 
Datum 

Eind - 

beoordeling 

Norberg- 

waarde 

Aan- 

sluiting 

            

04-12-2015 Denzell 27-09-2014 HD-C 15 Slechte aan-

22-12-2015 N'Lewis L'Ami de la 
Campagne 

13-09-2014 HD-A 35 Onvoldoen-
de 

Datum on-
derzoek 

Naam Geboorte 
Datum 

Eind- be-
oordeling 

Bijzonderheden 

          

18-01-2016 Galaxie Bleu Poussie-
re de Lune 

15-04-2012 vrij   

18-01-2016 L'Estprit d'Hamrik Mi-
molette Vieille 

14-01-2013 vrij   

21-01-2016 Gandha Diba Blue L-
Etoile de la Nuit 

31-07-2011 vrij   

07-01-2016 Iëlla Blue L'Etoile de 
la Nuit 

03-05-2013 vrij   

18-02-2016 Ibor L'Etoile de la Nuit 03-05-2013 vrij   

13-01-2016 Halle Ebby Living next 
Door 

12-12-12 vrij   

13-01-2016 Eastwood Clint de 
Sainte Petronille 

08-08-2009 vrij   

13-01-2016 Inouck Eder du Perou-
et 

14-09-2013 vrij   

13-01-2016 Gracia Callandra Li-
ving next Door 

08-05-2011 vrij   

07-03-2016 Cora Alita Admirable 
Chien 

30-03-2012 vrij   



Alles over Ogen, deel 1 
 
Vandaag het eerste deel over ogen. In dit deel besteden we aandacht aan het oogonderzoek dat onze 
hond ondergaat wanneer hij een ogentest krijgt. 
De oogonderzoeken in Nederland worden gedaan door oogspecialisten. Je kunt op een aantal manieren 
bij de oogspecialist terecht komen. Door doorverwijzing van de eigen dierenarts, dit gebeurd meestal als 
de hond en eigenaar met een klacht bij de dierenarts komt en er uitgebreid onderzoek nodig is. 
Ook kun je er terecht komen op eigen initiatief. Hierbij gaat het vaak om fokkers die de ogen willen laten 
testen, voordat de hond wordt ingezet in de fokkerij. Of als de hondeneigenaar wil weten of de ogen van 
zijn / haar hond vrij zijn van oogziektes en oogafwijkingen. 
Als er een rasvereniging is die de ogentest verplicht stelt bij honden die worden ingezet in de fokkerij, dan 
kan de ogentest alleen gedaan worden bij ECVO specialisten. ECVO staat voor Europian Colleges of Veteri-
nairy Ophthalmologists. Op de website van de Raad van Beheer is een lijst te vinden met dierenartsen die 
ECVO specialisten zijn. 
Het onderzoek zelf begint met oogdruppels. Deze verwijden de pupillen, zodat de dierenarts de lens die 
in het oog zit goed kan bekijken. Deze druppel moeten ongeveer 20  minuten inwerken. Als het om een 
officieel ECVO onderzoek gaat, moet de eigenaar de orginele stamboom en het originele registratiebewijs 
meenemen. 
De specialist maakt  gebruik van meerdere instrumenten: de spleetlamp, de oftalmoscoop  en 
de gonioscopie lens.In de spleetlamp zit een ingebouwde loupe die alles vergroot. Hiermee kunnen de 
verschillende oogstructuren beter in detail worden onderzocht. De  
spreekkamer moet hiervoor redelijk donker zijn. Met de spleetlamp  
worden het hoornvlies, de voorste oogkamer, het regenboogvlies en de 
lens bekeken. Met de ingebouwde cobalt filter kan het hoornvlies, na  
kleuring met fluoresceïne, op kleine letsels worden onderzocht. 
  
De oftalmoscoop  wordt gebruikt om de diepere structuren in het oog te 
kunnen bekijken zoals het glasvocht, netvlies, papil en het tapetum 
(lichtreflecterende laag van cellen achter of soms in het netvlies). 
 
Gonioscopie: bij dit onderzoek wordt  de plaats van de afvoer van het ka-
merwater in het oog onderzocht. Hiervoor wordt de gonioscopie lens op het hoornvlies geplaatst waarna 
met de spleetlamp het oog wordt onderzocht. Als het oogonderzoek gedaan is, wordt het verslag in 4-
voud gemaakt. Eén deel krijgt de eigenaar mee naar huis. De andere delen zijn voor de Raad van Beheer, 
voor de rasvereniging en voor de administratie van de oogspecialist. Bij de oogspecialist moet het verslag 
een aantal jaar bewaard worden. 
Op dit verslag  staan de gegevens van de hond, de eigenaar en de specialist. Ook staan daar onder andere 
18 afwijkingen / ziektes waar de oogspecialist naar heeft gekeken . De uitslag daarvan is vrij - onbeslist of 
voorlopig niet vrij - niet vrij. 
De uitslag van de ECVO test is een jaar geldig. Dat betekend dat honden die worden ingezet in de fokkerij 
en waarbij de ogentest verplicht is, ieder jaar deze test moeten ondergaan. 
Het oogonderzoek is voor de hond geen zwaar of belastend onderzoek. De kosten van het onderzoek zijn 
relatief laag. 



Lawinecursus 
 
Op vrijdag 12 februari was het dan eindelijk zover...... 
Op weg naar Oostenrijk, voor een week lawinecursus met  
Homme, georganiseerd door Oger SARdogs, onder leiding van 
Martine Dietz en Roeland Strijk. 
Aangezien we met Homme speuren, vlaktezoeken, mantrailen en 
detectiewerk doen, leek dit ons een prachtige ervaring op het 
gebied van neuswerk. 
Werken in mooie schone sneeuw, zuivere geuren en aangepast 
aan het niveau van de hond. 
Na een voorspoedige reis arriveerden we onder aan de berg in 
Mörtschach. En dan het spannendste stuk van de reis..... een 
kwartier omhoog slingeren, sneeuwkettingen om en dan ben je 
ook op een prachtplek op 2000meter hoogte. 
Een mooi gemixed gezelschap, Nederlanders en Belgen evenals 
de honden Mechelaars, Duitse herders, een Kelpie en een  
Beauceron. 

 
Bepakt en bezakt en op sneeuwschoenen ging het ’s morgens 
bergopwaarts, alwaar we een bivak maakten voor de honden en 
van daaruit aan het werk gingen. 
Twee verschillende sneeuwholen met daarin een “slachtoffer”. 
Afhankelijk van de motivatie van de hond, wordt er gewerkt met 
spel (bal) of voer als beloning. Mooi om te zien hoe de ervaren 
honden gelijk aan het graven gingen om bij het slachtoffer te  
komen. De nieuwelingen, waaronder wij met Homme, kregen de 
smaak al snel te pakken en je zag de honden al snel groeien,  
graven en het hol in duiken. 
Na een heerlijke lunch ging het s’middags weer bergopwaarts en 
trainen. 
 
Genieten voor de honden, heerlijk in de sneeuw en aan het werk. 
De eerste training is het sneeuwhol nog helemaal open en lopen 
de honden er zo in. Elke training wordt het hol verder dicht  
gebouwd voor elke hond. De motivatie om het speeltje (of voer) 
te bemachtigen is groot en de honden gaan vanzelf graven. 
De motivatie en het doorzettingsvermogen wordt zo gestimu-
leerd en de hond steeds beloont.  



Ook voor ons was het werken, hol dichtmaken, sneeuwscheppen en best pittig dat lopen op  
sneeuwschoenen. 
’s avonds in de hut werden we goed verzorgd met een heerlijk diner en vervolgens werden alle honden 
nabesproken aan de hand van filmpjes die werden gemaakt. 
Een mooi leerproces, fantastische ervaring die smaakt naar meer..... 
Als het even kan gaan we volgend jaar weer met Homme naar de sneeuw. 
Als vervolg op de lawineweek zijn we met Homme ook aan het werk geweest op puin. 
Mooi om te zien hoe hij de ervaringen uit Oostenrijk meeneemt en zo makkelijker begint met graven. 

Een aanrader voor degene die heerlijk wil samenwerken met 
zijn hond, zonder druk of dwang, in een prachtige omgeving! 
hartelijke groet René, Ellen & Homme 



Nationale Elevage 2016 

Een aantal leden zijn op 14 en 15 mei naar de Nationale Elevage te Frankrijk gegaan.  

Bij het naar de drukker gaan waren nog niet alle uitslagen bekend. 

De deelnemers en bezoekers hebben ondanks het kille weer toch van het mooie evenement kunnen  

genieten. 

Foto impressie (met dank aan Fabrice Ottburg) 



Nationale Elevage 2016 

Foto’s Fabrice Ottburg 

Foto Ellen Westenberg 



Aan de wandel 
 
Ik ben Frans en heb samen met mijn vrouw Yolanda drie 
Beaucerons. Voor deze drie hadden we onze 1e Beauceron  
genaamd Beau (20-09-2004). Het zou onze 1e herplaatser 
worden en ze was 3,5 jaar toen ze bij ons kwam in 2008. In  
februari 2011 werd onze andere hond Rex 16 jaar. Toen zei ik 
tegen Yolanda: als je niet wilt dat onze Beau alleen blijft, 
moeten we op zoek naar een andere hond. In april 2011 
kwam de 2e herplaatser Donna (18-10-2008) bij ons. Onze Rex was de koning te rijk: op zijn leeftijd nog 
twee teven in zijn roedel. 
In juli 2011 hebben we Rex een spuitje moeten geven, een geweldige hond. 
Met Beau & Donna ging het goed samen. Beau was de dominante, maar Donna bloeide op. Het riep wel 
vragen op over het leven van Donna voordat ze bij ons kwam. Maar wie maalde daarom als je zag dat ze 
met ballen en dennenappels  speelde en voor het eerst in haar leven ging zwemmen. 
In januari 2013 kreeg Beau te maken met maagtorsie, de eerste overleefde ze de tweede niet meer. We 
waren inmiddels zo gek op het ras Beauceron, dat we graag opnieuw een Beauceron wilden. Ook de  
ervaring met herplaatsers en teven was goed en zo gingen we op zoek. Wat we vonden bij de  
herplaatsers waren reuen. Dus werd het een teef pup genaamd Gentille (29-12-2012) Jong en  
enthousiast is Gentille en toen in juni 2015 een herplaatser Diëgo werd aangeboden, zijn we gaan kijken. 
Onze kijk op reuen was veranderd en we durfden het wel aan. Diëgo (29-11-2012) zat bij Wilma  
Plantinga en zij had keuze uit drie gegadigden. Uiteindelijk is Diëgo bij ons terecht gekomen. We zijn 
goed geïnformeerd over wat ons te wachten stond en staat. We steken enorm veel tijd en energie in  
Diëgo en hij laat ons zien dat hij geen hopeloos geval is. 
We wonen in Eindhoven en wij kregen contact met Susan en Eric die toen net als wij twee Beaucerons  
hebben (hadden). Sindsdien is er regelmatig gezamenlijk gewandeld. Het is geweldig om te zien hoe 
Beaucerons samen wandelen. Natuurlijk kregen we diezelfde ervaring met het wandelen op het strand 
van IJmuiden. Maar om nu elke week naar IJmuiden te reizen gaat een beetje ver. Sinds vorig jaar is in 
de omgeving van Eindhoven een groep ontstaan met Beauceron-eigenaren die lekker samen gaan  
wandelen. Lekker ongedwongen op plaatsen waar de Beaucerons lekker los kunnen lopen. En gelukkig  
kunnen we in de omgeving Eindhoven kiezen uit vele mooie plaatsen. Daar hebben jullie via Facebook al 
van kunnen genieten. Ik hoop dat de groep nog lang blijft bestaan en als mensen genegen zijn mee te 
lopen: loop gerust mee. 
Ik kan me goed voorstellen dat je Eindhoven ver uit de buurt 
vindt liggen. Misschien kun je tijdens bijeenkomsten van de 
Beauceron Vereniging Nederland mensen ontmoeten die wél bij 
je in de buurt wonen, waarmee je zelf een groepje kunt starten. 
En ik beloof je: dat wordt genieten! 
 
Groeten, Frans Smeijers 



Van onze leden: 

 

Op 30 april jl. hebben drie Beaucerons met succes het VZH/BH examen gedaan bij Kringgroep Slingeland 

te Gaanderen onder het scherpe oog van keurmeester Aad Broekhuizen en stagiare Beate van Genabeek. 

Het zijn Frodo Fonda la Duchesse de la Fosse van Anneleen Heijboer, Pelle Troy de la Fiere Maison 

(Günnar) van Erik den Herder en Enya Bhraonain des Bergers du Forez van Wim en Gonda den Hartog. 

De voorzitter van de CWH Jan Veeneman reikte de diploma’s uit.  

Door het behalen van dit examen mogen deze Beaucerons (onder andere) deelnemen aan de brevetten 
waterwerk A/B/C/D. 



Wanneer komt er een ‘schapendrijf-in’? 
 
Zaterdag 2 april ervaarde ik weer hoe heerlijk schapendrijven is. De workshop in Aalten was geweldig. 
Prachtig weer, prima maaltijden en alle tijd om bij te praten. Genieten! En gelukkig dachten mijn baasjes 
daar hetzelfde over. 
 
Mijn avontuur begint vrijdagavond 1 april op de achterbank van de auto. We rijden alvast vanuit Noord-
Holland naar Gelderland zodat we zeker op tijd zijn voor de workshop die morgenochtend vroeg start. 
Mijn baasjes voorin, ik ongeduldig achterin. Naast me zit mijn neefje Jip. Met schapendrijven heb ik als 
vierjarige al enige ervaring, voor hem wordt het de eerste keer. “Nog heel even wachten”, zeg ik, “dan 
kunnen we onze lol op!”. 
 
Jip en ik zijn allebei al vroeg klaarwakker. Vanaf ons matje kijken we door de ramen van het chalet hoe de 
zon iets na 7.00 uur opkomt. Na een goedgevulde bak ‘KVV’ zijn we er helemaal klaar voor. Kwispelend 
van ongeduld treffen we iets voor 9.00 uur bij de weide in Aalten nóg acht Beaucerons. Wat een feest! 

 
Iedereen kijkt naar de man die de workshop verzorgt 
(Peter Wilke, red.) en naar de vijf schapen om hem 
heen. Bèèèh! Een schaap blaat erop los, twee andere 
likken het ochtenddauw van de lange groene  
grassprieten. Ik barst van de energie, maar moet op 
mijn beurt wachten. De ene na de andere hond rent 
minutenlang achter de schapen aan. Wat gaaf! De 
baasjes roepen ondertussen dingen naar ze. 
 
Héé! Wat hoor ik? Ik spits mijn oren. Ja, ik mag! Ik gooi 
mijn staart en neus de lucht in en trippel voorzichtig op 
de schapen af. Niet voorzichtig genoeg. Daar gaat er 

één vandoor. Ik sprint erachteraan en drijf hem terug naar de rest van de kudde. Ondertussen zie ik  
schapenpoten en bomen, ruik ik gras en schapenschijt en hoor ik geblaat gemixt met het gefluit van mijn 
baas. Hoe houd ik die beesten bij elkaar? Dan roept mijn baasje me. Hijgend met mijn tong bijna op de 
grond ren ik terug. De volgende mag. 
 
Tijdens de pauze zitten al onze baasjes bij elkaar aan tafel. Ze eten iets wat er heerlijk uitziet en is  
gemaakt door de vrouw van de workshop-leider. Ik drink water en praat bij met de  
andere Beaucerons. Ook zij zijn razend enthousiast over het schapendrijven. Ze moesten enorm wennen, 
maar vonden het fantastisch. Ik vertel hen meteen het goede nieuws: vanmiddag mogen we allemaal nóg 
een keer! 
 
Total loss lig ik aan het einde van de middag op de achterbank van de auto. Naast me ligt Jip, uitgeput en 
voldaan. Helaas, de workshop zit erop. Voor ik in 
slaap val, dagdroom ik na over de geweldige dag. 
Dit wil ik het liefst elke dag doen…schapendrijven 
wanneer ik zin heb! Mijn baasjes kunnen gewoon 
naar een drive-inrestaurant. Of een drive-
inbioscoop.  
Wanneer komt er een ‘schapendrijf-in’? 
 
Hacker l'Etoile de la Nuit 
 
 
Foto’s: Fabrice Ottburg 



Puppies en lammetjes 
 
Ik zal me even voorstellen, ik ben Wendy van den Bogaard 26 jaar, ik kom uit Voorhout en nieuw lid  
binnen de BVN. Ik heb samen met mijn ouders een pup: Milow en is nu ik dit schrijf 11 weken oud.  Voor 
Milow hebben we ook een Beauceron gehad, welke we helaas in december hebben moeten laten 
inslapen. We zijn dus niet onbekend met het ras.  
 
Omdat dit zo'n een geweldige hond was, hebben we best 
wel getwijfeld om nogmaals een Beauceron te nemen, 
want zo'n hond krijg je nooit meer (dachten we). Na vele 
boeken doorbladeren en een rassentesten op internet toch 
weer bij de Beauceron uit gekomen dus gaan zoeken naar 
een fokker en bij Wim en Gonda terecht gekomen. Na wat 
mail- en telefonisch contact  kwamen we er achter dat heel 
veel trekjes die we zo geweldig vonden aan onze vorige 
hond niet alleen onze hond had, maar voornamelijk trekjes 
waren die in het Beauceron ras zit, dus waren we om: we 
willen op de wachtlijst voor een pup. Na een aantal weken wachten kregen we het goede nieuws Enya 
was bevallen van 10 pups en wij zouden er 1 krijgen. Helemaal in de glorie en verliefd op alle pups na de 
bezoekjes die we brachten met toch wel een kleine voorkeur voor de reu met het blauwe bandje. Na nog 
meer wachten was het zover onze nieuwe topper mocht mee naar huis en het werd de reu met het 
 blauwe bandje! Moby Dick la Duchesse de la Fosse (Milow) is de naam.  
 
Maar ik laat me nu ik dit schrijf volledig afleiden. Terug naar de reden voor het schrijven van die stukje.  
Niet nieuw met de Beauceron, wel nieuw binnen de BVN en er gaat een wereld voor me open wat je  
allemaal kan met de hond. Vorige maand voor het eerst op een show geweest en me voor 3 april  
ingeschreven voor het schapendrijven (ik dacht kan dit wel met een pup van 11 weken, maar Wim en 
Gonda zeiden: Doen!  Het gaat hartstikke leuk worden en het is een leuke ervaring voor de hond).  
Na 2 uur rijden in Aalten aangekomen en nadat al ons hebben en houwen was uitgeladen, stoeljes en 
bench geinstallleerd waren ging de workshop beginnen.  
 
Er stonden 5 schaapjes voor ons klaar. Eerst alle grote honden, de ene met wat meer talent dan de  
andere, maar super om te zien wat er van nature zonder training al in de honden zit. En aansluitend de 
pups. Wat was het super schattig die kleine hummels achter die grote schapen aan; zo stoer als dat ze 
zijn met geen flauw idee wat ze moeten doen.  In de ochtend ging Milow wel even kijken bij de schapen, 
maar zonder veel belangstelling (hij was niet bang dus dat was top). In de middag kregen we een  
koppeltje rammen. Super mooi om te zien, maar rennen en springen dat ze deden niet normaal! Ik dacht 
moet mijn kleine man daar achteraan? Uiteindelijk is er zelfs een koppeltje over het hek gesprongen en 
na een korte pauze (om de rammen de vangen) kregen we een hele kudde ooien met lammetjes. Milow 
ging met veel motivatie van Wim toch wel echt achter de kudde schapen aan! Super leuk om te zien hoe 
snel ze het oppakken! Gelukkig kwam in de middag nog even de zon doorprikken en was het stiekem  
gewoon 23 graden. Ik kan spreken over een super geslaagde dag waar mijn kleine vriend enorm veel 
ervaringen heeft opgedaan, niet alleen het schapendrijven, maar ook het spelen met zusjes, broertje en 
de diverse andere Beaucerons. Ik heb een super leuke dag gehad en een mooi kijkje kunnen nemen  
binnen de BVN.  
In mei gaan jullie mij terug zien op de KCM, waar de volgende nieuwe 
wereld voor me open mij open gaat. Tot dan!! 
 
Groetjes van Wendy en poot van Milow!  
 
 
Foto’s: Fabrice Ottburg 



Deelnemers op zaterdag 2 april: Marius Pool met Datu, Yolanda Remijn met Boet, Annemieke 

Stoke met Dokus, Hans Mulder met Hacker, Jan Pijnenburg met Fien, Ellis Willemse met Jeano, Her-

man Hekkers met Borre, Tony Martens met Ayla, Fabrice Ottburg met Monty     

Deelnemers op zondag 3 april: Dinette Bos met Halle, Wim den Hartog met Moya, Gonda den Hartog 

met Miss Marple, Jolien Hullekes met Ixia, Wendy van den Bogaard met Milow, Edith Scholten met 

Marcus, Cees Sonnevelt met Jolie, Fabrice Ottburg met Monty, Anneleen Heijboer met Frodo  

                                                                      foto’s: Fabrice Ottburg 



Een Dwaas kan meer vragen. 
 
Ieder clubblad een ander lid aan het woord. 
 
Naam: Sandra de Fluiter-Mittelmeijer 
Leeftijd: 42 jaar 
Woonplaats: Almere 
Beroep: laboratorium medewerker 
Beaucerons: Atilla, 13 jaar. Hij is onze eerste beauceron en 
Aisha, bijna 6 jaar. Haar hebben we zelf gefokt, ze is een kind 
van L’Esprit D’Hamrik Destiny enTroy de la Pointe du Meingat.(Dessie). Helaas is zij in december 2015 
overleden aan lymfeklier kanker  
  
1.  Waarom heb je voor een Beauceron gekozen? 
Ik heb er ooit op de eurodogshow in Brussel een paar gezien en ik was gelijk al verliefd geworden op het 
uiterlijk. Toen ook bleek dat het karakter van het ras goed bij mij/ons paste, wilden we heel graag zo’n 
hond hebben. 13 jaar geleden waren er maar heel weinig nesten, eigenlijk maar 1. Dit was een nestje in 
Goes, waar we uiteindelijk Atilla vandaan hebben. Nu, 13 jaar later is het nog steeds een grote kanjer en 
ook Aisha is een heerlijke hond. Al geef ik ook toe dat het niet altijd makkelijke honden zijn met andere 
honden (wat vaak aan de baas ligt). Ik wil als de tijd er weer voor is weer graag een beauceron pup. Ik ben 
nog steeds verliefd op het ras. 
  
2. Wat doe je met je Beauceron? 
 Met Atilla heb ik van pup af aan gehoorzaamheid gedaan, tot aan gedrag en gehoorzaamheid (GG) 2 aan 
toe, helaas daar geen diploma meer van, maar wel GG-1 gehaald. Verder heb ik breitensport getraind met 
hem en ook aktief wedstrijden gelopen en daarbij in de vk-1 (vierkamp 1) kampioen geworden. En niet te 
vergeten, we hebben samen schapen gedreven. Dit was echt zijn grote passie (en de mijne ook). Nu gaan 
we nog een beetje hooperen om hem bezig en tevreden te houden op zijn oude dag. En daar is hoopers 
uitermate geschikt voor, aangezien er geen klim en spring oefeningen tussen zitten. 
 
Met Dessie heb ik een beetje gehoorzaamheid mee gedaan en een beetje breitensport en schapendrijven, 
maar Dessie vond het een paar keer na elkaar wel leuk, maar dan was het weer genoeg. Bij de schapen 
werd er te veel druk op haar gelegd, waardoor ze ook dat niet leuk meer vond helaas. We hebben het wel 
nog even opgepakt bij een andere kudde waar ze de lol erin weer teruggevonden heeft. Helaas kon haar 
lichaam het niet meer aan, waardoor we gestopt zijn.  
 
Met Aisha doe ik ook van pup af aan al gehoorzaamheid. We trainen nu voor het FCI-Obedience 2 examen 
(vroeger GG) volgens het oude reglement. Hopelijk lukt het dit jaar, dan kunnen we voor de OB-3 trainen 
met de nieuwe oefeningen. 
Naast de gehoorzaamheid doen we ook aan schapendrijven, maar helaas niet zo vaak als ik graag zou  
willen. Ik heb met haar ook breitensport gedaan, maar ben daarmee gestopt. Misschien in de toekomst 
weer eens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Breitensportkampioenschap VK-1 2011 met Atilla 



3. Wat vindt je partner van de Beauceron? 
 Gertjan vindt het ook fantastische honden. Hij en Dessie hadden ook een hele hechte band. 
Het worden er alleen geen drie meer, dat is soms best lastig. 
 
4. Mag/Kan je partner met de Beauceron wandelen? 
 Uiteraard, gelukkig wel. 
 
5. Heb je naast je Beauceron nog een ander hond of huisdier? 
 Wij hebben ook 2 katten 
 
6. Waarom heb je voor deze Beauceron gekozen? 
 Toen we voor Atilla gingen kijken, was er maar een nestje in het land. Daar waren alleen reutjes  
beschikbaar en met Atilla hadden we gelijk een klik. En Aisha hebben we zelf gefokt. Eigenlijk had ik graag 
een reutje gehouden, maar Gertjan was er niet uit of hij een pup wilde houden en toen kwamen er  
mensen voor een reutje, waar we een goed gevoel bij hadden, dus was hij gereserveerd. Uiteindelijk wilde 
hij wel een pup houden, dus hebben we Aisha gehouden. En geen spijt van gekregen, ze is een heerlijk 
hondje. Mooi en werklustig. 
 
7. Hoelang hoop je dat deze Beauceron nog mag blijven? 
 Bij Atilla houden we er al een tijdje rekening mee dat het zomaar afgelopen kan zijn, maar van mij mag hij 
nog wel een tijdje mee zolang zijn lichaam meewerkt. En Aisha is pas bijna 6, dus hopelijk ook tot  
minimaal 13 jaar. Maar ja, je weet het nooit. Dessie mocht maar 10 jaar worden door lymfeklierkanker. 
Gelukkig is ze maar heel kort ziek geweest. 
 
8. Wat wordt de volgende hond of huisdier te zijner tijd? 
 Een beauceron natuurlijk  
 
9. Ben je tevreden met de Beauceron fokker? 
 Jazeker, we hebben nog steeds contact. 
 
10. Waarom ben je lid van de Beauceronvereniging  
 Omdat er bij de beauceronclub het een en ander gespeeld had, zijn we daar weggegaan. En we vonden 
het heel fijn dat er een vereniging opgericht werd, zodat we alsnog andere mensen met  
beaucerons kunnen ontmoeten, meedoen aan leuke activiteiten en zeggenschap kunnen hebben over het 
welzijn van het ras. 
 
11. Wat vindt de buurt van je Beauceron 
 Wisselend. Er wonen veel mensen in de buurt die hondengedrag niet goed kunnen en willen lezen. En als 
ze dan een “woordenwisseling” hebben, dan hebben onze grote, zwarte herders het altijd gedaan. 
 
12. Ben je extra verzekert naast je WA-verzekering? 
 Nee en gelukkig hebben ze allebei eigenlijk nooit wat. 
 
13. Was je je Beauceron wel eens en waarom? 
 Bijna nooit. Dessie waste ik in de zomer nog wel eens, maar Atilla en Aisha eigenlijk niet. Heel soms in de 
zomer omdat het helpt te verharen. Of als ze ergens in hebben liggen rollen. 
 
14. Heb je nog andere lidmaatschappen?  
 Ik ben aktief lid van KC pampus in Almere. Hier train ik met mijn honden en geef ik gehoorzaamheid en 
breitensport les en soms een workshop treibball. 
 
 



Dessie 2014 

Dessie 2010 

Aisha 2015 

15. Heb je nog iets leuks of aparts meegemaakt met je Beauceron? 
 Het leven met een beauceron is nooit saai en altijd lekker druk. Het werken en trainen met ze vind ik  
fantastisch. Het feit dat Atilla al 13 jaar geworden is, vind ik toch wel bijzonder.  
 
16. Heb je nog iets toe te voegen?  
 Leuke foto’s 



Jack 
 
In de vorige uitgave van het tijdschrift van uw favoriete 
hond, kon je lezen hoe het leven van onze Jack aan een 
zijden draad heeft gehangen. De juiste reden hiervan is 
nog steeds niet duidelijk. Jammer. 
  
Vorige maand zijn we bij de DA gegaan voor zijn vaccina-
ties en uiteraard hebben we het nog gehad over Jacks  
lijden. We hebben aan de DA  de visie verteld van de man 
waar we nu onze voeding kopen, namelijk dat het  
verteerde vlees de korrels zouden meegetrokken hebben 
in het spijsverteringsstelsel ; met beschadigingen van de 
darmen tot gevolg…. 
  
De dierenarts ( die ik al jaren ken en ervaar als een be-
kwaam man met een grote maar realistische liefde voor 
dieren ) trok zijn schouders op en gaf een twijfelachtige 
blik...Volgens hem was dit zeker niet de oorzaak van Jack 
zijn lijden. Het was veel te ernstig geweest….   
  
Ondertussen zijn we enkele maanden verder en zijn we de miserie die Jack heeft meegemaakt , gelukkig 
al grotendeels vergeten. En het is duidelijk dat Jack zich ook niets meer herinnert van zijn bijna-dood  
ervaring.    
  
Maar er zijn wel enkele zaken veranderd… 
Het lezen en opzoeken inzake hondenvoeding heeft ons er wel van overtuigd dat korrels niet de ideale 
voeding zijn.  
Het is misschien gemakkelijk, snel en goedkoop maar onze vorige Beauceron hebben we moeten laten 
inslapen toen ze 10,5 jaar jong was omdat ze plots verlamming had op de achterste poten. Onderzoek 
wees uit dat het ruggenmerg vol zat met een kanker…en dat de schat waarschijnlijk meer op de  
operatietafel zou liggen dan nog verder te kunnen genieten van haar mooie leven. Met zekerheid dat niet 
alles kon weggenomen worden….hebben we  ze toen laten inslapen. Daupine du Bois D’Honnelles heeft 
bijna altijd korrels gegeten.  
Of er een verband is, weet ik niet. Maar ik denk wel….. En ja, ik ken ook het verhaal van die man van 95 
die altijd zijn sigaretje heeft gerookt en nooit kanker heeft gekregen…. 
Gevolg is dat we nu kant en klaar diepvriesvoer kopen bij een man in Wetteren, die instaat voor zijn eigen 
productie.  Deze man heeft als het ware een ‘open keuken’. Je kan perfect zien welke ingrediënten hij in 
de voeding gebruikt.  
Jack krijgt geen korrels meer. En waar Jack vroeger een moeilijke eter was, gaat alles er nu heel vlot in. 
Tja, er blijft  geen spatje over in zijn  eetbak….. Het is bizar hoe graag hij nu eet… En het heeft even  
geduurd, maar ondertussen glanst zijn vacht ook weer mooi. 
En overgeven doet hij eigenlijk nog zelden. 
  
Wat er ook veranderd is, is zijn aanhankelijkheid.  
Waar Jack mij  (Erwin) vroeger zeker zag als roedelleider, gaat dit nu naar de overtreffende trap. Ik mag 
me niet bewegen in huis of hij komt achter mij aan. Hij zal me bijna altijd in ‘het oog’ houden. Zelfs als  
anderen hem aandacht geven, zal Jack met een blik van ‘goedkeuring vragen’ naar me kijken. 
Rondjes lopen in de tuin als ik thuis kom en meer van dat. Blaffen van blijdschap als ik thuis kom;  als het 
ware begroeten. 
  
  
  
 



Zou hij anders geweest zijn, was hij niet in het ziekenhuis beland? Dat blijft een raadsel. Het is wel een feit 
dat wij steeds het gevoel hadden -toen Jack op zijn slechtste moment in de dierenkliniek was- hij ons een 
blik gaf van ”…..laat me maar…ik ben de roedel tot last…..”.  Maar dat deden we uiteraard niet. Hij zag ons 
elke dag en ook al toonde Jack dit toen niet, ben ik er van overtuigd dat dit hem zeker goed heeft gedaan. 
Het was pas toen Jack beter werd, hij ons duidelijk maakte blij was ons te zien. 
  
Heeft dit er iets met te maken? Toont hij op die manier zijn dankbaarheid? Heeft dit onze band versterkt? 
Ik weet het niet en zal er nooit het antwoord op kennen, maar in elk geval zijn we blij dat onze Jack er nog 
is .  
Zo’n prachtbeest ; zowel fysiek als van karakter! Hopelijk kunnen we nog veel zorgeloze jaren met elkaar 
spenderen. 
  
Erwin , Miranda en een poot van Jack 



Vacatures 

 

Ter versterking en uitbreiding van ons bestuur zijn we op zoek naar twee algemeen bestuursleden. 

 

Als algemeen bestuurslid maak je deel uit van het bestuur van de Beauceron Vereniging Nederland.  

Het bestuur komt minimaal een keer per jaar bijeen. Meestal proberen we dit te combineren met een ge-

plande activiteit, zoals het fokkersoverleg. Verder is er maandelijks bestuursoverleg via skype. 

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, penningmeester en secretaris.  Bij twee evenementen, de 

KCM en de Familiedag, is het wenselijk dat het voltallige bestuur aanwezig is. Bij alle andere activiteiten is 

de bedoeling dat er minimaal een bestuurslid aanwezig is. Dit gebeurt in onderling overleg. 

Ieder algemeen bestuurslid krijgt een taak/taken toebedeeld. Je kunt zelf aangeven hoeveel tijd je kunt 

besteden en waar jouw sterke punten liggen.  

Globaal kun je uitgaan van gemiddeld 3 tot zes uur werk per maand, waarbij sommige maanden weinig, 

maar de maand voor de KCM en ALV bijvoorbeeld wat meer tijd en inzet vragen.  

Reacties mailen aan Gonda den Hartog: secretariaatbvn@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter versterking en uitbreiding van de Commissie Fokkerij, Welzijn en Gezondheid zijn we op zoek naar 

meerdere nieuwe leden. 

 

De commissie FW&G bestaat nu uit twee mensen, maar wij willen erg graag uitbreiden naar 3 tot 5 perso-

nen. 

De Commissie FW&G houdt gegevens bij van onze Beaucerons op het gebied van gezondheid. Tevens on-

derhoudt zij het contact met de fokkers en geeft desgewenst informatie aan potentiele leden/fokkers.  

De commissie brengt bezoeken aan de fokkers bij wie een nestje geboren is en bespreekt met de fokker 

zijn/haar bevindingen met betrekking tot het nest en de ouderdieren. 

De commissie is alert op diverse signalen die betrekking hebben op de gezondheid en ontwikkelingen bin-

nen het ras Beauceron in de breedste zin van het woord. 

De werkzaamheden worden in onderling overleg verdeeld. Een lid van het bestuur maakt deel uit van de 

Commissie FW&G en dient als contactpersoon richting het bestuur. 

Heb jij affiniteit met fokkerij en ligt ons ras je na aan het hart, meldt je dan aan als lid van de Commissie 

Fokkerij, Welzijn & Gezondheid. 

 
Reacties mailen aan Gonda den Hartog: secretariaatbvn@gmail.com 



MET DE POOT VAN DOKUS 
 

Buiten is het heerlijk weer en ik lig lekker in vrouwtjes hangmat om voor dit clubblaf weer mijn staartje 
bij te dragen en belevenissen met jullie te delen. Ik werd van de week al helemaal zenuwachtig toen ik 
mijn vrouwtje hoorde roepen “Ja hoor, de UV en VZH voor de zomer en het Basiscertificaat Speuren 
KNPV in het najaar”. Ze denkt zeker dat ik niks beters te doen heb. Nou dan heeft ze het goed mis. 
 
Begin van het jaar had ik een weekje vrij van mijn vrouwtjes. Ik mocht een weekje uit logeren in Putten. 
Eerst moest ik al een uurtje komen om kennis te maken en daarna een weekeinde proefslapen. Ik deed 
geen oog dicht, het was allemaal heel spannend. Vooral dat gesnurk van de buurman. Pfff wat een op-

gave en ik was al zo moe. Volgens de  
oppas had ik me goed gedragen en mocht ik de 
hele week komen logeren. Mij werd natuurlijk 
niets gevraagd. Zo geblaft zo gedaan en ging ik 
voor mijn hondenkwaad-week (kattenkwaad-
week past deze heer niet zo) lekker daarheen. Ik 
moet toeblaffen dat ik de week van mijn nog  
jonge hondeleven had, lekker ravotten en achter 
collega’s aan rennen totdat we verplicht een 
uurtje rust moeten houden. Ja ja, zelfs op mijn 
jonge leeftijd moet dat soms.  
Na een week kwamen mijn vrouwtjes mij  
ophalen, denken jullie nou echt dat ik honds 
meega. Mooi niet, dat kun je wel vergeten. Eerst 
nog even spelen met mijn blonde Labrador-
vriend. Bij het hek krijg het weer op mijn heupen 
en race er van door om weer te ravotten. Niet 
dat ik het echt vervelend vind om in de auto te 
zitten en naar huis te gaan, af en toe heb ik het 
beeld uit mijn puppytijd en zie ik mezelf de  
blauwe auto onderspuwen.  
 
Afgelopen week waren we naar de training en 
moest ik over scherpe stenen heenlopen om 
naar het, onder een stapel stenen, begraven 
hekwerk te blaffen. Puin-speuren noemen ze 
dat. Nou een puinhoop van een hoop puin zag ik 
wel, een hele grote berg met stenen wel 50  

meter lang en zo’n 3 meter hoog. Vrouwtje liep beneden en ik moest bovenop gaan hondsen. Ben je  
helemaal van de kat los. De bedoeling is dat als ik iets menselijks ruik, ik ga blaffen. Moeten ze er wel 
zorgen dat er minder stof is hoor, mijn neus zat zo verstopt en niezen dat ik deed joh. Ik rook helemaal 
niets meer. O ja dat blaffen, dat is ook nog wel een dingetje. Eerst krijg ik steeds te horen dat ik stil 
moet zijn en niet mag blaffen en nu moet ik naar de baas blaffen omdat ze op een stapel stenen zit met 
een lekker stukje rookworst. Snap ik het nu nog met die hoge bult op m’n kop waar intelligentie onder 
zit? Ik kan er niet bij hoor. Ik blaf en krijg lekkere hapjes, ze verwachten echt dat ik zelf nadenk. Jullie 
weten allemaal hoe goed een heer (of dame) van stand denkt en beslist …. Ik ga lekker aan de zwier en 
ren over het trainingsveld, het is mijn feestje. Ik krijg een standje en wordt naar die stapel stenen terug 
gedirigeerd. Opnieuw hoor ik rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrivier … waar kan ik dan zwemmen … ach laat ik nu maar 
gaan blaffen want ik weet toch allang waar de twee “slachtoffers” liggen.  





Het couperen van oren en staarten bij honden wordt verboden, waar dan ook in de wereld 

 
Het couperen van staarten en oren is in Nederland en in vele Europese landen en andere delen van de wereld al lang verbo-
den. Er zijn nog landen in de wereld waar nog géén coupeerverbod is ingevoerd. Het bestuur van de FCI heeft een gedetail-
leerd onderzoek uitgevoerd naar aanleiding van de situatie die is ontstaan na publicatie van enkele rasstandaarden die wer-
den aangepast op basis van nieuwe nationale wetgeving in het land van oorsprong van het betreffende ras. Deze wetgeving 
die een verbod op het couperen van staarten en oren inhoudt, is daar recent van toepassing geworden.  

 
In een aantal landen in de wereld is het inzicht in dierenwelzijn nog niet zo doorgevoerd en gemeengoed geworden als dat 
gelukkig wel is in vele andere landen in de wereld. Jaren geleden toen het coupeerverbod in Nederland is ingevoerd heeft 
onze overheid de fokkers en de branche jaren de tijd gegeven om de nieuwe wetgeving te implementeren en uitvoerbaar te 
maken. Deze zelfde procedure stelt het bestuur van de FCI nu voor om dit wereldwijd door te gaan voeren, ongeacht of lande-
lijke wetgeving van toepassing is of wordt. Dit door alle landen de mogelijkheid te geven om te komen tot een verbod op het 
couperen van honden aan oren en staarten. Indien de landelijke overheid niet is te overtuigen van dit noodzakelijke verbod, 
dan zal de landelijke Kennel Club op basis van het handhaven van de rasstandaard het couperen verbieden. 

 
Het bestuur van de FCI heeft hierbij het belang van de fokkers en hun honden in overweging genomen en om een duidelijke 
richtlijn naar de FCI keurmeesters uit te zetten, alsmede het voorkomen van problemen bij het beoordelen van de rassen waar 
ook in de wereld. De FCI nam daartoe de navolgende beslissing: 
1.Voor landen waar een formeel verbod op gecoupeerde honden is, geldt dat er géén mogelijkheid meer is om gecoupeerde 
honden op FCI gereglementeerde shows-evenementen uit te brengen. 
2.Voor landen waar nog géén verbod op gecoupeerde honden is, geldt dat honden van rassen waarin couperen (nog) gebrui-
kelijk is, in een overgangstermijn nog zonder restricties geshowd worden op FCI gereglementeerde shows en evenementen.  
Het is keurmeesters niet toegestaan tijdens de keuringen enig onderscheid te maken tussen gecoupeerde en niet-
gecoupeerde honden. 

 
Deze maatregelen zijn effectief vanaf de datum van publicatie tot 31 december 2024. Met deze maatregel krijgen alle Kennel 
Clubs waar ook ter wereld de tijd om beleid te ontwikkelen met de nationale overheid om een nationaal coupeerverbod van 
kracht te doen krijgen en/of haar fokkers en liefhebbers te overtuigen dat het couperen van oren en staarten niet meer geac-
cepteerd wordt door de wereld hondenorganisatie de FCI. 
Met dit besluit geeft de FCI een krachtig signaal af naar alle Kennel Clubs, fokkers en liefhebbers van honden waar dan ook in 
de wereld om te komen tot een wereldwijd verbod op het couperen van honden.   
 



Vacature 

 

Ter verbetering van de communicatie zijn we op zoek 

meerdere leden voor  de Redactieraad BVN. 

De redactieraad BVN is verantwoordelijk voor de  

communicatie met de leden door middel van ons  

verengingsblad en catalogi, facebook en de website. 

 

De website wordt nu onderhouden door Larissa de Vries, maar een 

tweede persoon hierbij is welkom en als back-up. We willen de site 

nog verder invullen met gegevens, denk daarbij bijvoorbeeld de  

pagina’s van de dekreuen en de sporten. 

 

Ook facebook is een taak van de redactieraad. Hierop komen de aankondigingen van activiteiten en  

evenementen. Je hebt dus direct contact hierover met de leden van de activiteitencommissie. Na de  

activiteit/evenement komt er een korte beschrijving en wordt er een fotoalbum geplaatst. Leden en  

niet-leden kunnen hierop reageren. Een taak is dan om deze reacties te bekijken en eventueel te  

reageren. 

 

Het Verengingsblad BVN komt 4x per jaar uit, full-color, 36 pagina’s in A4 formaat. 

De sluitingsdatum voor kopij is altijd 1 maand voor de publicatie. Deze data liggen vast in overleg met de 

drukker. 

Verder zijn er een aantal vaste rubrieken die toegewezen zijn aan vaste personen. Van het secretariaat/

ledenadministratie ontvang je steeds een actuele verzendlijst. Voordat het blad naar de drukker gaat, 

ontvangt het bestuur een proefdruk ter controle. 

Als je alles alleen moet doen, gaat hier uiteraard behoorlijk wat tijd in zitten en daarom zijn wij op zoek 

naar meerdere mensen, 3 tot zeker 5 om gezamenlijk ieder kwartaal deze klus te klaren. 

De leden van de redactieraad hebben onderling overleg over de vulling van de rubrieken en artikelen. We 

verwachten van jou dat je initiatief hebt om zelf te zoeken naar nieuws en wetenswaardigheden in  

Beauceronland. Je hebt voelsprieten voor nieuwtjes en hebt als een journalist contact met Beauceron-

eigenaren en informanten in de regio. 

Heb jij vernieuwende ideeen om het blad verder te ontwikkelen en te professionaliseren? Dan bespreek 

je dit met je team en leg en voorstel voor aan het bestuur. 

Het doel is: een mooi en goed gevuld informatief blad waar alle leden steeds rijkhalzend naar uit kijken en 

waardoor hun betrokkenheid met de BVN groeit.  

Reacties mailen aan Gonda den Hartog: secretariaatbvn@gmail.com 



WORKSHOP WATERWERK 
17 JULI 2016, 10.00-17.00 uur 
 
Ook dit jaar organiseren wij weer, in samenwerking met  
Waterwerkgroep Colonia Nederland, een workshop waterwerk. Deze 
workshop vindt plaats op zondag 17 juli 2016 bij Recreatiegebied  
Brielse Maas bij Brielle en wordt begeleid door trainers van  
Waterwerkgroep Colonia Nederland. 
 
Het is een dagvullende workshop (10.00  tot ca. 17.00 uur)  en is bedoeld voor honden die dol zijn van 
water en kunnen zwemmen en het leuk vinden om voorwerpen te apporteren. In deze workshop wordt 
met diverse apporten uit het water geoefend, waaraan een waterapport is bevestigd. Of bij gevorderde 
honden ook zonder dit waterapport. Een ander onderdeel is het werken vanaf en op de boot. 
 
Doel van deze dag: de oefeningen voor Brevet A (evt met waterapport) maar bovenal veel plezier en  
waterpret. 
 
Er is plaats voor 6 honden op deze dag. Kosten van deze dag zijn €50,00 euro. 
Op het terras van het nabij gelegen restaurant de Kogeloven, waar de honden van harte welkom zijn, is 
het prettig vertoeven. Hier kunt u eventueel lunchen, maar meestal neemt iedereen zijn eigen broodje 
mee. Na afloop van deze leuke en inspannende workshop, genieten we vaak nog even na bij een hapje en 
een drankje bij paviljoen De Kogeloven. http://www.dekogeloven.com   
 
Bent u en uw Beauceron helemaal enthousiast geworden? Vraag naar de mogelijkheid om nog eens mee 
te trainen met WAG Colonia Nederland. 
 
Om u op te geven kunt u zich inschrijven door middel van het inschrijfformulier en  voor verdere  
informatie kunt u mailen naar Anneleen Heijboer: activiteitencommissiebvn@gmail.com  
 
Opgave verplicht tot gelijktijdige betaling. Pas wanneer uw inschrijfgeld ontvangen is, is uw inschrijving 
definitief. 
 
Voor het mogen volgen van de workshop is er een aanvraag on-
theffing verbod gebruik honden voor trekkracht nodig. Hierover 
wordt de informatie verstrekt nadat uw inschrijving definitief is. 
 
Met de watersportgroeten van de activiteitencommissie 
Anneleen, Sandra en Carin 



Puppy’s geboren 

Galaxie Blue Poussiere de Lune 

x 

 L’Esprit D’Hamrik Merlot  

16-04-2016 

Kennel: Poussiere de Lune 

Ingrid Muffels 

5 teefjes en 5 reutjes  

Black & Tan en Arlequin 

www.beauceron-poussiere-de-lune.nl 

Alita 

X 

Elliot de la Noe D’Orient  

29-04-2016 

Kennel: Admirable Chien 

Wilma Plantinga 

6 teefjes en 2 reutjes 

Black & Tan 

Www.mijnbeauceron.nl 



Leiden, 19 maart 2016 

Keurmeester: Dhr. D. Rutten 

Teven 

Jeugdklasse 

Olyx du Bois Tourbeux disk 

 

Openklasse 

Hally Ebby Living Next Door 2ZG 

Jerel from Dara's Home 1U CAC/CACIB en BOB 

Groningen, 6 maart 2016 

Keurmeester: Dhr. J. Ebels 

Reuen 

Tussenklasse 

N'Lewis l'Ami de la Campagne 1U RCAC/RCACIB 

 

Openklasse 

Largo 1U 

 

Kampioensklasse 

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

 

Teven 

Jeugdklasse 

Donca de la Maison Tisseur 1U 

 

Openklasse 

Jeans Argentee du Mont des Croisettes 1U RCAC/

RCACIB 

 

Kampioensklasse 

A.C. de la Maison Tisseur 1U CAC/CACIB en BOB 

Utrecht,  9 april 2016 

Keurmeester: Mw. Viegen-Rapagne 

Geen deelname Beaucerons 

Joe Kat Show, 5 mei 2016 

Keurmeester: Mw. A. Beenen-Sluyter 

Reuen 
Puppyklas 

Lord Djibrill de la Bergerie d'Hirthe 1VB  
beste puppy 

 
Openklas 

Barrique de l'Embouchure de la Sarre 1U RCAC 
 

Kampioensklas 
Hirgon Yvain de la Bonhardiesse 1U CAC en BOB  



Showkalender 2016   

Datum Plaats Keurmeester 

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 Mw. N. Timmermand Kadenko 

25-09-2016 Maastricht Benelux Winner Mw. C. vd Sijs 

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 Dhr. J. de Gids 

11-12-2016 Winner Amsterdam Mw. J. Alberts 

18-12-2016 Kerstshow Cuijck Nog niet bekend 

Tussenstand tot en met Joe Kat Show 2016, Coupe de Beauté 

Cora Alita Admirable Chien    15 punten 
Hirgon Yvain de la Bonhardiesse  15 punten 
Denzell         9 punten 
Morse L’Ami de Campagne      9 punten 
Izzy de L’Ame de Loup       7 punten   
N’Lewis L’Ami de Campagne       7 punten 
Jeans Argentee du Mont des Croisettes  7 punten 
 





 


