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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.

Bestuursleden gezocht
De Beauceron Vereniging Nederland is op zoek naar enthousiaste, gedreven mensen die bereid zijn om
de func$e van bestuurslid te willen vervullen. Het gaat hier om meerdere func$es.
Tevens zijn wij op zoek naar vrijwilligers die willen assisteren bij de door ons georganiseerde evenementen.
Voor aanmelding, vragen of informa$e, mail naar: Bey Baron: secretaris@beauceronvereniging.nl

Van de Bestuurstafel
Het septemberblad dat door omstandigheden in oktober op de mat valt. Zou ik veranderen in Door omstandigheden valt het septemberblad pas in oktober bij u in de brievenbus. Excuses hiervoor.
In het afgelopen kwartaal hee met succes het schapendrijven en de fotoshoot voor de kalender 2014
plaats gevonden. Beide dagen dit keer met mooi weer. Het resultaat mag er dan ook wezen. Dit was de 1e
keer dat er met het schapendrijven een prijs was voor de beste beginner en gevorderde. Alle deelnemers
hebben hun schapenaanleg cer(ﬁcaat behaald.
Helaas is de familiedag niet doorgegaan, er weinig animo was er een maand voor 7 september. Eenmaal
besloten hem af te lassen was er achteraf toch wel animo geweest. Een les voor ons om een bepaalde slui(ngsdatum vast te stellen. Wij vragen dan aan u om eerder in te schrijven, omdat het een behoorlijk organisa(e is, zodat we dus ruim van te voren weten of er voldoende animo is. Volgend jaar op 17 mei de familiedag. Meer info in de loop van het jaar en in het decemberblad.
12 oktober staat er nog een seminar speuren op het programma. Hierover meer info verder in het blad.
Beauceron kalender 2014 is verkrijgbaar op de Amsterdam Winner en te bestellen via het secretariaat.
Om het clubblad leuk te kunnen vullen, vragen we leden eens een verhaal/verslag te sturen met belevenissen 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 mooie herfst en zien we u graag eens op een van de evenementen.
Het bestuur.

Mededelingen
Nieuwe leden

Hr. L. Helmers per 01-01-2013
Mw. R. Moreau per 01-01-2013 .
Mw. J. Kruis per 01-01-2013
Hr. Ph. Benoit per 01-01-2013
Mw. K. Steneker per 01-07-2013
Mw. E. Westenberg per 01-07-2013
Opzegging
Mw. D. Bos - Schrijver per 30-07-2013
Pups verwacht
Verwachte loopsheid

Oktober/november

Fokker

W.Plan1nga

Adres

Zwolle

Kennelnaam

Admirable Chien

Telefoonnummer

06-34416732

Email

wilmaplan1nga@gmail.com

Website

www.mijnbeauceron.nl

Pups verwacht
Celc Poussiere de Lune X Giant Cat Argente du Mont des Croisees
Verwachte loopsheid

November

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

Vakane 2013 Frankrijk Jura

Dit jaar wilden wij dat de honden meegingen op vakane dus daar moest het een en ander voor geregeld
worden.
Maar, waar heen en hoe???
Wij wilden graag naar Frankrijk en wel in een natuurlijke omgeving omdat honden niets om cultuur geven.
Honden hoeven niet veel als ze maar lekker kunnen rennen, zwemmen en bij je zijn.
Dus vonden wij de Jura een geschikte plek om daar van onze vakane met de honden te gaan genieten.
Ja, en de Jura is niet naast de deur en is ongeveer een dag rijden.
Dat is best een pi"ge reis voor honden, en mocht het warm worden is het dan nog wel verantwoord om
honden dat aan te doen?
Wij weten allemaal dat honden niet zoals wij kunnen zweten dus in een auto of aanhanger kan de temperatuur behoorlijk oplopen en daar hee% een hond meer last van dan wij.
Vooral als men in een ﬁle komt dan kan de temperatuur oplopen tot wel 40 graden of zelfs meer. Deze hoge
temperaturen zijn heel gevaarlijk voor honden.
Ik heb besloten om een goede drievaks-hondenaanhanger aan te schaﬀen, die goed geïsoleerd is en venlae hee%.
Dus wij op zoek naar een geschikte hondenaanhanger en die vonden wij bij een dealer in Duitsland.
Wij zijn in de avond vertrokken omdat het dan minder druk is op de weg en wij zo ook minder last hebben
van hoge temperaturen.
De honden waren natuurlijk opgewonden en hadden in de gaten dat er iets stond te gebeuren “wij gaan
weg”.
Borduval had al eerder in een hondenaanhanger een lange rit gemaakt maar Alita en Caya niet.
Onze eerste stop was al binnen een uur en de honden maakten het goed ze hebben even uitbundig gerend
en wat gedronken.
Wij reden weer verder, met ongeveer om de twee/ drie uur een stop
De reis is verder goed verlopen en de volgende morgen waren wij in de Jura.

Wij vonden een mooie rusge camping met een ruime plek met genoeg schaduw voor de honden.
En wat ook belangrijk was genoeg mogelijkheden om te wandelen/ rennen en te zwemmen.
Na een wandeling, tent opzeen en een hapje eten zaten wij heerlijk te genieten met de honden alle drie
slapend onder de bomen voor ons.
Toen ging het mis!!!
Borduval werd gestoken door iets, hij schoot piepend overeind en keek om zich heen om te kijken wie hem
pijn deed??? Een hond kan nog steeds niet zeggen waar hij is gestoken. Borduval ging weer verder slapen.Na een lange reis met bijna geen slaap wilden wij op jd naar bed. Dus riepen wij de honden en zeiden
gaan jullie mee uit? De twee meiden stonden gelijk klaar maar Borduval was traag.
Ja, dan denk je nog ach hij zal wel moe van de reis zijn, hij is ook niet de jongste meer.
Maar op weg naar de uitgang van de camping leek het wel of Borduval dronken was hij liep heel sloom
mee. Ik vond het wel zorgwekkend dat hij zo was. Rien zou wel met Borduval rusg aan doen en ik kon dan
met de teven naar het naastgelegen weiland gaan om ze daar los te laten. Toen ik de riem aan Rien gaf en
wegliep keek ik nog even om, ik zag dat hij langzaam van zijn achterpoten afzakte. Hij viel gewoon om. Dit is
niet goed dacht ik en vond die moet naar een dierenarts.
Met de camping beheerder ben ik direct naar een nog dienstdoende (het was zaterdag 21,30 uur)dierenarts
gereden. Onderweg merkte ik dat Borduval een heel langzame hartslag en ademhaling had. Ik heb hem er
een paar keer door schudden en zijn naam roepen weer moeten oppeppen en was bang dat wij te laat zouden komen.
Na 20 minuten kwamen wij bij de dierenarts die ons al stond op te wachten. Samen hebben wij Borduval
naar binnen gebracht lopen kon hij nog amper. In het kort uitgelegd wat er speelde. In de auto had ik Borduval helemaal gecontroleerd op bijzonder heden en vond de plek (zijn wang) waar hij gestoken was.
Toen de dierenarts de wang binnenste buiten keerde zag ze door de kleur dat het kriek was. Ze gaf Borduval direct 2 spuiten met tegengif en hij moest aan het infuus. En zei dat ik beslist geen half uur later had
moeten komen dan was het waarschijnlijk te laat geweest. Nu was het afwachten of hij het zou halen.
Borduval moest de nacht blijven, hij werd naar een hok gebracht en ging moe liggen maar zag mij gaan en
wilde toch mee. Vreselijk om je hond dan zo achter te moeten laten.
Ja, wat moet je anders je kunt hem moeilijk met infuus meenemen naar een tent op een camping in zon
toestand.
De volgende morgen konden wij om 8 uur bellen en kregen te horen dat het goed met hem ging en dat wij
hem om 10.30 konden ophalen.
Normaal kan een hond tegen een steek van een insect net als mensen, maar soms gee6 het bij mens of dier
een he6ige allergische reace en dat kan dodelijk zijn.
Een hele opluchng hij had het gehaald!!!

Bij onze komst begroee Borduval ons en met het betalen van de rekening was hij weg dus ik hem roepen
maar hij kwam niet. Ik hoorde dat hij ergens aan het drinken was en ik was al bang dat het een gevaarlijke
stof was. Allemaal gangen met kamers waar zat die hond nu???? Rusg zei ik tegen mij zelf en luister waar
het geluid vandaan komt, en zo vond ik mijn hondje heerlijk uit het toilet aan het drinken. Ja, ons manneke
had gewoon erge dorst!!!
Met medicijnen en de mededeling dat hij 5 dagen complete rust moest hebben en geen lange wandeling en
niet zwemmen mocht en zijn voeding verdeeld over meerdere malen van de dag gingen wij weer naar de
camping.
Wij hebben het heel rusg gehouden voor Borduval en langzaam opgebouwd met wandelen.
Langzaamaan werd hij weer de oude en hij wilde weer ace en zwemmen.
Wij hebben ondanks een slechte start toch nog een heel ﬁjne vakane met de honden gehad.

Het had ook heel anders kunnen aﬂopen.
Wilma Plannga

Cody Alita Admirable Chien

Luna Chayenne de la Fière Maison

Recepten
Hondenkoekjes met vis.
Blikje makreel
Blikje zalm
Blikje sardientjes
Blikje tonijn
4 eieren
grote scheut olijfolie
2 eetlepels gedroogde peterselie
4 teentjes knoﬂook
200 gram meel
Doe de eieren en olie in de blender, teentjes knoﬂook en de peterselie erbij. Dan de blikjes vis(vergeet de
vis er niet uit te halen en het blik weg te gooien). Overgieten in een bak, en meel erdoor mengen tot je een
brij hebt. Oven voorverwarmen op 150 graden. De brij uitstorten op bakpapier en een half uurtje laten bakken. Vijf minuten af laten koelen, in kleine blokjes snijden, en uitgespreid op wat keukenpapier laten drogen. Morgen even omscheppen, en verder laten drogen. Overmorgen heb je keiharde viskoekjes die je heel
lang kunt bewaren.
Hondenkoekjes met appel en lamsvlees.
320 gram gemalen lamsvlees
2 schoongemaakte appels ﬁjn geraspt
40 gram geraspte kaas
2 eieren
tarwebloem (Neem genoeg bloem tot je een stevige massa hebt)
Alle ingrediënten mixen en het bloem toevoegen tot je een stevige massa hebt. Dan in kleine stukjes verdelen en bakken in een oven op 180°C totdat ze mooi bruin zien. Af laten koelen en smullen maar.
Hondenkoekjes met cedarkaas.
400 gram instant havervlokken
4 bouillonblokjes (kippenbouillon)
100 gram margarine
400 ml kokend water
400 gram volkoren tarwemeel
300 gram maïs meel
200 ml vetarme melk
2 eieren
400 gram geraspte Chedarkaas
Verwarm de oven voor op 175°C. Vlokken, bouillon en margarine mengen in een grote kom. Kokend water
toevoegen en roeren totdat de bouillonblokjes opgelost zijn en de margarine gesmolten is. Rest van de ingrediënten, behalve het meel, erbij mengen totdat een vaste massa ontstaat. Daarna meel toevoegen totdat het een vast geheel is. Het deeg uitrollen tot circa 1 cm dikte en vormpjes uitsteken. Op een bakplaat
leggen en in 10-15 minuten goudbruin laten bakken.

Celc Poussiere de Lune & Altesse Poussiere de Lune

Cayenne & Hera

Haxo du Pays des Songes

Het schapendrijfseminar 2013
Eindelijk was het zo ver. Nadat we het eerst hadden uitgesteld, omdat het weer voor 22 juni erg slecht zou
zijn, konden we dan eindelijk op 17 augustus 2013 aan de slag.
Het weer was prima. Niet te warm en niet te koud en een lekker zonnetje, dat maakte het uitstellen zeker
de moeite waard.
Helaas was mijn auto nog niet in Nederland teruggekeerd vanuit Frankrijk, dus Jonas Briels was zo
aardig om mij te brengen. We waren er om ongeveer 9 uur. Toch waren we niet de eerste, want
Helen, André en Wendy waren er al. Lekker rus-g
de partytent opgezet en daaronder de tafel met
stoelen. Koﬃe en koeken in de starthouding en
we waren er helemaal klaar voor.
De eerste deelnemers arriveerde en waren enthousiast om te beginnen. Twee deelnemers uit
België hadden ﬁle dus kwamen iets later. Uiteindelijk waren we er allemaal.
André begon de dag met een verhaal over het schapendrijven en de rassen die er geschikt voor waren. Een
kleine demonstra-e maakte zijn verhaal compleet.
We waren met 7 deelnemers en de eerste mocht het veld in. Op 1 hond na waren het allemaal beginners.
Iedereen zou met zijn hond twee keer bij de schapen gaan. 1 keer voor de pauze en 1 keer na de pauze. Renata die vorig jaar ook had deelgenomen, mocht deze keer de spits a8ijten.
Ook deze keer ging het super. Volgens mij had Kodi prima onthouden wat de bedoeling was. Ze ging als een
speer. Na aﬂoop besloot Renata dan ook om wekelijks te gaan trainen.
Hierna was Daniella met Joni aan de beurt. Ook Joni wist nog wel wat ze moest doen. Toch hadden we haar
wel eens enthousiaster gezien. Misschien wat verlegen door alle toeschouwers?? Het ging verder prima.
Daniella drij> in België ook zo nu en dan schapen.
Nicole was er met twee honden. Hally Black en Madame Muse?e. Vooral Hally Black kwam het veld op met
een houding "Hier ben ik en luisteren allemaal". Ik kan je vertellen, dat deden de schapen absoluut. Madame Muse?e deed het geheel op eigen wijze. De kat uit de boom kijkend en heel voorzich-g. Mooi om te
zien, dat er zo'n verschil tussen kan zi?en.
Tussen Hally Black en Madame Muse?e ging Gerlinde met Maika. Het is eentonig, maar ook Maika begreep
precies wat de bedoeling was. Een en al energie en drijfvermogen. Mijn Tharros deed natuurlijk ook mee,
maar was een gevorderde en deed wat hij al-jd al deed en dat is schapendrijven. Hij hee>, zoals een enkele
andere beauceron, ook het laag lopen achter de kudde onder de knie. Het is heerlijk werken met hem.
Het is toch elke keer weer heel speciaal om al die beauceronnekes te zien schapendrijven puur omdat het in
hun genen ligt opgesloten. Ik heb tot op heden pas 1 keer gezien, dat een beauceron het nog niet door had
en dat was een beetje de lee>ijd. Verder doen ze allemaal waarvoor ze gemaakt zijn. De lunch smaakte iedereen dan ook goed. Er was nog een klein incidentje. Hally Black was het er niet mee eens, dat zij langs de
kant moest wachten toen Madame Muse?e het veld in mocht. Ze sprong over het prikkeldraad en haalde
daarmee haar poot open. Gelukkig kon een bevriende dierenarts langskomen om de wond te hechten. Hally
Black had er geen last van en na de pauze ging ze er gewoon weer volop tegenaan.

Toen iedereen voor de tweede keer bij de schapen was geweest, gingen André en ik de beoordelingen, die
Helen en Wendy hadden geschreven, uitwerken. Er waren twee prijzen. Eentje voor de beste beginner en
eentje voor de beste gevorderde.
Nu had ik mazzel, want Tharros was de enige gevorderde en ging dus met die
prijs naar huis. Yehhhhhhhhhhhhhh Iedereen was met vlag en wimpel geslaagd
voor de test. Bij de beginners mocht dit jaar Gerlinde met Maika de prijs in ontvangst nemen. Na nog wat gedronken te hebben, kon de dag als zeer geslaagd
afgesloten worden. Nadat iedereen vertrokken was, hebben de organisatoren
de boel opgeruimd en ingepakt. Mijn chauﬀeur was ook al gearriveerd. Daarvoor nogmaals mijn dank aan Jonas Briels. Zonder hem had ik anders een vervoersprobleem gehad.
Op naar het schapendrijfseminar van 2014!!!!!!!!!!!!

Tharros

Maika

Hally Black

Joni

Kodi

Madame Muse3e

Met deelname Beauceron Harlem Warrior Soul

Behendigheidwedstrijd
Op 18 augustus was erin Norg een FHN behendigheidswedstrijd. Ik was daar om Beauceron Jar Jar en zijn
baasje Jolanda aan te moedigen.

Jar Jar is een jonge enthousiaste Beauceron reu die duidelijk laat weten dat als hij niet aan de beurt is ook
zo graag wil :-) Al blaﬀend maakt zegt hij “mag ik nu?” Dit is zijn 1e seizoen en hij start in de klasse Maxi A.
Behendigheid bestaat uit 3 parcours; vast parcours, jumping en gambling. Jar Jar starte met het vaste parcours en dat was eigenlijk meteen het belangrijkste parcours voor hem. Omdat Jar Jar al 2 promo1epunten
hee2 behaald op de jumping moest hij dit vaste parcours foutloos lopen om door te kunnen gaan naar de
Behendigheid Klasse
Maxi B. Heel spannend
….samen met zijn baasje Jolanda deed hij het
super, maar toen kwam
zijn struikelblok, de
wip. Een onderdeel die
hij al1jd heel goed
neemt….maar deze
moet wel muur vast
staan. En dat stond deze wip niet, dan gaat Jar
Jar twijfelen en springt
er halverwege af. Dat is
natuurlijk zonde. Maar
volgende keer nieuwe
kansen.

Na het vast parcours werd de gambling gelopen, zoals de
naam al zegt een soort spel. Bij de gambling bepaal je
zelf de volgorde waarin je loopt, voor ieder toestel dat
foutloos genomen wordt krijg je punten. Binnen een bepaalde jd moet je zoveel mogelijk punten zien te halen.
Meestal mag een toestel maar 2x genomen worden en
mag je hetzelfde toestel niet 2 keer achter elkaar nemen.
Ook dit deed Jar jar super goed, alleen merk je dat hij
toch een Beauceron is en niet op kan tegen de snelle
Border Collies. Maar het plezier straalt van Jar Jar af.
Als laatste de jumping. Deze lijkt wat op het vaste parcours maar hee' geen raakvlakken (zoals die nare
wip) Jar Jar liep dit parcours deze perfect en FOUTLOOS!!! Eindigde zelfs nog in de top 10!!

Ik heb genoten van dit dagje hondensport.
Groetjes Bianca

Vradi & Tharros

Djayla du Diable de Morval

Winter ps
De winter is een heerlijke jd om er met je hond op uit te trekken: het weer is niet te warm en de omgeving vaak lekker rusg. Toch zijn er een paar zaken waar je op moet leen bij hevig herfst- en winterweer.
Zwemmen in de winter mag
Sommige honden zijn aljd in voor een zwemparj. Als de weersomstandigheden het toelaten hoe"
zwemmen in de winter geen probleem te zijn. Zorg wel dat je hond daarna niet te veel a$oelt. Houd een
nae hond in beweging en droog hem goed af.
Laat je hond niet op het ijs
IJspret is voor honden taboe. Een hond weet niet waar en wanneer het ijs betrouwbaar is. Bovendien kan
hij op het ijs een nare uitglijder maken en een bot breken. Voorkom problemen en houd je hond bij het ijs
weg.
Pas op met sneeuwballen
Sneeuwballen gooien is dolle pret, maar pas op dat de hond daarbij niet te veel sneeuw binnenkrijgt waardoor hij last kan krijgen van maag- en darmproblemen.
Verzorg de hondenpootjes
Brr, het lijkt zo koud, die blote hondenpootjes in de sneeuw. Veel honden gaan gewoon ‘blootpoots’ de
straat op, ook als het sneeuwt. Knip wel goed de langere haren tussen de kussentjes van de poten uit. Zo
blij" er minder vuil tussen hangen en hee" je hond ook minder last van ijs en sneeuw.
Pekel kan de voeten van een hond behoorlijk irriteren. Spoel de poten bij thuiskomst af en bescherm de
voetzolen indien nodig met een vee (uier)zalf of vaseline of gebruik een voetspray.
Spoel de vacht met lauw water
Door het lopen in de sneeuw kan de hondenvacht vol komen te zien met ijsklonten. Je kunt ze laten
smelten in je handen of wegspoelen met lauwwarm water.
Pas op met stokken
Het kan niet vaak genoeg worden gezegd: pas op met stokken! In het najaar liggen die er genoeg en dan
kan de verleiding groot zijn om de hond er mee te laten spelen. Maar als het dier de stok verkeerd in zijn
bek krijgt, kunnen de gevolgen fataal zijn. Is je hond dol op stokken? Koop dan een Durable Sck voor je
hond. Dit speeltje bevat echt hout, maar is superveilig.
Je hond veilig de straat op in het donker
Laat niet alleen jezelf, maar ook je hond zien in donker winterweerverkeer. De beste vriend van je dier
hee" daar van alles voor in huis. Van reﬂecterende hondenvestjes, halsbanden en lijnen, tot lichtgevende
LED halsbanden en lichtjes voor aan de halsband.
Denk om de vlooien
De winter is hét vlooienseizoen in huis. Eitjes die er in de zomer zijn gelegd, kunnen maanden overleven
totdat de atmosfeer lekker vochg en warm wordt. Extra opleen dus en je hond goed behandelen.

07-07-2013 Echt
Keurmeester: Mevr. B Schjoet
Reuen jeugdklasse
Huvan l'Etoile de la Nuit 1 Uitmuntend Res. CAC
Reuen tussenklassse
Guroc Blue l'Etoile de la Nuit 1 Uitmuntend CAC/CACIB BOB 4e eindkeuring FCI rasgroep 1
Kashmir du Fond des Camps Afwezig
Reuen kampioensklasse
Apoll l'ami des Chevaux Afwezig
Teven openklas
Enza de la Terre Sacree de Marius 1 Uitmuntend CAC/CACIB
Teven kampioenklasse
Joyce de l'Amouraudiere 1 Uitmuntend Res.CAC/CACIB
25-08-2013 Ro8erdam
Keurmeester: Dhr. S. Giannone
Reuen puppyklasse
Indigo Blue Bergers des Bouleaux 1 Veel Belovend
Reuen jeugdklasse
Quinto Troy de la Fière Maison1 Uitmuntend Res. CAC
Reuen tussenklasse
Huvan l'Etoile de la Nuit 1 Uitmuntend Res. CACIB
Reuen openklasse
Godard des Bergers Aventureux 1 Uitmuntend CAC/CACIB BOB
Guroc Blue l'Etoile de la Nuit Afwezig
Kashmir du Fond des Camps Afwezig

Beste van het ras Ro8erdam Godard des Bergers Aventureux

28-09-2013 Maastricht dag 1
KM: Dhr. B. Baic
Reuen puppyklasse
I'Merlin du Murier de Sordeille 1 Veel Belovend Beste pup
Reuen tussenklasse
Armageddon du Gardien du Chaos 1 Uitmuntend CAC/CACIB
Huvan l'Etoile de la Nuit 2 Uitmuntend Res.CAC/CACIB
Teven puppyklasse
Icory du Murier de Sordeille 1Veel Belovend
Teven tussenklasse
Celesta Alita Admirble Chien 1 Uitmuntend RCAC/RCACIB
Cora Alita Admirable Chien 2 Uitmuntend
Teven openklasse
Jolie du Fond des Camps 1 Uitmuntend
Teven kampioensklasse
Joyce de l'Amouraudiere 1 Uitmuntend CAC/CACIB BOB

29-09-2013 Maastricht dag 2
KM: S. Lazic

Reuen babyklasse
Milord Argente du Fond des Camps 1 Belovend
Reuen puppyklasse
I'Merlin du Murier de Sordeille 1 Veel Belovend
Reuen tussenklasse
Huvan l'Etoile de la Nuit 1 Uitmuntend CAC/CACIB
Armageddon du Gardien du Chaos 2 Zeer Goed
Teven puppyklasse
Iodele du Murier de Sordeille 1 Veel Belovend Beste pup
Teven jeugdklasse
Hirthe Ysa Vajen de la Bonhardiesse 1 Uitmuntend
Teven tussenklasse
Celesta Alita Admirable Chien 1 Uitmuntend
Lamya 2 Uitmuntend
Cora Alita Admirable Chien 3 Uitmuntend
Teven openklasse
Jolie du Fond des Camps 1 Uitmuntend Res.CAC/CACIB
Iris du Domaine de Corail 2 Uitmuntend
Teven kampioensklasse
Ch. Joyce de l'Amouraudiere 1 Uitmuntend CAC/CACIB BOB

Beauceron Kalender 2014
te bestellen door 12.50 euro over te maken op rekening 115362789 BVN te Scheemda o.v.v adres en aantal.
Te verkrijgen vanaf eind november

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

Randy Djayla de la Fière maison

