Cora Admirable Chien

Voorzier:
Jeroen ter Horst
06-48670404
voorzier@beauceronvereniging.nl

Secretaris:
Bey Baron
06-57694204
secretaris@beauceronvereniging.nl

Penningmeester:
Petra Melsen
penningmeester@beauceronvereniging.nl

Algemeen Bestuurslid:
Anneke Dekker
info@beauceronvereniging.nl

www.beauceronvereniging.nl
Rabobank: 115362789 te Nieuwolda

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 te bestellen Beauceron kalender 2013

Van de Bestuurstafel

Op 8 september was de 1e Beauceron Familiedag,
die als geslaagd de boeken in mag en volgend jaar
zeker herhaald wordt. Een gezellige sfeer onder
mens en dier en prach!g weer maakte deze dag
succesvol. Er was van alles te beleven voor jong
en oud, meer hierover in een verslag verderop in
het blad.

Op 29 september werd er voor de Beauceron kalender 2013 een fotoshoot georganiseerd in Heerde, een
prach!g gebied met bos, heide en strand. En het belangrijkste: honden die overal los mogen lopen. Dit is
dan ook de reden dat we daar op zaterdag 2 november een wandeling houden.
Op 13 oktober organiseren we weer een keer een seminar schapendrijven, deze seminar zit vol. Bij genoeg
animo zal deze ook volgend jaar herhaald worden. In het volgend clubblad meer over de Algemene Leden
Vergadering en andere ac!viteiten. De Kampioensclubmatch 2013 wordt op zondag 2 juni gehouden, wij
zijn nog op zoek naar een geschikte loca!e.

Het bestuur

Mededelingen
Nieuwe leden per 01-06-2012:
mw. J. van der Gracht per 25 juni 2012
mw. M. Geesink per 31 mei 2012
mw. T.S. de Leeuw per 27 juni 2012
mw. R. van Staveren per. 11 augustus 2012

Pups geboren
Geboren

11-08-2012

Aantal pups

6 5 reuen—1 teef

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 Lala van de Paardenstal

Gedekt

30-08-2012

Verwachte geboorte

01-11-2012

Fokker

J. van Hout

Adres

Roermond

Kennelnaam

Van de Paardenstal

Telefoonnummer

06-30019572

Email

J.hout38@gmail.com

Website

Pups verwacht
Basil van de Paardenstal X Femke de la Horde du Bois Perdu

Gedekt

12-09-2012

Verwachte geboorte

14-11-2012

Fokker

E. Boumans

Adres

Oploo

Kennelnaam

-

Telefoonnummer

06-29365825

Email

Fam.bouwmans@hetnet.nl

Website

www.beauceronvandebieze.weebly.com

Oxane

L’Esprit d’Hamrik Merlot

Examen Sociale Huishond
Op 30 september was het dan zover. Samen met Jive deed ik, Bianca examen Sociale Huishond. Een leuk
cer!ﬁcaat die wat zegt over de omgang van de hond met mensen en andere honden.

Er is een gedeelte gezamenlijk en een individueel gedeelte. Er waren 7 combina!es en ik mocht met Jive
als laatste. Het individuele gedeelte was als 1e. Nadat er 6 combina!es voor mij waren mocht ik beginnen.
Je start bij een pion waar bij je 10 passen vooruit
loopt naar rechts, 10 passen verder loopt en halthoud. De honden moet netjes mee lopen (zonder te
trekken aan de riem) en bij de halt uit zich zelf naast
je gaan zi.en. Daarna weer 10 pas voor uit naar links
weer 10 pas een rechts omkeert en het gelopen parcours weer terug tot aan de pion daar een links omkeert en halthouden.
Daarna start je weer bij de pion en loop je rechtdoor van achter krijg je dan een geluidsprikkel (schudden
met een blik stenen) 5 passen na het geluid moet je halthouden en de hond moet netjes gaan zi.en. Jive
deed het tot nu toe alleemaal perfect. Doorlopen en dan krijg je voedsel weigeren, je loopt langs bordjes
met brokjes, pens en koekjes, de hond moet dit negeren. Jive die wel houd van ene tussendoortje keek gelukkig niet eens dus super gedaan!! Dan loop je door en komt er iemand met een paraplu die open en dicht
slaat na 5 passen moet je halthouden en moet de hond weer netjes gaan zi.en. Geen reac!e van Jive dus
nog steeds volle punten!!
Nu moest je naar een groepje mensen lopen die aan
een terrasje zi.en en er bij gaan zi.en, de hond mag
niet uit zichzelf naar de mensen toe. 2 mensen roepen
om de buurt je hond en die mag dan even gaan kijken,
niet springen of andere rare dingen. Jive vond het gezellig dat ze een aai over haar bol kreeg en op mijn
commando hier reageerde ze direct. De mensen staan
dan op en gaan in een groep staan daar moet je om
heen lopen en in het midden halt houden. De mensen
sluiten je dan in en de keurmeester komt je een hand
geven. Jive bleef al die !jd netjes zi.en. Nu nog tandjes laten zien en dan is het individuele gedeelte klaar. Daarna moeten alle deelnemers door elkaar heen
lopen, moet je de honden langs elkaar laten kruizen en mogen ze niet uitvallen of bang gedrag vertonen.
De hond moet je voor roepen terwijl de andere gewoon lopen. En als laatste de af en blijf met aﬂeiding.
Alle honden liggen af en de geleiders staan op 10 meter afstand. Er lopen pratende mensen langs en er
komt iemand met zijn hond langs lopen, ook dan mogen de honden niet reageren. Jive hee5 alles zo goed
gedaan dat ze voor alle onderdelen een Goed kreeg, het hoogste haalbare!!! Super trots op Jive!!

Jive de L’Amouraudiere

June Boudica de la Fière Maison

Chevy Troy de la Fière Maison

Oorontsteking
Oorontstekingen komen regelmag voor bij honden.
Sommige rassen zijn extra gevoelig voor oorontstekingen, dit komt door de vorm van de oren. Bij lange
oren (hangoren) en oren die sterk behaard zijn wordt de gehoorgang afgesloten waardoor er geen goede
venlae van het oor is. Andere factoren die een oorontsteking in de hand werken/veroorzaken zijn:
Parasieten, zoals oormijt;
Bacteriën;
Gisten (schimmels);
Grasaren in het oor (in de zomer) of andere vreemde voorwerpen in het oor;
Allergieën;
Verhoogde vochgheid in de oren, door bijvoorbeeld veelvuldig zwemmen;
Te veel haren in het oor;
Onjuiste verzorging van het oor, bijvoorbeeld schoonmaken met een wa+enstaa,e. Het lijkt dat u het oor
schoon maakt, maar het oorsmeer wordt juist verder het oor in geduwd.
Symptomen
U kunt merken aan uw hond wanneer hij/zij een oorontsteking hee/. De hond schudt zijn kop en krabt vaak
aan het oor. Als de oorontsteking erg pijnlijk is houdt de hond zijn kop scheef (het ontstoken oor omlaag).
Verschijnselen bij een oorontsteking:
- Pijnlijke oren (de hond piept bij aanraking), maar vaak ook alleen jeuk;
- De uitwendige gehoorgang kan vies, rood en gezwollen zijn;
- Dieper in het oor (de inwendige gehoorgang) is het meestal vuil, rood en warm;
- De oren snken vaak;
- De huid van de gehoorgang is ontstoken en verdikt (hierdoor kan het oorsmeer moeilijker weg);
- Soms is de gehoorgang door woekeringen vernauwd en evt. hoort uw huisdier minder.
Behandeling:
Het is van belang in geval van een verdenking op een oorontsteking de dierenarts te raadplegen. Een oorontsteking verdwijnt niet uit zichtzelf en een dierenarts kan de oorontsteking meestal vrij makkelijk vaststellen.
De dierenarts zal de hele hond onderzoeken en de gehoorgang met een speciaal apparaat (de otoscoop)
goed onderzoeken. Hij kan hiermee zien of de ontsteking een besme3ng door bijvoorbeeld oormijt of bacteriën en/of schimmels is of dat er iets anders in de gehoorgang zit. Indien nodig kan hij een uitstrijkje of
een kweek van het oorsmeer nemen, zodat er verder onderzoek naar de oorzaak kan worden gedaan.
Na het vinden van de oorzaak kan de dierenarts de behandeling bepalen en is het heel belangrijk dat de eigenaar de behandelinstruces goed opvolgt. Voor de behandeling kan a6ankelijk van de oorzaak bijvoorbeeld zalf, of pijnsllers worden voorgeschreven.
Is de oorontsteking veroorzaakt door vlooien of mijten dan wordt er een oorzalf met inseccide erin voorgeschreven, welke na 1 en 2 weken moet worden herhaald omdat oormijten eitjes leggen die dan uit komen. Er kan ook gekozen worden om medicae met een pipetje in de nek te druppelen.
Om bijvoorbeeld veel oorsmeer te verwijderen kunnen cleaners gebruikt worden, is er teveel oorsmeer en/
of pus dan moet je vaak eerst spoelen.
Is de oorontsteking veroorzaakt door bacteriën of schimmels dan is er anbioca of anschimmelhoudende zalf nodig.
Bij pijn of jeuk krijgt de hond jeuk- en pijnsllende medicijnen.
Hee/ de hond een middenoorontsteking dan is een behandeling met anbioca noodzakelijk.
Belangrijk is een juiste diagnosek, want bij een juiste diagnosek, een juiste behandeling en een gemoveerde eigenaar zijn zelfs de meeste chronische oorontstekingen goed behandelbaar.

Recept voor een pindakaaskoekje
Simpele pindakaas koekjes
250 gram meel
90 gram havermout
85 gram pindakaas
300 ml heet water
Verwarm de oven voor op 175 graden
Meng het meel met de havermout.Voeg de pindakaas en het water hier aan toe, kneed het geheel goed
door.Rol uit tot een 6 mm dikke lap en snijd hier koekjes uit OF rol er balletjes van en druk deze. .Leg je
koekjes op een met bakpapier bekleed blik en bak voor 40 minuten. Doe de oven uit en laat een nacht
a*oelen. Als jij en je hond niet zo lang kunnen wachten kun je ze ook op een rek laten a*oelen.

Kong recepten
Een kong is niet alleen maar leuk om die pasta in de stoppen, maar u kunt er ook culinaire kunstwerken van
maken. Hieronder ziet u een aantal recepten die u in uw kong kunt klaarmaken. Veel succes!
Fruit Kong
Hak een appel en twee wortels ﬁjn. Snipper de stukjes appel en wortel in de Kong. Stop een banaan in de
kong om de mix bij elkaar te houden. U kan varieren met het fruit, denk aan mango, nectarine, selderij,
broccoli en bloemkool.
Oosterse Kong
Neem wat afgekoelde (plak)rijst. Meng de rijst met wat kleine stukjes leverworst en/of kleine reepjes kaas.
Stamp het mengsel goed aan met een vork.
Baby Kong
Klop Brinta pap op met water of met yoghurt. Snipper stukjes banaan of stukjes worst door de pap. U kan
ook hondenbrokken gebruiken. Deze Kong kunt u ook invriezen.
Een ingevroren kong moet u wel eerst even onder de kraan houden voordat u hem aan uw hond gee. Anders bestaat de kans dat zijn tong vast komt te zi en.
Kong op een touwtje
Sommige honden hebben een extra uitdaging nodig. Knoop een stuk stevig touw in je kong en hang deze zo
op, dat uw hond er net bij kan. Doordat uw hond de Kong niet vast kan pakken zal hij nog meer moeite
moeten doen om de Kong leeg te krijgen.
Yoghurt Kong
Maak het kleine gaatje van de kong dicht met folie en tape. Zet hem dan met het kleine gaatje onder rechtop in een beker. De kong vullen met magere yoghurt en deze dan invriezen.
Ook hier weer even afspoelen na het invriezen.

Beauceron Wandeling Heerde
Op zaterdag 3 november wandelen we in Heerde.
Zwolse bos
Ossenbergweg
8181 MZ, Heerde
Aanvang 12.30
Parkeren kan aan de Ossenbergweg (zijstraat van de Kamperweg). Aan het einde van de Ossenbergweg, aan
de andere kant van de A50, ligt het Heerderstrand. Parkeren direct bij het strand kost €2,We verzamelen op het gra+s parkeer terrein aan de Ossenbergweg. We lopen de route langs het water. Er
is onderweg gelegenheid wat te drinken.

Beauceron Special 2013 Dogshow Goes
Op zaterdag 21 april keurt de franse G. Jenny de beauceron.
Beauceron Vereniging Nederland stelt prijzen beschikbaar in alle klassen voor de nummer 1-4.
Inschrijven via Dogshow Goes, medio december online.

BVN Kampioensclubmatch 2013
Op zondag 2 juni organiseert de BVN alweer zijn 3e kampioensclubmatch.
Ook dit jaar weer een franse rasspecialist als keurmeester; mevrouw F. Leonard-Nolle.
Loca+e en meer info volgt in het decemberblad.

8 september Beauceron Familiedag
Beauceron Familiedag... een dag voor de hele familie. En dat is volgens ons zeker gelukt! Met het weer
meer dan mee, is de 1e Beaucerong Familiedag zeer geslaagd verlopen en zeker voor herhaling vatbaar.
Door de aankeuring van Beaucerons te combineren met leuke ac!viteiten (samen met je hond, voor jong en
oud), wordt een lange saaie keuringsdag een geweldig leuk evenement.

Beste puppy --- Paco feu du Bonheur
Beste beauceron --- Mauro Fharo de la Fière Maison
Beste aporteerder --- Tharros (Forban Warrior Soul)
Beste op de stormbaan --- Julius( Boston Troy de la Fière Maison)
Snelste Beauceron --- Lieka Chayenne de la Fière Maison
Beste op het loopparcour --- Lee Warrior Soul
Snelste op het hond-kind parcour --- Lisanne met Maika ( Megane Avalanche de la Fière Maison)

Ook de barbecue achteraf was druk bezocht.
Wij zeggen tot volgend jaar!!!!!!!

Naonale d’Elevage 2012 La Souterraine
In het pinksterweekend werd Frankrijk grootste Beauceron evenement gehouden., de Na#onale d’Elevage. Zo een 600 Beaucerons ingeschreven. Gehouden in La Souterraine op een prach#ge loca#e. Het weer werkte mee en ook dit jaar was het weer een
geweldig evenement. Hier onder de winnaars en een kleine fotoreportage van de Nederlandse deelnemers

Beste van het ras/Challenge Montenot

Drago-Malefoy de Sainte Petronille

CACS Reu

CACS teef

Hudson du Fond des Camps

Brume Rimes des Monts du Lac

Naonale d’Elevage 2012 La Souterraine

Galaxie Bleu Poussiére de Lune

Chita Alita Admirable

Odile

VZH Cursus
Beauceron vereniging Nederland organiseert in 2013 een VZH examen. Vooraf is het mogelijk om een cursus
VZH te volgen. Dit zijn 8-10 lessen die op zaterdag gegeven worden onder leiding van voorzi&er Jeroen ter
Horst. Jeroen hee( meerdere honden voorgebracht voor het VZH examen. De cursus zal gehouden worden
in Zwolle.
Op de website zal eerst een oproep komen te staan om te zien of er voldoende animo is. U kunt zich vrijblijvend opgeven voor deze cursus.
De start datum zal november/december 2012 zijn het examen zal rond april 2013 liggen.
Belangrijk is dat de hond wel al een basis wat betre( gehoorzaamheid hee(.
Voor toela-ng moet de hond kunnen: volgen, Zit, Af, blijf
Doordat het B-gedeelte van de VZH een stuk sociaal gedrag vereist zijn agressieve of erg bange honden uitgesloten voor deelname.
Opgave via website www.beauceronvereniging.nl

VZH, een cer-ﬁcaat die deels het appél van de hond test en deels het sociale gedrag. Als eerste word de
chip bij de hond door de keurmeester gecontroleerd, mocht hier uitval gedrag vertoont worden zal
de hond gediskwaliﬁceerd worden en zakken voor het VZH.
Bij VZH word een parcours gelopen (het A gedeelte) met de hond aan de riem en los. De hond moet nestjes
volgen. Hij moet door een groep met mensen volgen en moet wat commando's opvolgen (Zit, Af). Tot 0101-2012 zat er bij het los volgen ook 2 schoten waar niet angs-g op gereageerd mocht worden. Het hele
parcours duurt totaal ongeveer 10 minuten. Er komen al-jd 2 honden tegelijk het veld op met hun geleider.
De ene loopt het parcours de ander legt zijn hond langs de kant af en moet op ongeveer 20 passen van de
hond af gaan staan. De hond moet af blijven liggen als de andere geleider met zijn hond het VZH parcours
loopt.
Daarna is er een sociaal gedeelte, de hond mag niet agressief of angs-g reageren. Hij moet door een groep
mensen lopen en word ingesloten door een groep mensen. Hij moet langs ﬁetsers en een hardloper lopen.
Ook moet hij sociaal reageren als iemand zijn geleider de weg vraagt. Verder word de hond vast gebonden
aan een hek en de geleider gaat uit zicht, dan komt nog een keer de ﬁetser langs, een baas die zijn hond uit
laat en de keurmeester die om de hond heen loopt. De geleider moet met zijn hond om dat andere geleiders met hun hond heen slalommen. Dit is het B gedeelte van het VZH.
Deze test is zeker op appél gebied de strengst gekeurde test. De test laat zien dat de hond goed gehoorzaam is aan zijn eigenaar en laat het gedrag van de hond zien in dagelijkse situa-es.

© Willem van de Polder/ Sportmoment.org

Apport
Hondesport
Hèt warenhuis voor de serieuze hondensporter

© Jan Redder/Sport-dogs.nl

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 dressuurartikelen, ook naar uw speciale wens, gemaakt worden.
Tevens verkopen wij diverse transportmiddelen, zoals hondenaanhangers, autoboxen, transportkooien en varikennels.
Voor de huisvesting van uw hond leveren wij een breed scala
aan kennelmateriaal en nachthokken tegen groothandelsprijzen. Bovendien beschikken wij inmiddels over een ruim assortiment sportprijzen en bekers.
Omdat recentelijk ons assortiment met talloze artikelen is gegroeid, 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

Tel.: 010 - 483 53 59
Fax: 010 - 483 15 41

Apport Hondesport is dealer van o.a.:

Lee Warrior Soul

Megane Avalanche de la Fière Maison

26-08-2012 Ro erdam
KM: Mevr. Desserne

29-09-2012 Maastricht
KM: Dhr. Ru en

Jeugdklasse reuen
Mauro Fharo de la Fière Maison 1 Uitmuntend Res. CAC
Girbaud des Bergers Aventureux Diskwaliﬁca#e
Armagon Enyhed Afwezig
Kashmir du Fond des Camps Afwezig

Puppyklasse reuen
Huvan L’Etoile de la Nuit 1 Belovend

Tussenklasse reuen
Gilson Blue des Anges d'Ardilliere 1 uitmuntend

Openklasse reuen
Deejay Andy Living Next Door 1 Uitmuntend CAC/CACIB
Dakar Aaron Living Next Door 1 Uitmuntend Res. CAC/CACIB
Hagrid du Regard Mordant 3 Uitmuntend

Openklasse reuen
Deejay Andy Living Next Door 1 Uitmuntend CAC/CACIB/BOB

Jeugdklasse reuen
Killbill du Vieux Tchinis 1 Uitmuntend

Babyklasse teven
Hally Black Frizz dite Hadiya de la freya 1 Veel Belovend

Jeugdklasse teven
Noura Djayla de la Fière Maison1 Uitmuntend CAC
Azalee Enyhed 2 Zeer Goed

Puppyklasse teven
Oxane Boudica de la Fiere Maison 1 Veel Belovend

Openklasse teven
Foenix de la Noe d'Orient 1 Uitmuntend Res.CAC/CACIB
Enza de la Terre Sacree de Marius Afwezig

Jeugdklasse teven
Gracia Callandra Living next door 1 Zeer Goed

08-09-2012 Alkmaar
KM: Mevr. Alberts

Jeugdklasse teven
Karbone Du Vieux Tchiniss 1 Uitmuntend Res CAC/CACIB
Granger Hermoine Du Foudre Zeus 2 Uitmuntend
Lieka Chayenne de la Fiere Maison 3 Zeer Goed
Jolie du Fond des Camps Afgwezig

Jeugdklasse reuen
Godard des Bergers Aventureux 1 uitmuntend CAC
Kashmir du Fond des Camps 2 Uitmuntend

Opensklasse teven
Darwin de la Noë d’Oriënt 1 Uitmunten CAC/CACIB BOB
Isis Des Terres D’Eole 2 Uitmuntend
Jolie du Fond des Camps 3 Zeer Goed
Hes#a du Bois Tourbeux 4 Zeer Goed

Openklasse reuen
Deejay Andy Living Next Door 1 Uitmuntend Res. CAC
Openklasse teven
Jolie du Fond des Camps 1 Uitmuntend CAC/BOB
Enza de la Terre Sacree de Marius 2 Uitmuntend Res. CAC

Darwin de la Noë d’Oriënt 1 Uitmunten CAC/CACIB BOB
&
1e FCI rasgroep 1

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

Andy Deejay Living next Door

Beauceron verjaardagskalender
te bestellen door 10 euro over te maken op rekening 115362789 BVN te Nieuwolda o.v.v adres en aantal.

Handige links
Hieronder een paar handige links.

Beauceron Vereniging Nederland

www.beauceronvereniging.nl

Beauceron Forum

hp://beauceronsite.mulforum.nl

Database beauceron

www.aboutbeaucerons.com

De Blauwe Hond

www.blauwe-hond.nl

Raad van Beheer op Kynologisch gebied www.raadvanbeheer.nl
FHV (federae herdershonden)

www.(v-online.nl

Federae Rasverenigingen

www.federae-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-Woesjne

23-06-2012

Uden

Dhr. Vanhoendacker(Be)

26-08-2012

Roerdam

Mevr. Desserne(Fr)

08-09-2012

Alkmaar

Mevr. Alberts

29-09-2012

Maastricht

Dhr. Ruen

06-10-2012

Zwolle

Dhr. Beenen

20-10-2012

Utrecht

Mevr. Loch-Romans

03-11-2012

Bleiswijk

Dhr. Douma

25-11-2012

Amsterdam

Dhr. Pecoult

17-12-2011

Wijchen

Mevr. De Wit

