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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 informa.e over het ras, ar.kelen over bijv. gezondheid of gedrag en leuke
verslagen van ac.viteiten met foto’s.
Hee5 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, lieve foto’s van uw Beauceron is een
plekje in het verenigingsblad.

Nu te bestellen Beauceron kalender 2013

Van de Bestuurstafel

De seminar schapendrijven was een succes, alle Beaucerons die deelnamen hebben de aanlegtest behaald
en een cerﬁcaat ontvangen. Een verslag hierover verder in het blad. Met de fotoshoot voor de kalender was
het mooi weer met als gevolg prachge foto’s. Door
het stromachge weer hebben we de najaarswandeling
afgelast.

Op 6 januari hebben we onze Nieuwjaars wandeling voor de 4e keer op Bussloo, een mooie wandeling om
een plas heen. Er is de mogelijkheid om na 45 minuten via een brug terug te gaan naar het startpunt zodat
ook jonge honden mee kunnen. Voorzi)er, Jeroen ter Horst, treed per 01-01-2013 af. Het bestuur wil hem
langs deze weg bedanken voor zijn inzet. Op de Algemene Leden Vergadering in februari 2013 zal een nieuwe kandidaat voorgedragen worden.
In november is de cursus VZH gestart, 7 combinaes hebben zich aangemeld. 6 Beaucerons en 1 Hollandse
Herder. Het is de bedoeling te werken naar een oﬃcieel NBG examen.
Op 21 april is alweer de 3e Beauceron Special, dit keer in samenwerking met shows Goes. De Franse keurmeester G.Jenny keurt deze dag de Beauceron. De inschrijving start hiervoor medio januari 2013. Ook is de
BVN al weer druk met de Kampioensclubmatch. Deze keer in Zwolle op zaterdag 11 mei. Keurmeester mevrouw F.Leonard-Nolle hee< onze uitnodiging geaccepteerd, waar we natuurlijk heel blij mee zijn.
Het bestuur.

Mededelingen
Nieuwe leden per 01-01-2013:
mw, E. Boumans per 10-09-2012
mw. J.G. de Koster per 01-01-2012
mw. I. Muﬀels per 01-01-2012
mw. P. Peters per 07-11-2012
mw. E.C.A. van den Boom per 22-10-2012

Pups geboren
Basile van de Paardenstal X Femke de la Horde du Bois Perdu
Geboren

16-11-2012

Aantal pups

4 2 reuen—2 teven

Fokker

E.Boumans

Adres

Oploo

Kennelnaam

-

Telefoonnummer

06-29365825/0485-381940

Email

fam.boumans@telfort.nl

Website

beauceronvandebeize.weebly.com
Pups geboren
Adventure Troy de la Pointe du Meingat X Lala van de Paardenstal

Gedekt

01-11-2012

Aantal pups

6 2 reuen—4 teven

Fokker

J. van Hout

Adres

Roermond

Kennelnaam

Van de Paardenstal

Telefoonnummer

06-30019572

Email

J.hout38@gmail.com

Website

Beauceronkennel.weebly.com

Quinto Troy de la Fière Maison

Haxo du Pays des Songes

Fokker aan het woord.
Als fokker ga je ervoor om een nest te fokken op verantwoorde wijze.
Door je te houden aan regels die er voor moeten zorgen dat het ras in goede condie blij, maar ook om
de ras eigenschappen in stand te houden.
Je fokt alleen met gezonde honden die voldoen aan de ras eigenschappen.
Dit houdt o.a. in dat je de hond de gewenste enngen gee en bij dat bezoek aan de dierenarts ook de gezondheid van je hond laat controleren.
Van diverse rassen zijn bepaalde gezondheid problemen bekend en dan word er van je verwacht dat je als
fokker extra alert bent waar fok je mee?
Er kan dan verwacht worden dat de ouder dieren getest/ gekeurd worden (innerlijk en uiterlijk). Dit verschilt per ras.
Bij de Beauceron moet je röntgenfoto’s van de heupen maken.
Ook mag je niet fokken met angsge of agressieve honden. En zijn karakter testen aan te raden.
De meeste eigenaren doen met hun hond aan hondensporten en moeten dan diverse testen aﬂeggen.
Eventueel in binnen als buiten land. Zo laat je bepaalde eigenschappen van je hond zien.
Daarnaast laat je de hond exterieur beoordelen.
Dit laat je beoordelen door keurmeesters op diverse show, s zodat meerdere keurmeesters hun mening
geven over de hond. Eventueel in binnen als buitenland.
Als je aan al deze verplichngen voldoet mag je een geschikte combinae van reu en teef maken.
Welke reu past bij welke teef? Dat is soms eigenlijk wel zoeken en soms moet je zelfs naar het buitenland
om een geschikte hond te vinden. Hier kan de vereniging ook raad geven maar ook collega fokkers met ervaring kan je raadplegen.
Ook krijg je te maken met Raad van Beheer op kynologisch gebied in Nederland, hier meld je dat er een
nest op komst is. En dan krijg je formulieren toegestuurd. Als het nest geboren is vul je de formulieren in je
gee op hoeveel pups er zijn geboren en het geslacht en de namen (als je een geregistreerde kennel naam
hebt komt die er ook op te staan).

Al met al een heel geregel en als de dekking is gebeurd dan komt de spannende jd.
Is de teef drachg???? Om meer zekerheid te hebben kan je een echo laten maken.
Is de teef drachg dan ga je alles in orde maken zoals een werpkist enz. ( en neem maar aan dat er nog best
veel bij komt kijken).
Je hebt bij de vereniging aan gegeven dat je een nest verwacht en als je voldoet aan alle gevraagde eisen
dan krijg je een goedkeuring. Ook kunnen ze op de site van de vereniging vermelden dat er een nest wordt
verwacht/ geboren is.
Zo kunnen mensen met elkaar in contact komen en een afspraak maken voor een bezoek om kennis te maken met elkaar en de teef (soms beide ouder dieren). En als fokker kijk je of mensen geschikt zijn voor zon
hond.
Mocht het tot beide tevredenheid zijn dan kan je eventueel op de wachtlijst geplaatst worden.
Dan is het wachten tot de teef zo ver is dat het nest zich aan dient. Als alles goed gaat en de teef werpt de
pups zonder problemen dan heb je geluk en dan verzorgt de teef haar jongen grotendeels zelf.
Pups die in huis opgroeien maken zo dan al vroeg kennis met huishoudelijke geluiden en mensen en soms
andere dieren.
Als de pups zijn ingeënt dan ga je er met de pups op uit om ze aan alle dagelijkse dingen te laten wennen.
Je kunt scholen met kinderen bezoeken en plaatsen op zoeken waar mensen (dieren) komen. Je laat ze
kennismaken met het verkeer en zal ze meenemen in de auto. Er zijn zat van mogelijkheden om met pups
dingen te ondernemen. Vaak heb je hier wel hulp bij nodig.
Al heb je een nog zo, n mooie hond met prachge bloedlijn en/of uiterlijk maar die niet goed gesocialiseerd
is zal dat het plezier aan een hond te niet doen. Het kan zelfs gevaarlijk worden als de hond angsg en
agressief word.
Al met al een heel drukke periode!
Vaak komen toekomsge eigenaren of anderen het nest bewonderen.
Zorg wel dat het nest en moeder hun rust krijgen.
Met 8 weken mogen de pups het nest verlaten en zullen de nieuwe eigenaren hun hondje ophalen. Ze krijgen dan hun stamboom, enngboekjes en verdere gegevens mee. Zelf geef ik voer mee voor de eerste
week en een knuﬀel waar nestgeur aan zit. En een puppypakket.
Ook raad ik de nieuwe eigenaren aan om lid te worden van de Beauceron Vereniging Nederland. Zo kunnen
ze op de hoogte blijven van het Beauceron ras en de acviteiten. Wie het leuk vind om andere mensen te
ontmoeten die een Beauceron hebben dan is dat te doen o.a. jdens de wandelingen of familie dagen of
naar shows te gaan.

Als het afscheid er is dan is het aljd weer even slikken, vooral als de laatste het nest verlaat.
Gelukkig houden de meeste eigenaren contact met mij via mailtjes waar dan foto,s bij zien. Hier ben ik ze
zeer dankbaar voor. Maar ook ontstaan er sommige vriendschappen en zie je dus de hondjes nog als ze
opgroeien en volwassen zijn.
Mochten er vragen over de hond zijn kunnen ze aljd bij mij terecht.
Als je geluk hebt zijn er ook mensen bereidt om hun hond op een show uit te brengen zodat je kan zien of
je als fokker goed (of niet) bezig bent geweest. En dan praten wij over de goede keuze van ouderdieren die
gekruist zijn en of de afstammelingen ook voldoen aan de ras eigenschappen.
Het is als fokker ﬁjn te zien en te horen dat alles goed gaat met hun gefokte honden.
Maar soms gaat het anders dan wij willen en komt er een jonge hond te overlijden. Dit kan door een ziekte
of ongeluk komen. Het is dan aljd vreselijk als je dat hoort.
Ik ga ervoor als fokker om goede gezonde honden te fokken die minstens 10 jaar met plezier mogen leven
en dat hun baasjes er veel van mogen genieten.
Als er problemen zijn in welke vorm of situae van de hond, dan zal ik met de eigenaren proberen tot een
oplossing te komen.
Ik beleef veel plezier met mijn honden en vind het mooi om te zien hoe mijn pupjes die ik gefokt heb zich
ontwikkelen tot goede Beaucerons waar hun baasjes gelukkig mee zijn.
En als ik dan zon eigenaar trots met hun hond zie lopen dan ben ik ook maar wat trots!

Fokker: Wilma Plannga
Kennel: Admirable Chien

Cora Admirable Chien

Zoutvergi iging bij honden
Meest voorkomende oorzaken van zoutvergiiging
• In de winterdag bij sneeuwval worden de straten en paden gepekeld. Het pekelzout gaat aan de poten
van de hond zien. Als de hond vervolgens zijn pootjes schoon likt krijgt hij het pekelzout binnen;
• Als de hond een vreemd voorwerp of een ongewenste stof hee gegeten wordt soms geadviseerd om de
hond te laten braken door het toedienen van een lepel zout om het braken op te wekken. Dit advies is echter achterhaald;
• Bij het zwemmen in de zee kan de hond teveel zeewater binnenkrijgen;
• Vaatwasmachinezout;
• Zoute drop;
• Likstenen.
Hoe herken ik een zoutvergiiging
Zout werkt irriterend op het slijmvlies van het maag-darmkanaal. Als het zout in de maag blij zien wordt
het opgenomen door het bloed. Hierdoor wordt in het bloed een te hoog natriumgehalte aangetroﬀen. Het
bloed gaat water onrekken van de omringende weefsels, dit kan leiden tot uitdroging van de cellen.
Zichtbare verschijnselen bij de hond zie je bij een natriumconcentra*e van meer dan 170 mmol/L.
De eerste zichtbare verschijnselen van een zoutvergiiging zijn:
• Gebrek aan eetlust
• Braken
• Diarree
• Oedeem
Wanneer de natriumconcentra*e ook in de hersenen s*jgt kan dit leiden tot:
Neurologische klachten
Bij neurologische klachten moet men denken aan rusteloosheid, prikkelbaar of juist sloom, toevallen,
koorts, onwillekeurig samentrekken van de spieren, versnelde ademhaling, verhoogde hartslag en hartritmestoornissen. Uiteindelijk kan de hond in coma raken en overlijden.
Hoeveel zout is schadelijk
De opname van zout kan al schadelijke gevolgen hebben vanaf 1,9 gram per kilogram lichaamsgewicht. Een
opname van 3,7 gram per kilogram lichaamsgewicht is een dodelijke dosis. Een eetlepel zout is ongeveer
16,5 gram.
Hoe voorkom je zoutvergiiging bij de hond
• Spoel in de winterdag na een wandeling over wegen/paden waar gepekeld is al*jd de potengoed schoon.
• Geef de hond na het eten van iets fouts nooit een eetlepel zout om het braken op te wekken. Raadpleeg
je dierenarts. Hij kan de hond een injec*e geven die braken opwekt.
• Let op je hond bij het zwemmen in zeewater zodat hij niet te veel zeewater (dus zout) binnenkrijgt.
• Leg zoute producten al*jd weg zodat je hond er niet aan kan komen.
• Let op als je de hond mee naar een manege of weiland neemt. Paarden, koeien e.d. hebben likstenen (=
zoutblokken) nodig. Laat je hond niet zonder toezicht tussen deze dieren lopen.

Hond en vuurwerk
Rotjes, strijkers en duizendklappers. De weken voorafgaand aan het nieuwe jaar is voor veel huisdieren een
kwelling. Dit is voor baas en hond heel vervelend.
Vuurwerkangst kan zich uiten door angsg zijn, trillen, wegkruipen, janken, blaﬀen, niet meer naar buiten
durven, niet willen eten, opeens weer onzindelijk worden en soms raakt een hond in totale paniek.
Dit laatste gedrag is voor eigenaren geen pretje en vaak de reden om bij de dierenarts een kalmeringstabletje te halen. Het eﬀect van een kalmeringstablet is echter onvoorspelbaar. De ene hond blij" alert, de
andere hond slaapt de hele dag. Over het algemeen werken de kalmeringstable$en versuﬀend.
Er zijn tegenwoordig verschillende methodes om honden met vuurwerkangst te helpen:
Thundershirt
De nieuwste oplossing is het Thundershirt. Het principe van het Thundershirt is gebaseerd op het inbakeren
van kinderen zoals dat vroeger gebeurde. Honden die in bepaalde situaes onrusg en angsg worden,
hebben baat bij de constante druk van de strakke stof van het Thundershirt. Het hee" volgens de producent een kalmerend eﬀect. Vaak werkt het al bij de eerste keer. Een bijkomend voordeel is dat de hond medicijn vrij is.
Clomicalm-tablet
Een andere methode is de Clomicalm-tablet, waarmee enige weken voor Oud en Nieuw begonnen wordt.
Deze table$en nemen het angstgevoel bij de hond weg.
DAP-Verdamper
Een ander middel dat op de markt is, is een DAP-verdamper. Deze verdamper bevat een synthesche vorm
van het natuurlijke hondenferonoom. Een feronoom is een natuurlijke stof welke door de hond wordt uitgescheiden om andere honden gerust te stellen. Hierdoor verdwijnen stress en angst. Deze feronomen kunnen alleen door soortgenoten worden waargenomen en hebben dus geen invloed op de mens.
Vanaf 2 à 3 weken voor Oud en Nieuw moet de DAP-verdamper in een stopcontact worden geplaatst in de
ruimte waar de hond het meeste aanwezig is en slaapt. De verdamper blij" in het stopcontact zi$en tot ongeveer 1 week na Oud en Nieuw of tot deze leeg is.
Tips voor de Oudjaarsavond
• Negeer zoveel mogelijk de angst van uw hond, gee" u hem aandacht dan beloont u zijn verkeerde gedrag.
• Blijf zelf rusg en doe net alsof het lawaai en de ﬂitsen normaal is.
• Laat hem op zijn eigen vertrouwde plaats liggen.
• Houdt de gordijnen dicht en het licht aan en zet eventueel de TV (waar geen vuurwerk op is) of muziek
aan.
• Laat de hond alleen maar aangelijnd uit.

Bron: www.hondenplanet.nl

Myron Fharo de la Fière Maison

Balian Warrior Soul

Beauceron Wandeling Bussloo
Onze nieuwjaarswandeling vind wederom plaats in Bussloo. Er kan een grote en kleinere ronde gelopen
worden. Jonge honden kunnen dus ook mee.
06-01-2013
Wandeling start: 13.00
startpunt: Kiosk Robberskamp (ingang 2) Kneuterstraat 30 Wilp invoeren dan kom je uit voor de Robberskamp.
Parkeren 2 euro.
Het is een wandeling om een hele grote plas, dus heerlijk zwemmen voor de honden, de wandeling kan
worden ingekort omdat je het water kunt oversteken.

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 zaterdag 11 mei organiseert de BVN alweer zijn 3e kampioensclubmatch.
Ook dit jaar weer een franse rasspecialist als keurmeester; mevrouw F. Leonard-Nolle.
Loca7e en meer info volgt in het decemberblad.

23 februari 2013 Algemene Leden Vergadering & Tan-test
Op 23 februari word de Algemene Leden Vergadering gehouden. Tevens is er weer de mogelijkheid om de
Franse tan-test te oefenen. De dagindeling en de agenda volgt in het nieuwe jaar. Opgave Tan-test mogelijk
via secretaris@beauceronvereniging.nl

13 en 14 juli 2013 fotoshoot Beauceronkalender 2014
Op 13 en 14 juli is de mogelijkheid uw hond professioneel door Bianca Blonk, www.fotohonden.nl op de foto laten ze)en. Deze shoot kost 20 euro en betaald u aan de BVN. U krijgt dan tussen de 10-15 foto's digitaal toegestuurd in groot formaat.
De foto's kunnen worden gebruikt voor de kalender 2014, u ontvangt op deze kalender eenmalig een kor/ng van €2,50.
Voor zaterdag is de prach/ge loca/e Loonse en Drunse Duinen gekozen (Kaatsheuvel).
Op zondag zijn we in het westerpark te Zoetermeer, ook een prach/ge loca/e.
Opgave kan via info@fotohonden.nl
LET OP: 5 plekken per dag, vol = vol

Iago du Soleil au Paradis

Parmida Odie de nos Amis de Beauce

Seminar schapendrijven 13-10-2012
Op 13 oktober had de BVN een schapenaanlegtest georganiseerd in Nootdorp bij Sweet Lake Shepherds.
Wij waren met Luna ook mee geweest naar de Na onale in Frankrijk en daar waren ze ook bezig met schapendrijven. Hetgeen waar de Beaucerons natuurlijk oorspronkelijk voor gefokt zijn.
Ze vond het toen al erg leuk om te kijken. Maar het leek ons ook erg leuk om te zien wat ze zou doen zo
midden tussen de schapen.
Dus zaterdagochtend al vroeg op pad met Luna. Het was een gezellige groep en de koﬃe stond al klaar. Dat
was heerlijk, want het was best fris buiten.
André Proost begon met een korte uitleg over het schapendrijven en over de verschillende rassen die hiervoor gebruikt worden. Het bekendste ras is dan natuurlijk de Bordercollie die door te “sluipen” zijn eigen
manier van drijven hee1. Beaucerons doen dit weer op hun eigen manier. Er is hierin echter 1 uitzondering: Tharros van Be5y Baron, hij sluipt dus wel.
De honden en baasjes stonden al vol spanning te popelen om de wei in te gaan waar de schapen stonden.
Maar eerst werden de schapen klaar gezet door Minka en Wendy van Vliet, fantas sch om te zien hoe zo'n
hond helemaal in z'n element is tussen de schapen.
We hadden dus gezien hoe het moest.
Nadat Jorien met Aaron was geweest waren Luna en ik aan de beurt. De fotografen stonden al klaar in het
veld, door het regenach ge weer was het veld ﬂink modderig dus het was wel even oppassen. Vond het
best spannend want Luna is nogal een wildebras en ze moest toch helemaal los zonder halsband om achter
de schapen aan. Maar binnen een paar seconden kwam haar ins nct naar boven en rende zonder blikken
of blozen achter de schapen aan. Ze hield ze allemaal netjes bij elkaar. Zelf loop je dan tussen de schapen,
lekker warm, en Luna maar rennen. Gelukkig liep André mee en gaf Luna aanwijzingen. Zelf had ik geen
idee wat we moesten doen, wilde haar op de verkeerde momenten straﬀen en op de goede momenten
belonen. Je doet met het schapendrijven ook meer met lichaamstaal dan met commando's. Tijdens de test
werd de “score” bijgehouden door Hélen Proost en Wendy. Luna vond het helemaal geweldig en wist niet
van ophouden. Be5y kon haar gelukkig vangen zodat de volgende aan de test kon beginnen.

Foto: Sandra de Fluiter

Helaas begon het jdens de volgende testen te regenen, maar er was gelukkig een partytent waar we onder
konden schuilen.
Nadat iedereen de eerste ronde gedaan had, was er jd voor de lunch, dat was erg welkom want van de
buitenlucht en het bezig zijn met je hond wordt je erg hongerig.
Toen was het jd voor de tweede ronde. Luna vond het heerlijk om weer het veld om te mogen en begon
weer enthousiast te drijven. Soms haalde ze er een schaap tussen uit om hem vervolgens weer terug te
brengen in de groep. Ze werd alleen even iets te enthousiast en wilde toch even een schaap proeven, maar
na een correc e van André op het juiste moment wist ze weer wat ze aan het doen was.
Het was erg leuk om ook het verschil te zien tussen de koppels die het vaker gedaan hadden, tussen de ietwat oudere honden en jonge honden. Toch heb ik me erg verbaasd hoezeer het ins nct nog aanwezig is, je
hoe% er helemaal niets voor te doen. De honden ruiken de schapen en de knop gaat bij alle honden om. Er
zit dan wel verschil in wat ze doen soms keken ze alleen erg geïnteresseerd en Luna vond bijvoorbeeld het
drijven het allerleukste. Het was ook bijzonder om te zien hoe de honden het veld op gingen en hoe voldaan
en trots ze er weer van a)wamen.
Nadat alle koppels geweest waren trokken André, Hélen en Wendy zich terug om het papierwerk in orde te
maken. We werden allemaal beoordeeld en kregen daar uitleg bij. De honden werden beoordeeld op: interesse in de schapen, overredingskracht, drijven, hoeden, balans houden, contact tussen de baas en hond,
reac e op de baas, reac e op commando's, trainbaarheid, invloed op schapen en respect voor de schapen.
Vond het erg leerzaam om te horen wat er beter kon en waar je om moet denken. Voor mij werd het duidelijk dat ik onzeker ben in dit soort situa es, waardoor Luna ook niet weet wat ze moet doen en ik minder
contact met haar maak. Het gaat om de communica e tussen hond en baas en dan door je houding en lichaamstaal. Vind het jammer dat het zo ver weg is, maar volgende keer zijn we zeker weer van de par j. Na
een na.e koude dag weer lekker warm in de auto gestapt met een beoordelingsformulier, bewijs van deelname en een moe maar voldane Luna die de rest van de dag heerlijk geslapen hee%. Bedankt BVN en Sweet
Lake Shepherds voor deze gave ervaring!

Dieneke Roseboom

Eowyn Tjara de la Fière Maison
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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.:

Boudica Warrior Soul

Aandacht vragen aﬂeren
Aandacht vragen is gedrag wat op den duur telkens storender wordt.
Het begint klein met het aandacht vragen door voor je te zien en je aankijken, maar in het ergste geval kan
het leiden tot blaﬀen tot er gereageerd wordt of plassen midden in de woonkamer.
Dit is natuurlijk niet wat je wilt en daarom kun je in dit ar kel leren hoe je aandacht vragen kunt aﬂeren.
Aandacht vragen belonen is helaas erg eenvoudig
Het las ge van aandacht vragen is dat je hond eenvoudig een keer beloond wordt omdat je hem aandacht
gee". Waarschijnlijk doe je het niet al jd, maar wanneer hij goed zijn best doet en het lang genoeg kan volhouden zal hij meestal toch zijn beloning krijgen.
Omdat de hond niet al jd aandacht krijgt of juist helemaal geen aandacht wanneer hij erom vraagt, maar zo
nu en dan toch een keertje ben je eigenlijk bezig met interval belonen en dit is erg krach g.
Soms krijgt je hond wat en soms niet, wanneer hij het een keer niet krijgt zal hij de volgende keer nog harder
zijn best te doen omdat hij weet dat hij eerder wel een keer zijn beloning hee" gekregen.
Kortom: de hond de ene keer wel zijn zin geven en de andere keer niet versterkt het gedrag en dit willen we
voorkomen.
Negeren, Negeren en nog eens negeren
De enige en meteen ook beste methode om
aandacht vragen af te leren, is door de hond
te negeren. De hond zal hierdoor nooit meer
succes hebben en het na verloop van jd zal
hij doorhebben dat het niet meer werkt.
Negeren is niet zo simpel als het lijkt, wanneer de hond aandacht vraag mag je niets
doen, zeggen en dus ook geen aandacht geven. Wanneer hij voor je neus staat te blaﬀen
mag je nog steeds niet doen, wat soms erg
las g kan zijn.
Bedenk je al jd dat de aanhouder wint en dat
ben jij.
Help! Mijn hond doet nog gekker sinds ik
hem negeer

06-10-2012 Show Zwolle
Km: dhr. Beenen

03-11-2012 Bleiswijk
KM: Dhr. Douma

Puppyklasse reuen:
Castor Borduval Admirable Chien 1 Veel Belovend

Jeugdklasse reuen:
Guroc Blue l'Etoile de la Nuit 1 Uitmuntend CAC BOB
Kashmir du Fond des Camps 2 Uitmuntend

Jeugdklasse reuen:
Gjohn Harvard de la Noé D'Orient 1 Uitmuntend CAC/BOB
Godard des Bergers Aventureux 1 Uitmuntend Res. CAC
Mauro Fharo de la Fière Maison Afwezig

Tussenklasse reuen:
Godard des Bergers Aventureux 1 Uitmunend Res.CAC/CACIB

Openklasse reuen:
Frodo Fonda la Duchesse de la Fosse 1 Zeer Goed
Puppyklasse teven:
Celeste Alita Admirable Chien 1 Veel Belovend Beste Pup
Jeugdklasse teven:
Noura Djayla de la Fière Maison 1 Uitmuntend
Openklasse teven:
Alita 1 uitmuntend Res. CAC
Angie 2 Uitmuntend
Enya Brhaonain des Bergers du Forez 3 uitmuntend
Kampioensklasse Teven:
Foenix de la Noé D'Orient 1 Uitmuntend CAC
20-10-2012 Show Utrecht
Km: mevr. Loch-Romans
Puppyklasse reuen:
Huvan l’Etoile de la Nuit 1 Veel Belovend
Jeugdklasse reuen:
Gjohn Harvard de la Noé D'Orient 1 Uitmuntend CAC
Guroc Blue l'Etoile de la Nuit 2 Uitmuntend
Kashmir du Fond des Camps 3 Zeer Goed
Mauro Fharo de la Fière Maison Afwezig
Tussenklasse reuen:
Godard des Bergers Aventureux 1 Uitmuntend
Openklasse reuen:
Frodo Fonda la Duchesse de la Fosse 1 Uitmuntend Res. CAC/
CACIB
Enzo du Bois du Coin Pedru 1 Uitmuntend Res. CACIB
Dakar Aaron Living next Door 3 Uitmuntend
Hagrid du Regard Mordant 4 Zeer Goed
Jeugdklasse teven:
Noura Djayla de la Fière Maison 1 Uitmuntend
Tussenklasse teven:
Granger Hermoine Du Foudre Zeus 1 Uitmuntend
Openklasse teven:
Jive de l'Amouraudiere 1 Uitmuntend
Openklasse teven:
Foenix de la Noé d'Orient 1 Uitmuntend CAC/CACIB BOB
Félicia de la Cité des Comtes 1 Uitmuntend Res. CAC/CACIB

Openklasse reuen:
Dakar Aaron Living Next Door 1 Zeer Goed
Jeugdklasse teven:
Noura Djayla de la Fière Maison afwezig
Openklasse teven:
Flirthe Yloise de la Bonhardiesse 1 Zeer Goed
Jolie du Fond des Camps 2 Zeer Goed

"Help, mijn Hond...''
... heeft een voedselallergie!?

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
Omdat bij een allergie meestal ook sprake is van een
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.

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
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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 2013
Datum

Plaats

Keurmeester

02-02-2013

Eindhoven

Mevr. Viegen-Rappagne

03-03-2013

Groningen

Dhr. Jentgen

23-03-2013

Leiden

Mevr. Bakker-v.d.Woesjne

21-04-2013

Goes Beauceron Special

Dhr. Jenny

18-05-2013

Arnhem

Dhr. Wardhana

01-06-2013

Oss

Nog niet bekend

07-07-2013

Echt

Nog niet bekend

25-08-2013

Roerdam

Nog niet bekend

28-09-2013

Maastricht CAC

Nog niet bekend

29-09-2013

Maastricht CAC/CACIB

Nog niet bekend

05-10-2013

Zwolle

Nog niet bekend

02-11-2013

Bleiswijk

Dhr. Ruen

15-12-2013

Amsterdam

Nog niet bekend

21-12-2013

Wijchen

Nog niet bekend

