


Balou Kyra Admirable Chien 



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 (€ 30 euro) kunt u overmaken op rekening nummer NL51RABO0115362789 t.n.v. 

beauceron vereniging nederland o.v.v. naam en adres.   

 

23 maart Algemene Leden Vergadering 
Zoals gebruikelijk  is er ook dit jaar weer een Algemene Leden Vergadering. Deze zal plaatsvinden op zondag 

23 maart van 11.00 tot 13.00 uur. Loca%e is Dogcenter Zaltbommel (hal 2) Jan Stuversdreef 4 5315 NZ te 

Kerkwijk. De agenda van deze ALV wordt u nog per mail toegezonden. Wilt u zelf ook punten aanleveren 

mail deze dan door aan Be)y Baron, secretaris@beauceronvereniging.nl. Wacht hier niet te lang mee. 

Na de vergadering wil het bestuur van de BVN u nog iets aanbieden nm. een ‘interac%eve’ lezing over spel-

gedrag (13.30- 15.30 uur). Dmv  het door uzelf aangeleverde materiaal foto’s, filmpjes wordt er ingezoomd 

op het spelgedrag van u Beauceron(s). Hierdoor krijgt deze lezing een heel persoonlijk %ntje! 

Deze lezing is niet kosteloos en vindt ook plaats bij voldoende aanmeldingen. Aanmelden kan tot en met 14 

maart,  wederom bij Be)y Baron. Let op: aanmelden verplicht tot betaling! Maximale entree prijs 20 euro 

pp. Hoe meer deelnemers hoe lager de kosten… 

Voorzitter: 

Vacant 

Penningmeester: 

Petra Melsen 

penningmeester@beauceronvereniging.nl 

www.beauceronvereniging.nl 

Rabobank: NL51RABO0115362789  Beauceron Vereni-

ging Nederland  

Secretaris: 

Betty Baron 

06-57694204 

secretaris@beauceronvereniging.nl 

Algemeen Bestuurslid: 

Ingrid Muffels 

info@beauceronvereniging.nl 

Algemeen Bestuurslid: 

Wilma Plantinga 

info@beauceronvereniging.nl 



Van de Bestuurstafel 

 Het is alweer maart 2014 als u dit clubblad in de brievenbus vindt. De lente staat voor de deur zullen we 

maar zeggen. De lente een �jd waarin de natuur weer gaat bloeien en groeien. En zo is het ook met de 

Beauceron Vereniging Nederland. 

Financieel hebben we wat tegenvallers gehad het afgelopen jaar. Posten die wat hoger uitvielen dan ge-

pland. En dan natuurlijk nog steeds de gevolgen van de crisis. Ook voor onze hond duidelijk te merken. Onze 

penningmeester Petra Melsen brengt u in dit clubblad op de hoogte van de financiën .  

Bestuurlijk gezien is er ook het één en ander veranderd. Voorzi-er Bianca Blonk hee. besloten haar be-

stuursfunc�e niet langer uit te voeren en gaat zich meer richten op haar andere passie nm het fotograferen 

van de beauceron en andere honden.  

Bianca is medeverantwoordelijk voor het oprichten van de Vereniging en zij hee. haar liefde voor de beau-

ceron in een prach�g jasje kunnen steken. Een jasje dat de Beauceron Vereniging Nederland heet. Wij en 

met ons vele leden willen Bianca heel hartelijk danken voor alles wat zij voor de BVN gedaan hee. en wen-

sen haar veel succes met haar hondenfotografie. Uiteraard zullen we haar nog zien en horen �jdens één van 

de jaarlijkse ac�viteiten!  

Maar ook in het bestuur breekt de lente aan. Nieuwe bestuursleden dienen zich aan. Susan Rubingh stelt 

zich beschikbaar als algemeen bestuurslid en Ingrid Muffels wil zich kandidaat stellen als nieuwe voorzi-er 

van de BVN. Beide dames stellen zich �jdens de Algemene Leden Vergadering op 23 maart verkiesbaar. Met 

hen krijgt de BVN weer wat mogelijkheden om zich verder te ontplooien. Verderop in dit clubblad stelt Su-

san zich aan u voor. Uiteraard zijn we nog steeds op zoek naar bestuursleden en vrijwilligers voor onze ac�-

viteiten… 

Ac�viteiten 2014: ook hier weer een aantal nieuwe dingen (en oude maar dan in een ander jasje).   Voor 

ieder wat wils: spor�ef, recrea�ef, crea�ef, clubmatch, lezingen, fokkersoverleg etc etc. U leest het in het 

overzicht van de ac�viteiten 2014.  

Maar voor de eerstvolgende ac�viteit, de Algemene Leden Vergadering, vragen wij toch even u aandacht. 

Zoals beschreven in het vorige clubblad hee. er in november tussen een aantal fokkers een vruchtbaar fok-

kersoverleg plaatsgevonden. Tijdens dit overleg zijn er een aantal belangrijke voorstellen besproken die wij 

graag met de leden willen delen en op willen nemen in het fokregelement.  Na de vergadering hebben we 

een lezing over spelgedrag bij u en onze beaucerons…erg vernieuwend. De uitnodiging tre. u in dit blad. 

Graag tot 23 maart 2014! 



Overzicht akviteiten BVN 2014 

Ook dit jaar weer, bijna elke maand een leuke ac�viteit. Voor ieder wat wils: spor�ef, crea�ef, recrea�ef 

maar ook serieuze zaken zi�en er weer bij. Noteer de data vast in u agenda en meld uzelf op �jd aan! Veel 

plezier! 

12 januari Nieuwjaarswandeling te Bussloo. Deze wandeling was wederom een groot succes en in dit club-

blad vastgelegd op schri% en in beeld. 

23 maart  Algemene Leden Vergadering en lezing over het spelgedrag van de beauceron in het algemeen 

en u eigen beauceron(s) door Nicky Gootjes. Loca�e Dogcenter Zaltbommel te Kerkwijk (Hal 2). Uitgebreide 

inhoud van deze dag zie verderop in het blad. 

12 april  Schapendrijfseminar Wegens groot succes ook dit jaar weer opgenomen bij de ac�viteiten! 

25 mei Familiedag Loca�e Kampeerterrein De Lievelinge te Vuren. Tijdens deze dag gaan we oa een speur-

tocht (niet met de neus van de hond maar met de kennis van de baas)  door de bossen doen met de hond, 

er wordt een picknick georganiseerd etc etc. Er is ook gelegenheid om te overnachten op het terrein. Neem 

alvast een kijkje op deze veelzijdige loca�e: www.lievelinge.nl 

29 juni Workshop beauceron schilderen te Weert.  Schilder in één dag �jd je eigen beauceron! Onder bege-

leiding van meesterschilder Susan Rubingh zal dit een geweldige happening worden. Een boel crea�viteit, 

koffie, thee en een lekkere lunch en natuurlijk de zon in een prach�ge omgeving maakt deze workshop nu al 

tot een ervaring om niet te vergeten! 

30 augustus Strandwandeling te Bloemendaal.  

14 september KampioensClubMatch BVN 2014 te Beekbergen. Ook deze dag beloofd weer zoals u van ons 

gewend bent een geslaagde dag te worden! Loca�e is Vakan�epark Het Lierderholt. Naast de keuring wordt 

er oa ook een barbecue geregeld maar…er is ook gelegenheid om er een heus Beauceron-kampeer-

weekend van te maken. Huisje-tentje-campertje er is overal plek voor! Een beetje ‘de Na�onale’-gevoel 

maar dan in ons eigen landje. www.liederholt.nl 

11 oktober Speurseminar Wegens groot succes ook dit jaar weer opgenomen bij de ac�viteiten! Een aanra-

der voor elke beauceron en –eigenaar! 

9 november Fokkersoverleg met aansluitend een lezing over zaken die te maken hebben met vruchtbaar-

heid en dekking van de teef. Loca�e wordt tzt bekendgemaakt. Na een aantal ac�viteiten waarbij ontspan-

ning en samenzijn centraal staat moeten we ook de serieuze zaken omtrent onze beaucerons bespreken…

we willen onze honden en fokkerij toch gezond houden niet waar? 

7 december EHBO voor dieren gepresenteerd door een dierenarts met speciale aandacht voor vuurwerk 

en honden in de winter (sneeuw/ ijs).  Aangezien we er naar streven om 3 keer per jaar een wandeling te 

organiseren verspreid over het land, zal er vandaag een wandeling plaatsvinden in het midden of zuiden. 

Loca�es worden dus nog bekend gemaakt. 



Mededelingen  

 

Nieuwe leden per 01-01-’14 Opzeggingen per 01-01-2014 

hr. D. van der Waarde  mw. N.S.J.A.M. de Jong  

mw. P. Wilke  mw. F. de Leeuw  

 hr. T.S. Jans  

mw. A. Wiegers  Fam. de Pater  

hr. J. van den Berg  hr. B. de Jong  

Mw D. Bos-Schrijver mw. M. Vos  

Opzeggingen per 01-01-2013 

mw. A. Dekker  

mw. H. de Jong-Postma  

fam. Labrie  

mw. F. Tondeur Vancraenenbroeck  

 

 

mw. R. Bennema-Poel  mw. E. Zwart  mw. B.E.M. Smit  

  mw. J.G. Koster  

Pups geboren 

CH. Borduval des onze Hermines  X  CH. Alita   

Geboren 29 november 2013 

Fokker W. Plantinga 

Adres Raalte 

Kennelnaam Admirable Chien 

Telefoon 06-34416732 

Email wilmaplantinga@gmail.com 

Website www.mijnbeauceron.nl 

Pups 13 8 reuen—5 teven (er zijn pups beschikbaar) 

Pups geboren 

Eastwood Clint de Sainte Petronille X  Gracia Callandra living next Door  

Pups 7 4 reuen - 3 teven  

Fokker D.Bos-Schrijver  

Adres Zevenhuizen  

Kennelnaam Living next door  

Telefoon 06-28453167  

Email living.next.door@online.nl 

Website www.livingnextdoor.com 

Geboren 05-12-2013  

Pups 11 6 reuen—5 teven 

Fokker I.Muffels 

Adres 's-Hertogenbosch 

Kennelnaam Poussiere de Lune 

Telefoon 06-22290432 

Email poussiere.de.lune.beauceron@gmail.com 

Website www.beauceron-poussiere-de-lune.nl 

Geboren 21-01-2014 

Pups geboren 

Celtic Poussiere de Lune  X  L’Esprit d’Hamrik Merlot  



Fokker aan het woord 
 

Hoera, hoera er is een nestje geboren bij kennel ADMIRABLE CHIEN!  

        13 pups 5 teven en 8 reuen 29-12-2013                                                

Welkom 

Wie vindt dat niet leuk een nestje fokken? Veel mensen hebben die wens om 1 x of vaker een nestje met 

hun hond te fokken.  

 

Maar is dat wel zo verstandig? 

Mensen die graag eens een nestje willen fokken, maar eigenlijk niet of nauwelijks voorbereid zijn en men-

sen die onverantwoord fokken met te jonge teven, ongeteste ouders en niet passende ouderdieren. 

  

Waarom fokken?? 

Waarom wil je een nestje fokken? Je moet wel een goede reden hebben om je hond dit te laten doorstaan 

en zelf zoveel -jd en geld hebben om er in te stoppen. Een nest bij de gemiddelde hond kan wel zon 6-8 

pups beva0en, wat gebeurt er met die andere 5-7 pups die je op de wereld zet? In mijn geval waren er 13 

pups. Er zijn al zoveel hondjes in Nederland die op een nieuw baasje wachten. 

Je wilt graag een nestje meemaken? Niet doen. Omdat je het leuk vind moet je teef 4 maanden afzien? 2 

maand dracht, wat een aanslag is op haar lichaam en hoofd met daarna een bevalling die niet zonder risico's 

is om vervolgens nog eens 8 weken pups te moeten verzorgen. Een teef zou liever niet dit alles doormaken 

en gewoon graag met u de bossen ingaan. 

Bedenk dat een nest niet alleen rozengeur en maneschijn is. Je kunt ook complica-e, s krijgen en kan je die 

dan opvangen? Je stelt je teef bloot aan een risico en een nest en de voorbereiding kosten echt veel -jd en 

geld! 



Je moet dus van te voren al een spaarpot heb-

ben om alle testen te kunnen betalen, de beno-

digdheden zoals werpkist, warmtelamp enz: Het 

speciale voer, de en�ngen en ontwormingen 

etc., de evt keizersnede en bijkomende dieren-

artskosten. Dekgeld en misschien de rit om een 

verre reu te bezoeken. 

Daarnaast mis je misschien inkomsten van werk, 

want je kunt de teef vanaf 8 weken dracht niet 

meer dagen of halve dagen alleen laten. Er zal 

al�jd iemand bij de teef en de pups moeten zijn, 

vooral de eerste periode ivm het gevaar van 

doodliggen en problemen bij de pups (bv niet 

willen drinken) en daarna vanwege het schoon-

maken en de socialisa�e. 

 

Voor dat je aan een nestje begint gaat er al veel 

aan vooraf. Je moet het nodige aanschaffen en 

een ruimte hebben het liefst in huis waar de 

werpkist kan staan. Ook een ruimte creëren 

waar de pups kunnen verblijven als ze wat gro-

ter zijn. 

Je hebt een stamboom hond en wil graag pups met stamboom via de rasvereniging fokken.  

Dan moet je lid zijn en volgens de regels van de vereniging fokken. Voor de BVN kan je op de site informa�e 

vinden waar aan de hond moet voldoen voor je met een teef mag fokken en aan welke eisen de reu moet 

voldoen. 

Als de pups eenmaal geboren zijn komt er een drukke periode aan.  

Voeding, wegen, schoonmaken/ontsme,en, wormkuren, inenten, pupkopers aan de telefoon of kijkers die 

soms meerdere keren willen komen kijken/ bezoeken. 

 

Ontwikkeling en socialisa�e  

1 tot 3 weken - Nes/ase 

3 tot 4 weken - Overgangsfase 

4 tot 8 weken - Inpren�ngfase 

8 tot 12 weken - Gewenning omgevingsfase 

12 tot 16 weken Rangorde fase  

 



Er zit ook een mooie kant aan het krijgen van een nest, maar wat voor de een mooi is voor de ander een be-

las�ng/ ergernis. 

 

Zelf vind ik het elke keer een wonder dat er in een korte periode pupjes geboren worden en zie je haast per 

dag de voor uitgang/ verandering van de pups. Elke keer weer ben ik onder de indruk van de pupjes die hun 

weg zoeken naar voedsel bij de moeder en langzaam hun eerste waggelende stapjes doen. Langzaam aan 

herken je bepaalde karaktertjes in de nog te vormen hondjes. De teef die vaak op ins�nct, handelt en ver-

trouwd op mij als fokker. De aandoenlijke geluidjes in het begin blijven mij vertederen. Het spel onderling 

waar ik vaak veel uit op kan maken over het hondje. Maar ook hoe reageert een hond naar andere honden 

of andere dieren. Hoe reageert hij op prikkels van buiten en dat zijn er heel veel. Hoe meer ze met al die 

prikkels in hun pup periode in contact komen hoe beter. Het is mooi om te zien hoe snel en veel de pups al 

in een zo korte periode leren. Ik verbaas me er soms over. Ik heb er plezier in als ik met de pups een bezoek 

breng aan ouderen en die genieten van de hondjes en de hondjes zelf vinden die aandacht maar wat fijn! 

De pups groeien en het kunnen belhamels worden die soms de tent in een mum van �jd op de kop kunnen 

ze'en.  

Dan komt de �jd dat ze naar hun toekoms�ge huis kunnen en hopelijk komen er geschikte baasjes die we-

ten wat voor een hond ze in huis halen en hoe om te gaan met de opvoeding van een Beauceron pup.  

Dan is het soms wel even slikken als er er weer 1 of meerdere op een dag weg gaan. 

Maar het kan ook gebeuren dat je niet alle pups verkocht hebt met 8 weken, ·  

Dan zul je dus langer voor de pups moeten zorgen en dan gaat de socialisa�e wel door en dat vergt veel �jd 

en een goed aanpak. Ook zullen dan de volgende en�ngen en ontwormen weer moeten gebeuren en dat 

brengt weer kosten met zich mee. 

Zo als je ziet fokken is iets speciaals en niet voor iedereen geschikt. 

Maar als je het wil doen doe het dan wel goed! 



Chloe van de Paardenstal 





Ikea Poussiere de Lune 

Caya Alita Admirable Chien, Borduval des onze Hermines & Chelsy Alita Admirable Chien 



Recepten voor de hond 

 

Doggy Birthday Cake 

 

Mix:  

3-4 pond kip of kalkoen gehakt (zonder bot) 

1 pond gekookte bruine rijst 

1 pond grof gehakte en verschillende groentes 

3-4 teentjes fijngehakte knoflook 

2 eieren 

2 eetlepels olijfolie 

1 lepel bakpoeder 

200-250 gram volkoren/tarwemeel of havermout 

 

Mix alles door elkaar en doe in taartpannen of springvorm (ingevet) 

Bak voor 1-1 1/2  uur op 175 graden 

 

Wanneer de taart is afgekoeld kan je 't met aardappel puree of yoghurt als "slagroom" bestrijken  

Bacon Bites 

 

ingrediënten:  

3 kopjes volkorenbloem  

1/2 kopje melk  

1 ei  

1/4 kopje spekvet of plantaardige olie  

1 koffielepel lookpoeder  

4 snedes spek (in kleine stukjes)  

1/2 kopje koud water  

 

bereiding:  

Mix alle ingediënten heel goed samen. En rol de deeg dan uit tot het deeg een dikte hee2 van ongeveer een 

halve cm en dan kan je er vormpjes uit snijden. En dan bakken in een voorverwarmde oven op 160° gedu-

rende 35 a 40 minuten.  

Feestballetjes 

 

Ingrediënten:  

225 gr. Americain (voor de belgen) Taartaar (voor de Nederlanders)  

1 wortel fijn geraspt  

1 eetlepel geraspte kaas  

1 eetlepel lookpoeder  

1 ei geklutst  

1 eetlepel tomatenpuree  

1 kop volkoren broodkruimels  

 

Bereiding:  

Verwan je oven voor op 180° C. Meng alle ingrediënten goed door elkaar. Rol er dan balletjes van. Leg ze op 

een ingeve>e bakplaat en bak ze 15 minuutjes in de oven tot ze mooi bruin zien en een stevige vas>e massa 

zijn geworden.  



Winter 



Wat een feest !!!!!!  

14 december gingen we bij Wilma Plan�nga voor 

de eerste keer kijken naar de pups van moeder 

Alita en vader Borduval des onze Hermines. 

Ze waren net 2 weken oud en één van deze bel-

hamels zou bij ons weer wat leven in de brouwe-

rij komen brengen nadat onze Groenendealers 

kort na elkaar waren overleden. 

We hadden nu alleen Fred nog, een reutje die 

we 2,5 jaar geleden uit het asiel van Samos 

( Griekenland ) hadden meegenomen. Je kent 't 

wel; wat bang, gebroken achterpoot en redelijk 

mager. 

Fred zag deze uitbreiding in het begin helemaal niet 

zi/en en de ka/en sloegen op �lt door zo'n klein mor-

mel die achter hen aan zat! Al met al heel wat nieuw 

leven in de tent. 

Dionne vond met name de ka/en wel heel interessant 

en kreeg bij Fred nog niet zoveel aanslui�ng. Dit hee2 

ongeveer een week geduurd,  waarna er af en toe heel 

voorzich�g wat gespeeld ging worden. 

Nu zijn we ruim 3 weken verder, Dion daagt de ka/en 

uit en deze doen op hun beurt hetzelfde en met Fred 

wordt volop gespeeld, zowel binnen als buiten. Freddie 

is er ontze/end van opgeleefd en hij neemt ook weer 

wat meer het voortouw.  

Fred was al niet zo'n held en nadat hij zijn maatje en grote voorbeeld Diego verloren had werd hijzelf 

steeds minder heldha2ig en futloos, hij lag hele dagen op de bank. 

Voor ons stond vast dat er nog een hond bij zou komen, een Beauceron was al lang het ras waar we alle-

bei warm voor liepen en voor Fred zou een speelkameraadje vast heel leuk zijn. 

Voordat we onze jongste telg mee naar huis konden nemen gingen we nog 2 keer kijken bij de pups die 

groeiden als kool. 

Eindelijk was het dan zover en kwam Dionne  op zaterdag 18 januari ons gezinnetje uitbreiden.     

En Dionne is vandaag voor het eerst naar de 

puppycursus geweest. Wat een feest! 

Enne.......  wij leven ook weer op! In het begin 

's nachts er uit, van alles wegze/en, le/en op 

je veters, pleisters plakken, zindelijk maken, 

enzovoorts. En wat leert ze snel! Een heerlijke 

wurm die we niet meer weg kunnen denken 

(daar zorgt ze trouwens zelf wel voor).  

Rob en Petra 

Epe. 



De 3-daagse hondenshow De Winner in Amsterdam  

 

Waar zal ik beginnen. Ja natuurlijk bij het begin.  

Dit is het eerste jaar, dat wij als BVN op de winner stonden met een stand. Blijkbaar kon dat andere jaren 

ook, maar dat was ons niet bekend. Naar wat voor en te-

gen afgewogen te hebben en een sponsoring van de heer 

C.L. Brands besloten we het dit jaar eens te gaan doen. 

Niet kinderach$g, maar dan ook meteen 3 dagen achter 

elkaar. Het was de eerste keer, dat de Winner 3 dagen lang 

was. Vrijdag de 13de was een aparte show voor alle rassen 

en dan de 14de en 15de de echte winnershow waar men 

dan natuurlijk ook de $tel Winner of Winster kon behalen. 

Op donderdag aan het einde van de middag mocht ik onze 

stand al komen opbouwen en dat leek mij rus$ger, dan het 

in de ochtend nog helemaal aan te moeten kleden. Dus 

hup alles  in het autootje geladen en rich$ng de RAI gere-

den. Daar aangekomen mocht ik gelukkig op het bovendek vlakbij de ingang, van waaruit alle standhouders 

hun spullen binnenloodste, parkeren. Toch best nog een heel gesjouw, maar goed uiteindelijk had ik alles 

binnen. Helaas waren de standbouwers nog niet zo ver, dus dat werd wachten.  

Koffie aanwezig en stoeltjes en natuurlijk vast de stands 

checken die al klaar waren. Een beetje vooruit shoppen 

zeg maar. 

Rox, de vriendin die zou komen helpen op de winner, arri-

veerde en dan is het wachten ook niet zo heel erg meer. 

Gezellig kleppen en kijken. Uiteindelijk was de opbouw 

klaar en konden we een stand uitkiezen. Kijk dat was dan 

weer het voordeel van vroeg komen. We hadden een 

goed plekje.  

Speciaal voor de winner (en alle andere toekoms$ge evenementen) had ik een prach$g doek laten maken, 

waarop te zien was welke sporten je met de beauceron kan doen. Verder hadden we een prach$g doek van 

bestuurslid Petra Melsen te leen en ook die kwam heel mooi uit. Voor de honden kregen we een soort pup-

pie-ren, groot genoeg voor drie honden. Dan een grote tafel, de stoeltjes, flyers, kalenders, clubbladen en 

nog wat andere ar$kelen m.b.t. de beauceron en het feest kon beginnen.  

Op naar huis om de volgende dag om 07.30 uur weer aanwezig te zijn.  

We waren op $jd en het enige vervelende was, dat je langs de rij met wachtende mensen moest die zich in 

had geschreven met hun hond. Zo sympathiek, niet opzij gaan, want stel je voor dat je aan het voordringen 

bent. En of je nu uitlegde dat je van de organisa$e was, maakte niks uit. Gelukkig ben ik groot en denderde 

ik maar gewoon door. Bij de deur aangekomen hup hup naar binnen en naar ons plekje toe. Laat de eerste 

dag maar beginnen. 

De hondjes en dan met name Vradi had last van territoriumdri? en vond het de eerste paar uur wel nodig 

om vooral aan andere grote honden duidelijk te maken dat ze uit de buurt moesten blijven. Gelukkig had hij 

na een uurtje of twee door dat het geen nut had en dat ze echt wel uit de buurt bleven. Vanaf dat moment 

gingen ze heerlijk liggen en/of slapen. Ook het aanhalen door de voorbijgangers werd zeer op prijs gesteld. 

Het is ook zo heerlijk, dat in de rasstandaard staat dat ze afstandelijk zijn, maar voor kroelen achter het oor 

staan ze negen van de $en keer de dringen en te duwen om vooral de enige te zijn die een kroel krijgt. 

Voorbijgangers werden alleen wel in de war gebracht, want Rox had haar Groenedaelers mee en tja dat zijn 

dan natuurlijk geen beaucerons en dan zie je mensen toch echt denken van................uhhhhhhh dat klopt 

toch niet of wel?????? 



De vrijdag was dus zoals al gezegd, een ex-

tra dag voor alle rassen. Gezellig en toch 

best druk. Er waren ook veel leerlingen 

aanwezig die raskennis op moesten doen, 

Dus er werd veel gevraagd en de flyers wa-

ren bij hun zeer in trek. Ook eventuele toe-

koms"ge eigenaren die graag de beauce-

ron in levende lijven wilde zien en vragen 

hadden kwamen bij de stand langs. Kortom 

een drukke maar heel gezellige dag. Het 

was ook leuk om te zien welke rassen er 

nog meer stonden. Wij hadden als buren 

de Hollandse herder. 

Dag één zat er uiteindelijk op. Terug naar 

huis en bijkomen. Op naar de tweede dag. 

Ook die begon natuurlijk om 07.30 uur. Wijs geworden van de vorige dag werd het parcours iets strategi-

scher genomen. Deze keer zonder commentaar.  

Deze dag waren er geen beaucerons die moesten showen, dus het publiek was niet op zoek naar dit ras. 

Wel veel kijkers, maar niet echt belangstellende. 

De dag ging dan ook ietwat traag voorbij. Vooral gebruikt om te winkelen en de hondjes in het achter de RAI 

gelegen Beatrixpark uit te laten. Wel een voordeel, dat ik met de honden eruit mocht en er ook weer in. 

Vanaf 2014 mag dat gelukkig voor de honden al"jd, maar toen nog net niet. Wel was de organisa"e al heel 

soepel. 

Ook deze dag liep af en dag drie zou door Ingrid Muffels en C.L. Brands bemand worden.  

Wel zou ik ook  gaan om te kijken en aan het einde van die dag de spullen weer af te breken en mee te ne-

men. 

Ook dag drie was druk en misschien wel het drukst.  

Het leverde winst op voor de vereniging en absoluut voor herhaling vatbaar 

Op naar 2014!!!!!!!!!! 

 

Be9y Baron 



Algemene Leden Vergadering 2014 

Zoals gebruikelijk  is er ook dit jaar weer een Algemene Leden Vergadering. Deze zal plaatsvinden op zon-

dag 23 maart van 11.00 tot 13.00 uur. Loca"e is Dogcenter Zaltbommel (hal 2) Jan Stuversdreef 4 5315 NZ 

te Kerkwijk. De agenda van deze ALV wordt u nog per mail toegezonden. Wilt u zelf ook punten aanleveren 

mail deze dan door aan Be/y Baron, secretaris@beauceronvereniging.nl. Wacht hier niet te lang mee. 

Na de vergadering wil het bestuur van de BVN u nog iets aanbieden nm. een ‘interac"eve’ lezing over spel-

gedrag (13.30- 15.30 uur). Dmv  het door uzelf aangeleverde materiaal foto’s, filmpjes wordt er ingezoomd 

op het spelgedrag van u Beauceron(s). Hierdoor krijgt deze lezing een heel persoonlijk "ntje! 

Nicky Gootjes (Gedragscentrum Samenspel) een niet onbekende persoonlijkheid in de gedragswereld van 

de hond zal deze lezing samen met u verzorgen. Nicky is bekend in de omgang en het trainen met de Beau-

ceron en draagt ons ras een zeer warm hart toe!! Het was dan ook haar eigen idee om u een kans te geven 

persoonlijke uitleg en adviezen te krijgen. 

I.v.m. de voorbereiding hee: Nicky ons gevraagd het beeldmateriaal voor deze lezing uiterlijk 15 maart in 

haar bezit te hebben. Wij vragen u de foto’s/ filmpjes uiterlijk 14 maart te sturen aan Be/y Baron seceta-

ris@beauceronvereniging.nl Hee: u geen beeldmateriaal bent u nog steeds van harte welkom! 

Deze lezing is niet kosteloos en vindt ook plaats bij voldoende aanmeldingen. Aanmelden kan tot en met 14 

maart,  wederom bij Be/y Baron. Let op: aanmelden verplicht tot betaling! Maximale entree prijs 20 euro 

pp. Hoe meer deelnemers hoe lager de kosten… 





Showen met onze Beauceron 

Als pup was onze Clair een leuk hondje, ze groeide als kool en ont-

wikkelde zich voortvarend. Op de familiedag in Zwolle in 2012 za-

gen we voor het eerst meerdere Beaucerons. En natuurlijk vonden 

wij onze Clair de allermooiste! In de drie maanden daarna groeide 

ze en bloeide ze. Voor ons werd ze nog mooier, maar ja, wij kun-

nen haar wel heel mooi vinden, maar wat vindt een keurmeester 

ervan als hij meer Beaucerons bij elkaar ziet (jdens een officiële 

show. 

 

Die eerste plaats is van ons 

In februari 2013 toen Clair 10 maanden was gingen we naar de show in Eindhoven. Voor ons een thuiswed-

strijd 10 minuten van ons huis vandaan en georganiseerd door de hondenclub waarbij wij trainen. 

We waren ruim op (jd binnen en we zochten de ring op waar ze moest showen. Daar waren al een aantal 

mensen met een Beauceron. We vonden snel aanslui(ng wat het wachten wat veraangenaamde. Al snel 

hadden we door dat het niet de bedoeling was om met een dikke halsband de hond voor te brengen, niet 

beter wetend hadden wij net speciaal voor de show een hele gave brede band gekocht. 

We le.en goed op hoe er bij de reuen gelopen werd. Oké, dat moet lukken, wat rondjes lopen en daarna de 

hond laten staan. Kan niet zo moeilijk zijn.  

Maar in de ring bleek dit zeker niet zo makkelijk te zijn. Clair liep blij te springen (jdens het lopen en s(l-

staan was er ook maar weinig bij. Een heel aardige ringmeester gaf Eric snel wat (ps over lopen en laten 

staan. De keurmeester was ook aardig en iedereen moest nog even een extra rondje lopen zodat Eric zijn 

nieuw verworven kennis in de prak(jk kon brengen. Clair liep al iets meer, maar bleef over enthousiast. 

Staande betasten deed ze goed en tanden laten zien mocht Eric nog even zelf doen. Het lang s(lstaan werd 

veel afgewisseld met gaan zi.en. Het voorbrengen was verreweg van keurig, maar er straalde wel heel veel 

plezier vanaf. 

Uiteindelijk werd ze gewaardeerd met 1 Uitmuntend en werd haar een reserve-CAC toegekend. De keur-

meester was zeer te spreken over het type en gaf aan dat als ze er beide plezier aan beleefde ze zeker door 

moesten gaan. Echter met een grote kan.ekening: Ga op ringtraining. 

We hadden een geweldige dag gehad met een super resultaat. Niet alleen wij maar zelfs een keurmeester 

vond onze Clair mooi. We kochten een showlijn en besloten verder te gaan met haar. 

De maandag erop werd er met ringtraining gestart. We schreven ons in voor de wedstrijd in Groningen en 

de Beauceronspecial in Goes. Binnen de eerste drie wedstrijden haalde ze drie keer 1 uitmuntend een reser-

ve CAC en een vol CAC op de special. Vol trots over onze schoonheid, mochten we de erkenning voor Neder-

lands Jeugdkampioen aanvragen. 

Verder dat jaar namen we nog deel aan een aantal shows. Niet elke show was even gemakkelijk te winnen. 

Al vinden wij dat Clair de allermooiste is, natuurlijk is het daar niet iedereen mee eens. Soms kom je op een 

show en als je de concurren(e ziet, denk je; die eerste prijs is voor ons, en dan wordt je derde. Andersom 

kan ook. Dan lopen er zoveel schoonheden rond en dan wordt je toch eerste.  



Showen is je best doen je hond zo goed mogelijk te presenteren en je daarna over te leveren aan de goden. 

Keurmeesters hebben hun eigen meningen en soms lijken de uitslagen vreemd, maar de keurmeester be-

slist op dat moment op die manier. 

Dit jaar in Eindhoven schreven we beide honden in. Clair voor haar eerste show in de open klasse en Chloe 

voor het eerst in de jeugdklasse. Ik was met Chloe natuurlijk wel eerst een aantal lessen naar de ringtrai-

ning gegaan! 

Ondanks dat de keurmeester de hond kort en direct benaderde in plaats van de hond enige ruimte te ge-

ven voor een korte kennismaking of verkenning, bleef ze heel braaf. Chloe werd derde in haar groepje met 

een Zeer Goed. Ik was super trots want ze was super braaf gebleven. 

Clair werd in Eindhoven een jaar nadat we begonnen zijn met showen Best of Breed en nam de CAC en CA-

CIB mee naar huis. Dit was voor ons een super show jaar. 

Showen is leuk als je er beide plezier aan hebt. Clair is een echt show dier, ze vindt het geweldig in de ring 

en laat zich eigenlijk al(jd goed zien. Ik was blij dat Chloe het ook redelijk leuk vond en dat ze niet de Clown 

hee) uitgehangen zoals ze thuis al(jd doet. 

Soms is het wel eens slikken als je niet die plaatsing krijgt waar je op hoopte, of dat de keurmeester erg on-

aardig was of de hond, zeker een jong onwennig dier, niet netjes benaderde. Maar puntje bij paaltje de 

keurmeester hee) al(jd gelijk !!?!!  

Showen kost wel geld, inschrijfgeld, reiskosten en eventueel parkeerkosten. Wij lassen even een korte pau-

ze in. Clair hee) al veel punten en gaat pas weer starten na haar 27 maanden om naar de (tel Nederlands 

Kampioen te strijden. Chloe mag zich nog even verder ontwikkelen in haar bouw. Even wat centen bij el-

kaar sparen en dan op naar de Nederlandse (tel voor Clair en kijken wat Chloe gaat laten zien. Maar voor-

op staat al zouden ze niet de mooiste zijn, ze zijn zeker de meest geweldige honden in ons gezin. 

Eric en Susanne Spaan 

Cora (Clair) Alita Admirable Chien 

Chloe van de Paardenstal 



Begro�ng 2014   Jaarrekening  2013   

  Inkomsten Uitgaven     Inkomsten Uitgaven Opmerking 

Lidmaatschapsgelden 1850     Lidmaatschapsgelden 2.055      

                

Fokkersbijdrage 100     Vaste lasten       

        KvK   0   

Vaste lasten       Kosten bank   132    

KvK   30   Raad van beheer   110    

Kosten bank   150   

Bestuurkosten 

(incl website)  66    

Raad van beheer   300           

Bestuurkosten 

(incl website)   45   Evenementen       

                

Evenementen       Clubmatch 1.600  2.089    

                

Clubmatch 2500 2500   Schapendrijven 240  183    

                

Schapendrijven 250 250   Speuren 133  81    

                

ALV + lezing 250 250   Beauceron familiedag       

                

Beauceron familiedag 800 800   Partytent   260    

                

Schilderdag 250 250   BVN Special   105    

                

BVN Special   400   Winner   265  Incl. Posters en flyers 

                

Winner 75     Clubblad       

        Adverten6es 218  1.120    

Speuren 150 150           

                

Clubblad       

Webwinkel  

(incl. verzendkosten)       

Adverten6es 60 1200   Kalenders 2013 50  107    

        Kalenders 2014 273  351    

        

Magazine 2011/

welkomsblad   232  incl. postzegels 

Webwinkel       Losse verkoop 18      

Kalenders 2014 30     Verjaardagkalender       

Kalenders 2015 400 400   Dona6es 115      

Losse verkoop 100             

        Totaal 4.587  5.101    

                

                

Totaal 6815 6725           

                

            

Begro�ng 2014 en jaarrekening 2013 



Toelich�ng jaarrekening BVN 2013 en begro�ng 2014. 

 

2013 is financieel gezien een zwaar jaar geweest. Een aantal ac�viteiten zijn door gebrek aan belangstelling 

afgelast.  

 

Eind vorig jaar sloten we af met een saldo van 608 euro. Dit jaar was dit 376 euro. 2013 was dus een verlies-

gevend jaar. 

 

In 2013 hebben we ruim 2000 euro aan lidmaatschapsgelden binnen gehaald, dat was een s�jging t.o.v. 

2012 (1910). 

 

Buiten de clubmatch waren alle ac�viteiten kostendekkend.  

Ook al hadden we in 2013 een keurmeester uitgenodigd die dichterbij woonde dan degene het jaar daar-

voor, het bedrag van de reiskosten drukte toch een behoorlijke stempel op de uitgaven van de clubmatch.  

Ook het aantal inschrijvingen op de clubmatch was minder dan het jaar daarvoor, uiteindelijke resulteert de 

clubmatch een verlies van ruim 500 euro.  

Om deze reden wordt er in 2014 gekozen voor een keurmeester uit Nederland. 

 

Verder is in 2013 de kalender van 2013 en die van 2014 betaald. Doordat er wat mis gegaan was met de ka-

lender van 2014 hebben we deze kalender tweemaal moeten betalen. 

 

In de fokkerscommissie een aantal op�es besproken die in de algemene ledenvergadering teruggekoppeld 

worden waarbij er extra inkomsten gegenereerd worden voor de BVN, daardoor zal een contribu�everho-

ging dit jaar niet noodzakelijk zijn. 

 

In 2013 is er ook geïnvesteerd in een duurzame partytent voor op evenementen en zijn er posters en flyers 

gemaakt ter promo�e van de BVN. 

Al met al een jaar een nega�ef saldo, hopelijk is dit eenmalig. 

Voor de begro�ng van 2014 staan de onderstaande evenementen op het programma (en de begro�ng) en 

er wordt weer een kalender gemaakt. Verder gaan we elke maand een kleinere ac�viteit plannen 

De grote evenementen voor 2014 zijn: 

Schapendrijven, Familiedag, De Clubmatch in Beekbergen en Speurseminar 



Jaarverslag 2013 

 

Het jaar 2013 begon met een wisseling van voorzi�er. Bianca Blonk nam de scepter over van haar voorgan-

ger. E.e.a. moest nog wel goedgekeurd worden in de algemene leden vergadering, maar tot die #jd had ze 

wel al de status van voorzi�er. 

Ook in 2013 was de eerste ac#viteit de Nieuwjaarswandeling in Bussloo. De opkomst was groot, zoals al#jd 

op deze plek. Schijnbaar vind iedereen het een mooi centraal punt. 

De algemene leden vergadering was op 23 maart 2013 in Zwolle. Deze vond plaats in een zeer koude kan#-

ne van de NBG vereniging in Zwolle. De opkomst was niet groot en de vergadering verliep hierdoor dan ook 

vlot. Bianca werd officieel voorzi�er. Ook de financiële verslagen van Petra Melsen waren akkoord, evenals 

het verslag van het secretariaat.  

Er was deze keer geen ac#viteit bij gepland en dan is de opkomst van de leden helaas erg weinig. Volgende 

keer toch maar weer een ac#viteit er bij plannen. 

De KCM vond plaats op 11 mei wederom bij de NBG vereniging in Zwolle. We waren al vroeg aanwezig, zo-

dat de tenten en het winkeltje e.d. opgezet konden worden, voordat de eerste deelnemers zouden arrive-

ren. Ook de ring en de bekers moesten natuurlijk klaar staan. 

De dag verliep tot de pauze qua weer redelijk goed, maar toen barste de regenbuien los. Na de pauze re-

gende het nog even door, maar gelukkig kwam daarna toch de zon er weer bij. Is toch net even wat lekker-

der, zowel voor de deelnemers als voor de organisa#e. Afgesloten werd ook deze keer met een BBQ. Kort-

om een geslaagde dag. 

Op 17 augustus hadden we het schapendrijfseminar gepland staan. We hadden het dit jaar zo laat gedaan, 

omdat we vorige jaar met regen stonden te drijven en dat is dan toch niet zo leuk. Gegokt op een mooie 

nazomer en...................... goed gegokt want het was prima weer. We hadden dit jaar een trofee voor de 

beste jonge schapendrijver(-ster) en voor de beste gevorderde schapendrijver(-ster).  De deelnemers von-

den dit erg leuk en volgende jaar gaan we dat dan ook herhalen. Iedereen was geslaagd en kreeg een mooi 

rapport van André. Het blij< toch al#jd weer een heerlijk gezicht, als je ziet dat de beautjes die voor het 

eerst bij de schapen komen, na een paar minuten het muntje laten vallen en doen waarvoor ze mede gefokt 

zijn. Het was gezellig en geslaagd. 

We hadden dit jaar ook weer een speurseminar en dit keer was Olga Geleijn (voorzi�er van de NVBH Am-

sterdam) bereid gevonden om de mensen het beginsel van speuren aan te leren. Ook hier liet de beauceron 

weer zien dat ie op velerlei gebied ingezet kan worden. Een aantal deelnemers werd zo enthousiast dat ze 

vast van plan waren om thuis er verder mee te gaan. Kijk en dat is dan ook het doel van zo'n seminar. Even 

snuffelen aan een vorm van hondensport die zowel de eigenaar misschien leuk vind als ook de hond. 

Het weer was perfect. En dat was best verbazingwekkend, want de dagen voor het speuren waren regen-

ach#g en de dagen daarna ook, maar op de dag van het speuren was het stralend weer. We konden dan ook 

heerlijk buiten op de klapstoeltjes genieten van de honden die aan het speuren waren en van het zonnetje. 

O ja en sommige genoten van het uitzicht (Den Haag). 

Helaas werd de familiedag, die dit jaar in september zou plaatsvinden, afgezegd vanwege de weinige in-

schrijvingen. Achteraf bleek dat heel veel mensen toch hadden willen komen, maar zich pas laat wilde in-

schrijven. Zo jammer. Volgende jaar gaan we dat dus ook anders doen, want de eerste familiedag was zo 

gezellig, dat we die graag in ere willen houden. 

Als laatste hadden we nog het fokkersoverleg. Dit is een bijeenkomst puur voor de fokkers en dekreuen ei-

genaren die aangesloten zijn bij de BVN. Niet alle fokkers waren aanwezig, maar we waren met een behoor-

lijk aantal waardoor we toch aardig wat punten konden behandelen. Er zijn een aantal afspraken gemaakt 

die in de aankomende Algemene leden vergadering aan de leden voorgelegd zullen worden voor akkoord. 

Aangezien niet alle fokkers aanwezig waren is toen ook afgesproken, dat er elke jaar in een ander deel van 

Nederland het fokkersoverleg zal plaatsvinden, zodat iedereen qua reis#jd de gelegenheid hee< om aanwe-

zig te zijn. 

Het was eigenlijk qua ac#viteiten en wandelingen een rus#g jaar. Zoals u hee< kunnen zien op de site is 

2014 aardig vol gepland met ac#viteiten.  Hopelijk zien wij u daar en kan iedereen van één of meer ac#vitei-

ten genieten.  

Wij wensen u in elk geval een fijn jaar met uw beauceron(s)!! 

 

Het secretariaat 



Cora Alita Admirable Chien 



Herplaatser  

 

Nieuwe baas gezocht 

 

Geboren op 15 mei 2006 

Ongecastreerde reu 

De hond hee� al een aantal bij�ncidenten gehad met mensen. Hee� al�jd op een terrein gezeten voor de 

bewaking en werd verder ook niet uitgelaten.  Hierdoor is hij niet gewend aan een riem. 

Hij zit nu in een pension en de eigenaar daarvan en de medewerkers hebben geen problemen meer met 

hem. Het ziet er dan ook naar uit dat het een kwes�e van vertrouwen is. Het gedrag is om te keren. Wel is 

het nog zo, dat vreemde nog steeds worden gewantrouwd en ook bijtgedrag oproepen. Er moet dus goed 

mee aan de slag gegaan worden. Het bijtgedrag komt niet voort uit pure dominan�e of  moed, maar hij 

komt wel. 

Hij schijnt,  voor zover ze het kunnen bekijken, niet agressief te zijn naar andere honden. 

Gezocht wordt naar een eigenaar met verstand van zaken, die hem goed kunnen begeleiden in zijn socialisa-

�e naar mensen toe. 

 

Hee� u belangstelling, dan kunt u contact opnemen met: 

Hondenpension de Molenhof 

Telefoonnummer 0629037592 of 0168-327690 

Foto wedstrijd 

Hallo Beauceron lie�ebbers, 

Dit jaar houden wij een foto wedstrijd elke  keer staat er in het clubblad voor welk thema er is gekozen. 

Wat is niet leuker dan bezig zijn met je hond en dan van leuke momenten een foto te maken Daarom de-

ze oproep aan iedereen!!! 

Maak een foto van uw hond met het volgende thema: Uit een andere hoek!  (foto,s waar de hond van uit 

een andere hoek is gefotografeerd dan recht van voren) 

Stuur deze op naar secretaris@beauceronvereniging.nl  en wie weet komt deze foto in het club blad te 

staan? 

Elke winnaar van een ander thema dingt mee naar een gra-s fotoshoot van zijn/haar hond. 



Show uitslagen 

De ééndaagse vrijdag 13-12-2013  

op Winner te Amsterdam  

Keurmeester: Rony Doedijns 

Reuen  

Jeugdklasse  

Hirgon Yvain de la Bonhardiesse 1U CAC + BOB   

 

Tussenklasse  

Huvan L'etoile de la Nuit 1U RCAC + CACIB 

 

Openklasse  

Ghost du Domaine d'Epalaise 1U   

 

Kampioensklasse  

Eskobar du Domaine d'Epalaise 1U RCACIB  

 

Teven  

Jeugdklasse  

Indriss Jinga Bergers des Bouleaux 1U CAC  

Hirthe Ysa Vajén de la Bonhardiesse ZG 

 

Openklasse  

Dara Gonda Shana Hooghelden G  

Gorillaz du Domaine d'Epalaise 1U RCAC/CACIB 

Uitslag Winnertentoonstelling 2013,  

15 december 2013 

Keurmeester: Natalja Skalin-Nekrosiene (Zweden) 

Reuen jeugdklas  

Hirgon Yvain de la Bonhardiesse 1U RCAC  

Jeugdwinner  

 

Openklasse  

Geronimo Dillon Living Next Door 1 U CAC/CACIB  

en Winner 2013 + BOB  

Ghost du Domaine d'Epalais 2ZG  

Kunta du Bois Tourbeux 3ZG  

Garcon G  

 

Kampioensklasse  

Eskobar du Domaine d'Epalais 1ZG   

 

Teven babyklas  

Buschra P  

 

Jeugdklasse  

Idriss Jinga Bergers des Bouleaux 2ZG  

Halle Ebby Living Next Door 1U Jeugdwinster  

Hirthe Ysa Vajen de la Bonhardiesse 3ZG  

Madame Muse9e Varenne du Bois Tourbeux 4ZG 

 

Tussenklasse  

Cora Alita Admirable Chien 1U RCAC/RCACIB  

 

Openklasse  

Dara Gonda Shana Hooghhelden 2ZG  

Gonda 3ZG  

 

Gorillaz du Domaine d'Epalais 1U CAC/CACIB  

Winster 2013 

Beste van het ras Am-

sterdan Winner:  

Geronimo Dillon Li-

ving Next Door  

Beste van het ras Amsetdam eendaagse show: 

Hirgon Yvain de la Bonhardiesse 





Nieuwjaarswandeling zondag 12 januari 2014 

 

De eerste ak	viteit van dit jaar is natuur-

lijk weer de nieuwjaarwandeling ge-

weest. 

Als vanouds was de wandeling weer in 

Busloo. Een heerlijk plekje om met zo-

veel beauceronnekes te wandelen. Aller-

eerst , omdat de jong honden mee kun-

nen, want die kunnen halverwege over 

de brug terug, zodat de wandeling niet te 

lang is voor hun. En ten tweede omdat 

de honden de ruimte hebben en lekker 

het water in kunnen. Wat wil een hond 

nog meer. 

De opkomst was weer groot. Ik denk een 

mannetje of 30 en ongeveer 20 honden. 

Kan ietsje meer zijn geweest of ietsje minder, maar hoe dan ook, het was een gezellig ploeg. 

Wat ook belangrijk was............... het weer!!!! Heerlijk zonnetje, niet te veel wind, en de 	jd van het jaar 

niet al te koud. Nee het was aangenaam. Om 1 uur vertrokken, nadat we eerst even een groepsfoto hadden 

gemaakt, omdat er jonge honden bij waren die niet de hele wandeling mee zouden lopen. 

Op zich ging het prima met alle honden. In eerste instan	e waren er twee honden die hun baas niet met-

een konden vinden in de groep en dan maar terug naar de auto liepen. Natuurlijk was dat mijn Tharrosje als 

eerste en nadat die er weer bij was bleek op een gegeven moment dat Eowyn van Bianca  en Aaron van Jo-

rien en Koos ook allebei even terug waren gegaan. Gelukkig hadden we dat in het begin al in de gaten en 

dus even wachten, maar al gauw was iedereen er weer bij. En verder gingen we. Helaas was er nog een 

kleine schermutseling tussen Tharros en Haxo met als resultaat een paar gaatjes in de neus van Tharros. 

Later bleek het toch een behoorlijke scheur te zijn. Niet fijn, maar het is keurig geheeld. Shit happens. Ver-

der geen ongeregeldheden en verliep de wandeling lekker. Aangekomen bij de brug op de hel5 van de 

wandeling, ging er een behoorlijk aantal rich	ng eten en drinken. Een klein ploegje van 10 man en 8 hon-

den hee5 het hele rondje rond de plas afgemaakt. De zogenaamde diehards yehhhhhhhhhh. 

Aangekomen bij de cafetaria zaten er nog een aantal te wachten. Helaas was de patat op, want de cafetaria 

had er niet opgerekend dat het zo druk zou zijn. Snik snik. We hadden ons zo verheugd op een patatje.  Dan 

maar een broodje kroket en een drankje. Nog nagenietend van de wandeling, gingen we weer huiswaarts.  

Het was weer een geslaagde wandeling!!!! 

 

Be7y Baron 



Handige links 

Hieronder een paar handige links. 

Beauceron Vereniging Nederland  www.beauceronvereniging.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 2014 

 

 

Datum Plaats Keurmeester 

07-02-2014 Eindhoven  Dhr. J. Eberhardt  

01-03-2014 Groningen   Dhr. P. Lawless, (IE)  

23-03-2014 Leiden  Dhr. J.J. van den Berg  

20-04-2014 Goes   mw. A. White  

24-05-2014 Tilburg  Mevr. AM Beenen-Sluyters  

29-05-2014 Joe Cat Show  Mevr. JF Bakker-van de Woes#jne  

22-06-2014 Uden  Nog niet bekend  

07-09-2014 Ro>erdam  Nog niet bekend  

27-09-2014 Maastricht CAC  Nog niet bekend  

28-09-2014 Maastricht CAC/CACIB  Nog niet bekend  

04-10-2014 Zwolle  Nog niet bekend  

02-11-2014 Bleiswijk  Nog niet bekend  

14-12-2014 Amsterdam  Nog niet bekend  

21-12-2014 Wijchen  Nog niet bekend  

05-04-2014 Utrecht  Dhr. J. Wauben  

07-06-2014 Arnhem  Dhr. I. Selimovic (HR)  



Femke de la Horde du Bois Perdu  



 


