


Mauro Fharo de la Fière Maison 



Voorzi�er: 

Jeroen ter Horst 

06-48670404 

voorzi�er@beauceronvereniging.nl 

Penningmeester: 

Petra Melsen 

penningmeester@beauceronvereniging.nl 

www.beauceronvereniging.nl 

Rabobank: 115362789 te Nieuwolda 

Secretaris: 

Be�y Baron 

06-57694204 

secretaris@beauceronvereniging.nl 

Algemeen Bestuurslid: 

Anneke Dekker 

info@beauceronvereniging.nl 

Algemeen Bestuurslid: 

Wilma Plan1nga 

info@beauceronvereniging.nl 

  

Als nieuw lid 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, geheel in kleur, met informa1e over het ras, ar1kelen over bijv. gezondheid of gedrag en leuke 

verslagen van ac1viteiten met foto’s. 

Hee6 u iets leuks gedaan of beleefd met uw Beauceron dan zijn wij op zoek naar uw verhaal.  U kunt deze 

sturen aan de redac1e van onze vereniging. Ook voor leuke, spor1eve, lieve foto’s van uw Beauceron is een 

plekje in het verenigingsblad.  

Nu verkrijgbaar Beauceron Verjaardagskalender. 



Van de Bestuurstafel 

Inmiddels is de zomer aangebroken...nou ja zomer!  

De kampioensclubmatch is wederom een succes 

geweest. De keurmeester de heer Renaux hee� 49 

Beaucerons gekeurd.  De reu Adventure Troy de la 

Pointe du Meingat werd als Clubwinner 2012 aan-

gewezen. Een gemoedelijke keuring met een goe-

de sfeer tussen de exposanten, hee� dit evene-

ment tot een succes gemaakt.  

Het weer was gelukkig droog maar wel wat koud, 

toch is er na afloop nog gezellig na gekletst 1jdens 

de barbecue.  

Op  14 juli is er een wandeling in Bloemendaal aan het strand, waar de honden zich heerlijk kunnen uitle-

ven.  

Op 8 september houden we een Beauceron Familiedag, veder op in de blad meer hierover. In elk geval de 

moeite waard voor de hele familie, want er is van alles te doen voor jong en oud. Wij hopen dus veel leden 

hier eens te ontmoeten. 

13 oktober is er weer een seminar bij de schapen, dit keer met een aanlegtest waar een cer1ficaat voor uit 

gegeven word.  

Wij wensen iedereen een fijne zomervakan1e. 

Het bestuur 



Mededelingen 

Pups geboren 

CH. Adventure Troy de la Pointe du Meingat X  Eowyn Tjara de la Fière Maison 

Geboren 13-06-2012 

Aantal pups 9  3 reuen—6 teven 

Fokker B.Blonk 

Adres Nieuwolda 

Kennelnaam De la Fière Maison 

Telefoonnummer 0648687915 

Email  beauceronkennel@home.nl 

Website www.beauceron-kennel.nl 

Pups geboren 

CH. Borduval des Onze Hermines X  Alita 

Geboren 30-03-2012 

Aantal pups 12  4 reuen—8 teven 

Fokker W.Plan1nga 

Adres Zwolle 

Kennelnaam Admirable Chien 

Telefoonnummer 0634416732 

Email  wilmaplan1nga@gmail.com 

Website www.mijnbeauceron.nl 

Geroyeerd per 01-07-2012 wegens niet betalen van de contribu*e: 

Dhr. F. Overtoom 

Dhr.  J. Kel8ens  

Mevr. P. Koster 

Nieuwe leden per 01-06-2012: 

Mevr. v. Heyningen-Kruidenberg te Voorschoten  

Mevr. S. Van Hoeck te Pu=e 

Dhr. B. de Jong te Wijchen 

Dhr. G.W. de Jong te Simpelveld  

Dhr. B. Pieters te Nieuwleusen  

Dhr. A.D. van der Scheer te Zuidwolde  

Mevr. S. Spaan te Geldrop  

Mevr. F. Tondeur te Heikruis  



Mededelingen 

Pups verwacht 

CH. DJ’s King de Vaudange X  CH. Cyra de l’Ecrin des Hauts de France 

Gedekt 11-06-2012 

Verwachte geboortedatum 13-08-2012 

Fokker B.Blonk 

Adres Nieuwolda 

Kennelnaam De la Fière Maison 

Telefoonnummer 0648687915 

Email  beauceronkennel@home.nl 

Website www.beauceron-kennel.nl 

Pups verwacht 

CH. Adventure Troy de la Pointe du Meingat  X  CH. Avalanche Anabell l’Ami Noir 

Gedekt 22-05-2012 

Verwachte geboortedatum 25-07-2012 

Fokker Mevr/Dhr. Bolland-Goosens 

Adres Argenteau België  

Kennelnaam De l’Amouraudiere 

Telefoonnummer 003243795691 

Email  Info@lamouraudiere.be 

Website www.lamouraudiere.be 

Pups verwacht 

Uriack de la Noe du Jardin X  CH. Equinox du Bois Tourbeux 

Gedekt 02-06-2012 

Verwachte geboortedatum 03-08-2012 

Fokker Cremers N, Soest J, Hensbroek T 

Adres Riemst België  

Kennelnaam Du Bois Tourbeux 

Telefoonnummer 0032497728640 

Email  nicole@beaucerons.be 

Website www.beaucerons.be 





Regio 1 IPO wedstrijd 

Dat een Beauceron het IPO cer�ficaat behaald in Nederland is al een uitzondering laat staan dat deze mee 

doet aan een IPO wedstrijd. Voor zover we in de boeken terug kunnen vinden is Troy op  zaterdag 21 april 

de 1e Beauceron die ooit in Nederland mee gedaan hee& aan een IPO wedstrijd.  

Op zaterdag 21 april doe ik, Jeroen ter Horst, met Troy mee aan de Regio 1 kampioenschappen van de NBG 

(IPO3). Op het terrein van GHSV de Gideon te Groningen. 

 Ik loot mezelf met Troy als 1e van de 17 deelnemers en mag het spits a2ijten. We beginnen om 8.45 met 

de afdeling B het Appél.  Daarin word een parcours gelopen met gehoorzaamheid oefeningen. Alles moet er 

nestjes uitzien, de hond moet dicht bij de baas blijven en alle oefeningen snel en strak uitvoeren. Een zware 

hond als Troy hee& al�jd wat last van de snelheid. Daarna moet Troy af langs de klant en ik moet op zo een 

15 meter afstand gaan staan. Terwijl een andere hond het parcours loopt moet Troy netjes op zijn plek blij-

ven liggen. Troy laat zich uitermate goed zien en behaald maar liefst 90 punten. Iets waar ik super trots op 

ben. Op een wedstrijd meer punten draaien dan de gewone examens!  



Daarna het C gedeelte wat beter had gekund, nadat de pakwerker flink op Troy zijn poot is gaan staan is 

Troy een beetje de kluts kwijt. Hij doet nog wel de oefeningen maar laat 2 keer los wat niet mag.  We weten 

dan nog 73 punten bij elkaar te krijgen. Gelukkig nog wel in de race:-) Al is winnen met een Beaucerons een 

illusie..!! Maar het gaat mij erom dat er eens een ander ras te zien is op een IPO wedstrijd.  

Om 12 uur ligt zijn spoor klaar. Troy die wel bewezen hee0 

goed te kunnen speuren doet dat vandaag weer. Hij loopt 

netjes diep, werkt alle hoeken goed door en verwijst de 

voorwerpen. Het resultaat mag er wezen met maar liefst 97 

punten komen ze van het veld af.  

In totaal een super uitslag met maar liefst 260 pun-

ten, dit hee0 Troy, zelfs op zijn examens waar toch 

al6jd wat milder gekeurd word, nog niet behaald.  

Een ervaring rijker voor zowel mijzelf als voor Troy. 

We trainen door naar september de Noorderlicht 

Bokaal. We hebben er weer zin in!! 

 

Groeten Jeroen & Troy 



Fharo Uthor de la Fière Maison 



Off Limit 



Waarom blaffen honden 

Om een hond overtollig blaffen af te leren moet je eerst de oorzaak bepalen. Een hond kan blaffen uit 

stress, angst, verla�ngsangst, verveling, om aandacht te vragen of om te alarmeren. Het blaffen werkt bij 

alle voorbeelden zel elonend. Tijdens blaffen komen er chemische stoffen vrij in de hersenen die de hond 

een pre"g gevoel geven. Sommige honden blaffen ook uit enthousiasme (geef hier die bal!).  

Corrigeren en belonen 

De beste oplossing tegen blaffen is de hond te negeren en vervolgens hem leren wat hij wel moet doen. Als 

hij s�l is krijgt hij aandacht en beloningen en als hij bla) wordt hij genegeerd. Daarnaast kun je een aversie 

tegen blaffen creëren door hem te corrigeren zonder dat hij in de gaten hee) dat jij de gever bent van de 

correc�e. Denk aan een water pistool, een blikje met kiezelsteentjes die je zijn rich�ng op gooit of gebruik 

een ander geluid waar de hond van schikt. Om er voor te zorgen dat de hond niet alleen stopt met blaffen 

in jouw aanwezigheid, is het van groot belang dat je de hond alleen corrigeert met deze middelen wanneer 

hij niet ziet dat jij het doet. De correc�e moet op de eerste blaf volgen en consequent worden toegepast. 

Het gewenst gedrag moet ook systema�sch worden beloond. 

Blaffen op commando 

Een hond die veel bla) kan leren om op commando te blaffen en vervolgens ook op commando s�l te zijn. 

Pak een speeltje die je hond erg graag wil hebben, verstop deze achter je rug en wacht tot je hond gaat 

blaffen om het speeltje. Zodra hij geluid maakt gooi je het speeltje naar hem toe. Herhaal dit een paar keer 

tot dat de hond snapt wat de bedoeling is. Het blaffen levert hem het speeltje op. Zodra je zeker weet dat je 

hond gaat blaffen om het speeltje ga je er een commando aan koppelen. Op het moment dat je het speeltje 

naar je hond wilt gooien zal hij ophouden met blaffen, op dat moment ga je het commando voor s�l zijn 

gebruiken. 

Blaffen wanneer de hond alleen thuis is 

Honden zijn roedeldieren en voor vele valt het niet mee, alleen thuis blijven. Sommige honden proberen 

door middel van veel te blaffen en huilen er voor te zorgen dat hun baas weer thuis komt. Verla�ngsangst 

leer je niet zo maar af, dit moet langzaam opgebouwd worden. Wanneer je het huis verlaat geef hem dan 

10 minuten van te voren geen aandacht meer. Hetzelfde geldt als ze thuiskomen: negeren, niet praten, niet 

aaien, niet kijken, niks. Zo begrijpt de hond, dat zijn blaffen de baas niet terug hee) gebracht. Hij hee) na-

melijk gebla) terwijl je weg was en hij wordt hiervoor geprezen door je aandacht als je thuiskomt. 

Blaffen vanaf het Balkon 

Als een hond gaat blaffen naar ander honden of voorbijgangers vanaf het balkon is hij simpelweg het huis 

aan het bewaken of zijn dominan�e aan het vertonen. Ten eerste omdat hij op mensen en honden neer-

kijkt. Omdat mensen ook weg/verder lopen leert de hond dat zijn blaffen hee) geholpen. Je kunt dit gedrag 

afleren door de hond te verbannen van het balkon of er de eerst periodes al�jd bij te blijven. Zodra iemand 

voorbij loopt ga je de hond afleiden met een speeltje of iets lekkers, zorg dat hij niet de kans krijgt om te 

blaffen. Blijf de hond belonen voor het s�l zijn. Hiermee zorg je er voor dat de hond posi�eve associa�es 

ontwikkeld wat betre) voorbijgangers. Deze zelfde methode kun je ook toepassen op straat. 

 



Recept voor waterijsjes 

Vruchtensap ijsjes:                                                    

1 peer 

10 aardbeien 

water 

Doe in een hoge kom een geschilde en in stukjes gesneden peer en de aardbeien. 

Voeg hier wat water aan toe en pureer met een staafmixer. 

Voor de echte zoetekauwen kun je nog een lepeltje honing bij doen. 

Schenk het vruchtensap in de ijsvorm en zet het minimaal 4 uur in de vriezer. 

 

Bouillon ijsjes: 

Gewone bouillon is vaak te zout voor honden, daarom hier een recept voor je eigen bouillon. 

 

400 gram kippenvlees met bot 

½ winterwortel 

75 gram bleekselderij 

2 laurierblaadjes 

3 teentjes knoflook 

1 theelepel tijmblaadjes 

1 theelepel basilicum 

2 theelepels peterselie 

 

Snijd de wortel en de bleekselderij in grote stukken en kneus de knoflookteentjes. Doe alle ingrediënten samen 

met een liter water in een grote pan en laat ze anderhalf uur zachtjes koken. Haal dan de grote ingrediënten eruit 

(kip, knoflook, wortel, selderij en laurierblaadjes) en laat de bouillon afkoelen. Giet de afgekoelde bouillon, even-

tueel aangelengd met wat water, in de ijsvormpjes en zet deze minimaal 4 uur in de vriezer. 

Voor een extra uitdaging kun je een kong gaan vullen met de bouillon of vruchtensap en deze invriezen. 



Zomer�ps 

Wanneer het weer warmer wordt breng je al gauw veel �jd buiten door samen met de hond. De zon brengt echter wel gevaren 

met zich mee en een hond is zich daar niet van bewust. 

Zonnen 

Je hond kan het heerlijk vinden om in de zon te liggen, maar let er wel op dat hij niet oververhit of verbrandt raakt, de hond kan 

een zonnesteek oplopen als hij te lang in de zon blij� liggen. Leg de hond op het heetst van de dag in de schaduw of zorg dat de 

hond binnen blij�. Zorg er al�jd voor dat je hond met warm weer gelegenheid hee� tot een plek met schaduw. Sommige honden 

vinden het ook heerlijk om op een koelmat te liggen. 

Drinken in de zomer 

Honden verliezen met warm weer meer vocht dan normaal, dit komt omdat de hond meer aan het hijgen is. Zorg dat er fris wa-

ter in de bak van je hond zit en zet eventueel een extra drinkbak buiten zodat de hond voldoende vocht binnen kan krijgen. 

Wandelen 

Neem met een lange wandeling water en een drinkbak mee. Stop regelma�g en laat je hond drinken om af te koelen. Honden 

kunnen door de hi'e bevangen worden en dit moet ten alle �jden voorkomen worden. Als je denkt dat de hond door de hi'e 

bevangen is koel hem dan meteen af met koel water en bel direct je dierenarts. Geef de hond �jdens een lange wandeling niet 

teveel water, maar een normale hoeveelheid. Dit is belangrijk om de kans op een maagtorsie (maagdraaiing) niet te vergroten. 

Insecten 

In de zomer zijn er veel meer insecten dan in de winter, let daarom goed op vlooien en teken. Controleer de vacht van je hond 

regelma�g om te kijken of hij geen teken, vlooien of andere beestjes op hem hee� zi'en. 



Liv 



Beauceron Familiedag 

Deze word op zaterdag 8 september gehouden op het veld van GHG Dijkzicht, Dijkzichtweg 17 te Zwolle. 

Aanvang 11.00 

 

Programma: 

1. Aankeuring - Laat je Beauceron op exterieur keuren 

Keurmeester: Mevr. R van Veen-Keur 

Mevrouw van Veen-Keur is een officiële keurmeester van de Beauceron.  

Beaucerons van alle lee-ijden kunnen inschrijven. Alle Beaucerons worden apart gekeurd. Alleen meerdere 

beaucerons uit 1 nest kunnen met elkaar gekeurd worden.  

Tevens krijgen de honden vanaf 9 maanden een aankeuringscer1ficaat. Deze staat gelijk aan een keer een 

FCI show/KCM(zie fokreglementen) . 

Aan het einde van de dag is er een soort prijs uitreiking. Alle ingeschreven honden worden in een lee-ijds-

categorie ingedeeld en komen dan nog een keer met elkaar de ring in en daarvan word de beste hond uit-

gekozen. Dit onderdeel is natuurlijk niet verplicht. 

 

2. Foto van je Beauceron(s) 

Zet je Beauceron(s) met of zonder je zelf op de foto en ontvang een 20-30 afdruk gra1s thuisgestuurd. 

Deze foto's worden beschikbaar gesteld door www.fotohonden.nl 

 

3. De snelste Beauceron.  

De baas aan de ene kant de Beauceron aan de andere kant, welke Beauceron is het snelst bij zijn baas. Mak-

kelijk denkt u maar.......diverse afleidingen zullen zich op het parcours bevinden! Welke Beauceron kan deze 

verleidingen weerstaan en is het snelst bij zijn baas?? 

 

4. Beauceron stormbaan 

Een uitdaging voor baas en hond. Wie komt er rond op de stormbaan waar baas en hond diverse hindernis-

sen samen moeten nemen. 

 

5. De beste aporteerder 

Welke Beauceron apporteert in 2 minuten de meeste punten bij elkaar. Niet alleen ballen maar ook dum-

mies en andere voorwerpen die bonussen kunnen opleveren.  

 

6. Loop Parcours 

Een parcours waarbij nagedacht moet worden met onze oh zo lompe Beaucerons. De hond in de ene hand 

aan de riem in de andere hand een beker water….wie vult het snelst een kan. 

 

7. Hond-Kind parcours 

Voor onze jongste baasjes een apart parcours, met hindernissen die ze met hun hond moeten afleggen. 

 

8. Maak je eigen floss 

Voor alle lee-ijden. Maak een floss voor je eigen hond. Natuurlijk mag deze meegenomen worden!! 

 

9. Puppy power 

Loop met je pup een parcours en vind aan het eind een kleine beloning. 

 

10. Prijsuitreiking 

Wie hee- de snelste of mooiste Beaucerons meegenomen vandaag??? Op alle onderdelen behalve punt 2 

en 8 valt een prijs te winnen. 

 

Opgave via website www.beauceronvereniging.nl  

Na afslui	ng gezellige barbecue!!! 



Wandeling Bloemendaal 

Zaterdag 14 juli  

Verzamelen: 13.00 

Vertek: 13.30  

 

Verzamelpunt:  

Aan het eind van de boulevard Zandvoort – Bloemendaal vanaf strandpaviljoen Parnassia noordwaarts rich-

�ng Ijmuiden. Bij Parnassia is het hele jaar door vers drinkwater beschikbaar voor de honden en voor uzelf 

is er uiteraard meer keuze.  

 

Parkeren: 2 euro per uur met een max van 10 euro.  

TomTom: Zeeweg (laatste afslag) of Parnassiaweg 1  

Bloemendaal aan Zee / Overveen.  

 

Seminar/aanlegtest schapendrijven 

Zaterdag 13 oktober  

Aanvang: vanaf 10 uur 

De Beauceron is een herder en zou dus een bepaald ins�nct bij zich moeten hebben als het gaat om het 

drijven van schapen.  

Tijdens deze seminar kunt u zich aanmelden voor 2 onderdelen, de seminar zelf en/of de aanleg test. 

Bij de seminar zelf komt u samen met uw Beauceron 2 keer bij de schapen. Er word uitgebreide instruc�es 

gegeven over de reac�e van uw hond bij de schapen. Bij de seminar zit de aanlegtest in. 

De kosten zijn 20 euro, 25 euro incl. lunch 

Bij de aanleg test komt uw Beaucerons 1 keer bij de schapen om te zien of hij aanleg hee1 tot drijven. Er 

worden verder geen instruc�e gegeven, er word hier puur gekeken of de hond interesse hee1 in de scha-

pen. 

De kosten zijn 12,50 euro, 17,50 euro incl. lunch 

Niet leden van de BVN zijn van harte welkom maar betalen 2,50 euro bovenop de kosten.  

Bij het slagen van de aanlegtest krijgt u een cer�ficaat. 



Coupe de Beauté 2012 

Astor 

Eigenaar: M.Pool 

57 punten 

Coupe de Travaille 2012 

Eowyn Tjara de la Fière Maison 

Eigenaar: B.Blonk 

9 punten (VZH, B-G&G) 



Aanbieding 

Er zijn nog enkele Kalenders 2012 en Beauceron Magazines te koop. 

Nu voor de voordelige prijs van 5 euro per stuk of samen voor 7,50. 

Bestellen via secretaris@beauceronvereniging.nl 



Veel honden hebben last van overgewicht. Het lijdt vaak tot allerlei
gezondheidsproblemen, zoals gewrichts-, hart-, lever- of nierproblemen. Meerdere
onderzoeken wijzen in de richting dat 30-40% van alle honden te dik zijn.

Waardoor ontstaat overgewicht?

De stofwisseling van onze honden, van groot tot klein,

zijn nog steeds gelijk aan die van hun voorvaderen, de

wolven. De kern van het probleem is dat het lichaam

van de hond nog steeds werkt als in de oertijd en veel

te efficiënt vet (reserves) opslaat. In de natuur weten

ze immers niet of er morgen weer voldoende voeding

ter beschikking is. Dus uw hond zal nooit nee zeggen

tegen teveel voer en /of beloning, want het lichaam

weet niet dat het niet meer nodig is om reserves op te

slaan voor "magere tijden". Daarnaast hoeven ze niet

echt meer te werken voor hun voeding en zijn ze ook

afhankelijk van de baas hoeveel beweging ze krijgen.

Een ander oorzaak ligt in het verschil tussen

lichamelijk en geestelijke honger.

Lichamelijk honger kunnen we ook weer opsplitsen in

energie honger en technische honger. Bij energie

honger heeft het lichaam te weinig directe energie en

moet energie worden opgenomen d.m.v. eten, terwij l

bij technische honger gewoon de maag leeg is en,

hoewel er geen gebrek is aan directe beschikbare

energie, om vulling vraagt. Dat is ook één van de

redenen dat vezelrijke dieetvoeding niet werkt, want

de hond krijgt door de volumineuze maagvulling een

steeds grotere maag en krijgt daardoor steeds meer

"technische" honger.

Geestelijke honger ontstaat wanneer de hond zijn

natuurlijke “after-dinner” behoefte niet kan

bevredigen. Niet alleen de stofwisseling van onze

honden is nog steeds gelijk aan die van de wolf, maar

ook het basisgedrag, van groot tot klein, stemt nog

volledig overeen. Wolven gaan, meteen na een

maaltijd of enige tijd daarna, altijd ergens op kauwen.

Afhankelijk van het aanbod kauwen ze op stokken,

botten of stukken huid. In tegenstelling tot vroeger

weten we dat dit niet is om speeksel te produceren of

bewust hun tanden schoon te maken, maar dat door het

kauwen in het lichaam endorfines worden aangemaakt.

Deze endorfines geven naast een gevoel van rust ook

een vermindering van angst en agressie. Door hun

kauwbehoefte te bevredigen stillen ze hun geestelijke

honger!

Naast dit alles speelt het huidige productieproces van

extruderen (krokant maken) ook een rol. Door de hoge

temperaturen veranderen ongewenst de aard van

sommige ingrediënten, waardoor enerzijds tekorten

ontstaan en anderszijds stoffen die de stofwisseling

belasten. Dit komt doordat bepaalde noodzakelijke

ingrediënten door de overhitting (geheel of

gedeeltelijk) verloren zijn gegaan. Omdat het lichaam

streeft naar evenwicht zal de hond meer gaan eten om

te trachten deze tekorten aan te vullen en op te heffen.

Wat kunt u doen?

- Laat uw hond meer bewegen en bouw het langzaam

op.

- Geef geen enkel tussendoortje, maar geef uw hond

als die bedelt iets natuurlijks te kauwen dat weinig of

geen energie heeft, bijvoorbeeld Farm Food

Rawhide®.

- Schakel uw hond over op een geperste brok, Farm

Food HE, dan weet u zeker dat ze alle voedingsstoffen

binnen krijgen en ook de eventuele tekorten kunnen

aanvullen.

- Verdeel de dagelijkse hoeveelheid over tenminste 3

maaltijden om zo een stabiele bloedsuikergehalte te

creëren.

-Verminder de aanbevolen hoeveelheid (ong. 60-75%)

en vul dit aan met 15% vuile pens om de darmflora te

verbeteren.

Ideaal is dat u de ribben van uw hond wel kan

voelen, maar u mag ze niet zien!

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 overgewicht!?



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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Kampioensclubmatch 2012 

 

6 mei 2012 

Keurmeester: Dhr. A Renaux 

Clubwinner 2012 

Adventure Troy de la Pointe du Meingat 



Kampioensclubmatch 2012  6 mei 2012 Keurmeester: Dhr. A Renaux 

CAC reu Adventure Troy de la Pointe du Meingat CAC teef Joyce de l’Amouraudiere 

Reserve CAC reu & Beste jeugd Luuk Troy de la Fière Maison Reserve CAC teef Jamba Berger Fort et Posé 

Beste baby Odeval 

Beste puppy Mauro Fharo de la Fière Maison 

Winnaar hond-kind parade 

Samantha met Aisha 



Kampioensclubmatch 2012  6 mei 2012 Keurmeester: Dhr. A Renaux 

Babyklasse reuen  

Odeval 1 Veel belovend Beste baby  

Gjohn Harvard de la Noé D'Orient 2 Veel Belovend  

Ourasi 3 Belovend  

 

Puppyklas reuen  

Mauro Fharo de la Fière Maison 1 Veel Belovend Beste puppy  

Magic Fharo de la Fière Maison 2 Veel Belovend  

Myron Fharo de la Fière Maison 3 Weinig Belovend  

 

Jeugdklasse reuen  

Luuk Troy de la Fière Maison 1 Uitmuntend Reserve CAC Beste jeugdhond  

Kunta du Bois Tourbeux 2 Uitmuntend  

 

Tussenklasse reuen  

Lee Warrior Soul 1 Uitmuntend  

Gilson Blue des Anges de l'Ardilliere 2 Uitmuntend  

Joey Argos du Bois Tourbeux 3 Uitmuntend  

 

Openklasse reuen  

Vas van de Paardenstal 1 Uitmuntend  

Deejay Andy Living next Door 2 Uitmuntend  

Forban Warrior Soul 3 Uitmuntend  

Basile van de Paardenstal 4 Uitmuntend  

Bourbon Warrior Soul Uitmuntend  

Enzo du Bois du Coin Perdu Uitmuntend  

Eastwood Clint de Sainte Petronille Zeer Goed  

Badaboum des Feux de l'Ange Absent  

 

Werrkhondenklasse reuen  

Adventure Troy de la Pointe du Meingat 1 Uitmuntend CAC Beste reu, Beste van het ras  

 

Kampioensklasse reuen  

Astor 1 Uitmuntend  

Appol de l'Ami des Chevaux 2 Uitmuntend  

Allias Blue du Relais du Corrado 3 Uitmuntend 



Kampioensclubmatch 2012  6 mei 2012 Keurmeester: Dhr. A Renaux 

Babyklasse teven  

Off Limit 1 Veel Belovend  

Oxane 2 Veel Belovend  

 

Puppyklasse teven  

Noura Djayla de la Fière Maison 1 Veel Belovend  

Nilouh Djayla de la Fière Maison 2 Veel Belovend  

Ninja Djayla de la Fière Maison 3 Veel Belovend  

 

Jeugdklasse teven  

Léann Chayenne de la Fière Maison 1 Uitmuntend  

Lieka Chayenne de la Fière Maison 2 Uitmuntend  

Luna Chayenne de la Fière Maison 3 Uitmuntend  

Kopine du Bois de Tourbeux 4 Zeer Goed  

 

Tussenklasse teven  

Joyce de l'Amouraudiere 1 Uitmuntend CAC Beste teef  

Joy Boudica de la Fière Maison 2 Uitmuntend  

Aisha 3 Uitmuntend  

Parmida Odie de nos Amis de Beauce 4 Uitmuntend  

Bayha Zakyra Admirable Chien Uitmuntend  

 

Openklasse teven  

Jamba Berger Fort er Posé 1 Uitmuntend reserve CAC  

Foenix de la Noé d'Orient 2 Uitmuntend  

Vita van de Paardenstal 3 Uitmuntend  

Jean de l'Amouraudiere 4 Uitmuntend  

Darcey du Bois Tourbeux Uitmuntend  

Djéa du Murier de Sordeille Uitmuntend  

Heracleum du Bois Tourbeux Uitmuntend  

A.C. de la Maison Tourbeux Absent  

Epona de la Grange Colombe Absent  

 

Kampioensklasse teven  

Cyra de l'ecrin des hauts de France 1 Uitmuntend  

 

Veteranenklasse teven  

Tjara de la Tourie Normande 1 Uitmuntend  

Liquidambar Aphiera Lorenne 2 uitmuntend 



09-04-2012 Leeuwarden 

KM: Mevr. Veen-Keur 

Puppyklasse reuen 

Kashmir du Fond des Camps 1 Veel Belovend 

 

Jeugdklasse reuen 

Gilson Blue des Anges de l’Ardilliere 1 Uitmuntend Res. CAC 

 

Openklasse reuen 

Fan Ubac Yem de la Bonhardiesse  1 Uitmuntend CAC/CACIB 

BOB 

 

Jeugdklasse teven 

Léann Chayenne de la Fière Maison 1 Uitmuntend Res. CAC 

 

Openklasse teven 

Foenix de la Noe d’Orient 1 Uitmuntend CAC/CACIB 

Avalanche Anabell l’Ami Noir 

18-03-2012 Leiden 

KM: Mevr. Ten Cate 

Puppyklasse reuen 

Guroc Blue de L'Etoile de la Nuit 1 Veel Belovend 

Guran Blue de L'Etoile de la Nuit 2 Veel Belovend 

Garos Blue de L'Etoile de la Nuit 3 Veel Belovend 

Kashmir du Fond des Camps 4 Veel Belovend 

Jeugdklasse reuen 

Godard des Bergers Aventureux Afwezig 

Openklasse reuen 

Dakar Aaron Living next Door 1 Uitmuntend CAC/CACIB 

Jeugdklasse teven 

Gracia Callandra 1 Uitmuntend Res. CAC 

 

Openklasse teven 

Jolie du Fond des Camps 1 Uitmuntend CAC/CACIB BOB 

21-04-2012 Goes 

KM: Mevr. Vermeire 

Tussenklasse reuen 

Fan Ubac Yem de la Bonhardiesse  1 Uitmuntend CAC/CACIB BOB 

Jeugdklasse teven 

Gi6a Caresse Living next Door  1 Zeer Goed 

Kiara de Montclea Afwezig 

Openklasse teven 

Jezebel dus Ricarwa 1 Uitmuntend CAC/CACIB 

17-05-2012 Joe Cat Show 

KM: Dhr. Wauben 

Jeugdklasse reuen 

Guroc Blue de L'Etoile de la Nuit 1 Uitmuntend Res. CAC 

Kashmir du Fond des Camps 2 Uitmuntend 

Tussenklasse reuen 

Fan Ubac Yem de la Bonhardiesse 1 Uitmuntend 

Openklasse reuen 

Deejay Andy Living next Door 1 Uitmuntend CAC 

Eastwood Clint de Sainte Petronille Afwezig 

Tussenklasse teven 

Joyce de l’Amouraudiere 1 Zeer Goed 

 

Openklasse teven 

Dianthe de la Noe d’Orient 1 Uitmuntend Res. CAC 

Enya Braonain des Bergers du Forez 2 uitmuntend 

Edi 2 Zeer Goed 

Fira de la Terre Sacree de Marius 4 Zeer Goed 

Jolie du Fond des Camps Afgwezig 

Kampioensklasse teven 

Hue6e du Fond des Camps 1 Uitmuntend CAC BOB  

6-05-2012 Arnhem 

KM: Mevr. Beenen-Sluijters 

Jeugdklasse reuen 

Kasmhir du Fond des Camps 1 Uitmuntend CAC BOB 

Tussenklasse teven 

Yolie de la Bonhardiesse 1 Uitmuntend CAC/CACIB 

Openklasse teven 

Jolie du Fond des Camps Afwezig 

Amsterdam Winner 2012 

25-11-2012 

Keurmeester: de Heer Pecoult 

BVN stel bekers beschikbaar voor 

Winner/Winster 

Jeugdwinner/Jeugdwinster 

Veteranenwinner/Veteranenwinster 

Beste van het ras 



09-06-2012 Tilburg 

KM: Mevr. Bakker-Woes�jne 

Jeugdklasse reuen 

Girbaud des Bergers Aventureaux 1 Uitmuntend  

Guroc Blue de L'Etoile de la Nuit 2 Uitmuntend 

Garos Blue de L'Etoile de la Nuit Afwezig 

Openklasse reuen 

Enzo du Bois du Coin Perdu 1 Uitmuntend CAC/CACIB 

Dakar Aaron Living Next Door 2 Uitmuntend Res. CAC/CACIB 

Jeugdklasse teven 

Gi(a Caresse Living next Door 1 Uitmuntend 

Kimbra de Soleil au Paradise Afwezig 

 

Tussenklasse teven 

Félicia de la Cité des Comtes 1 Uitmuntend Res. CAC/CACIB 

Openklasse teven 

Enza de la Terre Sacree de Marius 1 Uitmuntend 

Jezebel du Ricarwa 2 Zeer Goed 

Femke de la horde du Bois perdu 3 zeer Goed 

Kampioensklasse teven 

Hue(e du Fond des Camps 1 Uitmuntend CAC/CACIB BOB 

23-06-2012 Uden 

KM: Dhr. Vanhoenacker 

Puppyklasse reuen 

Gjhon Harvard de la Noé d’Orient 1 Veel Belovend 

Jeugdklasse reuen 

Mauro Fharo de la Fière Maison 1 Uitmuntend Res. CAC 

Garos Blue de L'Etoile de la Nuit 2 Uitmuntend 

Guroc Blue de L'Etoile de la Nuit 3 Zeer Goed 

Kashmir du Fond des Camps Afwezig 

Openklasse reuen 

Enzo du Bois du Coin Perdu 1 Uitmuntend Res. CACIB 

Kampioensklasse reuen 

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

Babyklasse teven 

Oxane Boudica de la Fière Maison 1 Veel belovend  

Jeugdklasse teven 

Léann Chayenne de la Fière Maison 1 Zeer Goed 

Noura Djayla de la Fière Maison 2 Zeer Goed 

Kimbra de Soleil au Paradise Niet te beoordelen 

 

Tussenklasse teven 

Félicia de la Cité des Comtes 1 Uitmuntend 

Lieka Chayenne de la Fière Maison Goed 

Openklasse teven 

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

Enza de la Terre Sacree de Marius 2 Uitmuntend Res. CAC/CACIB 

Femke de la horde du Bois perdu 3 zeer Goed 

Elanür Black de Sainte Petronille 4 Zeer Goed 

Evita Argentes du Temple de Feu Zeer Goed 

Foenix de  la Noé d’Orient Beste van het ras Uden 

Gjhon Harvard de la Noé d’Orient beste puppy Uden 

Oxane Boudica de la Fière Maison Beste baby Uden 



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

Voor u, die weet hoe
belangrijk de dagelijkse voeding

voor uw hond is



Oxane Boudica de la Fière Maison 

Lieka Chayenne 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  Mevr. Beenen-Sluijters 

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  Mevr. Alberts 

06-10-2012 Zwolle  Dhr. Beenen 

03-11-2012 Bleiswijk  Dhr. Douma 

25-11-2012 Amsterdam  Dhr. Pecoult 

17-12-2011 Wijchen  Mevr. De Wit 

29-09-2012 Maastricht  Dhr. Ru�en 

20-10-2012 Utrecht  Mevr. Loch-Romans 



Galik du Diable de Morval 



08-09-2012 Beauceron Familiedag te Zwolle 

Vergeet u niet in te schrijven!! 

 


