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Beauceron Vereniging Nederland

Colofon
info@beauceronvereniging.nl
Uitgave
Beauceron Vereniging Nederland
Oplage
110 stuks
Telkens op 1 maart; 1 juni; 1 september en 1 december
Artikelen en advertenties aanleveren voor: 1 februari, 1 mei,
1 augustus en 1 november.

Bankgegevens NL51RABO0115362789
(BIC: RABO2NL2U) t.n.v. Beauceron Vereniging Nederland

Advertentietarieven
Er is in ons verenigingsblad uiteraard de mogelijkheid om te
adverteren. Natuurlijk kunnen we helpen bij de opmaak van
de advertentie. Neem contact op met de voorzitter om de
mogelijkheden en prijzen te bespreken.

Activiteiten Commissie activiteiten@beauceronvereniging.nl
Anneleen Heijboer, Carin van Dellen, Sandra Mittelmeijer

Bestuur
Rob Hullekes (voorzitter) voorzitter@beauceronvereniging.nl
Gonda den Hartog (secretaris)
Petra Melsen (penningmeester)
Dinette Bos (algemeen)
Annemieke Stoke (algemeen)
Lidmaatschap
Loopt van 1 januari t/m 31 december € 30,00. Thuiswonende
gezinsleden tot 18 jaar +€ 5,00. Opzegging voor 1 november
zenden naar ledenadministratie@beauceronvereniging.nl

Fotoverantwoording voorzijde: Lucy van Barend Kooper en Maaike Quartel
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Secretariaat secretariaat@beauceronvereniging.nl
F.A. Molijnlaan 34; 8071 AG NUNSPEET
T: (0341) 279244
M: (06) 27743508

Commissie Fokkerij, Gezondheid & Welzijn
fokkerijcommissiebvn@gmail.com
commissiefgw@beauceronvereniging.nl
Dinette Bos en een vacature
Financiële Zaken penningmeester@beauceronvereniging.nl
Petra Melsen
Media Commissie media@beauceronvereniging.nl
Annemieke Stoke, Ellis Willemse, Gonda den Hartog
Jeroen Kelfkens (facebook@beauceronvereniging.nl) en
Rick Alarm (webmaster@beauceronvereniging.nl)
Advertentie en Sponsor voorzitter@beauceronvereniging.nl
Rob Hullekes

Volg ons op Facebook: Beauceron Vereniging Nederland
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Van de Bestuurstafel
Eindelijk wil het zomeren … en als dit nummer op de deurmat valt, is de vakantieperiode al weer bijna voorbij.
We hebben een drukke tijd achter de rug met twee buitengewone ledenvergaderingen met als doel de statuten te
kunnen wijzigen. Een verslag treft u aan in deze uitgave. Op 21 juli jl. hebben ondergetekende en Annemieke Stoke
de gewijzigde statuten getekend in bijzijn van notaris E.D. de Jongh in Dronten.
Onze mediacommissie is enthousiast bezig om dit blad te vernieuwen en tegelijkertijd is ook de website geheel
opgefrist. Ik vind het erg mooi geworden! Zij doen voortdurend hun best steeds interessante artikelen voor u te
vinden. Helpt u mee?
Op 17 juli is voor de tweede keer onder leiding van WWG-Colonia een workshop waterwerk gehouden en zes gelukkige Beaucerons en hun baasjes hebben zich kostelijk vermaakt en veel geleerd van hun honden en van elkaar.
Ja, ja, enkele enthousiaste leden denken aan het A-brevet!
Ondertussen zijn wij (met andere verenigingen die het waterwerk een warm hart toedragen) in gesprek met de
Commissie Werkhonden om op één lijn te komen ten aanzien van de toelatingseisen voor de brevetten waterwerk.
Vooralsnog wordt het verplicht om m.i.v. 1 april 2017 eerst het VZH-diploma te halen. Wij vinden dat jammer,
want een sport moet vooral laagdrempelig zijn. We houden jullie op de hoogte van de uitkomst.
Op 11 september komen we weer bij elkaar voor onze jaarlijkse familiedag, ook nu weer in de bossen bij Nunspeet.
Kersverse keurmeester Ans Schellekens is erbij om de honden te keuren, maar het programma zal anders zijn dan
eerdere jaren waarbij de nadruk meer ligt meer op gezelligheid, sport en spel. Én lekker eten uiteraard.
Tot snel ziens, Gonda den Hartog, secretaris.
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Kampioen Club Match Beauceron Vereniging Nederland 2016 Waalwijk
Al vroeg rijden een aantal leden richting KV Waalwijk,
een mooi ruim terrein met voldoende parkeergelegenheid, waar we wederom weer hartelijk worden ontvangen. Vandaag is hier onze jaarlijkse KCM en we moeten
nog veel klaarzetten en uitpakken bijvoorbeeld het
door DARF gesponsorde voerpakket, de mooie bekers
deels gesponsord door La Duchesse de La Fosse, de
goodie-bags die ter beschikking gesteld zijn door Pets
Place Nunspeet en de SeeYourHeartbeat affiche, die
ons eveneens ondersteunt om deze dag weer tot een
succes te maken.

Zoals gewoonlijk gaat het spreekwoord “vele handen
maken licht werk” ook hier op en met een uurtje waren we dan ook klaar. Wij konden genieten van overheerlijke koffie met cake en tijd om de deelnemers
welkom te heten.
Een van de eersten die aankwam was de uitgenodigde
Belgische keurmeester, Marc Degeeter, en hij kon
daardoor de locatie goed opnemen en al kijken naar
alle handlers en honden die aankwamen voor de KCM.
Vanaf ongeveer 9 uur druppelde exposanten en deelnemers, buiten ons Texelse lid die hier een nachtje had
geslapen in de camper, binnen. Het wordt een groep
van 30 Beaucerons en baasjes met hun hele familie.
Iedereen meldde zich netjes aan, haalde hun nummer
op en kregen hun goodie-bag. Daarna natuurlijk eigen
spulletjes uitladen, hond uitlaten, (poepzakjes hangen
langs de rand van het terrein  om overlast bij de buren te voorkomen), even bij elkaar langs lopen voor
een praatje en vooral ook genieten van alles wat er
rondloopt .

De een heeft het over regen en onweer en een ander
belooft dat het droog blijft tot een uur of drie. We zijn
optimistisch ingesteld en gaan er een bijzondere mooie
BVNdag van maken.

Na het welkomst- en openingswoord van Rob Hullekes
(kandidaat-voorzitter) gaan alle seinen op groen waarna de Match van start gaat met de baby-klasse. Daarna
volgen de puppen en alle reu-klassen.

Onze keurmeester neemt de tijd voor iedere hond en
handler, niet alleen om te bekijken en zijn beoordeling
te geven en, en dat werd door alle deelnemers zeer op
prijs gesteld, uitleg te geven over het hoe en waarom
hij tot deze beoordeling komt. U kunt op de website
een uitgebreid overzicht vinden van alle uitslagen en
beoordelingen onder het kopje NIEUWS aan de linkerzijde en dan ziet u direct ‘Uitslagen Kampioensclubmatch 2016’. Mede hierdoor werd met de pauze iets
te laat aangevangen.

De voorspellingen voor vandaag lopen erg uiteen.
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Leden die zich hiervoor hadden opgegeven, genoten
van de, door onze Activiteitencommissie verzorgde,
BBQ met overheerlijke salades, sauzen en stokbrood
genoten worden. Er werd gesmuld, gesmikkeld en van
een drankje genoten. De mede-verzorging vanuit
KC Waalwijk liet niets te wensen over. Dank daarvoor.

certificaten) en Magail Debouver en Johan Anno met
het behalen van de Coupe de Beauté met hun hond
Norage L’Ami de la Campagne.

Na genoten te hebben van deze BBQ of voor alle anderen van de meegebrachte lunch gaan we verder met
de kinderparade waarvoor we drie aanmeldingen kregen. Alle deelnemertjes brachten heel netjes hun hond

voor. De keurmeester die ons hierbij assisteerde had
het er duidelijk moeilijk mee en kon na wikken en wegen toch een winnaar bekend maken die er met de
beker vandoor mocht gaan. Voor de nummer 2 en
nummer 3 was er een mooie frisbee om te spelen met
hun hond. Daarna was het woord aan Rob om de Coupe de Travaille en de Coupe de Beauté uit te reiken.
We feliciteren Gonda den Hartog van harte met het
behalen van de Coupe de Travaille samen met Enya
Bhraonain des Bergers du Forez (15 punten, 3 certifi-

Rob maakte tevens van deze gelegenheid gebruik om
Susanne Spaan en Ingrid Muffels voor hun inzet voor
onze geweldige vereniging die, mede door hun inzet,
een groei en professionalisering doormaakte. Helaas
gaven beide dames aan wegens prive-redenen, hun
inzet niet langer te kunnen leveren op het niveau dat
hen voor ogen staat en wilden zij hun stokjes overdragen. Opvolging is gezocht en gevonden en deze kandidaat-leden zullen op 10 juni in de Bijzondere Ledenvergadering worden voorgedragen voor benoeming.
Na de dankwoorden snel verder met de keuring van
alle teven. Ook nu neemt de keurmeester de tijd om
iedere hond uitgebreid te keuren.

In de middag begint het te spetteren en spetteren,
druppelen en harder te druppelen. Toch verloopt alles
goed en volgens schema. Marc neemt ook nu, regen of
geen regen, uitgebreid de tijd om iedere handler toe te
lichten hoe hij tot zijn beoordeling is gekomen.
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Uiteindelijk kunnen we, nog redelijk droog, de KCM
2016-winner aanwijzen en feliciteren Iëlla Bleu L’Etoile
de la Nuit en haar eigenaresse Mevr. Christa van Rooij.

KCM 2017.
Nawoord van de keurmeester, Marc Degeeter
Het was mij een genoegen om op jullie club uitgenodigd te zijn te komen keuren. Hopelijk kon iedereen zich
een beetje vinden in mijn keuring, ik wilde aan iedere
aanwezige een woordje uitleg over hun hond geven,
daarbij de fouten die ik gezien had op een vriendelijke
manier overbrengen en toch een zo positief mogelijk
beeld van de honden aan iedereen voorstellen.
Ik wilde geen strenge keuring aangezien het een clubmatch is en dat jullie volgend jaar terug deelnemers
willen begroeten in een aangename sfeer , zoals nu het
geval was. Ik kan wel zeggen dat er een paar mooie
Beaucerons aanwezig waren, natuurlijk ook mindere
maar volgens mij lagen de foutjes meestal bij de
exposanten en bij het voorstellen en opstellen van hun
hond, de zeer vrolijke staartdracht hier en daar, enz.
Ik heb een heel aangename zondag bij jullie doorgebracht, waarvoor mijn dank.
Misschien tot ergens op show.
Met Sportieve Groeten, Marc

Daarna begint het echt te regenen en sluiten we af.
Iedereen keert met een voldaan gevoel huiswaarts ons
achterlatend met de tenten, spullen en het restje van
de BBQ. Geeft niets hoor die hebben we natuurlijk lekker opgepeuzeld na verregend te zijn.
Inmiddels zijn wij gestart met de organisatie van de
Keurmeester
Ringmeester
Schrijver
Toezicht

: Marc Degeeter
: Petra Melsen
: Annemieke Stoke
: Dinette Bos

Met dank aan Sandra Mittelmeijer voor het maken van
alle foto’s en natuurlijk onze fantastische Beaucerons,
die zich vandaag keurig gedroegen, en alle handlers.
Samen maakten we een groot succes van deze KCM.
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De Baronie Tilburg, 4 juni 2016
Keurmeester: Mw. M. Vermeire (B)
Reuen
Jeugdklasse
Amou du Pre de Baron 2ZG
Lord Djibrill de la Bergerie d'Hirthe 1U CAC en BOB
Teven
Jeugdklasse
Oline l'Etoile de la Nuit 1ZG
Open klasse
Inez Poussiere de Lune 1U CAC/CACIB

Meijerij Show Uden, 18 juni 2016
Keurmeester: Dhr. I Hectors
Reuen
Puppyklasse
Wayne Warrior Soul 1 Veelbelovend en beste puppy
Jeugdklasse
Olli l'Etoile de la Nuit 2U
Amou du Pre du Baron 3ZG
Lord Djibrill de la Bergerie d'Hirthe 1U CAC en BOB
Teven
Jeugdklasse
Olina l'Etoile de la Nuit 1U CAC
Open klasse
Inez Poussiere de Lune 1U RCAC/CACIB
Jerel from Dara's Home 2ZG

Meijerij Show Uden, 19 juni 2016
Keurmeester: Dhr. R. Lochs
Reuen
Puppyklas
Wayne Warrior Soul 1 Veelbelovend en beste puppy

KCM Beauceronclub, 3 juli 2016
Keurmeester: Jean Kerfriden (Fr)
Reuen
Babyklasse
Moby Dick la Duchesse de la Fosse 1VB en beste baby
Mathieu Pierre Argenté du Mont des Croisettes 2VB
Wayne Warrior Soul 4VB
Thorin le jeune Courier Maman 3VB
Filos Alioth of Troyan Pride geen kwalificatie
Puppyklasse
Haut de la Saumure Lorell 1VB
Haut de la Saumure Luctor 2VB
Haut de la Saumure Legolas absent
Jeugdklasse
L’Gringo de la Bergerie d’Elan 4U
Amou du Pré du Baron 3U
Ourson du Fond des Camps 2U
D’Akando de la Maison Tisseur 1U
Tussenklasse
N’Lewis l’Ami de la Campagne 2U
Jumping Hummer Argenté du Mont des Croisettes 4U
Denzell 3U
Jules Bergers des Bouleaux 1U
Extra Pour la Vie U
Open klasse
Darco de l’Ami des Chevaux 2U
Hiver de Lusan 1U res CAC
Igor des Ecuries Cathares 4U
Hacker l’Etoile de la Nuit absent
Jaos de la Terre Sacrée de Marius 3U
Veteranenklasse
Chirac Condor van de Woensberg 1U

Jeugdklas
Olli l'Etoile de la Nuit G
Amou du Pre du Baron 2U RCAC
Lord Djibrill de la Bergerie d'Hirthe 1U CAC en BOB

Kampioensklasse
Girbaud des Bergers Aventureux 1U CAC en BOB
Grimm Loup Blue de la Noe du Jardin 3U
Hirgon Yvain de la Bonhardiesse 2U
Morse l’Ami de la Campagne 4U
Huvan l’Etoile de la Nuit U

Teven
Jeugdklas
Olina l'Etoile de la Nuit 1ZG

Teven
Babyklasse
Moya Brennan la Duchesse de la Fosse 1VB

Openklas
Inez Poussiere de Lune 2ZG
Jerel from Dara's Home 1U CAC/CACIB

Puppyklasse
Envy of Troyan Pride 1VB en beste puppy
Haut de la Saumure Lohre 4B
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KCM Beauceronclub, 3 juli 2016
Keurmeester: Jean Kerfriden (Fr)

KCM Beauceronclub, 3 juli 2016
Keurmeester: Jean Kerfriden (Fr)

Vervolg Teven
Haut de la Saumure Lison 3B
Haut de la Saumure Lavera 2VB

Vervolg Teven
Veteranenklasse
Unicka 1U en beste veteraan

Jeugdklasse
Lana de la Cité des Grands Feux 2U
Okay Argentée du Fond des Camps 3U
Ebby Celesta Admirable Chien absent
Elsy Celesta Admirable Chien 1U
Lady Ziva Argentée du Mont des Croisettes U
Lopez Violette de la Bergerie d’Hirthe 4U

Kampioensklasse
Gironde des Bergers Aventureux 4U
Ixia de la Noe du Jardin 2U
Jolie du Fond des Camps U
Cora Alita Admirable Chien U
Celesta Alita Admirable Chien 1U
Hirthe Ysa Vajen de la Bonhardiesse 3U

Tussenklasse
Dior 3U
Jerêve Bergers des Bouleaux 2U
Oups Argentée du Fond des Camps 1U

Gebruiksklasse
Idriss Jinga Bergers des Bouleaux 1u RCAC
Enya Bhraonain des Bergers du Forez 2U

Open klasse
Jerel from Dara’s Home U
Jaloupe des Bergers Aventureux 3U
Isabeau June Bergers des Bouleaux 4U
Ingalls des Feux de l’Ange U
Jiroux des Bergers Aventureux 2U
Inez Poussiere de Lune 1U CAC

Showkalender 2016
Datum

Plaats

Keurmeester

03-09-2016

Rotterdam

Dhr. P.K. Andersen (Noorwegen)

04-09-2016

Rotterdam

Mw. P. Runderkamp

24-09-2016

Maastricht

Mw. N. Timmerman 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

Mw. G.M.L. de Wit - Bazelmans

06-11-2016

Bleiswijk

Mw. M. Vermeire (België)

09-12-2016

Holland Cup Amsterdam

Dhr. J. de Gids

11-12-2016

Winner Amsterdam

Mw. J. Alberts

18-12-2016

Kerstshow Cuijk

Mw. E. Bakker
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Bach Bloesem Remedies voor mens en dier
Met dank aan: Ina Busscher (Bach Flower Remedy
Practitioner voor mens en dier), meer informatie op:
Bachvoormensendier.jouwweb.nl
Wie was dr. Bach?
Dr. Edward Bach was een Engelse arts, homeopaat. Hij
leefde van 1886 tot 1936. Zijn filosofie was gebaseerd
op eenvoud. Hoewel hij een
goed lopende praktijk in Londen had, koos hij op een gegeven moment voor een andere
richting. Hij vond het steeds
moeilijker om geconfronteerd
te worden met de beperkingen van de orthodoxe geneeskunde, de gerichtheid op het
genezen van symptomen. Hij
keek meer naar achterliggende oorzaken, wilde de
mens zelf behandelen. Hij was altijd zeer geïnteresseerd in de mens en zijn achtergrond. Hij geloofde, dat
de levenshouding en denkwijze van mensen steeds
een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van een
ziekte. Hij realiseerde zich op een gegeven moment,
dat er bepaalde type mensen waren en ieder van hen
op een bepaalde manier op ziekte zou reageren. Ziekte, constateerde hij, verandert de gemoedstoestand
van mensen, stemmingen en emoties veranderen. Dit
geldt trouwens voor mens en dier.
Dr.Bach verliet zijn praktijk en ging op zoek naar een
eenvoudige, pure behandelmethode, gebaseerd op
planten. Door zijn grote sensitiviteit vond hij steeds
meer planten, waarvan de energie overeenkwam met
de positieve energie, die elk mens in zich heeft. Hij ontwikkelde een complete behandelingsmethode met in
totaal 38 bloesemremedies. De energie van de bloesems ( in totaal 37 bereid uit planten en één bereid uit
een natuurlijke bron met genezende eigenschappen),
komen overeen met de verschillende karakteristieken
en gemoedstoestanden van mens en dier.
De bloesems hebben geen invloed op de ziekte zelf,
maar beïnvloeden de emoties die uit balans zijn t.g.v.
die ziekte. Negatieve emoties, nare ervaringen in het
heden of uit het verleden worden verwerkt, in balans
gebracht. De bloesems ondersteunen dit proces. De
remedies kunnen altijd gecombineerd worden met
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andere behandelingen, al dan niet medisch. Ze zijn veilig, werken niet verslavend en kennen geen bijwerkingen. Je kunt starten en stoppen met de remedies wanneer je wilt. De remedies zijn nooit bedoeld als vervanging van een medische behandeling.
Wat doen ze precies?
De remedies worden afgestemd op de emoties van de
betreffende mens of het dier. Iedereen reageert verschillend op een ziekteproces, een nare gebeurtenis of
een heftige schrik. Dus mensen of dieren met eenzelfde ziekte, of in eenzelfde nare situatie, kunnen andere
remedies nodig hebben, afhankelijk van hun karakter
en gemoedsstemming. De remedies worden gekozen
aan de hand van datgene wat je ziet aan emoties. Ze
pellen als het ware de laagjes emoties af, waardoor de
dieper liggende emoties vrijkomen, duidelijk worden.
Vervolgens kies je de remedies die daar dan bij horen.
De emoties worden zo op een milde manier gevoeld,
ervaren en weer losgelaten. Wanneer de reacties toch
te heftig zijn, is even stoppen met het innemen van de
remedies aan te raden, om daarna de inname weer op
te bouwen.

De remedies zetten een negatieve levensinstelling om
in een positieve. Oude blokkades worden opgeheven,
waardoor er weer energie vrijkomt om zelf genezende
kwaliteiten te gebruiken. Dr. Bach was ervan overtuigd, dat ieder mens die kwaliteiten in zich heeft.
De remedies voegen niets toe en halen niets uit mens
of dier dat er niet in zit. Niet alleen negatieve gemoedsinstellingen ten gevolge van ziektes zijn met remedies te behandelen. Ook bijvoorbeeld in moeilijke
tijden, bij over bezorgdheid, acute paniek, of specifieke
angsten kunnen mens en dier baat hebben bij de remedies. Zij herstellen het evenwicht, voordat lichamelijke klachten zich kunnen ontwikkelen.
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Is er sprake van een placebo – effect?
De effectiviteit van de remedies zijn proefondervindelijk bij baby’s en dieren bewezen. Zij kunnen verbaal
niet met ons communiceren, waardoor we als consulent afhankelijk zijn van observaties. Dr. Bach heeft
vanaf het begin alles opgeschreven: de problemen
waar mensen mee kwamen, zijn keuze van remedies,
waarom en het resultaat daarvan. Hierdoor is er een
schat aan verhalen over de positieve werking van de
remedies vastgelegd.
Hoe maak je een keuze uit de 38 remedies en hoe
gebruik je ze? Dr. Bach heeft de 38 remedies in
7 groepen verdeeld.
Ook al is deze indeling
in een heel andere tijd
gemaakt, de menselijke gevoelens zijn niet
veranderd, de oorzaken wel. Hij heeft de
emoties van de betreffende 7 groepen uitgebreid beschreven, de negatieve situaties die hierbij horen en de
te bereiken positieve uitwerkingen na inname. Als consulent ga je altijd uit van het hier en nu. Je kijkt welke
emoties in het heden zichtbaar, aanwezig zijn, welke
stemming er overheerst en welk karakter iemand
heeft. Na de inname van de remedies, die in eerste
instantie zijn gekozen, kijk je welke emoties er vervolgens naar boven komen en aan de hand daarvan, bepaal je welke volgende remedies nodig zijn. Per keer
kunnen er 5 à 6 remedies in een gebruikersflesje gedaan worden. Een gebruikersflesje bevat water (liefst
bronwater), met daarin 2 druppels van elk van de gekozen remedies. Gemiddeld gebruik je 4x 4 druppels
per dag uit dit flesje, het is voor ongeveer 3 weken en
moet donker bewaard worden. Het meest makkelijke
is om de remedies op het eten, of in een vloeistof te
doen.
Naast de specifiek samengestelde remedies kun je ook
kiezen voor de Rescue Remedie. Dit is een reeds samengestelde remedie, die je kunt gebruiken in acute
situaties. Hiervan gebruik je dan 4 druppels per keer,
puur of in wat water. Je kunt deze Rescue Remedie zo
vaak als je wilt innemen. De Rescue Remedie is ook in
een spray- en crème vorm, voor bijvoorbeeld huidproblemen, verkrijgbaar.
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Hoe lang neem je de remedies in?
De lengte van de inname van de gekozen remedies is
per persoon, of dier verschillend. Het hangt af van verschillende factoren: hoelang is het probleem aanwezig,
is het een diepliggend probleem of niet, heeft het te
maken met het karakter, of is het een tijdelijk probleem? Het is tevens heel verschillend hoelang het
duurt voordat er veranderingen te bemerken zijn. Dat
kan van enkele uren tot enkele weken duren, uiteraard
weer afhankelijk van het te behandelen probleem. Bij
acute problemen zie je snel resultaat, bij dieper liggende problemen zijn vaak de eerste aanwijzingen van
verbetering, dat heftigheid of frequentie van aanwezige negatieve emoties in positieve zin veranderen.
Wanneer die niet te zien zijn, is een volgend consult
belangrijk om de problematiek nog eens door te nemen. Niet iedereen is in staat de eigen problemen, of
die van een dier, meteen helder te verwoorden.
Eventuele fysieke reacties zijn niet het gevolg van het
gebruik van de remedies. Aanwezige problemen worden echter zichtbaar, komen aan de oppervlakte,
waardoor de bijbehorende fysieke uitingen vaak
duidelijk worden.

De Bach Bloesem Remedies kunnen door hun eenvoud
goed als zelfhulp ingezet worden. Een Bach consulent
kan helpen bij het duidelijk krijgen van de problematiek en bij de mogelijke keuzes van remedies. De mensen kunnen daardoor inzicht krijgen in de werking van
de remedies en zodoende deze als ondersteuning in
het levensproces van zowel zichzelf als hun dieren
inzetten.

Heeft u een ervaring of een vraag mail het ons. Wilt u
een behandeladvies, neemt u dan contact op met Ina
www.everyoneweb.com/therapeut
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Bijzondere Algemene Leden Vergadering
Zevenhuizen, 10 juni
Tijdens de Algemene Ledenvergadering in maart van
dit jaar gaf de ad interim voorzitter aan te stoppen.
Een paar kandidaat leden meldde zich in de weken
daarna. De eerste taak waarmee het “kandidaat” bestuur zich mee bezig hield zijn de statuten van onze
vereniging door voortschrijdende nieuwe inzichten.
Het wijzigen van statuten brengt ook met zich mee dat
een Bijzondere Algemene Leden Vergadering bijeen
geroepen moet worden omdat er over wijzigingen
door de leden gestemd moet worden. Een van de eerste vereisten daarbij is een aanwezigheid van 2/3 van
onze leden. De tweede vereiste is dat iedere wijziging
kan worden aangenomen mits er een meerderheid van
2/3 der stemmen behaald wordt. In onze huidige statuten staat tevens vermeld dat indien 2/3 der leden
niet aanwezig is, een tweede vergadering gepland
wordt. Kortom voor beide vergaderingen is de datum
10 juni geprikt. Als centraal punt is gekozen voor
Zevenhuizen alwaar we bij Dinette Bos te gast zijn.

na enige discussie en toelichting, met minimaal 2/3
van de stemmen aangenomen. Door deze aanname
gaan we de Raad va Beheer informeren en contact leggen met een notaris teneinde de statuten definitief te
wijzigen en te deponeren.
Het volgende punt van deze vergadering is stemmen
over de benoeming van twee nieuwe bestuursleden
t.w. Rob Hullekes en Annemieke Stoke. De aanwezige
leden hebben beide personen vervolgens benoemd.
Rob Hullekes is daarna door het bestuur benoemd in
de functie van voorzitter.

Bij de rondvraag werd gevraagd hoe de aanwezige leden denken over nieuwe vergadermogelijkheden zoals
bijvoorbeeld Skype etc. De meningen waren wisselend,
daar waar de een graag de mensen in de ogen kijkt,
kijkt een ander naar de, soms verre, reisafstand van de
leden. Moeten we de “digitaal vergaderaars” wel of
niet stemrecht geven, hoe borgen we dat het de juiste
persoon is en natuurlijk nog veel meer vragen, dit nog
buiten de vereiste middelen om dit te organiseren en
laat staan hoe we bijv. 50 skypers zichtbaar moeten
maken op een beeldscherm. Enfin, besloten is om alle
leden een kleine enquête te zenden. Verderop in dit
verenigingsblad vindt U de resultaten daarvan.
Stipt 8 uur opent Rob Hullekes, kandidaat voorzitter,
de eerste vergadering en stelt vast dat het vereiste
aantal leden niet is gehaald. Onder melding van de
aanvangstijd voor de tweede vergadering, wordt deze
gesloten. Tijd voor koffie of thee met overheerlijke
koek of cake die Petra Melsen vandaag voor ons
maakte en meebracht.

Om half tien wordt deze Bijzondere Algemene Leden
Vergadering gesloten en praten we, onder het genot
van een hapje en drankje met elkaar na. Nadat alles is
opgeruimd en keert de rust in Zevenhuizen terug. Dank
je wel Dinette voor de gastvrije ontvangst en belangeloos ter beschikking stellen van de locatie.

Om half negen opent Rob de tweede vergadering in
aanwezigheid van 14 andere leden. Alle voorgestelde
11 wijzigingen passeerden de revue en werden, soms

De notulen van de vergadering is door ons secretariaat
inmiddels aan iedereen gemaild. Mocht u dat gemist
hebben dan kunt u deze via onze website downloaden.
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Enquete ALV en gebruik van Skype
Naar aanleiding van de vraag of een ALV beter bezocht zou worden als we Skype als communicatie inzetten leidde begin juni tot een enquete. Alle BVNleden en BVN-gezinsleden hebben deze enquete per
mail toegezonden gekregen. We stelden 3 vragen en
lieten een open vak voor suggesties, opmerkingen en
wat u dan ook maar aan het bestuur kwijt wilde. Wij
vroegen u de antwoorden voor 20 juli aan ons te verzenden, dat deden 30 van u. De volgende antwoorden
werden ontvangen.
1.
13x
16x
2.
11x

Heeft u in voorgaande jaren al eens een ALV
een ALV bezocht?
Ja
Nee

7x

Wanneer bent u bereid de ALV te bezoeken?
1x per jaar heb ik geen moeite met reizen om
een ALV te bezoeken
1x per jaar heb ik geen moeite met reizen om
een ALV te bezoeken mits minder dan 75 kilometer (of 1 uur reistijd) van mijn thuis
Ik bezoek nooit een ALV en zal dat ook niet
gaan doen
Geen idee / Weet niet

3.
5x
14x
10x

Zou u een ALV met bijv. Skype bijwonen?
Ja
Nee
Misschien

7x

4x

wandeling, lezing, workshop of seminar over bijvoorbeeld gezondheid en/of voeding etc. Een voorwaarde
voor dergelijke bijeenkomsten is dat dit centraal in
Nederland gehouden moet worden. De leden die juist
in de “uithoeken” wonen stellen voor om Nederland
op te delen en telkens een activiteit in een regio te
houden waarbij dan de locatie wisselt.
Een ander adviespunt is de agenda uitgebreider op te
zetten zodat vooraf een soort toelichting ontstaat.
Hierdoor kunnen we sneller tot besluiten komen en
daardoor meer tijd aan de onderlinge sociale aspecten
samen met onze honden besteden.

Een persoon gaf aan, onder excuses, geen antwoorden
te geven op de enquete. Door anderen werd niet gereageerd tot nu toe. Toch is hun mening nog steeds belangrijk voor ons. Stuurt u aub de enquete alsnog in.

In het vak met tips bereikte ons meermaals dat het op
prijs gesteld wordt als de ALV met een activiteit wordt
gecombineerd bijvoorbeeld de clubmatch, familiedag,
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Wat overal doorklinkt is dat “het elkaar in de ogen
kijken” gecombineerd met “een hapje en een drankje”
in combinatie met een activiteit ergens centraal in Nederland, de randvoorwaarde is voor een grotere opkomst bij een ALV. Het bestuur zal daar bij de komende ALV, die volgens de statuten binnen zes maanden
na afloop van het verenigingsjaar gehouden moet worden, rekening mee te houden. Voor de KCM 2017 en
de Familiedag 2017 is dit wellicht te vroeg, een lezing,
workshop, seminar of wandeling met bijvoorbeeld een
puzzeltocht zou natuurlijk wel tot de mogelijkheden
behoren.
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Hondenshows, door de ogen van een particulier
Op zaterdag 10 augustus 2013 hebben wij onze eerste
beauceron reu genaamd Morse l’Ami de la Campagne
ofwel Monty opgehaald bij kennel l’Ami de la Campagne van Johan Anno en Magali Debouver in België. Zij
vroegen ons bij de koop of wij eventueel geïnteresseerd zouden zijn om eens een show met Monty te
lopen. Enigszins gereserveerd gaf ik aan dat wij wel
een keer een show willen lopen, maar dat ze er niet
raar van op moeten kijken als het daarbij zou blijven.
Nou dat hebben zij, maar ook wij geweten.
Hoe begon het?
Het heeft even geduurd voordat wij ook daadwekelijk
naar een show gingen. Monty zijn eerste show was de
Nationale D’Elevage in Noeux-Les-Mines in Frankrijk
die op 3 en 4 mei 2014 plaats vond. Ons kereltje was
toen 11 maanden oud en werd voor het eerst gekeurd
door de Franse keurmeester Guy Armatol met als overall conclusie Très Prometteur (Veel belovend). Vol trots
stapten wij gezamenlijk van het veld af. Daarna volgde
nog de clubmatch van de Belgische-, de Nederlandseen de Luxemburgse Beauceronclub. Ook de Beauceron
Vereniging Nederland evenals de regionale in
Gravelines in Frankrijk deden wij aan. Allemaal met
prima resultaten en in mijn ogen was er genoeg geoefend. Kortom het werd tijd om een gooi te doen naar
het Nederlands Kampioenschap en CAC punten te gaan
verzamelen in Nederland.
Onze eerste binnenshow was de Dogshow Bleiswijk in
de broodfabriek op 2 november 2014. Monty was ingeschreven in de jeugdklasse reuen en met zijn 17 maanden werd hij hier voor het eerst BOB (Best Of Breed)
en was het eerste CAC punt gehaald. Een maand later
namen wij deel aan de Holland Cup Amsterdam.
Monty stond voor het eerst ingeschreven in de categorie tussenklasse reuen en wederom, werd ons kereltje
BOB en punt twee was binnen. Het mooiste commentaar dat de Deense keurmeester Thomas Rohlin ons
kon geven was ‘excellent temperament’. Glimmend
van trots gingen Carin, Louise, Monty en ik naar huis.
Twee dagen later keerden wij terug naar Amsterdam
om deel te nemen aan de Winner. Tijdens de eerste
ronde in de categorie tussenklasse reuen liep ik met
Monty met een 1U (1e plaats uitmuntend) de ring uit.
Toch ging het lopen tijdens die sessie niet helemaal
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naar wens en dat lag meer aan mij dan aan Monty.
Ook Nicole Cremers was dit opgevallen en zij riep dan
ook naar mij: “Het is dat je zo’n goede hond hebt, want
het lopen was slecht”. Waarop ik haar gevraagd heb
wat ik beter kan doen. Haar adviezen neem ik tot de
dag van vandaag nog ter harte. De lange lijn die ik had,
heb ik ingeruild voor een korte showlijn, zodat er niet
een lang stuk lijn tussen je benen of de poten van de
hond bengelt. Daarnaast loop ik de hond voor de show
altijd in door ergens op een afgelegen stuk of in een
lege ring een ronde of tien te lopen. Op die manier
weet de hond gelijk wat er van hem die dag wordt verwacht en kom jij beter in je ritme. Ook probeer ik zoveel mogelijk de ruimte van de ring te gebruiken door
de hoeken uit te lopen, zodat de passen mooi lang
worden.

Fabrice met Monty als winnaar tijdens de
Holland Cup in 2014. Foto: Kynoweb

Terug naar Amsterdam, nadat ik van Nicole haar lijn
mocht lenen (bedankt Nicole, ook voor de tips) ging de
show verder en werd Monty later die dag beste reu en
daarmee WINNER. Met drie binnenshows hadden wij
de benodigde 4 CAC punten gehaald, maar met 18
maanden was hij nog te jong. Pas na 27 maanden of
ouder kan je hond Nederlands Kampioen worden.
Kortom, nog 9 maanden wachten voordat het zover
was.
Op naar België
In de tussentijd gingen wij ons met Monty richten op
zijn geboorteland België en vond de eerste Belgische
binnenshow plaats in Genk, de Grote Prijs van Limburg
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op 10 januari 2015. Er was alleen wel iets wezenlijks
veranderd, want naast Monty was voor het eerst
N’Lewis l’Ami de la Campagne aanwezig ofwel Midas.
Midas is een halbroer van Monty en met hem zijn wij
wel gelijk als pup shows gaan lopen. Monty behaalde
een 2e plaats uitmuntend en Midas een 1e plaats veelbelovend. Geen slechte start voor een eerste keer. Later die maand volgde Moeskroen met een 1e plaats
Excellent voor Monty en een tweede plaats Très Prometteur voor Midas. Met de Brabo show in Antwerpen
op 19 april 2015 en de Schaal der Kempen in Turnhout
werden Belgisch CAC punt 2 en 3 door Monty binnengehaald, maar de mooiste was toch wel het laatste
benodigde CAC punt dat werd gehaald in Moeskroen
op 31 januari 2016. Hier is Monty niet alleen BOB en
Belgisch Kampioen geworden door de Belgische keurmeester Dirk Spruyt, maar werd hij door de Belgische
groepskeurmeester Sepp Vanhoenacker ook nog eens

De formele stand foto met Monty, Fabrice en
keurmeester Sepp Vanhoenacker. Foto: Karl Donvil

bekroond met de eerste plaats in groep 1 van herdershonden in de erering. Deze dag was onvergetelijk!
Magali, onze fokker (of zoals de Belgen zeggen kweker)
stond met tranen langs de kant, Johan gloeide van
trots zoals een gloeilamp kan gloeien en Carin stond te
springen als een klein kind. En Monty, ach die was gewoon Monty... waar maken jullie je druk om.
Midasje
Onze kleine begon ook steeds beter te lopen en groeide fraai uit. In de resultaten zagen wij dit ook terug.
Zijn eerste twee Nederlandse CAC punten kreeg hij bij
de Amsterdam WINNER 2015, waar hij Jeugdwinner
was geworden. Zijn eerste BOB en derde CAC punt ontving Midas bij de 2015 Kerstshow te Katwijk/Cuijk.
Thuis was inmiddels zijn Nederlands Jeugdkampioenschapsdiploma op de mat gevallen. Zijn vierde CAC
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Fabrice en Carin met Midas als Jeugdwinner in Amsterdam.
Foto: Kynoweb/Ernst von Schevenen

punt haalde Midas op 6 maart 2016 in Groningen bij
de Internationale Martini Dogshow. Op dat moment
was hij 18 maanden oud. Zo’n zelfde beeld voltrok zich
gelijktijdig in België met als resultaat dat hij op 6 mei
2016 zijn Belgisch Jeugdkampioenschapsdiploma
ontving. Inmiddels is Midasje geen Midasje meer maar
een echte grote kerel die op 13 september 2016 twee
jaar wordt.
Nach die Heimat
In de loop van de voorgaande tijd, waarin wij met het
behalen van de CAC punten in Nederland en België
voor Monty min of meer klaar waren, besloten wij ook
richting Duitsland af te reizen. De eerste show die wij
aandeden was de Bundessieger-Ausstellung in Dortmund, waar Monty was ingeschreven in de openklasse
reuen. Met een 1e plaats Vorzüglich haalde hij die dag
zijn eerste Duitse CAC punt, twee VDH punten en detitel BUNDESSIEGER binnen. De start was Hervorragend.
Overigens hadden wij die dag zelf de grootste concurrent in huis, namelijk Midas die tegen Monty moest
lopen. Zijn derde VDH punt behaalde Monty op de
Beauceron Spezialszuchtschau in Gelsenkirchen. Hier
werd hij BOS (Best Of Sexe). Midas haalde op deze
show zijn eerste Duitse CAC en VDH punt. Monty zijn
vierde VDH punt werd toegekend door Duitse keurmeester Dr. Wilfried Peper tijdens de VDH-Internationale-Ausstellung in Dortmund op 7 mei 2016. Maar
die dag werd Midas BOB en haalde zijn tweede CAC
punt en vierde VDH punt binnen, want de dag ervoor
had hij bij de Nederlandse keurmeester Erica Bakker-
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Van de Woestijne op VDH-Europasieger-Ausstellung in
Dortmund een eerste plaats Vorzüglich gehaald en
daarmee VDH punt twee en drie.
Vive la France
Met Monty en Midas (M&M) zijn wij tot dusverre alleen maar naar de Nationale en enkele regionale Franse shows geweest. Zo heeft Monty op zijn tweede Nationale d’ Elevage in Saint Pierre de Boeuf van 24 mei
2015 zijn RECOMMANDÉ COTATION 4 gehaald.
Met Midas zitten wij nog in dit traject en verwachten
wij dit volgend jaar te behalen. Of wij echter daarna
ook nog Franse shows gaan lopen om daar CAC punten
te halen... daar moeten wij nog even goed over nadenken, want het ligt niet altijd direct om de hoek. Maar
wie weet.
Internationaal Kampioen
Nadat de 9 maanden voorbij waren werd Monty Nederlands Kampioen op 27 september 2015 in Maastricht. Zijn Belgisch Kampioenschap viel 5 maanden
nadat hij dit behaald had in Moeskroen op de deurmat. Beide Kampioenschappen, maar vooral de verschillende behaalde CACIB punten (CACIB in Amsterdam 12/12/2014, Amsterdam 14/12/2014, DortmundBundessieger 18/10/2015 en Hoogstraten 09/01/2016)
waren voldoende om zijn Internationale Kampioenstitel aan te vragen bij de Federation Cynologique Internationale (FCI). Van de FCI hebben wij de Internationale Kampioenstitel ontvangen op 20 mei 2016.
Mis
Nu dacht ik met M&M min of meer klaar te zijn, maar
dat had ik goed mis. Eerder dit jaar heeft Monty voor
het eerst een dekking uitgevoerd met de Duitse teef
Dorcas de l’ami des chevaux van Jutta MiddendorfGräfe. Ook voor Dorcas was dit de eerste keer. Het
resultaat was een nest met een prachtige gender balance, vier reuen en vier teven. Na goed overleg en
nadenken hebben wij reutje bruin ook wel bekend als
Grizzly in huisgenomen. Grizzly de l’ami des chevaux is
de spitting image van zijn vader, maar dat zeg je als
eigenaar natuurlijk al gauw als je een pup van jouw
hond aanhoudt. Op 16 juli jongstleden heeft Grizzly
zijn eerste show in Mondorf-Les-Bains in Luxemburg
gelopen in de babyklasse reuen met als resultaat 1e
plaats Très Prometteur. Op zijn keurrapport werd bij
gedrag ook nog de opmerking ‘freundlich’ gemaakt.
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Kortom de appel valt niet ver van de boom. Dat kan
natuurlijk ook niet anders als je in de Betuwe opgroeit.
Terugblik
Vanaf 4 mei 2014 tot nu (26 maanden) hebben wij zo’n
28 shows gelopen, wat neerkomt op ongeveer een
show per maand. In het hiervoor beschreven staan
natuurlijk de hoogtepunten die wij de afgelopen tijd
mochten meemaken en natuurlijk zijn er ook shows die
minder zijn gegaan. Bijvoorbeeld omdat je zelf slecht
loopt, jouw hond niet het type is waarop de keurmeester valt of omdat er politiek in het spel is. Allemaal aspecten die je in elke jury sport kunt tegen komen.
Maar ik zeg altijd maar... als je hond voldoet aan de
rassenstandaard en past binnen dat kader, dan komt
het vanzelf allemaal goed... en de honden, die geven
helemaal niets om de shows. Het leukste moment voor
M&M en Grizzly is als wij thuiskomen en ze weer mogen sjouwen door de uiterwaarden langs de Waal.
Dankwoord
Dit artikel belicht een deel van de laatste 26 maanden
die wij hebben afgelegd in de wereld van de hondenshows. Wij willen iedereen bedanken die wij de laatste jaren in deze ‘wereld’ hebben mogen leren kennen.
Het gaat namelijk niet alleen maar om de shows en het
halen van punten, maar het gaat vooral ook om het
opdoen van nieuwe vriendschappen, waarin ervaringen tips en trucs worden uitgewisseld bij een gezellig
samenzijn met voldoende eten en drinken. In het bijzonder bedanken wij natuurlijk... ach iedereen ;-)
Met vriendelijke groet, mede namens Carin van Dellen,
Fabrice Ottburg
Meer informatie over Monty, Midas en Grizzly? Zie hun
Facebook pagina: Beaucerons Morse&N’Lewis l’Ami de la
Campagne&Grizzly de l’ami des chevaux

V.l.n.r. Monty (drie jaar), Midas (bijna twee) en
Grizzly (20 weken). Foto: Fabrice Ottburg
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EEN DWAAS KAN MEER VRAGEN
In ieder clubblad laten we een ander lid aan het
woord. Dit keer hebben we Ellis Willemse gevraagd om
haar wel en wee met ons allemaal te delen. We mochten van haar het volgende ontvangen.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
Beroep
Beaucerons
Kennel

4. Mag/Kan je partner met de Beauceron wandelen?
Marco, mijn dochter en mijn jongste zoon laten Jeano
ook uit. Menno en ik lopen het meest met hem. De
“volg”-oefening gaat gelukkig steeds beter.

: Ellis Willemse
: 52 jaar
: Hilversum
: Eigen financieel bedrijf
: Jeano
: la Duchesse de la Fosse

1. Waarom kozen jullie voor een Beauceron?
Wij hebben gekozen voor een Beauceron omdat het
een actieve en mooie hond is en een vriendin al jaren
heel blij is met haar Beauceron. Gelukkig zijn ze nog
niet zo bekend in Nederland dus niet doorgefokt.
Jeano is mede gekomen omdat mijn oudste zoon een
moeilijke periode had. Hij heeft veel getraind met
Jeano en loopt iedere dag met hem.

5. Hebben jullie naast je Beauceron nog een ander
hond of huisdier?
Wij hebben geen andere huisdieren. We denken
erover om een kat te nemen.
6. Waarom heb je voor deze Beauceron gekozen?
Wij hebben op de website van de Beauceron gekeken
en kwamen zo uit bij Wim en Gonda.
7. Hoelang hoop je dat deze Beauceron mag blijven?
Ik hoop nog heel lang te mogen genieten van Jeano.
Hij hoort bij onze familie, en gelukkig blijven er nog
steeds leermomentjes.

2. Wat doen jullie met je Beauceron?
Wij fietsen met Jeano, lopen veel en zwemmen. Als het
lukt gaat Jeano ook mee naar de hei samen met mijn
paard Inga. Ze vinden elkaar nog niet zo leuk maar dat
heeft tijd nodig. Momenteel volgen wij een speurcursus met hem en 17 juli natuurlijk de workshop
Waterwerk.
3. Wat vindt je partner van de Beauceron?
Soms is Marco niet zo blij vooral als de bel gaat en
Jeano denkt ons allemaal te moeten beschermen. We
zijn nu aan het trainen dat hij dat niet meer doet. Ook
vindt hij dat we hem teveel verwennen maar ach….
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8. Wat wordt de volgende hond of huisdier te zijner
tijd?
Misschien een kat.
9. Ben je tevreden met de Beauceron fokker?
Wij zijn heel blij met de fokker. Wij waren blij verrast
wat onze pup allemaal al had gedaan voordat hij bij
ons kwam. Hij is nergens bang voor en wil alles mee
maken.
10. Waarom ben je lid van de Beauceronvereniging?
Mede door Wim en Gonda maar ook vanwege de leuke
activiteiten die er georganiseerd worden.
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11. Wat vindt de buurt van je Beauceron?
Gelukkig hebben wij veel honden in de buurt. Ik merk
wel dat mensen als ze hem voor het eerst zien toch
voorzichtig zijn. Waarschijnlijk omdat hij groot en
zwart is.
12. Ben je extra verzekert naast je WA-verzekering?
Nee
13. Was je je Beauceron wel eens en waarom?
Ik heb Jeano nog nooit gewassen. We borstelen hem
wel om de dag.

14. Heb je nog andere lidmaatschappen?
Paard en ruiter.

CONTROLE VAN ONZE GEGEVENS
Steeds opnieuw blijkt dat onze ledenadministratie niet
van iedereen de juiste gegevens heeft. Helaas krijgen
we een aantal verenigingsbladen terug en/of een mailbericht komt niet aan en ook hebben we niet altijd de
beschikking over een telefoonnummer om snel de juiste gegevens te achterhalen. Daarnaast blijkt dat we
niet altijd de volledige namen en/of het NHSB nummer
van de hond(en) genoteerd hebben en staan we soms
dus voor verassingen. Dit willen we graag verbeteren
en hebben jullie hulp daarbij heel hard nodig.

Wat wij vragen kost slechts drie minuten van uw tijd!
Stuurt u ons een e-mail op het adres:
ledenadministratie@beauceronverenging.nl
en vermeldt daarin of dit nieuwste verenigingsblad
correct aankwam (natuurlijk mag U ook best vertellen
wat U van dit blad vind ) m.a.w. was de adressering en
geadresseerde correct? Een 06-nummer waarop u te
bereiken bent en, misschien wel het belangrijkste
de naam/namen inclusief kennelnaam en de alias(sen)
van uw hond(en)? Graag zouden we daarbij ook de
NHSB nummer(s) noteren in onze administratie.

15. Heb je nog iets leuks of aparts meegemaakt met je
Beauceron?
Ik vond de workshop schapendrijven met Jeano echt
fantastisch zo gaaf om te zien dat ze instinctief weten
wat ze moeten doen.
16. Heb je nog iets toe te voegen?
Ik ben heel blij dat wij voor een Beauceron hebben
gekozen. Iedere wandeling is genieten.
Ikea Poussiere de Lune oftewel Sjeng van Elly Thijssen
met dank aan Sylvia Latten Hondenfotograaf
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Sport en Warmte
Met dank aan Rosline Verkleij van RunDog.nl

(geen ijskoud!!!) water. Zoek eerst een koel en rustigplekje op. Spons je hond af of zet hem in het water en
maak hem nat. Blijf zelf kalm en rustig! Dat is beter
voor je hond. Laat je hond niet gaan liggen op de
grond, maar ga met hem heen en weer wandelen, afgewisseld met verder koelen. Laat hem onderbroken
kleine beetjes drinken.

Sporten met je hond tijdens hoge temperaturen kan
gevaarlijk zijn. Door inspanning verbruikt de hond
energie en daardoor stijgt zijn lichaamstemperatuur
tot wel 40 graden of iets daarboven (normaal 38 – 39
graden). Honden raken hun warmte vooral kwijt via
hijgen. Ze kunnen niet zweten over hun hele lichaam
zoals de mens. Met warmer weer heeft de hond daardoor meer moeite met koelen. Ook de luchtvochtigheid speelt een rol. Hoe hoger de luchtvochtigheid,
des te slechter gaat het koelen.

Als je hond zwalkt dan kan hij op dat moment zijn afvalstoffen niet kwijt. Door de hoge lichaamstemperatuur wordt het bloed dikker waardoor het rondpompen minder goed gaat. Door te wandelen blijft het
bloed beter circuleren.

Algemene richtlijn: Niet meer intensief sporten boven
de 15 graden. Er zijn genoeg honden die zich prima
kunnen inspannen met een buitentemperatuur van 18
graden, maar er zijn er ook veel die het boven de 10
graden al moeilijker hebben. Ken je hond en weet of je
hond gevoelig is voor oververhitting. Met regelmatig
trainen en goed opletten zal je daar achter komen.
Maar zoek niet bewust de grens op! De symptomen
van oververhitting zijn soms moeilijk of laat zichtbaar
en kunnen plotseling grote problemen ontstaan.
Wat als het fout gaat?
Blijf kalm als je ziet aankomen dat het fout gaat. Let op
de volgende symptomen van oververhitting die zich
vaak uiten aan het eind van een training of als je over
de finishlijn komt:
- hijgen met wijd open bek
- diepe ademteugen of 'snurkend'
ademen
- desoriëntatie: zwalkend lopen
- kwijlen en braken
- diarree (soms met bloed)
- verkleuren van slijmvliezen
- collaps / instorten van de hond
Wat moet je doen?
Zie je voornoemde symptomen bij je hond? Dan is het
belangrijk dat je je hond gaat koelen. Dat kan met koel
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Neem als het even kan zijn temperatuur op. Koel verder door tot een temperatuur van 39 graden. Daarna
stop je met koelen om onderkoeling te voorkomen.
Laat hem nog steeds niet op een koude ondergrond
(bijvoorbeeld een cooling mat) liggen.
Laat je hond nakijken door een dierenarts. Het kan zijn
dat hij nog een behandeling nodig heeft. Het duurt een
paar dagen voor een hond om te herstellen van een
lichte oververhitting. Is het erger en heeft de hond een
langere oververhitting gehad (shock, hersenoedeem)
dan kan het maanden duren voor hij er weer bovenop
is. Een uitgebreide behandeling is dan vaak nodig. In
het ergste geval kan je hond blijvende schade oplopen
aan nieren en hersenen of zelfs overlijden.
Wees altijd alert op de signalen van oververhitting en
probeer deze te voorkomen!
Wat moet je weten?
Bepaalde rassen kunnen minder goed tegen warmte,
zoals poolhonden en andere rassen
met een dikke vacht. Wees voorzichtig met honden met een korte snuit
(buldog, boxers etc.) en zwaarlijvige
honden. Ook zijn er kortharige hon
den die het snel warm hebben. Ook
speelt mentaliteit mee. Erg fanatike, drukke of stressgevoelige honden
zullen inwendig meer warmte opbouwen. Zij kunnen ook met lagere buitentemperaturen oververhit raken. Sommige honden zijn zo fanatiek dat ze niet stoppen als ze het te warm krijgen. Die
lopen door totdat ze omvallen. Bij deze honden moet
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Je zelf een duidelijke grens hebben en bepalen wanneer het voor de hond genoeg is. Daarnaast speelt
conditie, voeding, gewenning en leeftijd een grote rol.
Een gewone huishond verliest per dag ongeveer 1,5
liter water door hijgen, uitwerpselen en urine. Bij een
sporthond is dat, om zijn lichaamstemperatuur te reguleren en zijn afvalstoffen kwijt te kunnen, ongeveer
2 tot 3 liter en bij een lange afstand sledehond zelfs tot
5 liter! Voldoende water geven is daarom erg belangrijk! Daarmee kun je uitdroging en oververhitting
voorkomen!
Over het algemeen weten honden goed hoeveel water ze nodig hebben. Zorg ervoor dat ze
altijd schoon drinkwater
tot hun beschikking hebben. Neem altijd vol– doende
water mee naar een training of wedstrijd en zorg bij
warmer weer voor voldoende drinkmomenten tijdens
de inspanning. Is je hond een grote drinker tijdens of
na het sporten? Laat hem dan kleine beetjes drinken
met wat tijd ertussen, tot hij verzadigd is. Sommige
sporthonden moeten echt leren om voldoende te drinken. Daarvoor kun je een klein beetje vlees, zalmolie of
zoiets door het water mengen om het lekker te maken
(Engelse term: ‘baited water’).
Voorkom oververhitting
Bereid je goed voor op een training of wedstrijd. Wees
er zeker van dat je hond fit en gezond is. Voer je hond
niet voor een training of wedstrijd. Je hond rent, zoals

uit onderzoek is gebleken, het beste op een lege maag.
Als je 12 uur of nog iets langer voor de inspanning zijn
laatste maaltijd geeft dan zit je over het algemeen zit
je goed. Veel mushers (cross-country deelnemers) ge-
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ven hun honden VOOR iedere training of wedstrijd
‘soep’ meestal een uur tot een half uur voor de inspanning gegeven in hoeveelheden van 100 – 400 ml. Soep
is lauwwarm water met wat vlees zodat de honden het
ook echt drinken (het eerder genoemde ‘baited water’). Hierdoor weten ze zeker dat de honden inwendig
genoeg water hebben. Het voordeel hiervan is dat de
lichaamstemperatuur van de honden voor de inspanning nog normaal is. Een verhit lichaam kan moeilijker
water opnemen, de kans is groter dat het wordt uitgebraakt als het alleen tijdens of na de inspanning gegeven wordt. Het voorkomt ook dat de honden tijdens de
inspanning met wat warmer weer in iedere plas willen
‘duiken’. Let op: je hond moet je hieraan wennen.
Bouw het rustig op!

Bij warmer weer kun je je hond vlak van tevoren nat
maken om te voorkomen dat hij het te warm krijgt onderweg. Neem daarvoor een jerrycan water, een emmer en een spons mee. Kortharige honden kunnen
helemaal natgemaakt worden. Bij honden met een
dikke vacht is het goed om de voor- en onderkant van
je hond nat te maken. Dus de kop, hals, borst, buik,
liezen en poten. Tijdens het rennen zal de hond via de
lucht en de verdamping van water gekoeld worden.
Veel honden zijn ontzettend enthousiast als ze doorhebben dat ze weer mogen gaan. Maar met dit enthousiasme kan je hond veel energie verbruiken en kan
zijn temperatuur voor de inspanning al flink oplopen.
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Blijf kalm en creëer rust voor je hond. Ga niet te vroeg
bij de start staan en zoek rustige plekjes op. Een warming up is erg belangrijk, je kunt er blessures mee
voorkomen. Dat geldt voor jezelf en je hond. Een hond
heeft niet zo’n lange warming up nodig, zo’n 5 à 10
minuten is genoeg. Even uitlaten en rustig draven is
een goede manier.
Tijdens en na de inspanning
Let goed op je hond! Altijd! Tijdens een wedstrijd of
training ben je gauw afgeleid door andere deelnemers,
de route die je in de gaten moet houden of je eigen
prestatie. Het is van belang om toch goed op je hond
te blijven letten. Kleine signalen geven je veel informatie. Is zijn gang regelmatig? Hoe staan zijn oren? Lijkt
hij afwezig of is hij super gefocust? Luistert hij direct
naar commando’s? Hijgt hij veel? Ademt hij met veel
geluid? Stop desnoods even, bij voorkeur bij wat water, om je hond goed te observeren.

Verzorg na binnenkomst eerst je hond. Laat hem wat
drinken en wandel met hem als cooling down (5 à 10
minuten). Bij warmer weer kun je hem afsponzen of op
een andere manier helemaal natmaken. Kijk uit met te
koud water, dan koelt je hond te snel af. Geef hem wat
lekkers als beloning na een kwartier tot een half uurtje,
dan is hij weer op een normale temperatuur. Ongeveer
een uur na de inspanning kun je hem zijn maaltijd geven.
Om een goed beeld te krijgen van de warmte in zijn
lichaam, kun je hem zijn temperatuur opnemen in verschillende situaties. Zijn normale lichaamstemperatuur
is 38 - 39 graden. Direct na de inspanning mag dat eigenlijk niet hoger zijn dan 40,5 graden (per hond kan
de grens iets verschillen). Een half uur na de inspan-

20

ning moet zijn temperatuur en hartslag weer normaal
Een langere periode met een lichaamstemperatuur
boven de 40,5 - 41 graden kan ernstige lichamelijke
schade veroorzaken.
Maak bewuste keuzes
De duur van het sporten is met warmte erg belangrijk.
Bij een hogere buitentemperatuur moet de inspanning
niet te lang zijn. Een heel kort rondje sprinten gaat
makkelijker dan een langere periode in een iets rustiger tempo.
Is het aan de warme kant? Maak dan een goede afweging of je meedoet aan een wedstrijd. Kijk niet teveel
naar wat anderen doen. Er zijn, vooral in het buitenland, volop wedstrijden in de zomer. Sommige honden
kunnen hier goed tegen, maar dat wil niet zeggen dat
jouw hond hier ook zonder problemen aan mee kan
doen. Je kunt een wedstrijd met warmer weer ook als

training zien en rustig aan doen. Maar voor enthousiaste honden is het vaak lastig om rustig aan te doen.
Bij een langzamer tempo zullen zij juist harder werken
om toch sneller te kunnen. Start dan liever helemaal
niet.
Denk eraan: het welzijn van je hond is het allerbelangrijkste!
Het is goed om enthousiaste honden te leren om korte
rustpauzes te nemen tijdens het trainen. Dit kan helpen als je tijdens een wedstrijd merkt dat het toch vrij
warm is. Train naar de zomer toe ’s morgens vroeg of
’s avonds laat. Doe rustiger aan en maak kortere rondjes met genoeg drinkpauzes. Ga op warme zomerdagen niet trainen. Je kunt je hond ’s zomers ook goed in
conditie houden door te gaan zwemmen. Dat is ook
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erg goed voor de spieropbouw. Ze worden er beresterk van.
Geef geen sportdrink of energybars die bedoeld zijn
voor mensen aan je hond. Wij zweten veel bij inspanning en moeten daarom onze zouten aanvullen. Ook
halen wij onze energie vooral uit koolhydraten. Dat zijn
2 belangrijke ingrediënten van een sportdrank of energybar voor mensen. Een hond zweet niet (of nauwelijks) en haalt zijn energie bij sport vooral uit vet en
heeft dus geen koolhydraten en electrolyten nodig tijdens of na de inspanning. Je hond heeft meer aan een
goede uitgebalanceerde voeding gericht op de mate
van training met daarbij altijd vers drinkwater.

Andere bronnen en een link
Op www.mushingholland.nl kun je erg interessante
artikelen lezen
Boek over de sport: 'Dog Driver' van Miki & Julie Collins
Boek over voeding voor sporthonden: 'Performance
Dog Nutrition' van Dr. Jocelynn Jacobs

OPROEP VAN DE REDACTIE
Het is natuurlijk het mooist als een redactie heel veel
artikelen “op de plank” heeft liggen waaruit gekozen
kan worden. Zoveel dat er moeilijke keuzes gemaakt
moeten worden. Helaas is dat, ook bij onze vereniging,
niet zo. We zijn dan ook
naarstig op zoek naar jullie
verhalen over jullie honden.
Over de vakantie met je
hond, een gevolgde workshop, de zwangerschap van
jullie teef, de weerbarstigheid van jullie dekreu of hoe
het afscheid was van de puppen en wat er allemaal geregeld moet worden of … kunt
U het niet goed schrijven,
bel met Annemieke op
06-52516870 en vertel het verhaal, zij probeert daar
iets van te maken en mailt het eerst ter goedkeuring
natuurlijk toe.
Naast jullie verhalen zoeken we leuke, mooie en actieve foto’s, uiteraard zijn we ook op zoek naar jullie
mooiste showfoto’s. Er
zijn wel een paar eisen
aan de foto’s. Voor opname in het proces van
ons verenigingsblad
hebben we een minimale afmeting nodig
van 2.000 pixels breed.
Voor plaatsing op voor–
zijde hebben we minimaal een “staande”
foto op A4 formaat nodig (ca 22x30xm bij 300
dpi). Meestal is zo’n
foto 8 Mb of meer.
Stuurt u foto’s naar ons
toe, wij zullen altijd proberen of we de juiste kwaliteit kunnen behalen.
Helpt u ons aan artikelen en/of foto’s?
Voor 1 A4 (twee kolommen) hebben we circa
500 woorden en 3 leuke, grappige en/of mooie foto’s .
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Workshop Waterwerk 17 juli WWG Colonia bij de
Brielse Maas door Marjolein Rietkerken
Joepie…..de wekker gaat! Het is eindelijk zondag en ik
heb er zin in! Gisteravond had ik alle benodigde spullen al in de auto gezet, dus ik hoefde alleen mijzelf en
de honden nog in te laden. De workshop wordt op
slechts een halfuurtje rijden vanaf mijn huis gegeven,
dus als Iggy het leuk zou vinden, dan zou het heel goed
haalbaar zijn om dit vaker te doen.

waren, lagen rustig (of iets minder rustig) bij hun eigen
tentje te wachten tot hun baas hen zou komen halen.
Ik mocht mee in de boot om de dummy vanaf het water aan te geven. De reu zwom met krachtige slagen
naar mij toe, pakte zonder twijfel de dummy van mij

In het ochtendzonnetje en met de auto radio aan probeerde ik mij een voorstelling van de dag te maken, ik
was benieuwd wie er zouden zijn, en hoe de honden
het zouden vinden.

Op de parkeerplaats werd ik vrolijk begroet door
Mieke “Goedemorgen Marjolein, kijk eens, hier heb je
je wetsuit, wie zien je zo!” Mieke traint met haar honden bij het waterwerk en ik ken haar nog van de hondenschool. Het is dan ook super fijn dat ik van haar een
wetsuit kon lenen, want al die hondennagels die onder
water tegen je aankomen zijn geen pretje! Toen ik mij
in het wetsuit had gehesen, was het tijd voor koffie,
thee en lekkere verse cake, iedereen kreeg een goodiebag en daarna werd, door Ben Goudriaan, e.e.a. verteld over waterwerk en hoe de dag zou gaan verlopen.
Alle honden begonnen met het ophalen van een dummy uit het water, voor sommige honden was dit al best
een beetje spannend, al die stenen op de bodem en
onbekende mensen in het water en dan nog die boot
die in het water lag te brommen. Je kon niet alleen
genieten van je eigen hond, je mocht ook helpen bij
het werken met andermans hond en het werk vanuit
het water bekijken en van dichtbij zien hoe de hond
aan het werk is. De honden die niet aan de beurt

22

aan en zwom terug naar zijn baasje die hem trots vanaf de kant stond te roepen. Het is geweldig om vanaf
de boot mee te kunnenwerken; je ziet de geconcentreerde blik in de ogen die glinsteren van geluk en de
spierspanning om de mond terwijl de dummy zacht,
maar stevig wordt vastgepakt. Na een aantal rondes
was Iggy aan de beurt, hij moest even wennen aan al
die mensen die in het water stonden, maar na een minuut of twee zette hij zijn knopje vanzelf om en zwom
als een tierelier naar de dummy toe. In mijn enthousiasme maakte ik een sprongetje in het water en gleed
van een losliggend steentje af en ging kopje onder.
Iggy wist waar zijn prioriteiten lagen en kwam rap te-

rug gezwommen om mij kusjes te komen geven. Toen
hij zag dat ‘t oke was en ik hem zei dat hij de dummy
mocht gaan halen, zwom hij met snelle slagen weer
terug naar de boot. Wat kan ik genieten van mijn mannetje die daar zo geconcentreerd aan het werk is, genietend van het water, van de aandacht en van alle
complimentjes die hij kreeg. Je zag hem bij elke
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dummy groeien in zelfvertrouwen. De volgende ronde
mochten de honden een pop ophalen uit het water en
de honden die eraan toe waren mochten zelfs een écht
mens op een bodyboard naar de kant trekken.
Iggy nam zijn taak erg serieus, toen de waterwerkmeneer even stond te kletsen en de pop uit zijn handen het water op dreef sprong Iggy het water in en
trok de pop terug de kant op.

In de pauze was het tijd voor een demonstratie van
échte reddingshonden. Ik mocht drenkeling spelen en
50 meter met de boot wegvaren en daar uit de boot
springen waarna deze weg zou varen. Met een gebluft
zelfvertrouwen sprong ik uit de boot. Of eigenlijk zou
je het niet eens een sprong kunnen noemen. In mijn
hoofd plande ik dat ik mijzelf elegant uit de boot zou
laten glijden en luid en duidelijk om hulp zou roepen
en met ritmische bewegingen mijn armen in de lucht
zou zwaaien om de aandacht van de hond te trekken.
Helaas ging dit niet helemaal volgens plan. Als eens

verlamde zeeleeuw liet ik me uit de boot glijden, de
plons was groter dan je zou verwachten en de druppels water schoten tot diep in mijn neus. Ik begon te
proesten en probeerde zo goed en zo kwaad als dat
kon om hulp te roepen. De golf van de wegvarende
boot sloeg in mijn mond en na nog meer geproest en
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gegorgel vond ik mijn stem terug en hervatte de oefening. Dapper kwam de reddingshond op mij afgezwommen, ik wist dat ik moest wachten tot hij om mij
heen was gezwommen om hem dan aan de reddingsboei vast te grijpen. De hond zwom voor mij langs en
in een verwoede poging probeerde ik om de hond achter na te zwemmen. Na 4 slagen wist ik dat dat niet
zo’n realistisch plan was en de mensen in de reddingsboot iets verderop begonnen met mij mee te lachen.
Dat gehinnik kwamen mijn hulpkreten niet ten goede,
maar gelukkig kon ik ook flink spartelen. De hond
kwam opnieuw naar mij toe gezwommen en ik kon
hem bij zijn boei pakken. Hij trok mij terug naar de reddingsboot en de hond werd aan zijn tuig de boot in
gehesen. Ik hield mij vast aan de rand van de boot en
bedacht dat ik in tegenstelling tot de hond geen handvat op mijn rug had zitten, ik moest het dus hebben
van mijn eigen spierkracht… (eh…juist!). Ik probeerde
zoveel mogelijk kracht te creëren, maar omdat mijn

voeten zich nergens tegen af konden zetten klapte ik
met mijn buik tegen de boot aan en zakte terug in het
water. Wederom resulteerde dit in een enorm lachsalvo en dat maakte het klimmen niet makkelijker. Gelukkig zijn deze mensen óók geoefend in het “hijsen van
drenkelingen” en werd ik bij kop en kont de boot in
getrokken. Met een rood hoofd van Inspanning trok ik
mijn wetsuit aan de onderkant open en liet de 2 liter
water die in het gedeelte bij mijn onderbeen vast had
gezeten eruit stromen, dat scheelt toch weer een paar
kilo!
Het was tijd om onze eigen toppers weer aan het werk
te zetten; een spectaculaire oefening waarbij de hond
uit de boot springt en terug zwemt naar zijn baasje die
op de kant staat te wachten. Om de honden te laten
wennen aan de boot, mochten ze eerst mét baasje aan
boord komen. Iggy vond het reuze gezellig en hield
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de anderen honden vorderden, en hoeveel tijd er werd
besteed aan het rustig uitvoeren van de oefening, ik
was heel blij dat honden niet uit de boot geduwd werden. Wanneer honden niet durfden te springen werd
de afstand tot de kant verkleint en kreeg de hond een
vrije keus; je mág springen, je hoeft niet!

tegen de boot sloegen, het draaien aan het roer en de
boei waar we voorbij voeren. Daarna werd ik bij de
kant afgezet, ik vertelde Iggy dat hij in de boot moest
blijven en dat ik hem straks weer zou zien. Iggy vond
het helemaal niet zo leuk zo zonder mij “hellup…
mam….. ik wordt ontvoerd!!” riep hij vanaf de boot.
Toen hij gekalmeerd was, kreeg ik een signaal dat ik
Iggy mocht roepen, Iggy sprong al even elegant als dat
ik had gedaan van de boot af. Hij zwom in 1 streep
naar mij terug en was heeeel erg blij dat hij mij weer

zag. Ook de mevrouw met de camera en de andere
mensen aan de kant kregen een knuffel van hem. Daar
kwam de meneer met de boot weer aan, Iggy mocht
nog eens in de boot stappen, “alé-hoop” zei ik tegen
Iggy en klopte met mijn hand op de boot. Iggy weet
dat dit betekend dat hij ergens op moet springen en er
niet vanaf mag tot hij een nieuw commando kreeg.
Soepeltjes sprong hij in de boot en opnieuw voer de
boot weg. Dit keer was Iggy rustiger en toen de boot
stil lag op een flinke afstand mocht ik hem weer roepen. Hij sprong al met meer zelfvertrouwen van de
boot en na een aantal keer oefenen kon ik zien dat hij
zelfs afzette en niet zich niet meer alleen maar liet glijden. Wat was ik trots, wat had mijn hondje een hoop
geleerd vandaag! Het was prachtig om te zien hoe ook
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De dag was bijna voorbij en iedereen mocht nog 1 oefening doen, de een wilde lekker met wat dummy’s in
het water spelen, de ander wilde nog eens oefenen
met het springen vanaf de boot en ik wilde met Iggy
iets uit het water trekken. Hij kreeg een surfplank met
een échte drenkeling voorgeschoteld. “ga de surfplank
halen Iggy” en hoppa…daar ging hij! De waterwerk
meneer stak zijn duimen op, gaf mij een high-five en
vroeg met een stralend gezicht of Iggy ook eens mocht
proberen de zwaardere en grotere boot te trekken.
De boot werd aan geslingerd en voer van de kant af en
toen….brbrt plof … de motor van de boot viel uit! Nu
móest Iggy de boot wel trekken, anders moest de meneer vast op het water blijven wonen. “Iggy, haal de
boot!” Iggy zwom vol zelfvertrouwen naar de boot toe,
pakte het touw vast wat de boot-meneer hem aangaf,
draaide zich om en zwom met flinke slagen naar de
kant. Ik wist niet of mijn glimlach of mijn ogen groter
waren…. mijn hondje trok een boot!
Natuurlijk ben je op je eigen hond altijd een beetje extra trots, maar er was nog 1 reu die de boot mocht
trekken en óók daarvan was ik onder de indruk. Wat
hebben de honden veel geleerd op 1 dag en wat was
het een fijne groep mensen! Iedereen was de gehele
dag zo positief bezig, iedereen was oprecht trots. óók
op andermans hond en we hebben zo met elkaar gelachen en mooie momenten kunnen delen. Ik kijk terug
op een fantastische dag en Iggy heeft een nieuwe
hobby gevonden
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Vraag het Beau: Jagen en Najagen
Decennia geleden hadden de mensen een hond om
mee te werken. Jarenlang is er geselecteerd op kwaliteiten in een hond die nuttig waren voor de mens. Nog
steeds zijn deze werkeigenschappen terug te vinden in
de hond, zo ook in onze Beauceron.
Iedere hond heeft een aantal basisgedragingen. Eén
daarvan is voedsel verwerven omdat anders het eind
van de hond snel in zicht zou zijn. Bij dit voedsel verwerven hoort een ander gedrag. Zo moet de hond voor
hij voedsel heeft, zijn prooi: volgen, besluipen, (na)
jagen, vangen, bijten doden en opeten. Door bij honden op de eerste drie eigenschappen te selecteren is
de herdershond ontstaan. Hij volgt, besluipt en jaagt
op de schapen met het doel ze bij elkaar te houden.
Gelukkig is in de meeste gevallen het deel waar bij vangen, bijten, doden en opeten komt kijken, uit de hond
weg gefokt. In de meeste gevallen, want helaas is juist
in de herdershondengroep dit ook vaak een probleem.
Er zijn genoeg probleem situaties te bedenken. De
baas die met zijn hond in een bos loopt, voor hij het in
de gaten heeft, gaat zijn hond er als een haas vandoor,
op jacht naar een fazant of een konijn. Het kan uren
duren voor hij weer terug is. Of te denken aan de wandeling op het platte land? De gemoedelijk pratende
eigenaren hebben onder het lopen niet in de gaten dat
hun jonge beauceron ineens is verdwenen, tot ze de
grote paniek in de schapen op het weiland naar het
landweggetje bemerken. Zo kan ook een strandwandeling uitdraaien op een minder leuke situatie als je hond
kilometers lang achter een paard aan rent, terwijl iedereen de indruk kreeg dat op het strand het juist lekker uitrazen is voor je hond. En dan niet te vergeten de
talloze herdershonden die fietsers en joggers najagen.
Het probleem is alleen maar groter als de hond buiten
om jagen, ook het gedeelte vangen en bijten toepast.
De hond die de meeste indruk heeft gemaakt op mij, is
de jonge Duitse herder die de grootste noodzaak zag in
het najagen van auto’s op de A4, bij Nieuw Vennep.
Ook de Beauceron laat zich goed kennen waar het jagen en najagen betreft. En logisch, ze zijn immers over
het algemeen ook heel goed in het bijeenhouden van
een kudde schapen. Wat kun je er aan doen als baas
zijnde? Een groot deel van het probleem heeft met de
erfelijke aanleg te maken, maar het appél op de hond,
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of te wel, of de hond luistert of niet, heeft wel veel
invloed. Om te beginnen is het trainen van je hond
een must. Leren luisteren onder alle omstandigheden.
Los naast de baas blijven ook al is er allerlei activiteit
om je heen en vooral hier komen, bij de baas komen
wanneer de baas roept en dus altijd meteen. We hebben het hier niet over een 10 weken durende puppycursus, maar over hoog niveau. Verder is de ervaring
en het leren door ervaring heel erg van invloed in dit
geval. Op het moment dat je hond begint met jagen en
najagen ervaart hij dat het een prettig gevoel geeft, hij
wil het graag nogmaals doen en daarna nog eens. Alleen dan komt de baas om de hoek kijken. Dit moet op
dat moment streng zijn en zeggen: aanlijnen. Als je
hond niet los kan lopen en zich kan gedragen, dan lijn
ik hem aan. Zo voorkom je dat het gedrag zich verder
ontwikkeld. Ondertussen kun je niet stil blijven zitten
als baas. Want simpel weg aanlijnen alleen is niet de
oplossing. Trainen met je hond en vooral op de aandacht voor de baas. Een lange lijn, 5 of 8 meter, om
toch nog wat bewegingsvrijheid te hebben is een goed
hulpmiddel. Heel veel het hier komen oefenen. Geef je
hond wat lekkers als hij bij je komt, maak steeds de
situatie waarin het commando hier gegeven wordt
moeilijker. Met steeds meer afleiding om je heen.
Daarnaast is het een goed hulpmiddel om iets extra
lekkers te geven in moeilijke situaties, iets lekkers wat
je hond anders nooit krijgt en waar hij wel een
“moord” voor zou doen. Dit bewaar je voor deze speciale gelegenheid. Dit geldt ook voor een speciaal speeltje. Speel met je hond op het moment dat de fietser of
het paard er aan komt en de hond de neiging heeft te
gaan jagen. Vooral als er een speeltje wordt gebruikt,
wat extra leuk is en speciaal voor deze situatie is, blijft
de aandacht op de baas gericht.
Als je hond het najagen al tot een topsport heeft verheven dan, ligt er een lange weg van consequente aanpak en intensieve training voor baas en hond, voor de
boeg. Aanlijnen en van het begin af aan opnieuw aanleren en trainen zoals hierboven is omschreven. Niet te
snel je laten verleiding om je hond toch weer lekker los
te laten lopen, want als hij tijdens je trainingstraject
weer de gelegenheid krijgt om zijn oude streken uit te
halen, is je training voor een deel voor niets geweest.
Jagen en najagen zorgt in veel gevallen voor onveilige
situaties voor mensen en dieren, daarom blijft de gulden regel: Voorkomen is beter dan genezen.
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Fjällräven Classic
met Saga Living next Door en Ibolya Moor
Op woensdag 22 juni 2016 stappen we s ‘morgens
vroeg in de auto om in Denemarken de Fjällräven
Classic te gaan lopen. De weersvooruitzichten zijn helaas niet al te best, maar we hopen er het beste van.
Het is namelijk een wandeltocht van drie dagen van 25
km per dag en als je dat in de regen moet doen is dat
toch minder leuk. De reis ernaartoe gaat voorspoedig
en ook Saga heeft er vrede mee. Ze slaapt namelijk de

hele reis als een zonnetje. Als we aankomen bij de
boot om naar het schiereiland Fünnen te reizen is ze
gelijk klaarwakker. Het is heerlijk weer en Saga vindt
varen helemaal te gek. Lekker kijken naar de golven en
de meeuwen, neus in de vaarwind. Wanneer we in
Faldsled arriveren ( 10 min rijden vanaf de boot) mag
zij eerst heerlijk een duik nemen in de zee. En ook dat
is goed aan haar besteed. Ze springt als een dolle in de
zee en jaagt op het drijvende zeewier. Daarna is het
tijd om de tent op te zetten en onze hiking passen op
te gaan halen. Saga slaapt voor het eerst in deze tent.
Voor deze trip hebben we een iets grotere tent bij ons,
zodat ze lekker languit in het voorportaal kan snurken.

Dan breekt de dag van de waarheid aan. We gaan beginnen aan de eerste 25 km en we beseffen:” dit is
waar we voor getraind hebben”. De tent wordt afgebroken en de rugzakken weer ingepakt. Ja ook die van
Saga. Zij heeft haar eigen rugzak met voer en water.
Ook zij heeft een gedegen training gehad voor haar rug
en uithoudingsvermogen. Ze had overigens geen enkele moeite met de rugzak. Al vanaf het eerste moment
kon ik hem gewoon omdoen. De lieverd was namelijk
al gewend aan een canicross-tuigje en voor haar was
dit dus doodnormaal. Echter met haar breedte inschatting is het niet helemaal goed gekomen. Ze bonkt

overal tegenaan als wij haar niet begeleiden, maar
aangezien we dat wel deden leverde dat geen enkel
probleem op.
Om 9 uur gaan we van start. Via Strupgaard komen we
na 27,5 km wandelen aan in Holsterhuus. Het was een
warme dag, maar de onweersbui was zo lief om te
wachten met losbarsten totdat we onze gevriesdroogde maaltijd net bereid hadden. Vroeg tentje in. Saga
slaapt als een roos, dwars door het onweer heen.
Tuut tuut tuut 6.30 uur de wekker gaat…jaja jaja het is
vakantie, al vind ik dit persoonlijk geen vakantie opsta-
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tijd. ( huh is dat een woord?). Het is prachtig weer als
we onze hoofdjes buiten de tent steken. Dus lekker
ontbijten, droog inpakken en weer op weg. Onderweg
is het een grote speeltuin voor Saga, want het parcours
ligt bezaaid met plassen (waar Saga heerlijk in springt),
we passeren een meer en lopen langs de kust (lekker
zwemmen). Dan verlaten we de kust om het moeras-

landschap binnen te treden. Door de vele regen is dit
een hele uitdaging voor ons. De bodemgesteldheid is
pure modder soms enkeldiep. Feest dus voor Saga. Ze
stampt heerlijk door de modder, vindt haar weg moeiteloos, daar waar wij moeite hebben om overeind te
blijven (zeker als ze zo hard gaat trekken moet Wouter
haar even overnemen) en nog lijkt het op modderskieën (nieuwe tak van sport uitgevonden). Het lijkt
wel een modderrace, we hadden allemaal dikke pret.
Dan komen we aan in Egebjerg waar we onze tent

te gaan losbarsten. Gelukkig zijn de weergoden met
ons en ook vandaag houden we het droog. Om half vijf
‘s middags, 28 km verder, komen we onder luid applaus aan op Valdemars Slot. Daar staan grote tipi’s en
een BBQ klaar voor onze hongerige magen. Gauw onze
tent toch maar eerst opzetten, want het dreigt nog
steeds. Daarna is het feest! Saga ligt uitgebreid in de
grote tipi te wachten op onze ( en medelopers hun)
leftovers. ( ze had al gegeten, maar ze had een niet te
stillen honger). Binnen in de tipi zitten we heerlijk onze magen te vullen en te genieten van de mooie tocht
die we gedaan hebben, als het onweer nu toch echt
losbarst. Dan krijgt de slaap echt de overhand en kunnen we niet meer. Moe maar uiterst gelukkig kruipen
we onze tent in. De volgende dag reizen we met de
bus terug naar Faldsled, waar we nog twee nachtjes
blijven om de omgeving te verkennen daar. Daarna
was het weer tijd om huiswaarts te keren. Hier, in Almere City, hebben we de tijd om echt uit te rusten en
na te genieten van een fantastische reis. Een reis die ik
samen met mijn lieve maatjes Wouter Sap en Saga heb
mogen maken. We kunnen niet wachten om aan de
Fjällräven Classic in Zweden mee te gaan doen, maar
dat moet nog even op zich laten wachten.

weer opzetten en heerlijk kunnen eten en uitrusten.
( ja een dergelijk wandeltochtje duurt toch gauw 7-8
uur). Ook hier was de onweersbui zo geduldig om te
wachten met op ons neer te storten totdat we al heerlijk in ons tentje kropen. Deze bui begeleidde ons ook
weer de hele nacht door.
Yep dag drie. Zelfde ritueel en het is gelukkig weer
droog. Maar deze dag dreigt de onweersbui al eerder
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ZooEasy
Een aantal van onze leden maakt gebruikt van
ZooEasy, maar wat is dat nu eigenlijk?

ZooEasy is een softwareprogramma die het bijhouden
van alle gegevens van dieren vergemakkelijkt en is in
meerdere talen, waaronder Nederlands, beschikbaar.
De helpdesk is gevestigd in Nederlands en spreekt
Nederlands. Het programma is niet alleen voor
hondenrassen maar voor alle diersoorten geschikt.
Ook als vogelaar of konijnenfokker kun je er mee aan
de gang.

Gezondheid van onze dieren, zeker nu er steeds meer
aandacht is voor fairfok, is tegenwoordig steeds belangrijker. In deze software nemen zij de uitslagen van
testen, zoals onderzoeken naar heupdysplasie, elleboogdysplasie, oogafwijkingen en doofheid, en andere
informatie van de dierenartsbezoeken online in het
medisch archief op en maken ze eigen aantekeningen
over hun dier(en). Bijna alle informatie kunnen ze in
het programma invullen. Ook kunnen ze hun eigen
categorieën aanmaken. Zo krijgen ze een beter inzicht

De verantwoorde fokker wil een goed overzicht van
zijn/haar dieren hebben. Zij vullen alles in wat ze weten over hun dier(en), zoals het identificatienummer
(NHSB), de vader, moeder en geboortedatum. En alles
wat ze verder weten en/of hebben aan foto’s etc.
Natuurlijk willen zij de mooiste, beste, liefste én gein het ras en doen ze onderzoek naar ziektebeelden
en/of andere informatie. Ze kijken bijvoorbeeld welke
dieren verantwoordelijk zijn voor een bepaalde afwijkingen en berekenen vooraf de inteeltpercentages.
Naast deze informatie over de dieren, kan iedereen
ook extra gegevens invullen bijvoorbeeld de prestaties
bij shows en wedstrijden. Of een mooie foto van je
prijswinnaar en het keurmeesterrapport toevoegen als
bijlage.

zondste dieren aan elkaar te koppelen. Zij selecteren
twee dieren en het programma berekent voor hun
vooraf het inteeltpercentage van de nakomelingen. Of
ze maken een verwantschapsmatrix, zodat in één overzichtelijke tabel de verwantschap percentages tussen
meerdere dieren staat. Hoe meer generaties dieren ze
invullen, hoe betrouwbaarder deze berekeningen zijn.
De cijfers zijn een handig hulpmiddel om de eigen
keuzes te maken. De berekeningen zijn aangeleverd
door Wageningen Universiteit & Research Center en
maakt gebruik van de Wright’s berekeningsmethodiek.

28

Onze leden die zich met de fokkerij bezig houden leveren hun gegevens aan bij de beheerder van het verenigingsabonnement Bea Roijen.
Een hot-topic tegenwoordig is het beveiligen van de
gegevens. De centrale database van de online versie is
beschermd tegen ongewenste toegang. De informatie
van de gebruiker wordt niet gedeeld en iedere 24 uur
wordt een back-up van alle bestanden gemaakt.
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Met de Poot van Dokus
Onlangs kocht het vrouwtje een accessoire voor bij de
GoPro-camera. Een ding wat zij iedere keer weer gebruikt om mij te filmen bij alle activiteiten totdat ik er
een extra vergrote bult op mijn kop van krijg. Nu is het
een harnas dat ze mij om kan doen en is het de bedoeling dat ik mijn poot neem om voor leuke filmpjes te
zorgen als ik lekker speel op het Erkemederstrand met
mijn vrienden of tijdens de speurlessen en -trainingen.
Ook moet ik eraan geloven tijdens het Schapendrijven
op 3 april. Ja hoor mij lijkt dat ook wel wat. Eerst alle
ooitjes de stuipen in de krullen jagen en dat ook nog
eens filmen. Ze worden echte Aalterwood sterren. Ik
weet zeker dat een van mijn collega’s de pen, potlood
of penseel in de poot heeft genomen en daar allang
over geschreven heeft in het vorige nummer want het
was een geweldig leuke dag. Ik vermaakte me zelfs zo
kostelijk dat ik de camera uit kon zetten. Hahaha, het
vrouwtje geen film en ik genoot des temeer.

hoezo drijven. O ja, ze bedoelen opjagen en bij elkaar
houden. Nou dat is niet helemaal aan mij besteed.

Wat ik wel altijd heel leuk vind is spelen en zwemmen
en rennen en zwemmen en spelen … ik kan er eigenlijk
niet mee stoppen. Dit keer was mijn broer de pineut.
Samen dolden we wat af. Hoezo netjes blijven liggen?
Die tijd hebben we wel gehad hoor. Sinds de familiedag kunnen wij het perfect met elkaar vinden. Laat de
andere broertjes en zusjes maar. Wij weten wat we
aan elkaar hebben en kunnen op elkaar bouwen in ons
poezenkwaad. We gingen lekker samen aan de wandel
en renden keihard op onze vrouwtjes terug. Wat
schrokken ze daar van. Wij lachten ons allebei een
kriek en krul in de steert. Wij hadden lol voor 10.
Jammer dat mijn vriendje straks eerder weg gaat want
ik zou graag met hem verder rennen en spelen en
helemaal niet drijven. Ik zie ook nergens water dus

speelkrat. Dan mag ik er wel mee rondlopen, op kauwen, op liggen en in het zwembad laten vallen. Met
deze gele piepers mag ik niets. O ja piepers, van de
week liet vrouwtje ze nog aanbranden, wat een lucht
zeg. Ik wilde niets liever dan mijn elegante benen weer
gebruiken en het op een lopen zetten. Wat een lucht.
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Thuis hebben we inmiddels vier kleine gele bolletjes
ronddollen. Vrouwtje roept steeds dat ik zachtjes en
voorzichtig moet doen met de kuikentjes. Voor mij zijn
het gewoon piepbeestjes en die heb ik ook in mijn

De laatste tijd heeft mijn vrouwtje veel minder tijd
voor mij en wilde plannen namelijk het schrijven en
plannen van een motorrit van ongeveer 200 kilometer
voor Beauceron in Nood in 2017. Ze vergeet helemaal
met mij te trainen voor mijn VZH alsof ik alles al kan en
dat is, omdat ik alweer aan het puberen ben, echt niet
zo! Ik laat me zelfs opjagen en bijten door een chi-wawa. Je weet wel, zo’n klein opgefokt kef ding. Het is
maar goed dat ik niet terugbijt, ik zou ‘m zo door midden happen. De eigenaren zouden het niet eens snappen en mij
beschuldigen van vals gedrag.
Laat maar, ik loop er wel met een
grote boog wel omheen en houd
de eer aan “de heer van stand uit
Nunspeet”. Op naar de training,
die ik dan wel zelf doe, en nieuwe
avonturen voor het volgende verenigingsblad.
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Coupe de Beauté
Stand 2016
Coupe de Beauté wordt door de Beauceron Vereniging Nederland jaarlijks uitgereikt. Hiervoor worden
alle behaalde resultaten op de Nederlandse shows/
wedstrijden in punten gewaardeerd en opgeteld.
Over 2014 ging de Coupe naar Celeste Alita Admirable Chien en over 2015 ging de Coupe naar Norage
L’Ami de la Campagne.
De stand op dit moment voor 2016:
1. Cora Alita Admirable Chien (25 punten)
2. Olina L'Etoile de la Nuit (21 punten)
3. Hirgon Yvain de la Bonhardiesse (20 punten)

Ledenadministratie
ledenadministratie@beauceronvereniging.nl
Nieuwe Leden
Mevr. I. Moor uit Almere; Fam. Van Geldrop uit
Landgraaf; Mevrouw E. Schout uit Zwolle;
A.J. Fleming uit De Lutte; Marjolein Rietkerken uit
Spijkenisse en Monique de Roder (gezinslid)

Coupe de Travaille
Stand 2016
Coupe de Travaille wordt door de Beauceron Vereniging Nederland jaarlijks uitgereikt aan de handler en
hond die de meeste erkende Nederlandse examens
heeft afgelegd. Hiervoor dient een kopie werkboekje
en diploma naar media@beauceronvereniging.nl en/
of naar secretariaat @beauceronvereniging.nl gezonder te worden. Over 2014 werd de Coupe uitgereikt
aan Adventure Troy de la Pointe du Meingat en over
2015 aan Enya Brhaonain des Bergers du Forez. Voor
2016 wordt op dit moment de lijst aangevoerd door:
Frodo Fonda la Duchesse de la Fosse (2 diploma’s)

Puppen geboren op 15 juli 2016
fokkerijcommissie@gmail.com en ook
commissiefwg@beauceronvereniging.nl
Moeder: Gracia Callandra Living next Door

Opgezegd
I. Coene-Stevens; J. Wildeman en W. van Krimpen
Geroyeerd
R. Collys; H. Deckers; A. Goelema; P.M. Krusius;
H.J.C. van den Oord; D. Persoone; J. Reijm;
P. Terlouw; J. Wagemans; L. Willems;
C. van Hooijdonk en Fam. Louwerse

Ikea Poussiere de Lune oftewel Sjeng van Elly Thijssen
met dank aan Sylvia Latten Hondenfotograaf
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Vader: Frodo Fonda la Duchesse de la Fosse

Geboren op 15 juli 2016, 2 reuen, 3 teven
Fokker: A.M. Bos-Schrijver
Kennel: Living next Door
e-mail: a.m.bos.schrijver@gmail.com
website: www.livingnextdoor.com
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Activiteit op 27 augustus: Strandwandeling
activiteiten@beauceronvereniging.nl
Dit jaar verzamelen we om 10.15 uur op de parkeerplaats bij strandtent Parnassia in Bloemendaal en
gaan daar het hondenstrand (tot aan IJmuiderslag)
op zodat iedereen lekker kan uitwaaien en onze honden ook heerlijk ravotten in en aan het water.
Uitnodigingen zijn reeds per mail verzonden en gepubliceerd op website en facebook. Komt allen!!!!

Activiteit op 20 november: Fokkersoverleg
commissiefwg@beauceronvereniging.nl
Dit jaar gaan we naar Esther Boumans in Oploo
waar we te gast zijn. Nadere info volgt zo snel mogelijk via de commissie FGW

Activiteit op 11 september: Familidag
secretariaat@beauceronvereniging.nl
Na het succes van vorig jaar is besloten dit jaar de
familiedag weer te Nunspeet te organiseren. Dit jaar
een doedag waarbij de honden en handlers aan een
workshop kunnen deelnemen. Wij vonden Ans
Schellekens bereid de keuringen te verrichten.
Inmiddels zijn de uitnodigingen per mail verzonden
en is de website en facebook pagina updated.

Activiteit op 22 oktober: Speuren
activiteiten@beauceronvereniging.nl
Het afgelopen jaar een groot succes en snel volgeboekt. Dit jaar organiseren we deze workshop opnieuw en rekenen natuurlijk op een grote opkomst.
Verdere informatie volgt zo spoedig mogelijk.
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Activiteit op 3 december: Wandeling met BBQ
activiteiten@beauceronvereniging.nl
We vertrekken voor de “winter”-wandeling naar het
zuiden van het land, de locatie houden we nog even
als een verrassing, die we daarna zullen afsluiten
met een overheerlijke barbecue. We zullen natuurlijk In het vierde kwartaal de uitnodigingen verzenden per mail en publiceren op website en facebook.
Hebben wij de beschikking over uw mailadres?
Stuurt u ons, voor alle zekerheid, een mailbericht,
dan kunnen wij u straks hierover berichten.
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Jett Rebel la Duchesse de la Fosse (Dokus), najaar 2015
Foto: Pauline Helders
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