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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 informatie over het ras, artikelen over bijv. gezondheid of gedrag en leuke
verslagen van activiteiten met foto’s.
Heeft u iets leuks gedaan of beleefd met uw Beauceron dan zijn wij op zoek naar uw verhaal. U kunt deze
sturen aan de redactie van onze vereniging. Ook voor leuke, sportieve, 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: Be()y Baron: secretaris@beauceronvereniging.nl

Lidmaatschap 2014
Lidmaatschap 2014 kunt u overmaken op rekening nummer 115362789 t.n.v. beauceron vereniging nederland te Scheemda o.v.v. naam en adres.

12 januari nieuwjaarswandeling Bussloo
Onze nieuwjaarswandeling vind wederom plaats in Bussloo. Er kan een grote en kleinere ronde gelopen
worden. Jonge honden kunnen dus ook mee.
12-01-2014
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.
Contact %jdens de dag: b.blonk 0648687915

Van de Bestuurstafel
Contribue 2014
Denkt u er allemaal weer aan, dat de contribue voor 2014 er weer aankomt. U krijgt hier nog een mailtje
over. Er zijn een aantal leden, die wel erg laat betalen. Wij verzoeken u vriendelijk om het zo spoedig mogelijk na het ontvangen van de mail te voldoen. Het bespaart ons een hoop werk en moeite. Hiervoor onze
dank!!!
Herplaatsen
Voor alle duidelijkheid naar de aangesloten fokkers en beauceroneigenaren. Mocht u onverhoopt een hond
willen herplaatsen, wat op zich al triest is voor beide parjen, dan kunt u die aanmelden bij de Beauceron
Vereniging Nederland.
Wij gaan dan kijken of we kunnen bemiddelen en helpen bij het herplaatsen. Mocht het nodig zijn, dat de
hond acuut herplaatst moet worden, dan zullen wij in overleg naar een oplossing zoeken. U kunt contact
opnemen met het secretariaat mw. Baron 0657694204.
Inenng Rabiës
Recentelijk zijn er honden uit Bulgarije ingevoerd met rabiësbesme1ng. België hee2 hierop besloten dat
zowel Frankrijk als Nederland geschrapt worden van de lijst van rabiësvrije landen. Wilt u dus met uw hond
naar België dan moet uw hond ingeënt zijn tegen rabiës. De enng moet minimaal 21 dagen geleden zijn
ingebracht voordat men de grens over mag.
U kunt bij uw dierenarts meer informae krijgen.
Seminar speuren
Op 12 oktober jl. hadden we een speurseminar. Verderop in het blad een uitgebreid verslag met foto's. Het
was zeer geslaagd en het resultaat was, dat een aantal leden er mee verder wilde gaan. Kijk en dat is dan de
bedoeling van de seminars. Op naar de volgende.
Familiedag 2013
Wegens te weinig belangstelling lieten wij deze dag niet doorgaan en toen gebeurde het. Van diverse kanten kwamen er vragen en meldingen, maar net te laat. Zo jammer.
Volgend jaar is een nieuw jaar met nieuwe kansen. Het blijkt dus wel bevallen te zijn. Ook hier dus eerder
aanmelden. Volgend jaar is deze gepland in het voorjaar. Laten we hopen dat die door gaat, want het was
een hele gezellig dag.
Kalenders 2014
Ze zijn er weer. U kunt ze bestellen via het secretariaat. Kosten per kalender 12,50 (exclusief verzendkosten). We staan met een stand op de winnershow in Amsterdam. Daar kunt u hem ook kopen of a=alen.
Hondendorp op de Winnershow in Amsterdam
Van 13 december t/m 15 december zal de winnershow in de RAI in Amsterdam zijn. Wij staan er als Beauceron Vereniging Nederland alle dagen en wel in het "hondendorp". Dit is speciaal ingericht voor alle rasverenigingen. Op 13 en 15 december zullen de beaucerons geshowd worden. Mocht u nog nooit op een show
geweest zijn, dan kan ik u deze show aanraden. Het is er heel gezellig en er zijn leuk stands met van alles en
nog wat te koop op het gebied van honden.
Aanleveren advertene en kopij t.b.v. het clubblad
Mocht u willen adverteren of hee2 u een leuk verhaal over uw beauceron, dan kunt u dit uiterlijk 15 februari 2014 aanleveren. Wij zorgen dan dat het in het eerste volgende clubblad komt te staan. Foto's die u bij
uw verhaal wilt laten plaatsen willen we graag in een zo groot mogelijk resolue aangeleverd krijgen. Een
makkelijke manier van versturen is via www.wetransfer.com De grote blij2 dan goed bewaard. Het spreekt
voor zich dat de foto scherp moet zijn.

Mededelingen
Nieuwe leden
Mw. K. Steneker

Per 01/07/2013

Hr. R.B.F. van Maanen

per 01/01/2013

Hr. Th. de Man

per 01/01/2014

Pups geboren
CH. Borduval des onze Hermines X CH. Alita
Geboren
Pups
Fokker
Adres
Kennelnaam
Telefoon
Email
Website

29 november 2013
13 8 reuen—5 teven (er zijn pups beschikbaar)
W. Plantinga
Raalte
Admirable Chien
06-34416732
wilmaplantinga@gmail.com
www.mijnbeauceron.nl
Pups verwacht
Celtic Poussiere de Lune X L’Esprit d’Hamrik Merlot

Verwacht
Fokker
Adres
Kennelnaam
Telefoon
Email
Website

Januari 2014
I.Muffels
's-Hertogenbosch
Poussiere de Lune
06-22290432
poussiere.de.lune.beauceron@gmail.com
www.beauceron-poussiere-de-lune.nl

Behendigheidswedstrijddag Balkbrug 3-11-2013, Zora (Bora Zakyra Admirable Chien)
Na eerder Alphen aan den Rijn en Zevenhuizen te hebben aan gedaan zijn wij deze keer ’s ochtends op jd
vertrokken naar Balkbrug voor onze 3e behendigheidswedstrijddag.
Om 5:50 werd ik begroet door 2 nog heel erg slaperige Beaucerons, Maddog; onze reu van 7,5 en Zora; onze springende dame van nog net geen 3 jaar. Op jd eruit zodat de dame nog ruim voor de wedstrijd een
hapje kon eten.
Eenmaal gearriveerd in Balkbrug zowaar een parkeerplek nabij de ingang van de hal, helemaal top! De eerste binnenwedstrijd en dus geen kampeervaardigheden nodig deze keer. Dankzij de clubgenoten was er binnen ook al zitruimte gereserveerd dus we zaten gezellig met een hele groep van Hondenschool Pluijm (uit
Winschoten) bij elkaar.
Eerst maar eens op onderzoek uit geweest en de ringen bekeken, met name ring 3 waar Zora ook in de
startblokken zou gaan. Een verrassend stabiele ondergrond was in de manege hal meteen opvallend, we
hadden mulzand verwacht….dus een beetje dat losse wat je op het strand ook hebt maar dit was erg vast en
liep eigenlijk wel pre4g en geen last van zandwolken of stof in de lucht.
De honden na een uitlaatsessie ook mee de hal in. Zora moest in de Debutanten Klasse Groot meteen in het
eerste jdsblok al aan de bak, zo rond een uur of 10:00.
Voor die jd nog even rondgelopen in de hal zodat ze alvast kon wennen aan alle vreemde geluiden en geuren. Om 9:15 begon het alvast te kriebelen want, jawel, het baasje ging vast zonder haar de ring in om het
parcours te verkennen (‘Spel’). Vanaf dat moment komt er wat enthousiast gedrag naar boven wat zich uit
in een blaf hier en daar (eh…soms iets meer).
Maar tjonge, wat wil deze dame graag werken. Of je nu gehoorzaamheidstraining of behendigheid met haar
loopt, ze is erg ‘eager to please’ de gregheid straalt er vanaf. Daarin schiet ze jdens behendigheid haar
doel wel eens voorbij dus voor de baasjes de taak om haar werklust in de goede banen te sturen (ming is
alles! ) en hier zit voor ons ook echt een uitdaging in en valt er nog meer dan genoeg te leren.
Als daarna het rondje erop zit springt ze je blij in je nek, zo van “dat heb ik goed gedaan hè baas? “ .
Daarna krijgt Maddog nog even de ‘volle laag’ en krijgt een pore posieve lading energie op z’n nek
(spring-stuiter-hap-bijt-etc.). Zo, dat was ‘Spel’ …de kop is er weer af voor vandaag.
Na kijken bij andere kandidaten, een hapje eten en wat drinken, wat relaxen en de uitlaatsessie, rond een
uur of 13:00 opnieuw in de startblokken voor ronde ‘Vast Parcours’. Bij deze ronde had Zora heel leuk bekijks, Wilma Plannga (de fokker van Zora) bevond zich namelijk onder de toeschouwers. Heel erg leuk wanneer de fokker na het plaatsen van de pups nog zo begaan en betrokken blijA! Resultaten vandaag;
Debutanten Klasse Groot, Spel, 3e plaats, jd: 33.84 sec, punten: 460.
Debutanten Klasse Groot, Vast Parcours, 3e plaats, jd: 24 sec, strafpunten: 0, snelheid: 4.33 m/sec.
‘Jumping’ hebben we geschrapt deze dag. Wanneer ze hier nog punten op behaald zou hebben
zou ze volgend jaar al opschuiven naar de AKlasse terwijl we nog moeten beginnen aan het
trainen met de wip (die hoort er wel bij in de AKlasse). Verder moeten we echt nog serieus gaan
trainen op de raakvlakken van Schu4ng en Kat en
de hoogtesprongen moeten nog naar de 65 cm.
Ze traint nu op 55 cm. Alles op zijn jd, het moet
wel leuk blijven.
Al met al een leuk en geslaagd dagje en we zijn
erg blij met de behaalde resultaten!
Ron & Corina

BVN wandeling 6 oktober 2013 Dwingeloo
Op zondag 6 oktober eens een wandeling georganiseerd in het noorden van Nederland.
Helaas had ik zelf te kampen met 1 loopse Djinn en Eowyn die nog niet
op condi!e was na haar nestje, dus om half 12 alleen in de auto gestapt .
Om 12.30 verzamelt en met 8 Beaucerons en hun eigenaars de wandeling gestart. De honden konden goed overweg met elkaar en hebben
heerlijk genoten van het bos. Door het kleine clubje eigenaars werd er
lekker gebabbeld over vooral onze Beaucerons natuurlijk.
Soms was het even wachten op de kleine, 10 weken oude Bushra die
elke keer een klein stukje mee mocht hobbelden, maar het grootste
gedeelte van de wandeling in de kinderwagen mee reed.
De wandeling was prach!g, maar door de toch wel smalle paden was
het voor wandelaars best imposant 8 van die zwarte monsters (nou ja
liepen ook een paar grijze bij :-)) op je af te zien rennen. Gelukkig allemaal erg sociaal en bleef het bij het voorbij rennen van de tegenstanders.
Na dik een uur gewandeld te hebben zijn we nog wat wezen drinken met elkaar.
Een rus!ge maar gezellige wandeling die voor herhaling vatbaar is.
Groetjes Bianca Blonk

Sfeerimpressie van het BVN fokkersoverleg 2013
Zondag 10 november vond in Hotel Vianen het jaarlijkse fokkersoverleg van de Vereniging plaats. Helaas
ging de eerder geplande fokkersdag niet door wegens te weinig aanmeldingen. Daardoor kwam ook de lezing omtrent de dekking en de dracht van de teef te vervallen. Wij hopen deze lezing in 2014 alsnog aan te
kunnen bieden!
We hebben er bewust voor gekozen om het fokkersoverleg wat in de middag gepland stond toch door te
laten gaan aangezien we als BVN mee willen en moeten in de veranderingen en aanpassingen op het gebied
van de rashondenfokkerij. Conform onze doelstelling willen we de kwaliteit en de gezondheid van het ras
bevorderen.
Het gezelschap bestond uit een (ental fokkers, dekreu eigenaren en leden van de BVN. Op de agenda stonden een aantal punten die betrekking hebben op de fokkers, puppenkopers, gedragstesten, koopcontracten, etc. Daarna werd een korte pauze ingelast om vervolgens het fokreglement te bespreken met elkaar.
We kunnen terug kijken op een vruchtbaar overleg waarin we in een open sfeer met elkaar van gedachten
gewisseld hebben en belangrijker nog, tot goede voorstellen zijn gekomen voor de toekomst. Besluitvorming zal plaatsvinden op de Algemene Leden Vergadering op 23 maart 2014. Iedereen, bij deze, van harte
welkom!

Adverteren in het clubblad
Als u met uw kennel of anderszins wilt adverteren in het clubblad, dan is dit mogelijk. Zolang de adverten(e maar iets te maken hee/ met honden is het toegestaan. Adverten(es kosten voor een A4 (hele pagina)
60,- euro per jaar (4x), A5 (halve pagina) 30,- (4x) en als men bijvoorbeeld 1 keer een nestmelding wil doen
dan is A6 (kwart pagina) ook mogelijk en dat kost dan 10,- en is éénmalig. Adverten(es kunnen en mogen
tussen(jds veranderd worden.

Owen

‘Poussiere de Lune’
beaucerons
Puppies verwacht eind januari 2014
Celc Poussiere de Lune (Lady)

L’Esprit d’Hamrik Merlot

Ingrid Muﬀels 06-222 90 432
www.beauceron-poussiere-de-lune.nl

Hirgon Yvain de la Bonhardiesse

Recepten voor de hond
Kerstkalkoen-balletjes met kastanjevulling
Laat 60 gram rijst koken.
Bak ondertussen 30 gram lever in een weinig olijfolie.
Doe de gebakken lever in de blender.
Meng rijst en lever en serveer in het midden van een bord.
Maak vervolgens balletjes van 1 kopje kalkoengehakt en 3 theelepels kastanjepuree.
Serveer deze balletjes op het bedje van rijst.
Tonijn thee
Laat het vocht van een blikje tonijn of makreel uitlekken (kies bij voorkeur een variant zonder olie en zout).
Leng aan met mineraalwater.
Lekkere Vis
450 g tonijn uit blik
1 ei
½ tas rijstmeel
½ eetlepel lookpoeder
een beetje Parmezaanse kaas
Dit recept vindt iedere hond lekker. Gebruik een vork om de tonijn, het ei en wat water te mengen, verwijder eventuele brokjes. Gebruik een blender of mixer om het mengsel vloeibaar te maken. Giet het geheel in
een kom en voeg de droge ingrediënten toe. Zodra je een zekere consisten/e van het beslag gekregen hebt,
doe je het in vormpjes en verdeel je het in een ingeve0e pizzabodem. Strooi wat Parmezaanse kaas over het
beslag. Bak gedurende 15 minuten op 175 °C. Laat a4oelen, bewaar in de koelkast of vries in.

Lekkere snacks voor onderweg
1 pakje hot dogs
Snij de hot dogs in schij5es van ½ cm en leg ze op keukenpapier. Verwarm ze in de microgolf gedurende 3 à
5 minuten of tot te ze krokant zijn. Dat is alles. Stop ze in je zak en gebruik de snoepjes /jdens de training of
gewoon, als je samen op stap gaat. Een super recept!
Kerseest voor je hond
2 pakjes rosbief
1 x runder- of kippenbouillon
¼ pak gerst
¼ wortelen
¼ aardappelen
¼ rapen
2 koﬃelepels olijfolie
Bak het vlees in de olijfolie aan in een grote pan. Voeg de bouillon en de gerst toe en breng aan de kook.
Bedek de pan, zet het vuur wat lager en laat gedurende 40 minuten koken. Voeg dan de groenten toe, roer
het geheel eens goed om en laat de groenten gedurende 20 minuten garen. Dit mengsel kan je over droge
hondenvoeding scheppen, of gewoon zo serveren. Bewaar in de koelkast of vries de restjes in. Dus ook voor
de hond bestaat een speciaal Kerst recept.

HERFST

Daniella met Joni

Ingrid met Bobigny

Ivan met Iago

Joke met Kyran

Speurseminar 12 oktober 2013
Wat hadden wij een mazzel. De dagen voor het speurseminar waren best wel nat en achteraf ook na het
speurseminar waren er wolkenbreuken, maar wij............... wij hadden fantassch weer. In de ochtend
droog en niet echt koud, maar tegen de middag brak de zon door en dat was zeer aangenaam.
Ook de deelnemers waren enthousiast en natuurlijk alle viervoeters ook.
We begonnen met heerlijke verse koﬃe/thee en eigengebakken cake en dat smaakt goed. Natuurlijk
deed de omgeving daar een ﬂinke duit bij in het zakje. Namelijk op strobalen in de koeienstal. Zo gezellie!!!
Vervolgens togen we naar het betreﬀende weiland, waar ik de partytent al had opgezet en het
drinken en koeken e.d. op het tafeltje stonden te
wachten op de deelnemers.
Olga Geleijn begon het seminar met uitleg over de
beginselen van het speuren (e.e.a. staat onderaan
bijgevoegd).
Daarna zijn we begonnen. Besloten werd, dat Olga
de ene hel. zou begeleiden en ik de andere hel..
Zo werkten we naast elkaar en hoefden de deelnemers niet lang te wachten. Elke deelnemer kreeg
in eerste instane de gelegenheid om twee
spoortjes te lopen van ongeveer 10 meter. Niet te
lang,omdat eerst gekeken zou worden hoe de hond het zou doen. De deelnemer liep het spoor zelf uit op
aanwijzing van ons. Daarna pakte ze hun hond en wederom op aanwijzing mocht de hond het spoor uitwerken. Ging dit goed bij het eerste spoor dan mocht het tweede wat langer en ging het niet meteen perfect, dan gewoon nog een spoortje van 10 meter. Bij een enkeling deden we er dan nog eentje achteraan,
als dat nodig was.
Kan niet anders zeggen, dat alle beauceronnekes weer eens lieten zien, dat ze hier zeer geschikt voor waren. Net als bij het schapendrijven, zie je hier ook dat de honden die nog nooit hadden gespeurd, het na
de eerste keer vlot oppakten.
Na de eerste sessie zijn we terug de stal in gedoken om de lunch te nu3gen. Natuurlijk kregen we daarbij
verse koﬃe en thee, maar ook heerlijke verse melk van de koe. Wat wil je nog meer??
Na de lunch weer aan de slag. Een aantal hadden hun stoeltje natuurlijk bij zich en konden nu in het weiland heerlijk op hun stoeltje genieten van diegene die aan het speuren waren, maar misschien sekem
ook wel heel erg van de zon (en sommige zelfs van het zicht op Den Haag).
Besloten werd, dat Olga deze sessie alleen zou doen, omdat iemand foto's moest maken en dat was ik. De
beginners 10 meter werd bij iedereen uitgebreid naar toch wel een metertje of 30/40/50. Zo gaaf dat dit
geen enkel probleem was voor de honden. Zoals gewoonlijk zijn het weer de bazen die maken dat de
hond het wel of niet perfect doet. Sorry!! Het ligt echt nooit dan de hond, maar aljd aan de baas. Soms
heel ergerlijk voor de baas.
Nadat iedereen weer een sessie had gehad, zijn we bij de partytent wat gaan drinken en kon iedereen
vragen stellen. Diverse mensen gaven aan, dat ze
hiermee verder wilden gaan. Zo ﬁjn om te horen, dat
een seminar de eigenaren de gelegenheid geven om
even te proeven aan een ander vorm van hondensport. Het is niet aljd makkelijk om zomaar bij een
club binnen te stappen en te zeggen mag ik een keertje mee doen. Terwijl nu je het een keer gedaan hebt,
je misschien net wel die drempel over gaat.

Wetenswaardigheden t.a.v. het speuren
De hond zijn neus is het eerste wat er werkt als hij geboren wordt en het laatste wat niet meer werkt als
hij oud wordt. Zicht en gehoor gaan vaak achteruit, maar ruiken blij hij.
De mens zijn reukzin is een stuk minder dan die van de hond. Dit komt doordat de hond een groter aantal
reukcellen hee. Ook geldt, dat hoe langer de snuit hoe beter de reuk. De herdershond met zijn lange
snuit kan dan ook beter ruiken dan de franse buldog. Het verschil is dat de franse buldog 30 reukcellen per
cm2 hee t.o.v. de herdershond die 169 reukcellen per cm2 hee. Wel kan de franse buldog dan nog
steeds beter ruiken dan de mens. De gemiddelde hond kan rond de 1 miljoen keer beter ruiken dan de
mens. Dus dat gaan wij nooit winnen.
Een andere reden voor het goed kunnen ruiken is het feit, dat een hond veel vaker kan ademen, zo'n 300
keer per minuut. Hierdoor wordt steeds weer verse lucht langs de reukcellen gevoerd met daarin de geur.
Honden kunnen stereo ruiken. Dat wil zeggen, dat ze kunnen ruiken of de geur van rechts of van links
komt.
Ook hee de hond grotere reukhersenen dan de mens. De hersenen van de hond nemen 10% van de hersenen in beslag tegenover 1% bij de mens.
Verder kan je aan de hond zijn neus voelen of hij ziek is. De neus behoord koel en nat te zijn. Is hij dat niet
dan kan dat duiden op een ziekte.
Verschillende speurvormen
Er zijn drie verschillende vormen van speuren:
Sportspeuren
KNPV-speuren
Prak2jkspeuren
Het sportspeuren is een onderdeel van het IPO (speuren, appél, manwerk). Hier moet de hond een spoor
uit werken met voorwerpen die de hond moet verwijzen. De bedoeling is dat de hond zijn neus op de
grond houd en diep zoekt.
Bij het KNPV-speuren moet de hond een terrein uit werken waar iemand bijvoorbeeld 3 voorwerpen hee
neergelegd, maar hier is meer vrijheid toegestaan. Diegene die de voorwerpen hee neergelegd hee
een spoor achtergelaten en de hond mag bijvoorbeeld 5 meter van het spoor afwijken, als hij de voorwerpen maar goed verwijst. Hij hoe de neus ook niet zo diep op het spoor te houden. De bedoeling is dat hij
het hele terrein afzoekt en de voorwerpen vind.
Bij het prak2jkspeuren gaat het om het vinden van vermiste personen. De hond hee hier de vrijheid om
het gebied te doorzoeken. De hond zoekt hier op het spoor, in de lucht, op beschadiging en verwaaiing.
Nadeel kan zijn dat de hond verloren voorwerp mist.

Het speuren
Vele wegen leiden naar Rome. Zo ook de manier waarop er gespeurd kan worden.
Is je hond gek op een speeltje of meer geïnteresseerd in voer.
Waait het hard of is het windsl.
Is het gras kort of juist lang.
Is de bodem droog of staat het onder water.
Allemaal factoren die van invloed zijn op het speuren.
Je begint met een kort spoortje van ongeveer 10 tot 15 passen.
Men begint bij het speurpaaltje, dat aljd in de richng van het spoor moet wijzen.
De bedoeling is dat de hond hier de geur van het spoor goed op neemt en rusg start.
Je kan voer op het spoor leggen, maar je kan ook aan het einde een beloning neer leggen.
Dit kan dan dus voer of een speeltje zijn.
Belangrijk is om te starten met de wind in de rug. Zijwind maakt het voor een beginnende hond moeilijker
en wind tegen gee* te veel geur, waardoor de hond zijn neus niet op de grond houd maar in de lucht gaat
ruiken. Dus voor een beginnende hond is wind in de rug het beste. Uiteindelijk zal de hond alle windrichng moet kunnen speuren. Het IPO spoor is bijvoorbeeld een U-vorm. Hier krijg je dus te maken met wind
in de rug, zijwind en misschien ook nog wel met tegenwind.
Hopelijk mag ik bij het volgende speurseminar u begroeten!!

Jorien met Deejay

Renata met Kodi

Beauceronkennel
L’Esprit d’Hamrik
Black&tan en arlequin

Puppies verwacht 2014
Charles-Louis Brands
Tel:0628257045
www.berger-de-beauce.nl

Hoe heurt het eigenlijk?

KUNOGONDA SYMPOSIUM 2013
Hoe heurt het eigenlijk? HET bekende tv programma
waarin Jort Kelder de High Society bezoekt en de kijker
meeneemt naar sferen waarin onze hogere klassen zich
bevinden… Een ieder die dit programma weleens gezien
hee , weet waar ik het over heb.
Zo’n zelfde sfeer dacht ik ook aan te treﬀen toen ik zaterdag 9 november deelnam aan het symposium ter
viering van het 50-jarig bestaan van Kunogonda in Woudenberg.
Kunogonda: een vereniging van foksters en lie-ebsters van rashonden. Thema vandaag: Cerﬁceren van
de bona ﬁde rashondenfokkerij.
Ik moet eerlijk bekennen dat ik heb getwijfeld over welke kleding gepast of liever gezegd ongepast zou
zijn voor dit ‘damesclubje’. Maar mijn collec1e is niet zo groot en bestaat voornamelijk uit kleding aangepast aan honden en ne2e kleding aangepast aan honden. De keus was snel gemaakt.
Om 9.30 uur nam ik plaats als één van de 121 deelnemers en liet het hele gebeuren over mij heenkomen.
Een diversiteit aan dames, vrouwen, meiden en meisjes stroomt binnen en tot mijn verbazing ook mannen EN honden. Van goldens tot cavaliertjes! Had ik dat geweten dan had ik mijn beauceron, Jonkvrouwe
Bobigny de Bobigny de Bobigny ook meegenomen. Zij zou zich prima gedragen en vermaakt hebben, zeker 1jdens de lunch!
Enﬁn, het programma bestond uit een vij al lezingen. De eerste lezing: Estheek versus ethiek in de kynologie. Een krische bezinning over schoonheid in de rashondenfokkerij. Beeldend kunstenaar en kynoloog
Peter van Baaren neemt ons mee naar de Gouden Eeuw middels prach1ge dia’s. In die periode ging men
er vanuit dat alles ‘maakbaar’ was, dus ook de hond. Men ontwikkelde het dier tot datgene waar men
hem voor nodig had, wat duidelijk te herkennen is bij de verschillende typen jachthonden. Ook de damesen schoothondjes kregen in deze 1jd hun vorm en func1e. Hee U ook opeens het beeld van de aangeklede chihuahua van nu, in een buggy voor ogen? Deze doorgevoerde perfec1e brengt ons momenteel
(gelukkig) in conﬂict met het welzijn van de hond. Tijd om verder te kijken dan alleen maar de func1e,
toch? Sprankelende en kleurrijke lezing. Ik heb genoten!!
Tijdens de tweede lezing, gepresenteerd door dierenarts en kynoloog Hildeward Hoenderken, ge1teld Gepassioneerde lieebber versus nuchtere professional, werd de (on)overbrugbare kloof tussen de kynologie en de diergeneeskunde benadrukt. Opmerkelijk was het besef dat de kloof ontstaat in de collegezaal
van de opleiding tot dierenarts: onze huidige student weet namelijk niet hoe de kynologie georganiseerd
wordt. Honden komen schijnbaar ook pas sinds de jaren vij ig bij een dierenarts… Hoe de kloof er prak1sch uitziet moge voor iedereen duidelijk zijn. Neem nou de bekende achterhand van de duitse herdershond: de keurmeester gee de beoordeling ‘precies volgens het rastype’ en de dierenarts gee de diagnose ‘invalide hond’.

Het wordt dus jd dat de kynoloog en de dierenarts wat minder tegenover elkaar komen te staan. Cer ﬁceren kan daar een grote rol bij spelen, volgens Hildeward.
En toen: de lunch! Heerlijk, en goed verzorgd uiteraard! Ik ben voor het entreegeld (65 euro) lekker buiten
mijn boekje (buikje) gegaan. Er was geen sprake van een kloof, dat kan ik je vertellen!
Om 13.30 uur nam advocaat en kynoloog Frenk Bonefaas, de a/rap in het middagprogramma. Hij verwende ons met een Rechtsﬁlosoﬁsche beschouwing over cerﬁceren. Beschouwingen over de eﬀec viteit van
regelgeving inzake de rashondenfokkerij. Frenk benadrukt dat je door middel van regels je ras gezond kan
krijgen en houden. Goed voorbeeld hiervan is de regel alleen maar te mogen fokken met HD-vrije honden. Een goed fok regelement is dus noodzakelijk om je verantwoording te nemen als fokker. Volgens
Frenk zijn er 3 soorten fokkers: de vermeerderaars, de stamboomfokkers en de zorgvuldige fokkers. Hoe
nu als puppenkoper het verschil tussen hen te weten? Precies, door cer ﬁcering en een keurmerk.
Thanks Frenk!
Als aanvulling op het pleidooi van Frenk Bonefaas, een lezing gepresenteerd door Elbert Jan Oﬀereins. Advocaat maar werkzaam in de wereld van verzekeraars. Veilige omgeving voor de rashondenfokker. Zijn
presenta e gaf verheldering omtrent risicobeheersing. Het aantal rechtszaken tegen fokkers s jgt nm
enorm en omdat de hond steeds meer een gezinslid wordt zit de kans erin dat de puppenkopers smartengeld gaan eisen. Je moet er toch niet aan denken…een nachtmerrie! De risicobeheersing voor de fokker
bestaat uit cer ﬁcering en keurmerk, een koopcontract en een geschillencommissie die bestaat uit oa een
dierenarts en een jurist. En wat verder nog te doen? Een verzekering afsluiten omtrent je aansprakelijkheid als fokker. Maar die bestaat nog niet...dat is voor de toekomst, zegt Elbert Jan. Ik hoop het…
En toen was er een kleine high-tea-break, gevolgd door de laatste lezing met als tel Cerﬁceren! AnneGreet Bonefaas ( ja, klopt: de vrouw van en zelf ook advocaat…) ze<e nog even de puntjes op de i over
zorgvuldige rassenfokkerij. ‘De rashond is een ramphond,’ zegt de media momenteel. Een ferme uitspraak, maar niet geheel onwaar! We moeten zorgvuldige rashondenfokkers worden en ons daardoor onderscheiden van anderen, aldus Anne-Greet. Hoe dit te verwezenlijken? Door scholing aan fokkers aan te
bieden in de vorm van lezingen, de Fokkerstour van de Raad van Beheer etc, fokken volgens fok regelementen, controles houden op teef en puppen voor en na de geboorte, controle houden op loca es waar
gefokt wordt, etc,etc. Genoeg stof om mee aan de gang te gaan. De vraag naar gecer ﬁceerde fokkers zal
alleen maar toenemen dat lijkt mij logisch! Dus dames: cer ﬁceren maar! Want zo heurt het!
Ingrid Muﬀels- Poussiere de Lune
Zorgvuldig fokster en lieBebster van rashonden

Beauceron, Jonkvrouwe Bobigny de Bobigny de Bobigny

Het staat er weer aan te komen……Vuurwerk
De maand december is voor vele dieren niet aljd even preg.
Naast de koudere en kortere dagen krijgen wij meestal ook te maken met vuurwerk!
Dat kan voor veel problemen bij dieren zorgen.
Daarom willen wij dit toch even onder de aandacht brengen en hopen zo een steentje te kunnen bijdragen
dat het voor u en uw hond een goede jaarwisseling zal zijn zonder nare incidenten.
Ga op jd aan de slag om je hond voor te bereiden op wat staat te komen of als je merkt dat je hond bang
is voor vuurwerk.
Hoe weet je of je hond bang is voor vuurwerk?
Leer stress-signalen bij je hond herkennen. Veel mensen hebben geen idee hoe ze kunnen zien wanneer
hun hond bang is. Let op gedrag als:
Blaﬀen en janken
Lage houding, oren plat of opzij
Lippen aﬂikken, ook wel tongelen genoemd
Hijgen (zonder het warm te hebben)
Geeuwen (zonder moe te zijn)
Overdreven alert zijn
Nerveus en onrusg rondlopen
Trillen en niet willen eten
In hoekjes kruipen en weglopen

5 ps om je hond te helpen
1. Begin op jd met trainen
Wacht niet tot 31 december om dit probleem aan te pakken, maar begin op jd met training zodat je de
angst bij je hond in een vroeg stadium kunt helpen verminderen of zelfs kunt weghalen.
2. Train met o.a.een CD met vuurwerkgeluiden = desensiteren
Bij de juiste opbouw kun je je hond heel geleidelijk laten wennen aan de geluiden; dit heet desensiteren.
Bij vuurwerk spelen naast het geluid ook trillingen, geur en lich%litsen een rol bij de angst. Mochten de geluiden op de CD niet voldoende eﬀect hebben, dan kun je (voor zover mogelijk) deze factoren toevoegen
aan de training.
3. Laat je hond zelf een veilige plek zoeken
Als het zover is en je hond hee- de behoe-e om weg te kruipen, laat dat dan toe. Het hee- geen zin om
hem te dwingen bij je op de bank te komen zi/en. Laat het dus aan de hond over wáár hij zich op dat moment het veiligste voelt. Leg desnoods een deken over de plek waar de hond wegkruipt, dat kan de bench
zijn, in zijn mand, onder het bed etc. Leg desnoods een kledingstuk met jouw geur bij de hond, zodat hij zich
extra veilig voelt.
4. Ondersteunen met medica e
Mocht het voor je hond nog steeds te veel zijn allemaal, dan kun je je hond angstverminderende medica e
geven. Overleg met je dierenarts welke middelen je zou kunnen toedienen. Naast reguliere medica e kun je
ook kiezen voor natuurlijke middelen, hiermee dien je wel minstens 4 weken van tevoren te beginnen.
Een natuurgeneeskundige kan je hier heel goed bij helpen!
5. Raadpleeg een gedragstherapeut
Vind je het moeilijk om bovenstaande ps zelf toe te passen? Geen nood! Er is al jd wel een professional bij
jou in de buurt, die jou kan helpen. Zie hier de lijst met gedragstherapeuten in Nederland.
Schenk nooit teveel aandacht aan de hond als de hond angst hee
Schiet niet door in je behulpzaamheid. Natuurlijk moet je je hond helpen door je hond te laten merken dat
je er voor hem bent. Maar voorkom dat je overdreven gaat troosten, knuﬀelen en aaien, want hiermee
wakker je het angstgedrag alleen maar aan. Behandel je hond niet als slachtoﬀer met uitspraken als
"Ahhh wat erg allemaal, dat vuurwerk is ook zooo eng!" Hiermee beves$g je de angst.
Wat is dan wel de bedoeling? Laat de hond lekker tegen je aanliggen als hij daar behoe-e aan hee-. Probeer hem af te leiden en gedraag je opgewekt. Als je hond fysiek contact zoekt, biedt dat dan ook aan. "Kom
er maar lekker bij liggen hoor!"

De BVN wenst jullie een goed uiteinde en een gezond 2014

Familietrekjes
Zo’n vier en een half jaar geleden kwam onze eerste Beauceron in ons leven.
Anouk, de oudste, maar tevens het kleinste pupje uit het nest. Iedereen weet hoe
vertederend die stompe neus en die grote poten zijn. Wij waren verkocht… Vanaf de
eerste dag hoorde Anouk bij ons gezin, ze groeide voorspoedig, ging op puppytraining,
leerde haar grenzen met vallen en opstaan.
Wat groter en stevig op de poten liet Anouk zien dat ze misschien niet de grootste
Beauceron was, maar wel één om rekening mee te houden. Ze vindt het heerlijk om te
spelen met haar grote vriend Joris, een Duitse Staander, maar hoezo ouder en hoezo
reu…zij is de baas. Bij de puppytraining werd ze al dominant genoemd. Gelukkig zijn
wij dat ook.
Inmiddels verhuisd naar een plek met meer ruimte om ons heen, lekker rennen in de
wei, zwemmen in het kanaal. Kortom ook voor Anouk een wereldplek.
En toen belde Wilma. Wilma wist dat we de wens hadden om er nog eens een Beauceronpup bij te willen. Maar de vraag was iets anders. Wilden we in plaats van een
pup misschien ook een herplaatser? Deze reu kwam uit haar B-nest en was door veranderde familie omstandigheden een beetje tussen wal en schip geraakt. Wij
moesten even denken, maar we besloten het een kans te geven.
Zo kwam Dash in ons leven. Gebracht door zijn voormalige baas en onder toeziend oog van Wilma. Eerst
maar even los met z’n tweeën in de wei. Onze kleinere pi0ge dame Anouk van vier moest even kijken wie
die vreemde grotere snuiter van twee dan wel was. Zelfde moeder, andere vader. Even duidelijk maken
wie de baas is, de energie even kwijt en dan samen naar binnen.
Die dag werd Dash bij ons achter gelaten voor een week op proef. Inmiddels zijn we ruim een half jaar
verder en gelukkig is hij nog steeds bij ons. Wel even heel wat anders dan een hond die je als pup al krijgt.
Je mist toch een heel stuk voorgeschiedenis en kunt sommige dingen niet plaatsen.
Dash is ontze1end waaks, bla2 zo snel iemand het erf op komt. En helaas ook al enkele bij3ncidenten. De
hekken zijn dus dicht hier met waarschuwingsborden erop. Ook jagen op ﬁetsers die langs kwamen. Maar
loslopen in het bos of langs de plas, waar andere honden en mensen langskomen, brengt weinig
problemen. Voor ons en onze kinderen is het een ontze1ende knuﬀelkont.
Inmiddels gaan de scherpe kantjes er een beetje af.
Wij leren Dash beter kennen en hij ons. Nog steeds
zoekt hij zijn grenzen, maar hij wordt steeds zekerder. Er wordt nog wel eens even strijd geleverd
tussen onze Anouk en Dash, maar het is echte broerzus strijd, kort en hevig en dan weer lekker samen
verder.
Ondanks dat het niet al3jd de makkelijkste weg is,
wat zijn we blij dat we deze vent in ons gezin hebben. Met zijn allen komen we er wel! Mocht er nog
iemand goede 3ps hebben, al3jd welkom.
André, Erna, Robin en Birgit van Buiten
erna.vanbuiten@planet.nl

RAAD VAN BEHEER FOKKERSTOUR 2013
In oktober werd er weer een interessante Fokkerstour georganiseerd door de Raad van Beheer. De Tour bestond uit 9 sessies, verspreid over 3 loca es in Nederland. Zwolle, Berlicum en Nieuwerkerk aan de Ijssel.
Een aantal van onze BVN fokkers waren aanwezig . Drie zeer ervaren en gerenommeerde sprekers zijn bereid gevonden hun visie en kennis met de rashondenfokkers te delen.
De sessie met als tel ‘Regels en recht’ werd gepresenteerd door Mr. Iaira Boissevain:
‘Pak de fokker! Is anno 2013 de fokker al jd de gebeten hond?’ Het lijkt erop alsof fokkers deze dagen al jd
de gebeten hond zijn. Wat er ook in de media aan nieuws over rashonden verschijnt ; er wordt al snel met
een beschuldigende vinger naar de fokker gewezen. De overheid dreigt met regels, de eigenaar dreigt met
procedures en wint deze soms ook nog. Hoe moeten we daarmee omgaan? Dat vergt uitleg hoe de regelgeving in elkaar steekt en op wie deze van toepassing is. Daarnaast is het interessant om te kijken welke risico’s en mogelijke gevolgen hieraan zijn verbonden, uiteraard doorspekt met voorbeelden van recente
rechtszaken. Hoe ga je daar als fokker zo goed mogelijk mee om, welke rol speelt de rasvereniging en hoe
krijgt dit geheel vorm in je eigen informa e aan de pupkoper, het koopcontract en de overdracht van de
pup.
De tweede sessie ‘DNA’ ge teld nam dierenarts Paul Mandigers voor zijn rekening:
‘Wat kan ik als fokker met het DNA van mijn honden? Hoe helpt DNA bij het voorkomen van ziekten? Wanneer we geconfronteerd worden met een ziekte worden we onherroepelijk gedwongen na te denken wat
deze ziekte betekent voor onze fokkerij. Wanneer een ziekte vaker dan verwacht binnen een bepaalde popula e voorkomt, kan deze ziekte een erfelijke grondslag hebben. Hoe gaan we daarmee om? En wat doen
we als we vastgesteld hebben dat een bepaalde ziekte binnen een bepaalde popula e familiaal voorkomt?
Hoe kunnen we dan zo’n ziekte goed in kaart brengen zodat we te zijner jd het moleculaire defect kunnen
vinden?
De laatste sessie ‘Keuzes in de fokkerij’ werd begeleid door Dr. Hans Hopster die zich in het dagelijks leven
bezig houdt met dierenwelzijn.
‘Gevoel en ra o in de hondenfokkerij: mind your step!’ Het fokken van honden gaat over het maken van
keuzes. Keuzes van fokkers én keuzes van burgers die een hond aanschaﬀen en die vaak gebaseerd zijn op
gevoel. In de lezing werd ingegaan op hoe mensen komen tot keuzes, de (ethische) afwegingen en waarden
die daaraan ten grondslag liggen en de diversiteit in voorkeuren die onze samenleving kenmerkt. Hoe divers
is de rela e tussen mens en dier en hoe kunnen we daar als fokkers op inspelen? Hoe vrij zijn we als fokkers
in de keuzes die we maken? Op welke wijzen grijpen onze keuzes in op het wezen van de hond? Hoe weegt
onze voorkeur voor een bepaald uiterlijk of karakter op tegen rasgebonden kwetsbaarheid en hoe kunnen
we daar als fokkers mee omgaan? Deze aspecten kwamen aan de orde. Geen pasklare antwoorden op de
vragen, maar nieuwe inzichten op eigen handelen van de fokker.

Show uitslagen
Show Zwolle
KM: Dhr A.Bear

Show Bleiswijk
KM: Dhr. D Rutten

Reuen jeugdklasse:
Haxo du Pays des Songes 1 Uitmuntend reserve CAC

Reuen babyklasse:
Milord Argente du Fond des Camps 1 Veel Belovend
Beste baby
Reuen jeugdklasse:
Quinto Troy de la Fiere Maison 1 Zeer Goed

Reuen tussenklasse
Abu de la vieille maison à colombage 1 Uitmutend
CAC/CACIB BOB
Huvan l'Etoile de la Nuit 2 Uitmuntend reserve CACIB
Reuen openklasse
Lee Warrior Soul 1 Uitmuntend
Teven jeugdklasse
Habiko 1 Uitmuntend
Teven tussenklasse
Celesta Alita Admirable Chien 1 Uitmuntend CAC/
CACIB
Teven openklasse
Jive de l'Amouraudiere 1 Uitmuntend Res. CAC/
CACIB
Akira de la vielle Maison à Colombage 2 uitmuntend

Reuen tussenklasse:
Honyx Mambo l'Etoile de la Nuit 1 Uitmuntend
Geronimo Dillon Living Next Door 2 Uitmuntend
Armageddon du Gardien du Chaos 3 Uitmuntend
Reuen openklasse:
Gerone des Bergers Aventureux 1 Uitmuntend
Reuen kampioensklasse:
Apoll de l'Ami des Chevaux 1 Uitmuntrnd CAC/CACIB
Godard des Bergers Aventureux 2 Uitmuntend Res.
CAC/RCACIB
Teven puppyklasse:
Idriss Jinga Bergers des Bouleaux 1 Veel Belovend Beste pup
Teven jeugdklasse:
Halle Ebby Living Next Door 1 Uitmuntend CAC BOB
Iodele du Murier de Sordeille 2 Uitmuntend Res.CAC
Hirthe Ysa Vajen de la Bonhardiesse Afwezig
Teven openklasse:
Jolie du Fond des Camps 1 Uitmuntend CACIB
Dara Gonda Shana Hooghelden Afwezig

Beste van het ras:
Abu de la vielle Maison à Colombage
4e plaats in FCI rasgroep 1

Beste van het ras: Halle Ebby Living Next Door

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

Boston Troy de la Fière Maison

