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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 informa1e over het ras, ar1kelen over bijv. gezondheid of gedrag en leuke 

verslagen van ac1viteiten met foto’s. 

Hee9 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.  

13 & 14 juli  

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 di-

gitaal toegestuurd in groot formaat.  

De foto's kunnen worden gebruikt voor de kalender 2014, u ontvangt op deze kalender eenmalig een kor-

1ng van €2,50. 

Voor zaterdag is de prach1ge loca1e Lange Duinen gekozen (Soest). 

Op zondag zijn we in het westerpark te Zoetermeer, ook een prach1ge loca1e. 

LET OP: 5 plekken per dag, vol = vol 

Opgave via  

secretaris@beauceronvereniging.nl 

Deelname defini&ef na betaling. 

Bedrag over te maken op rekening nummer 115362789 t.n.v. Beauceron Vereniging Nederland o.v.v. 

naam hond en fotoshoot. 



Van de Bestuurstafel 

Juni...eindelijk mooi weer….het bestuur van de BVN kijkt terug op een heerlijke BVN kampioensclubmatch 

en ondanks dat het weer ons tussen de middag in de steek liet, hopen wij dat alle deelnemers net zo geno-

ten hebben van al die Beaucerons en hun eigenaren als wij.  De keurmeester Florence Leonard-Nolle mail-

de mij een dag na de KCM met een bedankje, ze hee& het erg naar haar zin gehad en veel mooie en plezie-

rige Beaucerons gekeurd. Zij maakte de reu Grimm Blue de la noe du Jardin clubwinnaar 2013.  

Op 13 en 14 juli kunt u voor de Beauceron kalender 2014 uw Beauceron professioneel vast laten leggen. De 

loca0es zijn Soest en Zoetermeer. 17 augustus is er weer een seminar schapendrijven. Dit wakkert bij de 

meeste beaucerons hun natuurlijk ins0nct tot drijven aan. Elke hond komt 2 keer bij de schapen en word 

beoordeeld op zijn aanleg. Voor de beste beginnende en  gevorderde Beauceron is er een prijs beschik-

baar. 

Op 7 september staat de Beauceron familiedag weer gepland, een gezellige dag voor groot en klein, maar 

natuurlijk met onze Beaucerons!! De familiedag word gehouden in Zwolle. Keurmeester de heer Beenen 

hebben we bereid gevonden om op deze dag de Beaucerons te keuren. We zijn druk bezig met het schema 

van deze dag, meer informa0e volgt snel op de website.  

Voor 2014 hebben we besloten de familiedag en de kampioensclubmatch om te gooien. De familiedag 

word 17 mei gehouden, de kampioensclubmatch op 14 september.  

Om het clubblad leuk te kunnen vullen, vragen we leden eens een verhaal/verslag te sturen met belevenis-

sen van uw Beauceron(s.) Doet u een leuke sport, hee& u Beauceron iets leuks meegemaakt. Is die zo lief 

voor de kleinkinderen of slaapt die zo leuk met de kat, stuur het ons toe. Foto’s zijn ook welkom.  

Voor nu wenst het bestuur uw een zonnige zomer en zien we u graag eens op een van de evenementen. 

Het bestuur. 





Raad van Beheer haalt FCI World Dog Show 2018 naar Nederland 

Op de 2e dag van de tweejaarlijkse algemene vergadering van de FCI waar ruim 60 landen vertegenwoor-

digd waren stelde Nederland zich kandidaat voor de Organisa e van de FCI World Dog Show van 9 tot en 

met 12 augustus 2018. 

De vice voorzi(er van de Raad van Beheer John Wauben en direc elid Rony Doedijns presenteerden het 

bidboek, ondersteund door een promo efilm van Nederland en de Nederlandse Kennel Club ‘Raad van Be-

heer’. 

Andere kandidaten waren Zweden en Kroa ë. Met een ruime meerderheid kozen de landen voor NEDER-

LAND. Gerard Jipping, voorzi(er van de Raad van Beheer, is dolgelukkig met dit resultaat: "voor Nederland 

een mooie kans om de wereld onze kynologische talenten te laten zien". 

De claim die aan dit wereldevenement verbonden zal zijn is: "I am invi ng you to show the world your ta-

lent at the FCI World Dog Show 2018". 

In Nederland geldt sinds 1 april 2013 verplichte iden fica e en registra e (I&R) voor honden.  
 

Het feit dat vanaf 1 april jl. alle (ras)honden, die op of na deze datum geboren zijn, geregistreerd moeten 

worden, verandert niets aan het chippen van rashondenpups door de Raad van Beheer. 

 

Het betekent wel dat de pups daarna moeten worden geregistreerd bij een databank. Dus niet óf óf, maar 

én én. Chippen én registreren; het laatste zowel door de fokker als door de nieuwe eigenaars van de pups. 

 

Voordat rashondenpups 7 weken oud zijn, komt de chipper van de Raad van Beheer langs en wordt de 

stamboomprocedure in gang gezet. Daarbij is de medewerking van de fokker van cruciaal belang:  jdig beta-

len, de juiste gegevens verstrekken, etc. 

 

Op 1 januari 2013 is de nieuwe Wet Dieren van kracht geworden, waarin ook de verplichte Iden fica e en 

Registra e (I&R) van honden is geregeld.  

Sinds 1 april jl. moet een rashondenfokker een tweede stap maken: de registra e van zijn pups bij een door 

de overheid goedgekeurde databank. Deze registra e moet gebeuren ná het chippen en voordat de pups 8 

weken oud zijn. 

 

Een derde nieuwe stap is dat de fokker de nieuwe eigenaars van de pups erop moet wijzen dat ook zij de 

verplich ng hebben om de registra e van hun hond om te ze(en naar het eigen adres! 

Registra e door zowel fokker als pupkoper is een we(elijke verplich ng. 

 

Na het realiseren van de databank voor registra e, gaat de Raad van Beheer werken aan de dienstverlening 

door middel van een ‘track & trace’-systeem. 

Hierbij geeI de eigenaar toestemming zijn gegevens te verstrekken aan derden, waardoor de eigenaar van 

een gevonden hond gemakkelijker kan worden opgespoord.  

 

In een derde fase willen wij de fokkers van rashonden de mogelijkheid bieden om de gegevens van alle pups 

uit de nestaangiIe vooraf in te laten vullen door het systeem. De fokker kan hierdoor heel makkelijk de ge-

gevens controleren, beves gen en zo snel en efficiënt voldoen aan de registra eplicht. Wanneer deze derde 

fase gerealiseerd wordt is nog niet bekend. 

 

Zo kan de Raad van Beheer de kynologie uiteindelijk een compleet pakket aanbieden: Chippen én registre-

ren, het invullen van gegevens voor de rashondenfokker én het terugvinden van eigenaren van verloren 

honden.   

Waarom al deze ‘nieuwigheden’? Het doel van de overheid is om zo de malafide hondenhandel beter te 

kunnen aanpakken. 





Wandeling Koninginnedag 2013 

Niet iedereen wil naar de fes�viteiten die gehouden werden op Koninginnedag. En ik ben toch echt een 

voorstander van het Koningshuis, maar van die drukte moet ik niks hebben. Vandaar het idee om een wan-

deling te organiseren. Bussloo was de plek. Het weer werkte mee en dus hup hup in het autootje rich�ng 

Bussloo. 

Het liep niet storm, maar de groep was groot genoeg om te zorgen dat de beauceron goed opviel. 

We waren met 9 man en 13 honden. Oke er liep twee andere zwarte monsters mee (groenedaelers) maar 

die pasten er uitstekend tussen. De waterplas bij Bussloo is afgelopen jaren al�jd gebruikt voor de Nieuw-

jaarswandeling, maar was op de laatste dag (dat de honden er mochten komen) een uitstekend plek, omdat 

er heerlijk gezwommen kon worden. Dit was ook wel nodig want het weer was warm en sommige honden 

oververhit. Nee, nee, dat kwam niet door het weer, maar door de hormonen. Horny mannen die achter 

mooie, al lang niet meer loopse, teven aan liepen. En hoe hard de teven ook snauwde en grauwde mijn Vra-

di liet zich niet op andere gedachten brengen. Soms heel soms denk ik, ik laat je castreren................... Maar 

goed , dat zijn tot op heden alleen maar gedachtes, zucht zucht. 

Heel sneu voor de hond van Jan Dinius, want die kreeg uiteindelijk de harde knauw van de lieve teef. Hij was 

op het verkeerde moment op de verkeerde plaats. Bedoelt voor Vradi, die wel zo slim was om �jdig op zij te 

springen, kreeg hij een hap. Even liep ie mank, maar gelukkig was er geen verdere schade en even later liep 

hij weer vrolijk mee. Oke wel wat voorzich�ger. 

Een van de aanwezige dames vond het pre/g om onderuit te gaan en ja dat was eigen schuld dikke bult. 

Helaas geen foto van. Zo jammer. Volgende keer toch beter op le1en met de camera in de aanslag. Kijk als 

je stokken gaat gooien en je weet dat je ene teef het niet op prijs stelt als de andere teef ook mee 

doet........................ tja dan mag je blij zijn dat je niet lang uit in het water lag. Kusje!!!!!! 

Twee personen staken op de hel4 over en gingen naar huis en de rest liep de hele ronde. Aangekomen bij 

de auto's ging nog iemand naar huis, maar de rest wilde toch nog wat drinken. De tent bij de parkeerplaats 

was dicht en dus in de auto's een eindje verder op bij een tent de auto's weer neergezet. Honden mochten 

op het terras en daar nog even heerlijk in het zonnetje gezeten en wat gedronken en gegeten. 

Het was weer �jd om naar huis te gaan. Nogmaals een kleine groep, maar desalnie1emin een gezellige wan-

deling. 

Tot een volgende keer!!!! 

 

Be1y Baron 



Belle van de Paardenstal 



Waarom rolt mijn hond graag door de poep en viezigheid? 

Veel honden vinden het heerlijk om te rollen in iets dat erg s�nkt, zoals poep, een kadaver of een oud gan-

zenei. Vaak besluit een hond vanuit een impuls om zich op iets vies te storten en zich hier helemaal mee in 

te smeren. Dit rollen kan een baasje soms tot wanhoop kan drijven, maar voor honden is het erg natuurlijk 

gedrag. Een hond hee  verschillende mo�even om dit te doen. Het rolgedrag kan voortkomen uit het 

jach�ns�nct, omdat het luchtje gewoonweg erg aantrekkelijk is, maar ook uit verveling of het kan een ma-

nier van aandacht vragen zijn. Omdat een hond zoveel verschillende mo�even hee , is het gedrag dat een 

hond vaak maar moeilijk is af te leren. 

 

Jach�ns�nct 

Een hond kan bij het rollen gedreven worden door zijn jach�ns�nct. De vieze lucht werkt als een ideale dek-

mantel bij de jacht. Door zich in te smeren met viezigheid camoufleert een hond zijn eigen ‘hondenlucht’. 

Hierdoor zal een jagende hond minder snel worden opgemerkt door zijn prooi, als hij deze s�lletjes be-

sluipt. Hetzelfde rolgedrag is zichtbaar bij wolven die op jacht gaan. Wolven smeren zich vaak voor de jacht-

par�j helemaal in met viezigheid. Een hond hoe  tegenwoordig natuurlijk niet meer op jacht voor zijn voed-

sel, maar deze oude gewoonte is nog steeds aanwezig. 

 

Lekker luchtje 

Dat over smaak niet valt te twisten, dat is algemeen bekend. Zo is het ook bij honden. Iets dat wij vinden 

s�nken, dat kan voor een hond de lekkerste geur op aarde zijn. Als een hond een lekkere drol of een kada-

ver vindt, dan kan hij deze geur zo aantrekkelijk vinden dat hij er zichzelf er het liefst helemaal mee in-

smeert. Het is eigenlijk te vergelijken met een lekkere parfum die mensen opspuiten om lekker te ruiken. 

 

Aandacht vragen 

Het rollen door de viezigheid kan ook een manier van aandacht vragen zijn. Honden die zich vervelen of te 

weinig aandacht krijgen, kunnen dit uiten door in de viezigheid te gaan rollen. Door zichzelf vies te maken is 

de kans groot dat zij de aandacht krijgen die zij graag willen.  

 

Als een hond door de viezigheid begint te rollen, dan reageert een baasje meestal direct. Het baasje pro-

beert te voorkomen dat een hond zich met de viezigheid insmeert. Vaak wordt een hond thuis direct onder 

de douche gestopt. Het baasje wordt dan wel boos en bestra  de hond voor zijn gedrag, maar nu krijgt de 

hond wel wat hij wil: aandacht. Nega�eve aandacht is immers ook een vorm van aandacht. En als een hond 

de aandacht krijgt die hij wil, dan is de kans groot dat hij het de volgende keer weer zal doen. 

Afleren van het rolgedrag 

Hoewel het rolgedrag eigenlijk niet is af te leren, kunnen er wel een aantal maatregelen genomen worden 

om het rollen tegen te gaan. Het aangelijnd uitlaten is een goede oplossing. Als een hond aangelijnd is dan 

kan deze gemakkelijk gecorrigeerd worden zodra deze wil gaan rollen. Het vooraf te kunnen waarschuwen 

met door middel van het commando ‘nee’, is een belangrijk hulpmiddel. Echter zit hier wel een moeilijkheid 

aan deze manier van corrigeren. Het ruiken en snuffelen is namelijk normaal hondengedrag en dat mag niet 

worden bestra . De moeilijkheid zit hem in corrigeren op het moment dat snuffelen overgaat in rollen.  

 

Een andere oplossing is het vermijden van belangrijke ‘rol’-plaatsen. Een hond hee  vaak enkele plaatsen 

waar hij vaak rolt. Dit zijn vaak natuurrijke plaatsen waar veel verschillende dieren samenkomen en waar 

veel verschillende luchtjes hangen. Vaak zijn het park, open land of een bosrijk gebied, populaire rolplaat-

sen. Door deze plaatsen te mijden komt een hond niet in de verleiding om te rollen. 



Waarom eet mijn hond gras? 

Het eten van gras is heel normaal hondengedrag, vrijwel alle honden doen het. Hierbij lijken honden vaak 

een sterke voorkeur te hebben voor bepaalde soorten gras. Vooral jong, breed en ruw gras scoort vaak erg 

goed op het favorietenlijstje van honden. Vaak zal een hond het gras dat hij eet, zorgvuldig en met veel be-

leid selecteren. Alsof alleen het beste gras goed genoeg voor hem is. Dat honden regelma g gras eten dat 

weten we, maar waarom ze dat doen dat weet eigenlijk niemand. Zelfs deskundigen hebben de reden voor 

dit gedrag, nooit met zekerheid kunnen vaststellen. Er zijn wel een aantal vermoedens waarom honden dit 

doen: 

 

Gras eten bij misselijkheid 

Misselijkheid en zich niet lekker voelen, zijn veel gehoorde verklaringen voor het eten van gras door hon-

den. Het gras dat een hond eet is vaak slecht verteerbaar en het irriteert de keel en de maagwand. Hierdoor 

zal het gegeten gras in veel gevallen, kort daarna weer worden uitgebraakt. Door gras te eten kan een hond 

dus braakgedrag opwekken en s muleren. Dit is natuurlijk erg handig voor een hond die zich niet lekker 

voelt, of ins nc ef aanvoelt dat hij iets verkeerds gegeten hee%. 

 

Gras eten bij gebrek aan voedingsstoffen 

Een ander verklaring voor het eten van gras is dat een hond dit doet omdat deze behoe%e hee% aan speci-

fieke voedingsstoffen. Een hond eet gras om de tekorten aan deze stoffen, waaronder foliumzuur, aan te 

vullen. Maar hoe logisch deze verklaring dan ook mag klinken, toch wordt er door veel deskundigen aan ge-

twijfeld. Deze twijfel wordt veroorzaakt doordat ook honden die dagelijks goede en gebalanceerde voeding 

krijgen, soms gras eten. En dit terwijl juist deze honden toch alle belangrijke voedingsstoffen via de voeding 

binnen krijgen. Dat een hond gras eet uit het gebrek aan voedingsstoffen, daar worden dus de nodige vraag-

tekens bij gezet. 

 

Gras eten omdat het lekker is 

Een hond kan natuurlijk ook gras eten omdat hij het gewoonweg erg lekker vindt. Het gras is voor de hond 

als een verse rauwkost, of een sappige groentesalade. De hond graast en is op zoek naar de lekkerste gras-

sprietjes. Vooral jong en vers gras scoort vaak erg goed. Een hond plukt deze zorgvuldig geselecteerde gras-

sprieten en eet deze op, of kauwt er een  jdje op om ze vervolgens weer uit te spugen. 

 

Het eten van gras is niet schadelijk 

Het eten van gras is op zichzelf niet schadelijk en het is niet iets waar zorgen over gemaakt moet worden. 

Zolang een hond niet te vaak en te veel gras eet, kan het geen kwaad. Het is wel verstandig om het graasge-

drag van de hond goed in de gaten te houden. Gras dat is behandeld met kunstmest of met bestrijdingsmid-

delen, is zeer slecht en soms zelfs gi%ig voor honden. 



Recepten 

 

CAKE 

Benodigdheden: 

-150gr kippenlevers (of runderlever) 

-scheutje olijfolie 

-1 teentje look 

-2 eetlepels bloem 

Werkwijze: Oven voorverwarmen op 175°. Alles fijnmalen met een staafmixer. Storten op een bakplaat be-

kleed met bakpapier (zoals voor Brownies) Een kwar,ertje bakken, a.oelen en in stukjes snijden. Bewaren 

in een luchtdichte tupperware-doos in de ijskast of invriezen. 

KOEKJES 

Benodigdheden:  

-350gr bloem 

-50gr filét Américain puur (tartaar NL)  

-50gr geraspte kaas 

-250gr vleesbouillon 

-100gr havermout (havervlokken NL) 

Werkwijze: Oven voorverwarmen op 150°. Roer alle droge ingrediënten door elkaar. Vleesbouillon opwar-

men en bij het mengsel voegen. Kneden en opbollen, eventueel wat meer bloem (te nat) of buillon (te 

droog) toevoegen om een kneedbaar deeg te krijgen. De bol uitrollen op een met bloem bestoven aanrecht 

en met een glas, of koekjesvorm figuren uitsnijden. Bestrooien met havermout en 2 uur laten bakken op 

een bakplaat bekleed met bakpapier. 

LEVERCAKE:  

Benodigdheden:  

3 eieren  

2/3 kop olijfolie of zonnebloemolie  

1/3 of een 1/2 pond lever [kip, rund of ander dier]  

2 koppen meel [tarwemeel]  

1 theelepel knoflook [poeder of vers geperst]  

 

Oven voorverwarmen tot 250 gr  

eieren en olie in blender mixen  

lever in stukken snijden en in blender mee mixen  

knoflook toevoegen  

en het meel [eventueel meer meel]  

mixen tot je een smeuïge massa krijgt  

een bakplaat inve=en en daar de massa op verspreiden.  

Bakken in 10 tot 12 [ik heb 20 ]minuten of tot de bovenkant droog is en bruin wordt.  

Uit de oven halen en 5 minuten af laten koelen  

Dan de plaat op een snijplank omkeren en de cake in reepjes en dan blokjes snijden.  

een zakje maken en luchtdicht verpakken of in zakjes in de vriezer!!  





CAC Beste reu  

Grimm Blue de la Noe du Jardin  

CAC Beste teef  

Fragile la Beauté Rus�que  



Reserve CAC reu Giant Cat du Mont des Croise�es  

Reserve CAC teef Hue�e du Fond des Camps  



Babyklasse reuen  
Murphy de l’Amouraudiere 1 Veel Belovend  
Horus Enzo Living next Door 2 Veel Belovend  
Deejay 3 Belovend  
 
Puppy reuen  
Ercules de l’Ami Noir 1 Veel Belovend Beste 

Puppy  
Ronyn Troy de la Fière Maison 2 Veel Belovend  
 
Jeugdklasse reuen  
Quinto Troy de la Fière Maison 1 Uitmuntend  
Günar Troy de la Fière Maison 2 Uitmuntend  
Huvan de l' Étoile de la Nuit 3 Uitmuntend  
Haxo du Pays des songes 4 Zeer Goed  
 
Tussenklas reuen  
Giant Cat du Mont des Croise2es 1 Uitmuntend 
Res.CAC  
Kashmir du Fond des Camps Afwezig  
 
Openklas reuen  
Grimm Blue de la Noe du Jardin 1 Uitmuntend 
CAC BOB  
Godard des Bergers Aventureux 2 Uitmuntend  
Frodo Fonda la Duchesse de la Fosse 3 Uitmun-
tend  
Forban Warrior Soul 4 Uitmuntend  
Bourbon Warrior Soul Uitmuntend  
Kyran Troy de la Fière Maison Diskwalifica=e (te 
klein)  
Jitro Warrior Soul Afwezig  
 
Kampioensklas reuen  
Deejay Andy Living next door 1 Uitmuntend  
Astor 2 Uitmuntend  

Babyklasse teven  
Halle Ebby Living Next Door 1 Veel Belovend Beste Baby  
L' esprit d'Hamrik Mimoule2e Vieille 2 Veel Belovend  
Chloë van de Paardenstal 3 Veel Belovend  
Hera 4 Veel Belovend  
Chayenne Veel Belovend  
Barbiche Veel Belovend  
Hille Veel Belovend  
L ‘Esprit d’Hamrik Brinn D’Amour Afwezig  
 
Puppyklas teven  
Hauxane Griff de la Noe d' Oriënt 1 Veel Belovend  
Revence Djayla de la Fière Maison Afwezig  
 
Jeugdklas teven  
Celeste Alita Admirable Chien 1 Uitmuntend  
Cora Alita Admirable Chien 2 Uitmuntend  
Galaxy Blue Poussiere de Lune 3 Uitmuntend  
Célina Alita Admirable Chien 4 Uitmuntend  
Oxane Afwezig  
 
Tussenklas teven  
Hune Idole du Mont des Croise2es 1 Uitmuntend  
Mégane Avalanche de la Fière Maison 2 Zeer Goed  
 
Openklas teven  
Aisha 1 Uitmuntend  
Extravagante Blue des Loups de l'Aube 2 Uitmuntend  
Joyce de l’Amouraudiere 3 Uitmuntend  
Hes=a des Bois Tourbeux 4 Uitmuntend  
Angie Uitmuntend  
Eaurla Fun du Mont des Croise2es Uitmuntend  
Femke de la Horde du Bois Perdu Uitmuntend  
Luna Chayenne de la Fière Maison Uitmuntend  
Gracia Call Living Next Door Uitmuntend  
Salomé van de Paardenstal Afwezig  
Lieka Chayenne de la Fière Maison Afwezig  

 
Werkklasse teven  
Fragile de la Beauté Rus=que 1 Uit-
muntend CAC  
 
Kampioensklasse teven  
Hue2e du Fond des Camps 1 Uit-
muntend Res.CAC  
Alita 2 Uitmuntend  

Foto: Beste Teef en Beste Reu strijden om 

de =tel clubwinnaar 2013 



Grimm Blue de la Noe du Jardin 



Beste baby Halle Ebby Living Next Door  

Beste puppy Ercules de l’Ami Noir  



Hond-kind Parade 

Gewonnen door  

Jacqueline met Maaika 

Coupe de Beauté 

Deejay Andy Living Next Door 

Coupe de Travaille  

(Tharros) Forban Warrior Soul 



Na�onale d’Elevage Gien 2013 

Op 24 en 25 mei werd ook dit jaar weer in Frankrijk het grootste Beauceron evenement gehouden, de Na�-

onale d’Elevage.  

Op Vrijdagochtend vertrok ik samen met Be$y (secretaris BVN) rond 7 uur rich�ng Frankrijk. Be$y had haar 

reuen Vradi en Tharros mee, ik alleen Djinn. 

De reis ging goed tot Parijs wat we al verwacht hadden.  

Voor de hondjes nooit zo leuk die reis, maar we hebben gezocht naar stops waar ze even lekker konden 

rennen en in de auto van Be$y zijn ze er toch gezellig bij. Ze kunnen een knuffel komen halen door het gat 

in het tussenschot...zo super lief als ze dan hun koppie op je schouder leggen Na een kwar�er gezocht te 

hebben in Gien naar de camping, waren we er dan toch eindelijk. Even gelopen met de hondjes en toen snel 

aan de BBQ. 

Zaterdag was ik rond half 9 op de Na�onale d'Elevage en ben toen maar gelijk naar de keurmeester gegaan. 

Doordat Djinn nog geen jaar is hoe5 ze niet gemeten te worden en hee5 ze ook geen karakter test. Ze moet 

alleen gekeurd.  

Djinn vind het showen wel prima, ze blij5 netjes staan, loopt mooi haar rondje en.....krijgt een Veel belo-

vend!! Wat betekend dat we zondag in de erering verwacht worden.  

 

De rest van de dag geniet ik van alle Beaucerons en hun eigenaars, ontmoet buitenlandse eigenaars die ik 

alleen op facebook spreek en met de Nederlanders kwebbelen we gezellig over onze Beauceron.  

Djinn, Tharros & Vradi 

 



Ik loop ook met Djinn ff naar de karakter test om te zien of ze reageert op het schot. Maar die maakt haar 

niet uit, ze wil eigenlijk alleen maar spelen met soort genootjes. Gelukkig vond ze die in Koning Kazan, het 

lieve kaasje Mimole e en Djinn haar grote liefde Enzo. 

Zaterdag hebben we heerlijk met een grote groep ge-

barbecued. Lekker gekletst over de Beauceron en naar 

mate het later werd iets minder serieuze dingen :-) 

Djinn kon nog ff heerlijk met haar Enzo ravo en, ook 

voor haar dus een geslaagde avond. 

Zondag gaan we niet heel vroeg terug naar de loca)e waar de Na)onale gehouden word. De eindkeuringen 

beginnen 's middags en voor de honden is het ff lekker om te gaan wandelen. We stappen in de auto er rij-

den wat door de buurt. Vinden als snel een bos met water.....genieten dus.  

Aangekomen op het veld van de NE hebben we 

nog even voordat we de ring in moeten. Eerst is 

er nog de landenparade, waar elk deelnemend 

land even de aandacht krijgt.  

We lopen met alle Nederlandse deelnemers met 

de vlag een rondje door de erering. 

Foto: A. Heijboer  

En dan het spannende moment 's middags.....Djinn en ik 

de ring in. Ik bereid me al voor op het vele en lange ren-

nen waar de Franse keurmeesters wel bekend om staan, 

maar het valt gelukkig mee. Met 16 pups ingeschreven en 

denk een stuk of 12 zeker wel in de eindkeuring moeten 

we eerst staan, rondje rennen en weer staan. Eerst wor-

den er een paar mensen met hun pup de ring uit gestuurd. 

Daarna word ik als 1e met Djinn apart gezet. De keur-

meester zet er nog 3 andere pups bij en ik denk Yes...een 

plaatsing...daar werd ik al heel blij van. En 

toen.....JOEHOE......mijn lieve knappe Djinn; 1e plaats en 

dus Beste Puppy Teef. Blij en trots op mijn meissie.  Een 

super geslaagde NE dus!!  

Groetjes Bianca 



Tjara de la Tourie Normande 



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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Ercules de l’Ami Noir  



21-04-2013l Goes  

Keurmeester: Dhr. Jenny 

Reuen Babyklasse  

Hertogh Yan de la Bonhardiesse 1 Veel Belovend Beste baby  

 

Reuen jeugdklasse  

Largo du soleil au Paradis 1 Uitmuntend CAC BOB  

Huvan L'Etoile de la Nuit 2 Uitmuntend  

Haxo du pays des songs 3 Zeer Goed  

 

Reuen tussenklasse  

Kashmir du Fond des Camps 1 Uitmuntend  

 

Reuen Open klasse  

Fan Ubac Yem de la Bonhardiesse 1 Uitmuntend Res.CAC/CACIB  

Frodo Fonda la Duchesse de la Fosse 2 Uitmuntend  

Dakar Aaron Living Next Door 3 Uitmuntend  

Jitro Warrior Soul Afwezig  

 

Teven babyklasse  

Hirthe Ysa Vajén de la Bonhardiesse 1 Veel Belovend  

Hanae Yanou 2 Veel Belovend  

Belle van de Paardenstal Afwezig  

 

Teven jeugdklasse  

Cora Alita Admirable Chien 1 U CAC  

Galaxie bleu Poissiere de Lune 2 Zeer Goed  

Hally Black Frizz dite Hadiya de la Freya 3 Zeer Goed  

 

Teven openklasse  

Gracia Callandra Living Next Door 1 Uitmuntend 

18-05-2013 Arnhem 

Keurmeester: Dhr. A. Wardhana 

Reuen Jeugdklasse 

Huvan L'Etoile de la Nuit 1 Zeer Goed 

Reuen Kampioensklasse: 

Apoll de l'ami des Chevaux 1 Uitmuntend CAC BOB 



01-06-2013 Oss 

Keurmeester: Mevr. W. van Deijl 

Reuen jeugdklasse 

Huvan L'Etoile de la Nuit: 1 Uitmuntend CAC 

 

Reuen kampioensklasse 

Apoll de l'ami des Chevaux: 1 Uitmuntend Res. CAC/CACIB 

 

Teven jeugdklasse 

Cora Alita Admirable Chien: 1 Uitmuntend 

 

Teven openklasse 

Flirthe Yloise de la Bonhardiesse: 2 Uitmuntend 

Gracia Callandra Living next Door: 1  Uitmuntend CAC/CACIB BOB 

 

Teven gebruikshondenklasse 

Fragile de la Beauté Rus5que: 1 Uitmuntend Res. CAC/CACIB 

Beste van het ras: 

Gracia Callandra 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    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 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.Woes�jne  

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 Ro�erdam  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. Ru�en 

15-12-2013 Amsterdam  Mevr. A. Indergaard  

21-12-2013 Wijchen  Dhr. C. Beenen  





 




