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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.
Hee7 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.

11 mei Kampioensclubmatch 2012
11 mei is het weer zover, onze kampioensclubmatch. Dit keer in Zwolle op een mooie loca/e met genoeg
uitlaat mogelijkheden.
We hebben hiervoor uitgenodigd de Franse keurmeester mevrouw Florence leonard-Nolle. Zij keurt de
Beauceron al vele jaren en is zelf in het bezit van Beauceronkennel “Des Vaux Rouge”.
Wij hopen dit jaar weer op een leuk aantal Beauceron met hun eigenaars. Ook denken we weer aan de kinderen en kunnen zij zich op de dag zelf opgeven voor de hond-kindparade. Zoals elk jaar vind ook de prijsuitreiking van de Coupe de Beauté en Travaille plaats, zo ook de huldiging van de Beaucerons die in 2012
een Nederlandse /tel behaald hebben.
Tijdens de lunch kunt u in onze kan/ne terecht voor broodjes en wat warms. Aan het eind van de clubmatch hebben wij een barbecue waarvoor u,
u kunt opgeven /jdens de inschrijving.
Een gezellige Beauceron dag die u niet mag
missen!!
Inschrijving en meer info via
www.beauceronvereniging.nl

Van de Bestuurstafel
Het 1e clubblad in het nieuwe jaar...het is maart…...en buiten
sneeuwt het!!!! De meeste mensen zijn het wie goed nu wel
zat, maar sommige honden vinden het nog steeds prachg spul
om door heen te ravoen :-)
Maart dat betekend over een maand de Beauceron Special en
over 2 maanden de kampioensclubmatch. De BVN is druk bezig
met voorbereidingen. Extra hulp is aljd welkom. Wilt u een
steentje bijdragen dan kunt u een mailtje sturen naar het secretariaat
Voor beide dagen kunt u uw hond nog inschrijven. Alle informae vind u op de website.
In dit blad, naast de normale pup info, ook even aandacht voor pups die de lee0ijd van 8 weken al bereikt
hebben en nog op zoek zijn naar een geschikte baas. Misschien iets om over na te denken als u uw teef nog
wil laten dekken dit jaar. De crisis slaat ook toe op de rashonden, niet alleen bij de Beauceron, ook bij andere rassen word de vraag minder.
De Algemene Leden Vergadering hee0 plaats gevonden, een niet al te grote opkomst…..het zal wel goed
met de vereniging gaan??? Anders was u er immers geweest. Er zijn 2 nieuwe bestuursleden toegetreden,
Ingrid Muﬀels en Bianca Blonk, beide stellen zich even voor verder in het blad. Zo ook de notulen en verslagen.
14 april is er workshop ringtraining, een leuke aanvulling voor de clubmatch om zo goed voor de dag te komen!! Er zijn nog enkele plekken.
Wij hopen u te zien op een van onze Beauceron dagen!!

Het bestuur.

Mededelingen
Nieuwe leden

Leden opgezegt per 01-01-2013

Mw. G. Huizing

Fam. I Daniels

Hr. J.Briels

Mw. J. Van Staalduinen

Mw. P. Peters

Fam. Mager

K. Van Rijckeghem

Fam. Van Leeuwen
Fam. P Breugem
Dhr. J ter Horst

Pups geboren
Eastwood Clint de Sainte Petronille X CH. Daylinn Abby Living Next Door
Geboren

12-12-2012

Aantal pups

11 6 reuen—5 teven

Fokker

D.Bos-Schrijver

Adres

Zevenhuizen

Kennelnaam

Living Next Door

Telefoonnummer

0180-631038 of 06-28453167

Email

living.next.door@online.nl

Website

Www.livingnextdoor.com
Pups geboren
Basile van de Paardenstal X Vita van de Paardenstal

Geboren

12-01-2013

Aantal pups

12 7 reuen—5 teven

Fokker

J. van Hout

Adres

Aﬀerden

Kennelnaam

Van de Paardenstal

Telefoonnummer

06-30019572

Email

J.hout38@gmail.com

Website

Beauceronkennel.weebly.com

Pups geboren
L’Esprit d’Hamrik Merlot X Easy Poussiere de Lune
Geboren

14-01-2013

Aantal pups

7 2 reuen—5 teven

Fokker

C.L. Brands

Adres

s’-Hertogenbosch

Kennelnaam

L’Esprit d’Hamrik

Telefoonnummer

0628257045

Email

admin.berger.de.beauce.nl@gmail.com

Website

www.berger-de-beauce.nl
Dakar Aaron Living Next Door X Alexia Frédérique van de Woensberg

Geboren

10-03-2013

Aantal pups

6 2 reuen—4 teven

Fokker

J.G. Koster

Adres

Blaricum

Kennelnaam

De la vie Fabuleuse

Telefoonnummer

0355314341

Email

jgkoster@hotmail.com
CH. Django Bleu du Serment des Brumes X CH. Altesse Poussiere de Lune

Geboren

14-03-2013

Aantal pups

6 5 reuen—1 teven Arlequin/Black&Tan

Fokker

I. Muﬀels

Adres

s’-Hertogenbosch

Kennelnaam

Poussiere de Lune

Telefoonnummer

06-22290432

Email

poussiere.de.lune.beauceron@gmail.com

Website

www.beauceron-poussiere-de- lune.nl
CH. Deejay Andy Living next Door X CH. Equinox du Bois Tourbeux

Geboren

27-02-2013

Aantal pups

7 0 reuen—7 teven

Fokker

N.Cremers

Adres

Herderen (Be)

Kennelnaam

Du bois Tourbeux

Telefoonnummer

0032- (0) 12-455053

Email

nicolecremers@scarlet.be

Website

www.beaucerons.be

Voorstellen Algemeen Bestuurslid

Mijn naam is Ingrid Muﬀels en ik woon, samen met mijn partner CL Brands (fokkerijcommissie) en 6 beaucerons in het zuiden van het land, in 's-Hertogenbosch.
Tess, Merlot, Lady, Saartje, Bonbon en Bobigny zijn de roepnamen van de honden. Zij hebben de kennelnamen L' Esprit d'Hamrik en Poussiere de Lune. Hun lee-ijd varieert van 11 maanden tot en met 6 jaar. Een
heerlijk stel! Graag trekken we erop uit, de natuur in, soms naar Texel. Ook zijn we ac3ef in de behendigheid en zijn we vaak te vinden op de hondenshows.
Mij is gevraagd algemeen bestuurslid te willen zijn van de BVN. Hoop met mijn bestuurlijke ervaring en mijn
aﬃniteit met de beauceron, een posi3eve bijdrage te kunnen leveren aan het ras, het bestuur en de leden
van de Beauceron Vereniging Nederland.
Mijn dagelijkse werkzaamheden bestaan voor een groot
gedeelte uit honden opvoeden. De weekenden geef ik les
op mijn eigen hondenschool genaamd 'Pistache'. Door de
week ben ik samen met CL op onze eigen Hondendagopvang, waar we honden vanaf 3 maanden opvangen, socialiseren en opvoeden. Uiteraard gaan onze eigen beaucerons mee naar het werk. Ze hebben zelfs een opvoedkundige taak.
Daarnaast ben ik ac3ef als beauceronfokker. Altesse en
Cel3c Poussiere de Lune zorgen regelma3g voor prach3ge
black and tan en arlequin puppies!

Tenslo<e..volg ik ook nog de opleiding voor gedragskeurmeester...voor honden uiteraard.
Hoop snel met zoveel mogelijk leden persoonlijk kennis te kunnen maken! Dus: tot ziens op de Beauceron
Special in Goes op 21 april!!

Voorstellen Voorzi er

Ik ben Bianca Blonk , 40 jaar en woon samen met dochter in het hoge noorden in het dorp Scheemda. Ik
ben in het bezit van 3 Beauceron tee es, Eowyn, Jersey en Djinn. Jersey is al met pensioen, een hond die
snel oud geworden is, met Eowyn doe ik nog zo nu en dan een showtje. Met de kleine Djinn hoop ik het tot
de Cynophilia GG wedstrijden te brengen en wat meer shows te lopen.
Vanaf de opzet van de BVN ben ik al betrokken bij de vereniging,
o.a. verzorg ik de website, het verenigingsblad en help met het organiseren van evenementen. Eind 2012 werd ik gevraagd of ik
geen voorzi.er wilde worden, ik vond dit een eer en zo werd ik in
februari tot nieuwe voorzi.er gekozen. Ik hoop de komende jaren
een steentje bij te dragen aan de vereniging zoals die nu is en zoals
ik hem graag zie….voor elke Beauceronlie0ebber, jong en oud. Of
u nu houd van wandelen of een gezellig dagje met de hele familie,
de BVN hee2 voor ieder wat te bieden. We proberen zo dicht mogelijk bij onze leden te staan en wensen en ideeën zijn dan ook
meer dan welkom.
Ik ben sinds 2005 eigenaar van Beauceronkennel De la Fière Maison, met veel passie en liefde fok ik zo nu en dan een nestje pups.
Iets waar ik enorm van geniet.
Mijn 2e passie is meer dan goed te combineren met mijn Beaucerons en dat is de fotograﬁe en dan natuurlijk wel de hondenfotograﬁe :-) Sinds 2012 heb ik Fotohonden opgericht. Met regelmaat
zet ik mijn eigen hondjes op de foto maar doe dit ook voor de BVN.
Begin juli ben ik voor de vereniging een dag in Zoetermeer en Soeterduinen.
Tot ziens op Beauceron Special Goes 21 april, Kampioensclubmatch 11 mei of een andere ac>viteit!!
Bianca

Fokkerijcommissie
Hallo! Mag ik mezelf even voorstellen: ik ben Charles- Louis Brands, ben 51 jaar oud en woonach#g in het
Brabantse land, in ’s-Hertogenbosch. Ik ben lid van de Beauceron vereniging en velen van jullie zullen mij
kennen van gezicht (en pet). Ben veelvuldig te zien op shows en ac#viteiten georganiseerd door de BVN.
In de jaren tach#g heb ik mijn eerste (duitse) herder gekregen en in 1995 mijn eerste Beauceron teef Tiﬀany
du Val des Marais gekocht. Sindsdien is de Beauceron niet meer uit mijn leven weg te denken! De eerste
puppen zijn in 1998 geboren en ongeveer om de 3 jaar fok ik een nestje onder de kennelnaam L’Esprit dHamrik.
Naast mijn ac#viteiten als fokker ben ik 25 jaar ac#ef geweest als instructeur bij de KC ’s-Hertogenbosch. In
mijn dagelijkse leven heb ik samen met mijn vriendin een hondendagopvang. Kortom: een allrounder!
Hoop dat mijn kennis, ervaring en mijn liefde voor de Beauceron iets kan betekenen voor de fokkerijcommissie!.
——————————————————————————————————————————————Ik ben Be8y Baron en woon in Amsterdam. Ben mijn hele leven al gek op honden geweest en in 1998 kreeg
ik mijn eerste eigen hond. Een kruising mechelaar/duiste herder van 9 maanden uit het asiel. Hij is helaas
maar 10 jaar geworden. In 2008 heb ik hem in moeten laten slapen. Ik wilde absoluut niet zonder hond
meer en dus kwam in 2006 mijn eerste Beauceron en in 2008 mijn tweede. Met beide honden train ik IPO
en drijf ik schapen. Ook geef ik les op de NVBH. Hiervoor heb ik in 2011 het examen Kynologisch Instructeur
met goed gevolg afgelegd, ter ondersteuning.
Ik ben sinds het begin van de opricht van de Beauceron Vereniging Nederland lid van het bestuur als secretaris. Mijn interesse in de hond en dan met name de Beauceron hee@ mij er toe gebracht om ziAng te nemen in de fokkerijcommissie. Ik hoop dat ik hier wat kan betekenen en dat ik er zelf ook het e.e.a. van op
kan gaan steken. Interessant vind ik het in elk geval. Het is de bedoeling, dat mensen met vragen over dekkingen bij de commissie geholpen worden. Ook dat de commissie checkt of de geplande nesten in orde zijn
aan de hand van de regels die wij binnen de vereniging handhaven.
Hier kan je de foto die je al hebt erbij plaatsen. Je weet wel die ook op de site staat. Als ik 80 ben gebruiken
we die gewoon nog steeds. Komt goed over.
——————————————————————————————————————————————
Hallo allemaal,
Er is mij gevraagd om me even voor te stellen, dus bij deze doe ik dat graag. Ik ben Esther, 31 jaar en woon
in Duitsland en heb 3 Beaucerondames in de lee@ijd van ruim 3, 2 en 1. Ik heb me beschikbaar gesteld voor
deze commissie omdat ik de fokkerij en alles wat daarbij komt kijken erg interessant vind. Uiteindelijk gaat
fokkerij om verbetering van het ras en het is dus belangrijk om te kijken naar de combina#es, maar ook
naar de bloedlijnen.
Bij vragen over fokkerij, bloedlijnen en alles wat er omheen zit, kunt u, u al#jd bij ons melden, wij beantwoorden graag uw vragen.

Jaarverslag Beauceron Vereniging Nederland 2012
Alweer het tweede volledige jaar dat we bestaan. Ook dit jaar waren er weer diverse acviteiten.
Ook helaas één akviteit die moest vervallen wegens te weinig belangstelling. Daar kom ik later in het verslag nog op terug.
We begonnen het jaar natuurlijk weer met een Nieuwjaarswandeling. Deze vond plaats op 15 januari 2012
op de nu al bekende plek in Bussloo bij Apeldoorn. Alweer voor de tweede keer en wederom druk bezocht.
Het is een heerlijk plek, omdat ook jonge honden mee kunnen, want die kunnen halverwege de brug weer
over, waardoor de wandeling voor hun nog niet te lang werd. Zijn toch zaken waar je op moet le)en. De
honden gingen weer heerlijk te keer met elkaar, zonder dat er onenigheid was. Perfect!!! Wat dat betre- is
de beauceron toch best een race-eend. Rennen, rennen en nog eens rennen.
De volgende acviteit die op de agenda stond was een Beauceronspeciale. Hiervoor was Groningen uitgezocht. Op 3 maart 2012 zou mw. Melchior keuren en er schreven 27 beaucerons in. Een mooi aantal . De
BVN hee- hiervoor bekers ter beschikking gesteld. Darwin de la Noe d'Orient werd BOB. Het was een geslaagde show.
Op 25 februari vond de Algemene ledenvergadering plaats in Zwolle. Hierbij kon men zich inschrijven voor
de TAN-test. Er was behoorlijk wat belangstelling voor, omdat diverse leden dat jaar ook naar de NE gingen
in Frankrijk. Hier vind dan nl. ook het schot plaats en de bedreiging. Het is aljd pre8g om dat van te voren
te hebben getraind. Het leuke is als je zoiets jdens de ALV doet er ook een hogere opkomst op de ALV is.
Twee vliegen in één klap heet dat.
OP 25 maart 2012 hadden we een fotoshoot gepland bij mij thuis in Amsterdam. Er was plaats voor 9 honden met als doel een mooie verjaardagskalender te maken. Voor elke maand een ander thema. Het was
ontze)end leuk om te doen. Toeters, bellen, mutsjes, slingers, kaplaarzen, zuidwesters, alles was aangescha- en de (meeste) lieten het heerlijk over zich heen komen. Het uiteindelijke resultaat is te zien op de
prachge verjaardagskalender die men kan aanschaﬀen voor de prijs van 10 euro.
Op 29 april 2012 hadden we een seminar Reddingshonden gepland. Helaas is dat te komen vervallen, omdat er te weinig belangstelling was. We hadden er minimaal 6 geleiders met hond voor nodig en er melde
zich maar 3. Mocht het ooit weer op de agenda komen, dan hopen we dat het dan wel door kan gaan. Truus
Manders bedankt in elke geval voor het feit dat je bereid was om dit seminar te geven.
Op 6 mei 2012 vond voor de tweede keer de BVN Kampioensclubmatch plaats. Dit jaar weer in Tilburg, omdat de locae perfect was en de gastheren/vrouwen ook zeer gewaardeerd werden. Helaas was ons niet
geheel duidelijk, dat er een bestuurswisseling had plaatsgevonden waardoor e.e.a. niet goed liep. Toen wij
daar achter kwamen was het vrij laat. Hierdoor liepen een aantal zaken anders, zoals de tenten op het veld
en de geluidsinstallae. Dit was allemaal heel jammer. Voor volgende jaar wijken we dan ook uit naar een
andere locae.
Wel was de clubmatch weer een succes. Er waren 49 beaucerons ingeschreven. De keurmeester kwam wederom uit Frankrijk en dit keer was het dhr. Renaux. Zijn vrouw nam de honneurs waar voor het schrijven
van de keurverslagen. Het weer was redelijk, het was droog, maar wel fris. Het kon in elk geval slechter. Het
was droog, maar wel fris. Adventure Troy de la Pointe du Meingat werd Beste reu en Beste van het ras en
Joyce de l'Amouraudiere werd Beste teef. Luuk Troy de la Fière Maison werd Beste jeugdhond. Na aﬂoop
was er een BBQ voor diegene die de dag op die manier wilden afsluiten. Het eten was lekker en het was gezellig. Kortom ook dit jaar weer een geslaagde Kampioensclubmatch. Op naar volgend jaar.

Op 14 juli 2012 hadden we een wandeling gepland op Bloemendaal bij Parnassia. Hier mogen de honden
het hele jaar op het strand komen. Je moet dan wel rich ng IJmuiden lopen. De groep was deze keer niet zo
groot, maar wel heel gezellig. De hondjes zie je genieten van het strand en de zee. Helaas zijn er al jd hondjes die drinken van het zeewater en vervolgens de poeperij krijgen. Gelukkig gaat dit vanzelf over. Na aﬂoop
bij Parnassia nog wat eten of drinken en dan weer huiswaarts. Het is al jd weer leuk om andere leden te
zien en te spreken en de honden te zien. Je ziet foto's op het forum (vaak) maar in werkelijkheid is het toch
al jd weer anders. Het is al jd een prach g gezicht om een kudde beaucerons voorbij te zien denderen.
Menig strandbezoeker blij/ staan om te kijken. Natuurlijk komt dan vaak de vraag voorbij "zijn dit Ro2weilers"maar dat mag de pret niet drukken.
Op 8 september 2012 hadden we voor het eerst de Familiedag i.p.v. de Jongenhondendag. Het vond plaats
in Zwolle. Wat een succes. Dit gaat dus gewoon elk jaar herhaald worden. Wat is dit zo veel leuker, dan alleen maar een show. Er was een hindernisbaan, een apporteerbaan, een snelheidsbaan, een kinderhindernisbaan en natuurlijk ook een keuring, maar daar lag niet de nadruk op. Ook was er gelegenheid om je hond
op de foto te laten ze2en en natuurlijk het winkeltje van de BVN. Op elk onderdeel was er een prijs te winnen. De reac es na aﬂoop waren dan ook zeer enthousiast en voor herhaling vatbaar. Het hee/ zoveel pluspunten. De kinderen kunnen mee en vervelen zich niet. De honden liggen niet de hele dag ergens vastgebonden te wachten op hun beurt, maar zijn de hele dag bezig. Ook hier na aﬂoop een BBQ en mede doordat
we een stralende dag hadden, een uitstekende dagslui ng. Het eten was heerlijk en doordat het een beetje
laat kwam, hadden we dubbel zoveel honger. Zwolle wordt bedankt voor het ter beschikking stellen van de
ruimte en de kan ne.
Op 13 oktober hadden we weer een Schapendrijfseminar. Besloten was om het dit jaar ietsje anders te
doen. Elk duo (hond en eigenaar) kreeg twee keer de kans om bij de schapen te zijn. De eigenaar werd begeleid en er stonden twee medewerkers op het veld om de hond te beoordelen. Aan het einde van de dag
gingen de begeleider en de beoordelaars in overleg en hieruit voort kwam een rapport met daarbij een cerﬁcaat als men geslaagd was. Met geslaagd werd bedoelt, dat de hond de dri/ bezat om te drijven. In meer
of mindere mate. Iedereen was geslaagd. Iedereen kreeg dus een rapport en mooi cer ﬁcaat. Het blij/ fascinerend om te zien, hoe de muntjes vallen bij de honden. Sommige die gaan van 0,0 interesse naar + 10 en
dat in een paar minuten jd. Perfect!!! Het enige wat die dag tegen viel was het weer. Brrrrrrrrrrrr het was
koud en nat. Niks niet leuk. De enige die daar dan weer geen last van hadden waren de honden. Die gingen
door, weer of geen weer. Hopelijk hebben we volgende jaar beter weer, want we plannen hem dan iets
vroeger, zodat de kans op mooi weer verhoogd wordt. Het was wederom verder een geslaagde dag.
Op 3 november 2012 was de laatste ac viteit voor 2012 en dat was een wandeling in Heerde. Helaas was er
niet veel belangstelling en diegene die wilde haakte één voor één af. De één vanwege griep, de andere vanwege het slechte weer. Kortom geen wandeling dus. Op naar de volgende wandeling in het nieuwe jaar.
Terug kijkend was 2012 een geslaagd jaar. Hopelijk kunnen we dit volgende jaar herhalen.
Be2y Baron
secr.BVN

Begrong 2013
Inkomsten
Lidmaatschapsgelden

Uitgaven

Opmerking

1850

Vaste lasten
KvK
Kosten bank
Raad van beheer
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300

Bestuurkosten
(incl website)

45

Evenementen
Clubmatch

2500

2500

Schapendrijven

250

250

Beauceron familiedag

800

800

BVN Special
Clubblad
Adverten+es

Webwinkel
Kalenders 2013
Kalenders 2014
Magazine 2011
Losse verkoop

Totaal

400

60

30
400
0
100

5990

1200

400

6075

Toelichng jaarrekening BVN 2012 en begrong 2013.

In dit jaar zijn er diverse acviteiten geweest, één acviteit is door te weinig inschrijvingen afgelast. Dit had
geen ﬁnanciële consequenes had.

We begonnen dit jaar met een tegenslag, er bleken nog onbetaalde rekeningen te zijn van de vorige drukker, die helaas niet bij de penningmeester bekend waren. Totaal van deze rekeningen bedroeg 524 euro.

Eind vorig jaar sloten we af met een saldo van 372 euro.

In 2012 hebben we 1910 euro aan lidmaatschap gelden binnen gehaald, waarvan 565 euro al in 2011 gestort was). Om het jaar goed inzichtelijk te houden wordt vanaf 2013 de mailing over de betaling van de
lidmaatschapskosten in januari verstuurd. Zo worden er geen lidmaatschapskosten in het jaar daarvoor geboekt.

Buiten de clubmatch waren alle acviteiten kostendekkend.
Door o.a. het invliegen van de keurmeester en zijn vrouw zijn de kosten voor de clubmatch in 2012 zijn dekkend geweest. Verlies van ruim 400 euro.

De bedoeling van het bestuur was dat de verkoop uit de webwinkel de Beauceronspecial in het noorden
van het land zou kunnen bekosgen en dat is dit jaar bijna gelukt.

Al met al een goed jaar wat met een posief saldo is afgesloten (bijna 300 euro winst).
Op 4 januari 2013 staat er 418 euro op de rekening, maar daar moet een gedeelte lidmaatschapsgelden van
af (ja sommige mensen betaling al voordat de betalingsmail is rondgestuurd) én daar is ook de eerste uitgave van het clubblad van 2013 al van betaald.
Totaal op rekening (na verrekening lidmaatschapsgelden en betaling clubblad) 608 euro.
Voor de begrong van 2013 staan drie grote evenementen op het programma (en de begrong) en er
wordt weer een kalender gemaakt.
De grote evenementen zijn:
Schapendrijven
Een Beauceron familiedag en
De Clubmatch.

Hieronder vind u een overzicht van pups die de leeijd van 8 weken al bereikt hebben. Zij zoeken per direct
een baasje, natuurlijk wel in overleg met hun fokker en eventueel een 1e kennismaking met de pup. Mocht
u interesse hebben kunt u direct contact opnemen met de fokker.
Naam pup: Hailey Living next Door
Geboren: 12-12-2012
Geslacht : teef
Vader: Eastwood Clint de Sainte Petronille
Moeder: Daylinn Abby Living next Door
Omschrijving:
De pupjes groeien op in huis in ons drukke gezin. Zij zijn erg op mensen gericht
en heel vriendelijk. Hailey en Enzo zijn van karakter rus2g en kalm. Zij zoeken
een baas die de 2jd neemt om veel dingen samen te ondernemen. De hondjes
zijn zeer geschikt om mee te werken. Zij hebben een schapendrijf-aanleg test
gedaan en zijn zeer talentvol. Ook om mee te speuren en zoeken zijn zij heel
geschikt.
Fokker:
Kennel Living next Door
0180-631038

Naam pup: Enzo Living next Door

Geboren: 12-012-2012
Geslacht : reu
Vader: Eastwood Clint de Sainte Petronille
Moeder: Daylinn Abby Living next Door
Omschrijving:
De pupjes groeien op in huis in ons drukke gezin. Zij zijn erg op mensen gericht en heel
vriendelijk. Hailey en Enzo zijn van karakter rus2g en kalm. Zij zoeken een baas die de 2jd
neemt om veel dingen samen te ondernemen. De hondjes zijn zeer geschikt om mee te
werken. Zij hebben een schapendrijf-aanleg test gedaan en zijn zeer talentvol. Ook om
mee te speuren en zoeken zijn zij heel geschikt.
Fokker:
Kennel Living next Door
0180-631038

Naam pup: Harley Living next Door
Geboren: 12-12-2012
Geslacht : reu
Vader: Eastwood Clint de Sainte Petronille
Moeder: Daylinn Abby Living next Door
Omschrijving:
De pupjes groeien op in huis in ons drukke gezin. Zij zijn erg op mensen gericht en
heel vriendelijk. Harley is een hondje voor een meer ervaren baas. Met hem
moet veel gedaan worden, hij is een bezig mannetje. De hondjes zijn zeer geschikt om mee te werken. Zij hebben een schapendrijf-aanleg test gedaan en zijn
zeer talentvol. Ook om mee te speuren en zoeken zijn zij heel geschikt.
Fokker:
Kennel Living next Door
0180-631038

Nog enkele pups beschikbaar bij kennel Van de Paardenstal

Geboren: 12-01-2012
Geslacht : reu en teef
Vader: Basile van de Paardenstal
Moeder: Vita van de Paardenstal
Omschrijving:
De pups zijn sociaal en open naar mens en dier. Groeien op
tussen andere honden, maar ook met paarden en kippen.
Gaan wekelijks mee naar een school en zijn verkeer gewent.
Auto rijden is geen probleem. Pups zijn inmiddels 2 keer
geent.
Fokker:
Van de Paardenstal
0499-323008 /06-30019572
j.hout38@gmail.com
h2p://beauceronkennel.weebly.com

© 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.:

Verslag Algemene leden vergadering van de Beauceron Vereniging Nederland d.d. 23 februari 2013

1. Opening en mededelingen
I.v.m. het areden van de voorzier neemt mw. Melsen de honneurs waar om de
vergadering te leiden. Zij opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Ingekomen stukken
Van mw. Bos hee in een mail verklaard, dat zij akkoord is met het ﬁnancieel verslag
over 2012. Mw. Melsen gee aan, dat ze volgend jaar een akkoordverklaring bij het
verslag zal doen.
Een aantal leden hee zich keurig afgemeld, daarvoor onze dank.

3. Goedkeuring notulen Algemene ledenvergadering van 25 februari 2012
Geen commentaar en dus is het verslag akkoord.

4. Jaarverslag 2012 van het secretariaat
Het jaarverslag is akkoord met dank aan mw. Baron.

5. Financieel jaarverslag 2012
Over het gehele jaar genomen hebben we winst gedraaid, maar het is misschien toch
verstandig om volgend jaar een keurmeester voor de clubmatch uit te nodigen die wat
dichterbij woont, i.v.m. de kosten.
Het verslag is akkoord.

6. Kascontrole commissie
Iedereen is akkoord met het feit , dat mw. Bos lid blij van de commissie.

7. Bestuursverkiezing
De voorzier is om privé redenen afgetreden als voorzier
Mw. Blonk is voorgedragen als voorzier. Er zijn geen andere kandidaten voorgedragen of
aangemeld. Alle aanwezigen verklaren zich akkoord met de benoeming van mw. Blonk als
voorzier van de BVN. Wij heten haar welkom en wensen haar succes.
Mw. Muﬀels is voorgedragen als algemeen bestuurslid. Er zijn geen andere kandidaten
voorgedragen of aangemeld. Alle aanwezigen verklaren zich akkoord met de benoeming
van mw. Muﬀels als algemeen bestuurslid. Wij heten ook haar welkom en wensen haar
succes.
8. Goedkeuring van de leden voor het opvragen van gezondheidsverklaringen bij de RvB
Bij de RvB kunnen de gezondheidsverklaringen, zoals hd, opgevraagd worden. Hier zijn
kosten aan verbonden. Deze uitslagen mogen dan gepubliceerd worden in het clubblad
en op de website. Alle aanwezigen zijn akkoord.
9. Werving leden door fokkers bij pupkopers
Het zou pre,g zijn als alle bij de BVN aangesloten fokkers zich in zouden zeen
om toekoms-ge puppenkopers lid te laten worden van de BVN. Ook het adverteren in
het clubblad door fokkers zal ges-muleerd worden.
Besloten wordt, dat de mw. Baron een mail uit zal laten gaan waarin de fokkers gevraagd
wordt in het clubblad te adverteren. De kosten hiervoor zijn voor een A4 60 euro per jaar
of A5 30 euro. Hiervoor komt dan 4 keer per jaar hun adverten-e in het clubblad. In deze
mail zal dan tevens het werven van nieuwe leden onder puppenkopers onder de aandacht
gebracht worden.
10.Fokkersoverleg
Het fokkersoverleg staat op een laag pitje. Om e.e.a. wat leuker en interessanter te
maken zal gekeken worden of er bijvoorbeeld een lezing geregeld kan worden met
aansluitend een fokkersoverleg. Hiervoor zou dan een dag in het najaar gepland kunnen
worden. Mw. Baron zal e.e.a. uitzoeken.
11.Rondvraag
Er zijn geen vragen.
De voorzier bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering.

25-11-2012 Amsterdam Winner
Km: dhr. Pecoult

17-12-2012 Bleiswijk
KM: Mevrr. De Wit

Puppyklasse reuen:
Armageddon du Gardiens du Chaos 1 Veel Belovend

Jeugdklasse reuen:
Huvan l’Etoile de la Nuit 1 Uitmuntend
Guroc Blue l'Etoile de la Nuit 2 Uitmuntend
Mauro Fharo de la Fière Maison Afwezig

Jeugdklasse reuen:
Gjohn Harvard de la Noe d' Oriënt 1U Res.CAC Jeugdwinner
Kashmir du Fond des Camps 2 Zeer Goed
Garosh Cendre de la Noe d' Oriënt 3 Zeer Goed
Huvan L'Etoile de la Nuit 4 Zeer Goed
Mauro Fharo de la Fière Maison Afwezig
Garos Blue L'Étoile de la Nuit Afwezig
Tussenklasse reuen:
Aiko (Aragon Enyhed) 1 Zeer Goed
Luuk Troy de la Fière Maison 2 Zeer Goed
Openklasse reuen:
Ialeblue du Fond des Camps 1 Uitmuntend CAC/CACIB BOB Winner
Fan Ubac Yem de la Bonhardiesse 2 Uitmuntend
Enzo du Bois du Coin Perdu 3 Uitmuntend
Lee Warrior Soul 4 Zeer Goed
Kampioensklasse:
Deejay Andy Living Next Door 1 Uitmuntend Res. CACIB
Babyklasse teven:
Laïs du Fond des Camps 1 Veel Belovend
Puppyklasse teven:
Galaxie Bleu Poussière de Lune 1 Belovend
Amy Lee des Gardiens de Chaos Afwezig
Jeugdklasse teven:
Noura Djayla de la Fière Maison 2 Zeer Goed
Kokkaï de Fond des Camps 1 Uitmuntend CAC Jeugdwinster/
Winster
Tussenklasse teven:
Kiera de Montclea 1 Uitmuntend
Azalee Enyhed Anyhed 2 Uitmuntend
Openklasse teven:
Fragile de la Beauté RusBque 1 Uitmuntend
Fauve Yolie de la Bonhardiesse 2 Uitmuntend
Edi 3 Uitmuntend
Jive de L'Amouraudière Afwezig
Enza de la Terre Sacrée de Marius Afwezig

Tussenklasse reuen:
Godard des Bergers Aventureux 1 Uitmuntend CAC/CACIB
Openklasse reuen:
Frodo Fonda la Duchesse de la Fosse 1 Uitmuntend Res. CAC/
CACIB
Hagrid du Regard Mordant 2 Uitmuntend
Dakar Aaron Living next Door 3 Zeer Goed
Tussenklasse teven:
Granger Hermoine Du Foudre Zeus 1 Uitmuntend Res. CAC/
CACIB
Kampioensklasse teven:
Berenice de l'Ami des Chevaux 1 Uitmuntend CAC/CACIB BOB
02-02-2013 Eindhoven
KM: Mevr. Viegen-Rappagne
Jeugdklasse reuen:
Largo du Soleil au Paradis 1 Uitmuntend CAC BOB
Huvan l'Etoile de la Nuit 2 Uitmuntend
Honyx Mambo l'Etoile de la Nuit Afwezig
Openklasse reuen:
Enzo du Bois du Coin Perdu 1 Uitmuntend Res.CAC/CACIB
Jeugdklasse teven:
Cora Alita Admirable Chien 1 Uitmuntend Reserve CAC
Openklasse teven:
Eowyn Tjara de la Fiere Maison 1 Uitmuntend
Enza de la Terre Sacree de Marius Afwezig
Flirthe Yloise de la Bonhardiesse Afwezig
Gebruikshondenklasse teven:
Fragile de la Beaute RusBque 1 Uitmuntend Reserve CACIB
Kampioensklasse teven:
Felicia de la Cite des Comtes 1 Uitmuntend CAC/CACIB

Kampioensklasse teven:
Félicia de la Cité des Comtes 1 Uitmuntend Res.CAC/CACIB
Veteranenklasse:
Ura 1 Uitmuntend Veteranenwinster

Beste van het ras Eindhoven: Largo du Soleil au Paradis

03-03-2013 Show Groningen
Km: dhr. Jentgen
Jeugdklasse reuen:
Largo du Soleil au Paradis 1 Uitmuntend CAC BOB
Haxo du Pays des Songes 2 Zeer Goed
Honyx Mambo l'Etoile de la Nuit Afwezig
Tussenklasse reuen:
Godard des Bergers Aventureux 1 Uitmuntend Res.CACIB
Killbill du Vieux Tchiniss 2 Uitmuntend
Openklasse reuen:
Hagrid du Regard Mordant 1Uitmuntend Res.CAC/CACIB
Fan Ubac Yem de la Bonhardiesse 2 Uitmuntend
Jeugdklasse teven:
Celesta Alita Admirable Chien 2 Uitmuntend
Cora Alita Admirable Chien 1 Uitmuntend
Tussenklasse teven:
Granger Hermione du Foudre de Zeus 1 Uitmuntend Res. CAC/
Res.CACIB
Karbonne du Vieux Tchiniss 2U
Openklasse teven:
Alita 1 Uitmuntend CAC/CACIB

24-03-2013 Show Leiden
Km: Mevr. Bakker
Jeugdklasse reuen:
Largo du Soleil au Paradis 1 Uitmuntend CAC BOB
Armageddon du Gardien du Chaos 2 Uitmuntend Res.CAC
Huvan l'Etoile de la Nuit 3 Uitmuntend
Honyx Mambo l'Etoile de la Nuit 4 Uitmuntend
Tussenklasse reuen:
Kashmir du Fond des Camps 1 Uitmuntend Res.CACIB
Argamon Enyhed 2 Zeer Goed
Openklasse reuen:
Frodo Fonda la Duchesse de la Fosse 1 Uitmuntend CACIB
Tussenklasse teven:
Azalee Enyhed 1 Zeer Goed

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 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

Mevr. W. van Deijl

07-07-2013

Echt

Mevr. B. Schjoeth

25-08-2013

Roerdam

Dhr. G. Salvatore

28-09-2013

Maastricht CAC

Mevr. B. Baic

29-09-2013

Maastricht CAC/CACIB

Mevr. S.Lazic

05-10-2013

Zwolle

Mevr. A Bear

02-11-2013

Bleiswijk

Dhr. Ruen

15-12-2013

Amsterdam

Mevr. A. Indergaard

21-12-2013

Wijchen

Dhr. C. Beenen

