


Borduval des Onze Hermines 



 

Als u lid wordt van onze vereniging ontvangt u ons kleurrijke welkomstblad.  

Daarnaast wordt er 4 keer per jaar in de maanden maart, juni, september en december een verenigingsblad 

uitgegeven, met informa�e over het ras,  ar�kelen over bijv gezondheid of gedrag en leuke verslagen van 

ac�viteiten met foto’s in kleur. 

Hee! u iets leuks gedaan of beleefd met uw Beauceron dan zijn wij op zoek naar uw verhaal.  U kunt deze 

sturen aan de redac�e van onze vereniging. Ook voor leuke, spor�eve of lieve foto’s van uw Beauceron is 

een plekje in het verenigingsblad.  
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Van de Bestuurstafel 

Onze 1e verenigingsblad dit jaar. De BVN wenst iedereen nog een goed en gezond 2012!!! 

U ziet het verenigingsblad geheel in 

kleurdit jaar!!!   

Op 15 januari hee" de Nieuwjaars 

wandeling plaats gevonden, wederom 

in Bussloo. Dit jaar was het weer zo 

goed dat na de wandeling, met onge-

veer 17 Beaucerons, er buiten op het 

terrasje nog wat gedronken en nage-

praat kon worden.  

Op 25 januari was de Algemene Leden Vergadering, de notulen en jaarverslagen 

zijn te lezen verderop in dit blad.  

We verwelkomen Anneke Dekker als Algemeen Bestuurslid. Zij zal zich in de blad 

voorstellen. 

Na de ALV hielden we voor alleen leden die aanwezig waren op de vergadering een 

oefen Tan-Test.  Er gaan dit jaar een aantal leden naar Frankrijk, de Na.onale d’Ele-

vage,  daar is de Tan-Test een onderdeel van.  Ook hier een verslag van in dit blad.  

Ook deze dag zat het weer erg mee en hee" elke hond de gedragstest 2 keer door-

lopen.  

 

De laatste ac.viteit in deze periode is de 

Beauceron Special 2012.  Op 3 maart gehou-

den, .jdens de Mar.nidog Show in Gronin-

gen. Maar liefst 27 Beaucerons ingeschre-

ven, we zijn erg blij en trots op dit aantal. 

Deze dag verliep gemoedelijk en de teef 

Darwin de la Noe d’Orient  werd door de 

keurmeester mevrouw Melchior als beste 

van het ras bekroont. Na de keuren was er 

.jd voor een hapje en drankje.  

 

Het bestuur is druk bezig met de voorbereidingen van de Kampioens Clubmatch 2012. Wij hopen u daar te 

ontmoeten. De inschrijving is geopend en er zijn al een aantal Beaucerons ingeschreven.  

Op 29 april hebben we nog een seminar reddingshond, de moeite waard om aan mee te doen.  

Verder is er op 25 maart een studioshoot voor Beauceronleden in Amsterdam. Van een aantal gemaakte fo-

to’s word een verjaardagskalender gemaakt en wenskaarten. Wilt u aan een van de ac.viteiten meedoen 

kunt u contact op nemen met secretariaat@beauceronvereniging.nl  

Het bestuur 



Mededelingen 

Pups geboren: 

Bacchus des Assiers X Boudica Warrior Soul  

Geboren: 02-01-2012 

Aantal pups: 11/ 5 reuen - 6 teven 

Fokker: J ter Horst 

Adres: Nieuwolda 

Kennelnaam: De la Fière Maison 

Telefoonnummer: 06-48687915 

Emailadres: beauceronkennel@home.nl 

Website: www.beauceron-kennel.nl 

Pups verwacht: 

Borduval des onze Hermines X Alita 

Gedekt: 31-01-2012 

Verwacht: 01-04-2012 

Fokker: W. Plan4nga 

Adres: Zwolle 

Kennelnaam: Admirable Chien 

Telefoonnummer: 06-34416732 

Emailadres: wilmaplan4nga@gmail.com 

Website: www.mijnbeauceron.nl 

Pups verwacht: 

Bog du Marias du Diable X Elite l’ame du loup 

Gedekt: 20-01-2012 

Verwacht: 19-03-2012 

Fokker: F. Bolland-Goosen 

Adres: Argenteau (Belgie) 

Kennelnaam: De l’Amouraudiere 

Telefoonnummer: 0032 43795691 

Emailadres: fr.bolland@skynet.be 

Website: www.amouraudiere.be 

Opgezegd per  01-01-2012 

C.Smulders 

W.Huitema 

L.Ooms 

H. van Grinsven 

Lid per 01-01-2012: 

A.Brands 



Meerlandenkampioenschap breitensport 

Breitensport is een combina�e van behendigheid, horden, slalom en gehoorzaamheid. De hindernisbaan, 

slalom en horden moeten allemaal zo snel mogelijk met zo min mogelijk fouten gelopen worden, waarbij 

de hond zoveel mogelijk naast de baas moet blijven lopen. Het is erg leuk om te doen. 

Er zijn 3 klassen, nl. aspirantenklasse, de vierkamp 1 (vk-1) en vierkamp 2 (vk-2). 

Ik doe inmiddels al bijna 7 jaar breitensport met A�lla en al een paar jaar ook wedstrijden. Er zijn per jaar 5 

kwalifica�e wedstrijden, waarvan ik er 3 gelopen moet hebben om deel te kunnen nemen aan het meerlan-

denkampioenschap dat ter afslui�ng aan het eind van het jaar gehouden wordt. 

Het is een wedstrijd waar je prijzen kan winnen in elke klasse voor de wedstrijd zelf en als je genoeg kwalifi-

ca�ewedstrijden hebt gelopen, ook mee kan dingen voor de �tel breitensportkampioen. 

A�lla en ik scoren al�jd behoorlijk goed, we zi+en al�jd bij de eerste 3 combina�es. 

13 november 2011 was het kampioenschap bij kc pampus in Almere waar wij trainen. Lekker dichtbij dus. 

We waren vroeg aanwezig om alle a+ributen alvast klaar te ze+en. Daarna gezellig koffie drinken met z’n 

allen. We hadden heerlijk weer, koud met een zonnetje erbij. Bij breitensport heerst er al�jd een ontspan-

nen sfeer tussen alle deelnemers uit België en Nederland, zo ook deze dag.  

De dag begint al�jd met de gehoorzaamheid onderdelen. De punten van de gehoorzaamheid zijn bepalend 

of je door gaat naar een volgende klasse. Ik loop met A�lla al vanaf de 2
e
 wedstrijd die we liepen in de vk-1. 

Door naar de vk-2 lukte steeds niet, omdat we net niet genoeg punten behaalden, nl 54 punten bij de ge-

hoorzaamheid. 

Ik was wat huiverig of A�lla wel goed zou lopen, 

want ik had 2 loopse teven thuis. Maar hij liep als 

een zonnetje. We hadden maar 3 a5rekpunten. 

De keurmeester vroeg hoe ik vond dat we liepen. 

Het voelde dus heel goed, heerlijk gelopen. Daar 

waren ze het mee eens. Ik kreeg gelijk te horen 

dat we door zijn naar de vk-2. Dus volgend jaar 

doen we nog mee samen en wel in de vk-2. Dat 

wordt A�lla z’n laatste wedstrijdjaar waarschijn-

lijk.  

Na de lunch begonnen we met de horden. De snelheidsonderde-

len moeten 2x gelopen worden. De 1
e
 keer liep A�lla een horde 

eraf, doordat hij te veel naar mij keek. 

We waren wel aardig snel voor mijn gevoel. De 2
e
 ronde liep hij 

heel goed, geen a5rekpunten. 

Daarna de slalom. Die liepen we beide keren heel goed. 



Als laatste de hindernisbaan, wat de honden (en de bazen) het leukste vinden. 

A�lla gaat al�jd als een speer over de baan, helaas al�jd te ver vooruit, wat punten kost. Dit gee� nooit 

heel veel, want hij neemt wel al�jd alle hindernissen op de juiste manier. Zo liep hij deze dag wel erg ver 

voor me uit en kreeg ik hem niet bij me. We waren wel behoorlijk snel, maar de snelste zal ik nooit worden. 

Ik had dus verwacht dat we aardig wat punten verloren waren. 

Na de wedstrijd was A�lla behoorlijk moe en eerlijk gezegd ik ook haha. Lekker aan de koffie �jdens het 

wachten op de uitslagen. 

Toen de uitslagen.  

Eerst de aspiranten, daar deden ook een paar leden van pampus mee. Zij werden 8
e
, 5

e
 en 3

e
.  

Daarna de vk-1 waar A�lla en ik in liepen. 

We zaten weer bij de 1
e
 drie. We hadden zelfs de 1

e
 prijs gewonnen, ondanks de a�rek van de hindernis-

baan. Heerlijk. 

In de vk-2 deed ook nog iemand van kc pampus mee. Hij werd 1
e
 in de vk-2. 

Voor de wedstrijd hadden we het dus al heel goed gedaan met z’n allen. 

Toen kwam de uitslag van het kampioenschap. 

Erica, die 3e werd bij de aspiranten was ook nog brei-

tensport kampioen aspiranten en ze mag door naar 

de vk-1. Zeer goed gedaan dus.  

Elmer werd 1e in de vk-2 en 2e in het kampioenschap 

vk-2. Net geen kampioen, dat werd gewonnen door 

een Belgische combina�e die al�jd heel mooi loopt. 

En toen A�lla en ik. Wij waren kampioen vk-1. Heel mooi.  

Het was weer een geslaagde dag met heerlijk weer, een goede 

sfeer en prach�ge resultaten. 

We hebben 2 mooie trofeeën en een grote zak voer gekregen. 

Volgend jaar breitensportkampioen vk-2 ? Zou wel heel leuk zijn. 

Sandra & A	lla 



Easy Poussiére de Lune 



Luuk Troy de la Fière Maison 



Mijn naam is Anneke Dekker, trotse moeder van 2 volwassen zoons, woonach�g in Ro�erdam en sinds 

kort bestuurslid van de Beauceron Vereniging Nederland. De passie voor de beauceron is bij mij zo’n 9 jaar 

geleden begonnen toen ik mijn vriend Philippe leerde kennen. Hij had op dat moment een tee(e Sita, een 

heerlijke rus�ge bejaarde dame op dat moment.  

Nadat Sita was overleden is Brucy het gezin komen versterken. Een giga grote pup, met een heerlijk eigen-

gereid karakter. 

Ruim 3 jaar geleden is Tessa in mijn leven gekomen, mijn 1e eigen beaucje! Door ons aan te melden op 

het forum van de BVN heb ik ontze�end veel geleerd van andere lie2ebbers en fokkers. Door het forum 

leerde ik aardig wat mensen kennen en we maakten nader kennis met elkaar op shows en wandelingen 

die werden georganiseerd.  

Helaas werd al snel duidelijk dat Tessa een vrij angs�g hondje was. Ze was als pup al aardig onzeker, en 

wat ik ook probeerde, het is er nooit echt uitgegaan. Ze schrok van alles wat een beetje geluid maakte, en 

raakte echt in paniek als er bijvoorbeeld een brommer langs reed. Hoe graag ik het ook wilde, dit was 

geen hond die je een plezier deed met in de grote stad te wonen. Ze hee4 een �jdje in de roedel geleefd 

bij Bianca en Jeroen om te kijken of ze daar wat sterker kon worden, en alhoewel er best wel eens terug-

vallen waren is ze daar wel veel sterker dan ooit van terug gekomen. En hoe blij ik ook was dat ze terug 

was, ik wilde het beste voor haar, en dat was niet bij ons in de grote stad.  

Daarom hebben we toen besloten om haar bij Brucy in België te laten wonen en dat is een beslissing waar 

ik nooit spijt van heb gehad. Ze is hier bijna iedere 

week wel een paar dagen, maar ze is ook wel erg blij 

als ze weer terug mag naar haar rus�ge grote achter-

tuin in België die ze samen met Brucy onveilig mag 

maken. 

En ik heb hier in Ro�erdam mijn eigen beauceron 

meisje rondlopen. Mijn al�jd vrolijke “spring in het 

veld” Joy die alweer bijna 2 jaar wordt. Een heerlijk 

klein hondje, een echte kroelkont en vooral een 

hondje dat je overal mee naar toe kan nemen zonder 

problemen. We maken samen lekker lange wande-

lingen en tegenwoordig hee4 ze de taak om de klei-

ne American Bull van mijn zoon te helpen opvoeden, 

een taak die ze erg graag en met veel liefde vervult.  

Ik verheug me erg op de aankomende clubmatch in 

Tilburg en ben blij dat ik mijn steentje kan bijdragen 

aan de vereniging.  

Misschien tot in Tilburg dan??  

Hartelijke groet, Anneke. 

Even Voorstellen 



Tessa 

Brucy 

Joy & Django 



Toelich�ng jaarrekening BVN 2011 en begro�ng 2012. 

Dit was het eerste jaar, waarbij ik ook het volledige jaar penningmeester was.  

In dit jaar zijn er diverse ac�viteiten geweest, een tweetal ac�viteiten hebben we door te weing inschrijvin-

gen moeten aflassen, wat gelukkig geen financiële concequen�es had. 

Eind voig jaar sloten we af met een saldo van 281 euro. Daarbij zaten al wel een aantal lidmaatschapsgelden 

(6x = 210 euro) voor 2011.  

In 2011 hebben we 1755 euro aan lidmaatschaps gelden binnen gehaald, waarvan 210 euro al in 2010 ge-

stort was). 

Nagenoeg alle ac�viteiten zijn kostendekkend gebleken, alleen bij de clubmatch hee0 het bestuur een aan-

tal onvoorziene kosten moeten maken. 

Begro�ng 2012 

  Inkomsten Uitgaven 

Lidmaatschapsgelden 1750   

      

Vaste lasten     

KvK   30 

Kosten bank   140 

Raad van beheer   300 

Bestuurkosten 

(incl website)   200 

      

Evenementen     

      

Clubmatch 2500 2700 

      

Schapendrijven   ? 

      

Speuren 150 75 

      

andere workshops???   ? 

      

      

Clubblad     

Adverten�es 120 700 

      

      

Webwinkel     

Kalenders 2011 75   

Kalenders 2012 400 350 

Magazine 2012 570 570 

Losse verkoop     

Diverse verkoop     

      

      

Totaal 5565 5065 

Al met al is de clubmatch met een nega�ef resultaat van 

ongeveer 500 euro afgesloten. Gelukkig hee0 het bestuur 

van deze onvoorziene kosten geleerd en gaan we dit jaar 

een aantal zaken anders doen bij de organisa�e van de 

clubmatch en we kunnen een betere inscha�ng maken van 

de bijkomende kosten. 

De bedoeling van het bestuur was dat de vekoop van de 

webwinkel de Beauceronspecial in Maastricht zou kunnen 

bekos�gen en dat is op ongeveer 40 euro na ook gelukt. 

Al met al een goed jaar wat met een posi�ef saldo is afge-

sloten (337 euro winst). 

Op 2 januari 2012 staat er 937 euro op de rekening, maar 

daar gaan de lidmaatschapsgelden van 2012 nog van af. 

Totaal op rekening (na verrekening lidmaatschapsgelden) is 

372 euro en er is 74 euro in de kleine kas. 

Voor de begro�ng van 2012 staan vier grote evenementen 

op het programma (en de begro�ng) en er wordt weer een 

kalender gemaakt. 

De grote evenementen zijn: 

Een reddingshonden seminar 

Schapendrijven 

Een Beauceron familiedag en 

De Clubmatch. 



Begro�ng 2011   Jaarrekening  2011   

  Inkomsten Uitgaven     Inkomsten Uitgaven Opmerking 

Lidmaatschapsgelden 1800     Lidmaatschapsgelden 1.755      

                

Vaste lasten       Vaste lasten       

KvK   30   KvK   27    

Kosten bank   135   Kosten bank   135    

Raad van beheer   280   Raad van beheer   281    

Bestuurkosten 

(incl website)   210   

Bestuurkosten 

(incl website)   219    

                

Evenementen       Evenementen       

Jonge hondendag 400 400   

Jonge hondendag 

inclusief BBQ 873  846    

                

Clubmatch 2000 2000   Clubmatch 2.510  2.773    

                

Schapendrijven 200 200   

Schapendrijven  

via bank 135      

        

Schapendrijven  

contant 200  264    

                

UV 100 100   UV 45  45  Afgelast 

                

CombiSport 100 100   CombiSport     Afgelast 

                

Workshop fotografie 100 100   

Workshop fotografie 

Inclusief lunch 175  93    

                

BVN Special Maastricht   250   BVN Special Maastricht   186    

                

                

Clubblad       Clubblad       

Adverten4es 60 700   Adverten4es 120  675    

                

                

Webwinkel       

Webwinkel  

(incl. verzendkosten)       

Kalenders 2010       Kalenders 2011 67      

Kalenders 2011 330 330   Kalenders 2012 360  336    

Magazine 2011 570 570   Magazine 2011 534  568    

Verkoop webwinkel 300 300   

Losse verkoop webwin-

kel 137      

        Voorraad webwinkel 144  270    

                

                

                

Totaal 5960 5705   Totaal 7.055  6.718    

                

        Winst 337  

                



Jaarverslag BVN 2011 

Dit was het eerste jaar, dat echt het hele jaar een officieel jaar was. 

Het stond dan ook in het tekenen van officiële gebeurtenissen. De eerst Jongehonden dag en de eerste 

Kampioensclubmatch vonden dat jaar plaatsen. 

Maar laat ik bij het begin beginnen.  

We begonnen dit jaar natuurlijk met een Nieuwjaarswandeling op 31 januari 2011. Die vond wederom 

plaats in Wilp, Busloo. Gezien het hoge aantal wandelaars dat hierbij aanwezig is, wil dat zeggen, dat die 

loca)e voor veel mensen goed bereikbaar is.  In eerste instan)e zag het er naar uit, dat het weer tegen ging 

zi+en, maar uiteindelijk lag er wel sneeuw, maar dat kon niet voorkomen, dat het een hele gezellige en 

drukke wandeling was. Ook diverse jonge honden waren aanwezig en gingen halverwege de brug over, om-

dat een hele wandeling nog net even te lang was. 

Hierna vond de eerste officiële Jongehondendag van de BVN plaats. De loca)e was Dogcenter te Kerkwijk. 

Het werd een binnenshow, omdat het weer misschien nog tegen zou zi+en. Achteraf gezien was het schi+e-

rend weer en dus hebben de honden tussendoor lekker buiten kunnen ravo+en. De keurmeesters mw. 

W.M. van Deijl en de hr. C.F. Ru+en keurden de jongenhonden. We hadden een goede opkomst. Totaal 36 

jongen honden en 6 ouderdieren. In elke lee6ijdscategorie werd er één hond gekozen met de meeste ex-

pressie. In de lee6ijd van 3 t/m 5 maanden was dat Balou Zakyra Admirable Chien  

van 6 t/m 11 maanden was dat Jive de L’Amouraudiere 

van 12 t/m 24 maanden was dat Ice Zarko de la Fière Maison. 

De dag kan als zeer geslaagd de boeken in. 

 

Op naar de volgende ac)viteit en dat was een Seminar Schapendrijven op 16 april 2011. Hiervoor konden 

we weer terecht bij Sweet Lake Shepherds te Nootdorp. 

Er waren 10 deelnemers en 10 hondjes. Het blij6 een fantas)sch gezicht om te zien dat de muntjes vallen. 

Elke beauceron zie je op een gegeven moment gewoon omschakelen naar het drijvende ins)nct. Het blij6 

een heerlijk bezigheid. 

Eindelijk was het zo ver, we mochten onze eerste Kampioensclubmatch organiseren. De clubmatch vond 

plaats op 22 mei bij de AV de Wolstad te Tilburg. Een prach)g terrein gelegen in de bossen bij Tilburg. Ideaal 

dus om de honden tussendoor wat te laten lopen. Er waren totaal 68 honden ingeschreven. Hier waren we 

voor een eerste clubmatch natuurlijk helemaal blij mee.  De hr. Kerfriden uit Frankrijk keurde de honden en 

zijn vrouw schreef de keurrapporten. Het zou een regenach)ge dag worden, maar na een klein buitje in de 

ochtend voordat de deelnemers arriveerden, bleef het de rest van de dag zo goed als droog. Niet te warm 

en niet te koud. Uiteindelijk won Empreinte de Tortue Argentee du Mont des Croise+es overall en zij werd 

dus BOB. 

Ook wilden we dit jaar weer foto ś maken voor de kalender van 2012. We hadden hier twee bijeenkomst 

voor gepland. Het resultaat mag er weer zijn. De kalenders zijn prach)g en te koop voor 15 euro. 

Op 2 juli konden de honden weer met ze ń alle zandkastelen bouwen, of beter gezegd, aFreken. We had-

den een wandeling op het Bloemendaalse strand. Er waren 15 beaucerons aanwezig en die hebben zich fan-

tas)sch vermaakt. De reac)e van omstanders blij6 al)jd weer leuk. De meest bekende is toch wel “zijn dat 

kruising Ro+weilers”????? 

De Beauceronvereniging hee6 dit jaar een prach)g magazine uitgegeven. Volledig in kleur met hele interes-

sante items, zoals een interview met Truus Manders over de reddingshondensport.  Er zijn nog een aantal te 

koop!!!! 



Op 5 augustus 2012 had het bestuur een cursus fotografie georganiseerd. Diverse leden zijn druk in de weer 

met het maken van mooie foto´s van hun dierbare hond. Het bleek dan ook dat er volop belangstelling was. 

De cursus werd gehouden in Bilthoven, in de vrije natuur. Party-tent opgezet, eten en drinken volop aanwe-

zig. Na enige uitleg door Bianca Blonk, die ook e.e.a. op papier had uitgewerkt, kon er geoefend worden. 

Iedereen had zijn eigen hond bij zich en om de beurt werd iedereen zijn hond op de foto gezet. De ochtend 

vloog om en na de lunch een weer een stukje theorie en daarna weer volop oefenen. Ter afslui+ng van een 

heel informa+eve dag, kon er natuurlijk nog gewandeld worden. Ook hier werd gebruik gemaakt van de op-

gedane kennis. 

Op 11 september was er een seminar combisport gepland. Helaas was er niet voldoende belangstelling en 

hee, het bestuur besloten dit seminar te laten vervallen. In 2012 zal gekeken worden of dit opnieuw op de 

agenda van de ac+viteiten komt te staan. 

Op 26 september was er een show in Maastricht. De BVN besloot om hiervan een special te maken en be-

kers uit te reiken. Ook was er een hapje en een drankje. Er waren 25 beaucerons ingeschreven. Camarade 

L´ami Noir werd BOB  

We kunnen terugkijken op een goed jaar met veel gezellige ac+viteiten en natuurlijk de twee eerste officiële 

evenementen. 

Op naar het jaar 2012. 

 

Be6y Baron 

Secr.BVN 



Kampioensclubmatch  

Op zondag 6 mei organiseert Beauceron Vereniging Nederland zijn 2
e
 clubmatch. Omdat we dit jaar hele 

leuke reac�es kregen op de loca�e is deze in 2012 wederom bij AV de Wolstad te Tilburg. Wij zijn erg dank-

baar dat we wederom hun veld mogen gebruiken. De catering zal ook in 2012 door de Wolstad verzorgt 

worden. Meer info in decemberblad.  

Keurmeester:  

Franse rasspecialist de heer Alain Renaux 

De clubmatch is een leuke dag voor iedereen, ook mensen die niet met hun Beauceron shows lopen. Er 

hangt een gezellige rus�ge sfeer, de honden hoeven het niet perfect te doen. 

Wegens succes wederom hond-kindparade!! 

 Houdt u deze dag alvast vrij in 2012, we zien u graag op onze clubmatch!  

Inschrijven kan online via www.beauceronvereniging.nl 



Ac�viteiten BVN 

Seminar Reddingshond zondag 29 april 

Onder begeleiding van Truus Manders, beauceron eigenaar sinds 1975 en fokker sinds 1980, organiseert de 

BVN een seminar reddingshond. Truus hee# al$jd al erg veel interesse gehad in het neusgebruik van de 

hond. Zo hee# zijn in binnen en buitenland examens en seminars gedaan. Zij is medeoprichter van 

www.laotkieke.nl 

Er zal begonnen worden met een stukje theorie gevolgd door een demo. Daarna zal elke combina$e mini-

maal 2 keer aan de beurt komen. 

Loca$e: Weert 

Aanvang: 10.00 

max. deelnemers 10 

Kosten: 30 euro leden, 32.50 niet leden incl. lunch 

U kunt zich opgeven via het secretariaat secreta-

ris@beauceronvereniging.nl  

Betaling gelijk$jdig met opgave. Na ontvangst betaling inschrijving 

defini$ef. Contante betaling niet mogelijk. Stor$ng onder vermel-

ding van seminar reddingshond 2012 

Rabobank 115362789 Beauceron Vereniging Nederland,  

oomkenslaan 4, 9944BK te Nieuwolda 

Beauceron Familiedag zondag 9 september 

Bij Beauceron Vereniging Nederland ontstond vorig jaar al het idee om een dag te organiseren waar onze 

Beauceron samen met de hele familie centraal staat. Omdat 2011 al een druk jaar op zich zelf was, hebben 

we veel kunnen leren van onze jonge honden dag en van onze succesvolle kampioens clubmatch. Deze laat-

ste blij# zeker gewoon zo!! 

Van de jonge honden dag hebben we geleerd dat het voor een hoop mensen lang wachten is. Natuurlijk is 

het spannend en een ervaring rijker in de ring, maar ondanks dat alle jonge honden 2 keer gekeurd werden 

was het voor vele, en zeker de jongsten, een lange zit. Dat moet dus anders kunnen in onze ogen. 

In 2012 volgt onze 1e Beauceron familiedag. Wat kan je daar van verwachten:  

 

Om iedereen de gelegenheid te geven eens te proeven van het showgebeuren en voor de fokkers om hun 

hele nest bij elkaar te laten keuren, hebben we Mevrouw R. van Veen-Keur bereid gevonden deze dag alle 

Beaucerons te keuren. Er is geen lee#ijdsgrens, dus ook volwassen honden kunnen meedoen.  

Daarnaast zijn we op zoek naar leuke seminars, te denken aan behendigheid of speuren. We zijn nog volop 

bezig met de organisa$e, dus hierover meer later dit jaar.  

Natuurlijk denken wij ook aan de kids!!! Ook hier zijn we nog flink over aan het nadenken maar in de vorm 

van spel samen met de hond zal er genoeg te doen zijn voor de jongeren onder ons.  

Wij hopen op een leuke opkomst en een Beauceron Familiedag die voor herhaling vatbaar is.  

Meer info volgt op deze website en in het clubblad.  

De Beauceron Familiedag zal plaats vinden aan het Erkermederstrand. 



Dakar Aaron Living next Door 



Deejay Andy Living next Door 



Bij voedselallergie reageert het afweersysteem (te) sterk op bepaalde eiwitten, ook wel allergenen genoemd, die

in voeding voorkomen. Er worden tegen deze eiwitten antistoffen aangemaakt, die bij niet-allergische honden

niet worden geproduceerd. De reactie op deze antistoffen veroorzaakt uiteindelijk de klachten.

Op welke wijze kunnen “valse allergieën”ontstaan

Wanneer we kijken naar onze honden weten wij dat ze

afstammen van de wolven. Als onze honden echte, erfelijke

voedselallergie hebben, dan zou dat betekenen dat de

wolven ook erfelijk belast zijn. Anders zou dat nooit door

gegeven kunnen zijn aan onze honden.

Stelt u voor dat dit inderdaad zo is, dan kan men zich

afvragen hoe wolven dit hebben kunnen overleven. Want

ze zijn/waren namelijk afhankelijk van het voedsel dat er

beschikbaar was. Dat kon variëren van grote herkauwers

tot muisjes en andere jaargetijdengebonden

voedingsmiddelen, zoals noten, wortelen, uitwerpselen, etc.

Daardoor kregen onze wolven over het hele jaar gezien

veel verschillende soorten eiwitten binnen. Wanneer een

bepaald deel van de roedel allergisch was voor rund- of

rendiereiwit, dan zou deze groep een groot probleem

hebben gehad en zouden de wolven allang zijn

uitgestorven. Omdat onze honden dezelfde genen hebben

meegekregen, lijkt het zeer waarschijnlijk dat de meeste

allergieën gerangschikt moeten worden in de categorie

“valse”. De meeste gevallen worden veroorzaakt door

onvolledig verteerde eiwitten, dus is het van grootste

belang om de oorzaak van de onvolledige vertering op te

sporen.

Een belangrijke oorzaak van voedselallergie is dat de hond

een overgevoeligheid heeft ontwikkeld voor bepaalde

chemische toevoegingen in het voer. Vaak kunnen ze in het

begin, deze toevoegingen wel verdragen. Door opstapeling

van deze stoffen in lever, lichaamsvet en/of huid kunnen

“gewone” hoeveelheden na verloop van tijd een

ongewenste reactie geven; een allergische reactie, die zich

vaak uit in huid- en darmproblemen

Wat te doen wanneer er sprake is van een

voedselallergie?

Het is van belang om te weten of het wel een echte allergie

is of een valse. Dit kan men doen d.m.v. een huidpriktest

bij de dierenarts. Mocht het om een echte, erfelijk bepaalde

allergie gaan, dan zal hierbij ook duidelijk worden welke

voedingsstof verantwoordelijk is voor de allergie en kunt u

gepaste maatregelen treffen. Vaak komt er uit deze test

geen duidelijkheid welke ingrediënt verantwoordelijk is

voor de allergie en dan is de kans groot dat uw hond te

maken met een zogenaamde valse allergie.

Omdat bij een allergie meestal ook sprake is van een

verstoring van de darmflora, is het van het grootste belang

om te beginnen met de darmflora van uw hond op een

stabiel, evenwichtig peil te brengen. Deze stabiele

darmflora kan men creëren door uw hond meerdere dagen,

verdeeld over 3 maaltijden per dag, alleen maar Kompleet

versvlees te geven op basis van “vuile pens” (tenminste

60%) bijvoorbeeld Farm Food Fresh pens en hart

compleet. Deze versvlees voeding moet u rauw, op

kamertemperatuur ontdooid, aan uw hond geven. Wanneer

u het versvlees ontdooid in de magnetron zullen alle

bacteriën kapot worden gestraald en die zijn juist van

belang voor de opbouw van de darmflora. Men kan direct

beginnen met het vervlees rauw te geven aan uw hond. Bij

ernstige diarreeverschijnselen geeft u de eerste 2-3 dagen

versvlees dat is overgegoten met heet water. Daarna geeft u

het rauw. Na 7-10 dagen kunt u overstappen op Farm Food

HE. Het kan echter zo zijn dat u deze opbouwperiode moet

herhalen om te zorgen dat alles weer in evenwicht is. Nadat

het probleem is opgelost, geeft u de eerste maand, naast

Farm Food HE, één dag per week kompleet versvlees

voeding met vuile pens. Daarna minstens 1 -2 keer per

maand. Bij jonge honden houdt u een keer per week aan.

Men kan er ook voor kiezen om regelmatig vuile pens te

mengen met Farm Food HE. Hiermee houdt u de darmflora

van uw hond stabiel, de darmen sterk en uw hond gezond!

Om zeker te zijn dat uw hond geen aangetaste of

getransformeerde ingrediënten binnen krijgt, kunt u het

beste geëxtrudeerde voer, gebakken producten en snacks

zoals bullepezen, varkensoren e.d. vermijden.

Wanneer er vragen zijn, aarzel niet om contact met ons op

te nemen. Tel: 0548-619977 of mail naar

info@farmfood.nl. Kijk ook op www.farmfood.nl

©Farm Food Hondenvoeding

ing. Annelie de Jonge

"Help, mijn Hond...''

... heeft een voedselallergie!?



Apport 
Hondesport
Hèt warenhuis voor de serieuze hondensporter

Apport Hondesport is uw leverancier van trainingsmaterialen 
voor alle disciplines van de hondensport. Wij zijn dealer van 
bekende hondensportmerken, maar hebben ook een eigen 
atelier waar o.a. lijnen, halsbanden, tuigen en allerhande dres-
suurartikelen, ook naar uw speciale wens, gemaakt worden.
Tevens verkopen wij diverse transportmiddelen, zoals hon-
denaanhangers, autoboxen, transportkooien en varikennels. 
Voor de huisvesting van uw hond leveren wij een breed scala 
aan kennelmateriaal en nachthokken tegen groothandelsprij-
zen. Bovendien beschikken wij inmiddels over een ruim assor-
timent sportprijzen en bekers.

Omdat recentelijk ons assortiment met talloze artikelen is ge-
groeid, nodigen wij u uit om een kijkje te nemen op:

www.apport.nl
Natuurlijk bent u ook nog steeds welkom op ons 
vertrouwde adres:

Bovenstraat 121
3077 BD Rotterdam
Email: info@apport.nl

Apport Hondesport is dealer van o.a.:

Tel.: 010 - 483 53 59
Fax: 010 - 483 15 41
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Algemene Leden Vergadering BVN 25 februari 2012 

Aanwezig:  

 J. ter Horst (Voorzi�er) 

B.Baron (Secretaresse) 

P.Melsen (Penningmeester) 

W.Plan�nga (Algemeen Bestuurslid) 

Afwezig: N. de Jong 

1. Opening en mededelingen  

 De voorzi�er opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  

2. Ingekomen stukken  

 Mw. D. Bos-Schrijver (kascontrolecommissie) vraagt via een mail, wie de gegevens van de nesten, die 

 gefokt worden via de BVN, controleert. Zij stelt voor om een fokcommissie op te ze�en en daar de 

 controle te leggen. Nu worden de meldingen gecontroleerd door het  secretariaat. Besloten wordt om 

 in het volgende clubblad het voorstel en doel van deze commissie te plaatsen en een oproep te doen 

 of er leden zijn die in deze commissie willen plaats nemen. Sugges�es vanuit de leden zijn welkom. 

 Na stemming hierover zijn er 8 leden voor en 5 leden neutraal. Het voorstel is  aangenomen en zal in 

 werking gezet worden. Het advies  van zo'n commissie is niet dwingend, maar geheel vrijblijvend.  

3. Verslag algemene ledenvergadering van 1 mei 2011  

 Het verslag is akkoord.  

4. Jaarverslag BVN 2011  

 Het verslag is akkoord.  

5. Financieel verslag 2010/2011  

 Er wordt gevraagd waarom de kosten van de clubmatch hoger zijn uitgevallen dan we dachten? Dit is 

 veroorzaakt doordat er kosten ontstonden die we van tevoren niet hadden begroot. O.a. uit eten 

 met de keurmeester en presentjes voor diverse medewerkers. Het was een stukje onervarenheid. 

 Het was de eerste clubmatch die de BVN organiseerde. Het is misschien een idee om leden van de 

 BVN te vragen om bijvoorbeeld de prijzen te sponsoren. In het eerst volgende clubblad zullen de fok

 kers benaderd worden of zij willen adverteren in de catalogus van de clubmatch. Verder is het ver

 slag akkoord. 

6. Verslag/goedkeuring kascontrole commissie  

 Allereerst worden mw. Bos en mw. de Köster bedankt voor hun taak en inzet. Helaas zijn beide dames 

 afwezig en zal mw. Melsen  hun commentaar op het verslag voorlezen. Het financieel verslag over 

 2011 is akkoord. Het verslag van 2010 is niet akkoord. De commissie kon hun goedkeuring hier niet 

 aan verlenen, omdat er veel opnames en stor�ngen waren zonder bonnen. Mw. Melsen was toen nog 

 geen penningmeester. Gevraagd wordt aan de aanwezige leden wat zij hiervan vinden. De leden gaan 

 allemaal akkoord, om dit te laten zoals het is, omdat het duidelijk is dat dit het opstartjaar van de BVN 

 is geweest en dat e.e.a. toen nog niet  perfect onder controle was. 



GEZOCHT…fokkerijcommissie 
Zoals op de ALV besproken, wil de BVN leden vragen om plaats te nemen in de fokkerijcommissie. 

De taken zullen o.a. zijn: 

1.        Het controleren van de gegevens van ouderdieren van leden die een nest aanmelden. 

2.       Het adviseren van leden die vragen met betrekking tot de fokkerij hebben. 

3.       Het ac'ef bezig zijn met de bloedlijnen van de Beauceron. 

4.       Minimaal 1 keer per jaar als commissie bijelkaar komen voor overleg. 

5.       Eventueel organiseren van lezingen die ten goede komen van de fokkerij van de Beauceron 

  

Enige kennis van de Beauceron, de fokkerij en de bloedlijnen is wel een pré.  Minimaal 3 leden moeten zich 

aanmelden om de fokkerijcommissie te kunnen vormen. Daarvan mogen er maximaal 2 fokkers  zijn. 1 Be-

stuurslid zal de controle houden over de fokkerijcommissie. 

Aanmelden kan via het secretariaat.  

Bij meer dan 3 aanmeldingen zal het bestuur de commissie samenstellen. 

7. Kascontrole commissie 

 Reglementair moet er 1 lid van de commissie a0reden. Besloten is in overleg met mw. de Köster dat 

 zij dit zal zijn voor dit jaar. Zij stelt zich wel herkiesbaar. Naar telling van de stemmen is mw. de Kös

 ter niet herkozen. Er waren 10 leden tegen, 2 leden voor en 1 lid blanco. De penningmeester gaf 

 aan het pre4g te vinden dat er elk jaar een nieuw lid de kascontrole deed, zo om alle leden de moge

 lijkheid te geven betrokken te zijn met het financiële gedeelte van de BVN. De hr. Brands (reserve lid 

 van de commissie) schui0 door en mw. Rooseboom stelt zich beschikbaar als reserve lid. Mw. van 

 Sluijs stelt zich nu vast beschikbaar voor  volgende jaar. Iedereen akkoord.  

8. Wijziging fokkerijbesluit  

 Het voorstel is om de regel, waarin gesproken wordt over het ontwikkelen van een gedragstest con

 form de gedragstest in  Frankrijk, te schrappen. Het is de verantwoording van de fokker. Er is geen één 

 gedragstest die volledig agressie of angst uitsluit. Elke fokker kan zelf kiezen uit een aantal ge

 dragstesten, zoals Sociale huishond, MAG-test, VZH of aankeurings-/ gedragstest in het buitenland. 

 Er zijn 11 stemmen voor het schrappen en 2 stemmen neutraal. Besloten wordt om dit dus te 

 schrappen in het fokkerijbesluit.  

9. Bestuursverkiezing  

 Mw. N. de Jong is reglementair a0redend en stelt zich niet herkiesbaar.  Het bestuur draagt mw. A. 

 Dekker voor als algemeen bestuurslid. Er zijn geen stemmen tegen en dus is mw. Dekker per heden 

 aangetreden als algemeen bestuurslid.  

10. Rondvraag  

 Geen.  

11. Slui)ng  

 De voorzi?er bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering.  

Tevens zijn wij op zoek naar sponsors voor onze clubmatch.  

Voor fokkers/bedrijven is de mogelijkheid om voor 35 euro (A5 pagina in kleur) te adverteren. 

Ander vrijwillige gi0en natuurlijk ook welkom. Het geld wat hierdoor binnen komt is prijzengeld. 



01-10-2011 Zwolle 

KM: B. Muller(D) 

Jeugdklasse reuen 

Frodo Fonda de la Duchesse de la Fosse 1 Uitmuntend  

Fan Ubac Yem de la Bonhardiesse 2 uitmuntend 

Openklasse reuen 

Astor 1 Uitmuntend CAC./CACIB BOB 

Hora�o des Feux de la Gage 2 Uitmuntend Res. CAC/CACIB 

Veteranenklasse reuen 

Ulima Grimm la Duchesse de la Fosse 1 Uitmuntend 

Puppyklasse teven 

Kiki du Soleil au Paradise 1 Veel belovend 

Jeugdklasse teven 

Jive de l’Amouraudiere 1 Uitmuntend 

Openklasse teven 

Evita Argentee du Temple de Feu 1 uitmuntend CAC/CACIB 

Angie 2 Uitmuntend Res. CAC/CACIB 

Edi Afwezig 

Kampioensklasse teven 

Elite de l’Ame du Loup 1 Uitmuntend 

05-11-2011 Bleiswijk 

KM: J.Stubbs (Iere) 

Puppyklasse reuen 

Luuk Troy de la Fière Maison 1 Belovend 

Gerone des Bergers Aventureux 2 Belovend 

Jeugdklasse reuen 

Fan Ubac Yem de la Bonhardiesse 1 Uitmuntend Res. CAC 

Kyran Troy de la Fière Maison 2 uitmuntend 

Openklasse reuen 

Deejay Andy Living next Door 1 Uitmuntend CAC/CACIB/BOB 

Bourbon Warrior Soul 2 Zeer Goed 

Jeugdklasse teven 

Filou Yhislaine de la Bonhardiesse 1 Uitmuntend CAC 

Joy Boudica de la Fière Maison 2 Zeer Goed 

Flirthe Yloise de la Bonhardiesse 3 Zeer Goed 

Openklasse teven 

Enza de la Terre Sacree de Marius  1 Uitmuntend Res. CAC/CACIB 

Alita Res. CACIB 

Dianthe de la Noe d’Orient 3 Zeer Goed 

27-11-2011 Amsterdam Winner 

KM: K. Nilson(Zweden) 

Babyklasse reuen 

Kashmir du Fond des Camps 1 Veel belovend 

Jeugdklasse reuen 

Fan Ubac Yem de la Bonhardiesse 1 Uitmuntend Res.CAC 

Jeugdwinner  

Luuk Troy de la Fière Maison 2 Zeer Goed 

Frodo Fonda de la Duchesse de la Fosse 3 Zeer Goed 

Openklasse reuen 

Enzo du Bois du Coin Perdu 1 Zeer Goed 

Kampioensklasse reuen 

Adventure Troy de la Pointe du Meingat 1 Uitmuntend CAC/

CACIB/BOB Winner 

Hora�o des Feux de la Gage 2 zeer Goed 

Veteranenklasse reuen 

Ulima Grimm de la Duchesse de Fosse 1 uitmuntend  

Veteranen Winner 

 

Puppyklasse teven 

Gracia Callandra Living Next Door Afwezig 

Jeugdklasse teven 

Félicia de la Cité des Cometes 1 Uitmuntend Jeugdwinster  

Fragile de la Beauté de Rus�que 2 Zeer Goed 

Aisha 3 Zeer Goed 

Baya Zakyra Admirable Chien Goed 

Openklasse teven 

Daylin Abby Living next Door 1 Uitmuntend CAC/CACIB  

WInster 

Enza de la Terre Sacree de Marius  2 Uitmuntend  

Evita Argentee du Temple de Feu 3 uitmuntend  

Alita 4 Zeer Goed 

Elanur Black de Sainte Petronille Afwezig 

Kampioensklasse teven 

Hue>e du Fond des Camps 1 Uitmuntend Res. CAC/CACIB 

Elite de l’Ame du Loup 2 Zeer Goed 

Veteranenklasse teven 

Tjara de la Tourie Normande 1 uitmuntend  

Veteranen Winster 

Adventure Troy de la Pointe du Meingat 

Beste van het ras Amsterdam Winner 2011 



11-12-2011 Wijchen 

KM: R. Loch-Romans 

Jeugdklasse reuen 

Fan Ubac Yem de la Bonhardiesse 1 Uitmuntend Res.CAC 

Frodo Fonda de la Duchesse de la Fosse 2 Uitmuntend  

Kyran Troy de la Fière Maison 3 Zeer Goed 

Openklasse reuen 

Enzo du Bois du Coin Perdu 1 Uitmuntend CAC./CACIB BOB 

Fharo Uthor de la Fière Maison 2 Zeer Goed 

Jeugdklasse teven 

Félicia de la Cité des Cometes 1 Uitmuntend Res. CAC 

Filou Yhislaine de la Bonhardiesse 2 Uitmuntend 

Tussenklasse teven 

Bayla van de Blockhoeve 1 Zeer Goed  

Openklasse teven 

Elanur Black de Sainte Petronille 1 Uitmuntend Res. CACIB 

Evita Argentee du Temple de Feu 2 Zeer Goed 

Aica van de Blockhoeve 3 Zeer goed 

Enza de la Terre Sacree de Marius  Afwezig  

Kampioensklasse teven 

Elite de l’Ame du Loup 1 Uitmuntend CAC/CACIB 

03-02-2012 Eindhoven 

KM: Douma 

Puppyklasse reuen 

Luuk Troy de la Fière Maison 1 Belovend 

Gerone des Bergers Aventureux 2 Belovend 

Jeugdklasse reuen 

Fan Ubac Yem de la Bonhardiesse 1 Uitmuntend Res. CAC 

Kyran Troy de la Fière Maison 2 Uitmuntend 

Openklasse reuen 

Deejay Andy Living next Door 1 Uitmuntend CAC/CACIB/BOB 

Bourbon Warrior Soul 2 Zeer Goed 

Jeugdklasse teven 

Filou Yhislaine de la Bonhardiesse 1 Uitmuntend CAC 

Joy Boudica de la Fière Maison 2 Zeer Goed 

Flirthe Yloise de la Bonhardiesse 3 Zeer Goed 

Openklasse teven 

Enza de la Terre Sacree de Marius  1 Uitmuntend Res. CAC/CACIB 

Alita 2 Uitmuntend Res. CACIB 

Dianthe de la Noe d’Orient 3 Zeer Goed 

Beauceron Special 2012  

Mar*nidogs Show Groningen 

03-03-2012 KM: Mevr. Melchior(Lux) 

Babyklasse reuen 

Mauro Fharo de la Fière Maison Afwezig 

Puppyklasse reuen 

KillBill du Vieux Tchiniss 1 Veel belovend 

Gerome Berger de Lusan 2 Veel belovend 

Jeugdklasse reuen 

Kinsley Troy de la Fière Maison 1 Uitmuntend  

Gilson Bleu des Anges de l’Ardilliere  2 Uitmuntend  

Luuk Troy de la Fière Maison 3 Uitmuntend 

Tussenklasse reuen 

Lee Warrior Soul 1 Uitmuntend 

Aslan 2 Uitmuntend 

Openklasse reuen 

Hagrid du Regrad Mordant 1 Uitmuntend Res.CAC./CACIB 

Deejay Andy Living next Door 2 Uitmuntend 

Bacchus des Assiers 3 Uitmuntend 

Harvey Troy de la Fière Maison 4 uitmuntend 

Kampieonsklasse reuen 

Apoll de l’ami des Chevaux 1 Uitmuntend CAC/CACIB 

Hora<o des feux de la Gage 2 Uitmuntend 

Puppyklasse teven 

Karbone du Vieux Tchiniss  1 Veel Belovend 

Kimbra du Soleil au Paradise 2 Veel belovend 

Jeugdklasse teven 

Granger Hermione du Foudre de Zeus 1 Uitmuntend 

Luna Chayenne de la Fière Maison 2 Uitmuntend 

Kenya Eowyn de la Fière Maison 3 Uitmuntend 

Tussenklasse teven 

Joyce l’Amouraudiere 1 Uitmuntend 

Jive de l’Amouraudiere 2 Uitmuntend 

Aisha 3 Uitmuntend  

Openklasse teven 

Darwin de la Noe d’Orient 1 Uitmuntend CAC/CACIB/BOB 

Foenix de la Noe d’Orient 2 Uitmuntend Res. CAC/CACIB 

Angie 3 Uitmuntend 

Isis Djayla de la Fière Maison 4 Zeer Goed 

Darwin de la Noe d’Orient 

Beste van het ras Groningen 

Beauceron Special 2012 



Lee Warrior Soul 



Tharros 



Cavom  compleet
Netto ter beschikking(M.E.) ±4200 kcal/KG

Voor u, die weet hoe
belangrijk de dagelijkse voeding

voor uw hond is



Nilouh Djayla de la 

Fière Maison 



Handige links 

 

Hieronder een paar handige links. 

 

Beauceron Vereniging Nederland  www.beauceronvereniging.nl 

Beauceron Forum    h�p://beauceronsite.mul�forum.nl 

Database beauceron    www.aboutbeaucerons.com 

De Blauwe Hond     www.blauwe-hond.nl 

Raad van Beheer op Kynologisch gebied www.raadvanbeheer.nl 

FHV (federa�e herdershonden)  www.(v-online.nl 

Federa�e Rasverenigingen   www.federa�e-van-rasverenigingen.nl 

NBG(hondensport)    www.nbg-hondensport.nl 

 

Show Kalender 2011 

 

Datum Plaats Keurmeester 

03-02-2012 Eindhoven  Dhr. Douma 

03-03-2012 Groningen BVN Special  Mevr. Melchior (Lux) 

18-03-2012 Leiden  Mevr. Ten Cate 

09-04-2012 Leeuwarden  Mevr. Van Veen-Keur 

22-04-2012 Goes  Mevr. Vermeiere(Be) 

17-05-2012 Joe Cat Show  Dhr. Wauben 

26-05-2012 Arnhem  Nog niet bekend 

09-06-2012 Tilburg  Mevr. Bakker-Woes�jne 

23-06-2012 Uden  Dhr. Vanhoendacker(Be) 

26-08-2012 Ro�erdam  Mevr. Desserne(Fr) 

08-09-2012 Alkmaar  Nog niet bekend 

06-10-2012 Zwolle  Nog niet bekend 

03-11-2012 Bleiswijk  Nog niet bekend 

25-11-2012 Amsterdam  Nog niet bekend 

17-12-2011 Wijchen  Nog niet bekend 





06-05-2012 Kampioensclubmatch Tilburg Keurmeester A.Renaux  

Vergeet u niet in te schrijven!! 

 


