


Forban Warrior Soul 



Van de Bestuurstafel 

Juni 2014, het tweede clubblad alweer van het 5e jaargang van de Beauceron Vereniging Nederland. Een 

clubblad wat vanaf nu in een ander jasje gegoten wordt. Graag willen we onze leden nog meer betrekken 

bij onze vereniging en de beauceron. Het clubblad is daar een goed middel voor. Persoonlijke verhalen en 

foto’s zullen naast de gebruikelijke onderwerpen deel uit gaan maken van het blad. Susanne Spaan, alge-

meen bestuurslid, met medewerking van Betty en Wilma, heeft de taak op zich genomen om het clubblad 

te gaan verzorgen! Dank en succes! 

Ook de website van de vereniging gaat een nieuwe uitstraling krijgen. Dit zal in de zomermaanden plaats-

vinden. Tot die tijd zullen er momenten zijn waarop de site uit de lucht zal zijn of niet of onvolledig bijge-

werkt is. Onze excuses hiervoor! Voor vragen of onduidelijkheden kunt u altijd contact opnemen met het 

secretariaat. 

Op 23 maart heeft de Algemene Leden Vergadering plaatsgevonden. Een verslagje hiervan vindt u verderop 

in het blad. Een aantal van ons zijn het eerste weekend van mei naar de Nationale d’Elevage 2014 geweest 

in het franse plaatsje Noeux-les-Mines. Een super evenement wat elke beauceron eigenaar één keer in zijn 

of haar leven meegemaakt moet hebben. Onze eigen hollandse kaasboerin L’Esprit d’Hamrik ‘Mimolette’ 

Vielle vertelt in haar reisdagboekje hoe en wat zij dit jaar beleefd heeft. 

Wij feliciteren alle nederlanders die deel hebben genomen aan de NE en in het bijzonder onze leden Dinette 

Bos, Dieneke Roseboom en Annette van Sluijs met hun geweldige resultaten! Maar ook onze belgische le-

den van harte proficiat! Voor diegene die dit weekend niet behaald hebben waar ze op gehoopt hadden: 

volgend jaar, nieuwe ronde nieuwe kansen. Qua zonneschijn, locatie en sfeer was het in ieder geval  een 

geslaagd weekend! 

Wij hopen dat ook bij ons het laatste weekend van juni een geslaagd weekend gaat worden. Susanne Spaan

-Rubingh verzorgt dan nm een beauceron-schilder-workshop. Heel origineel, heel uniek! In augustus heb-

ben we een (strand)wandeling gepland en niet te vergeten: 14 september de clubmatch! Genoeg te bele-

ven de aankomende tijd! Namens het hele bestuur wensen wij alle leden en hun beaucerons een hele fijne 

zomer!! 

 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.   

 

Voorzitter: 

Ingrid Muffels                                                                                              

voorzitterbvn@gmail.com 

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: 

Susanne Spaan 

redactiebvn@gmail.com 

Algemeen Bestuurslid: 

Wilma Plantinga 

info@beauceronvereniging.nl 

  



Een nieuw redactie. 

Zoals u al heeft kunnen vernemen is er een verandering in het bestuur geweest. Zo ook voor de redactie van ons 

clubblad. Bianca Blonk heeft deze klus jaren lang op haar genomen en daar zijn wij haar zeer dankbaar voor. 

Dit is het eerste clubblad wat van mijn hand komt. De teksten en onderwerpen zijn door of via de bestuursleden 

geschreven of binnen gekomen. Ik heb geprobeerd het zo aantrekkelijk mogelijk in het clubblad te zetten. 

Als voltallig bestuur willen wij graag een nieuwe weg in slaan om het clubblad iets interactiever te maken.  

 

Zo zijn er een aantal nieuwe rubrieken toegevoegd. 

Een dwaas kan meer vragen 

Verder op vindt u de nieuwe rubriek; Een dwaas kan meer vragen. 

 Ieder clubblad laten we een ander lid aan het woord. 

Deze keer hebben we gekozen om het dicht bij te houden, omdat het nog ontwikkeld moest worden. 

Misschien bent u wel volgende keer aan het woord. 

Fotowedstrijd 

Op de pagina hiernaast ziet u enkele voorbeelden van zomaar wat grappige foto’s. 

Heeft u nou de aller leukste foto van uw Beauceron dan bent u van harte welkom de in te sturen.  

De mooiste/grappigste foto wordt op groot formaat gepubliceerd en de zes volgende krijgen een eervolle vermel-

ding. 

Vraag het Beau. 

Onder de noemer vraag het Beau willen we een nieuwe rubriek starten waarin we verder in gaan op gedragsproble-

men of opvoedingsvragen bij de Beauceron. Dinette Bos-Schrijvers zal naar aanleiding van vragen een passende 

oplossing proberen te geven. 

Een voorbeeld vraag zou kunnen zijn; 

 Onze volwassen hond is de rust zelve in huis. Zij stelt haar schoonheidsslaapjes erg op prijs. 

Onze pup wil regelmatig spelen en zoekt dan de aandacht door te gaan blaffen. 

Ze heeft nog een klein irritant stemmetje en het wordt door niemand op prijs gesteld. 

In het begin corrigeerde de oudere hond de pup nog wel eens. Na vruchteloze pogingen negeert ze de pup nu volle-

dig, maar de pup blijft aanhoudend blaffen. 

Als wij thuis zijn is zij redelijk stil te krijgen door soms correctie, maar meestal door afleiding om haar een speeltje 

of een botje aan te bieden. Helaas horen de buren regelmatig het geblaf als wij afwezig zijn. 

Bij het ten drukke gaan van deze uitgave was er nog geen mogelijkheid Beau te laten beantwoorden. 

Heeft u een vraag over opvoeding of ervaart u een gedragsprobleem, stuur de vraag aan 

En wij zorgen in het volgende clubblad voor een antwoord. 

 

Interactie en hulp leden. 

Heeft u op of aanmerkingen of goede ideeën dan horen wij het graag. Heeft u iets meegemaakt met uw Beauceron en wilt u dit 

delen dan horen wij dat graag.  redactiebvn@gmail.com 





Nationale d’Elevage 2014 Noeux-les-Mines 

Mag ik mij even voorstellen. Ik ben Mimolette Vielle, een hol-

landse kaasboerin. Ik ben een dochter van Bonbon (Easy 

Poussiere de Lune) en Merlot (L’Esprit d’Hamrik Merlot). 

Vorig jaar ben ik met mijn moeder voor de eerste keer mee 

geweest naar een NE, kon toen echter nog niet schrijven dus 

vandaar dat ik nu verslag aan jullie uitbreng. Samen met mijn 

achternichtje Bobigny (Galaxie Bleu Poussiere de Lune) ver-

trokken wij vrijdagmiddag naar het plaatsje Noeux-les-Mines 

in het noorden van Frankrijk.   

Daar aangekomen moesten mijn baasjes natuurlijk meteen 

naar de supermachée om, je raadt het al, een lekker stukje 

Mimolette Vielle , brood en wijn te kopen. Over het hotel 

had ik geen klagen: heb heerlijk geslapen! 

Zaterdagochtend waren we al vroeg op het 

terrein. De eerste bekende die we tegen-

kwamen waren Haxo en zijn baasjes Diene-

ke en Jeroen. Haxo moest bij mensuration 

zichzelf laten opmeten. 

Dacht eerst dat hij bij een kleermaker be-

landt was met al die meetlinten en –latten, 

maar het bleek te gaan om zijn verhoudin-

gen. Nou die zijn prima. Dat was mij al lang 

opgevallen!! 



Mijn halfbroer en –zus, Ici en Isabeau Poussiere de Lune kwamen vanuit Duitsland ook naar de NE. Ze 

mochten nog nergens aan meedoen maar het was een prima gelegenheid voor hen om te wennen aan 

ongeveer 500 beaucerons. 

In de middag gingen we naar het volgende onderdeel: caractere. Hier werd met een alarmpistool in de 

lucht geschoten, daarna werd  je als beauceron met een stok bedreigd en tenslotte moest je tegen je be-

dreiger sociaal gedrag vertonen. Daar ga ik volgend jaar, als ik een grote meid ben, aan meedoen!  

Het was bij dit onderdeel dat ik ook mijn vriend Hinault tegenkwam. Hij had de meest prachtige halsband 

om die ik ooit gezien heb! Zijn naam was erop geborduurd. Werkelijk geniaal! Zeker als je zo ’n naam hebt 

als ik…Mimolette. 



Om 18.00 uur gingen we op weg naar Dinette, Gonda en Anneleen die ons uitgenodigd hadden voor een 

heerlijke barbecue. Drie kwartier rijden, langs allerlei franse pittoreske huisjes en wegen. Mijn baasjes ge-

noten van de zon, die nog volop scheen, de barbecue met heerlijk mals vlees en een lekker flesje witte 

wijn!  

Zondagochtend was het eerste werk het uitbrengen van Inouk door haar baasje Dinette bij morphologie. 

Inoukje werd later op de dag uitgekozen tot beste puppy teef!! Trots ben ik op mijn nieuwe vriendinnetje! 

Natuurlijk was er tussen en in de wandelgangen door, weer een mini-overleg tussen de aanwezige fokkers 

en beauceroneigenaren uit Nederland.  Altijd weer interessant om te horen wat ze van ons vinden… 

En toen gingen we eindelijk naar onze grootste liefhebberij: cant 

oftewel de schapen.  En wederom, we hebben thuis ook schapen, 

mochten we wéér niet de schapen drijven. Wel tellen maar niet 

drijven. Zo flauw! We hebben ons toen maar aangeboden als fo-

tomodel. Ook altijd leuk! 



Omdat ik mij keurig gedragen heb tijdens deze NE kreeg 

ik van mijn baasje een ‘kiki orange’. Mijn moeder Bon-

bon kreeg 2 jaar geleden een kiki rouge omdat ze een 

geweldige uitslag had van de gedragstest. Een rood lint-

je om de halsband. Een kiki orange bestaat nu nog niet 

in Frankrijk, maar wie weet misschien wel volgend jaar 

voor de leukste hollandse kaasboerin…tot dan! 



‘Poussiere de Lune’ 
           beaucerons 

Puppies verwacht 2015  
Celtic Poussiere de Lune (Lady)    

     L’Esprit d’Hamrik Merlot 

 

Ingrid Muffels 06-222 90 432 

www.beauceron-poussiere-de-lune.nl      

 

 





Jeans, ons langverwachte vlekkenmeisje 

 

Al langere tijd gingen onze gedachten ernaar er een tweede hond bij te nemen. Nadat ik met Lee bij John ben gaan 

wonen in een wat minder hondrijke omgeving dan dat Lee gewent was, merkten we aan Lee dat hij toch steeds erg 

opbloeide zodra we met een groep gingen wandelen. Dit heeft voor ons uiteindelijk eind vorig jaar de knoop doen 

doorhakken om niet langer meer te wachten en op zoek te gaan naar ‘ons teefje’. 

Lee is 3,5 jaar oud, een mooie leeftijd om er een pup bij te nemen  

 

Maar ja, waar ga je dan zoeken?                                         Lee Warrior Soul  

Lee is mijn/onze eerste Beauceron en zo’n geweldige hond dat we zeker weten er weer een Beauce bij wilden heb-

ben. En dan wel een teef, want Lee is niet gecastreerd en vind niet zomaar elke reu even leuk. Zijn goed recht na-

tuurlijk, ik vind ook niet iedereen even leuk  

Maar ook de gedachte ooit misschien een keer een nest te kunnen fokken spreekt ons erg aan. En ja, dan zoek je 

toch iets gerichter dan wanneer je enkel een leuke huishond wilt hebben, want dat moest ze ook nog eens wor-

den ;) Een leuke teef die goed bij ons in huis past, waar we graag mee willen showen en eventueel fokken, daar gin-

gen we naar op zoek. 

Owja, en dan ook nog eens een arlequin, een vlekkenmeisje zoals wij haar noemen. 

We kwamen een hele mooie combinatie tegen in Slovenië, bij kennel du Pays des Songes, maar helaas, er werden 

wel 3 arlequin teefjes geboren, maar alle drie helaas met een witte vlek op de borst die voor showen niet is toege-

staan. En dan moet je zo sterk zijn om nee te zeggen tegen drie van die fantastische pupjes. Het is best lastig, maar 

dat hebben we met ons ‘eisenpakket’ in ons achterhoofd wel gedaan. 

Enigszins teleurgesteld mailen we met Bianca dat het hem helaas niet ging worden daar. En Bianca was toen zo lief 

om ons in contact te brengen met een fokker die ook een nest met arlequin verwachtte. 

Agathe Leurs, de voorzitter van de Franse Beauceronclub en eigenaar van kennel du Mont des Croisettes, kon ons 

vertellen dat ze eind januari inderdaad een nest verwachtte en dan we de eerste waren op de wachtlijst voor een 

arlequin teefje. JEEEEJ!!! 

En dan wachten…. En wachten …. En wachten 

Tot we in de nacht van 29 januari, Agathe mailde bijna altijd ’s nachts ;), een verlossend bericht kregen. 10 pups ge-

boren waarvan 3 arlequin teefjes, SPANNEND!!!!! 

We kregen van alle drie foto’s, en ze waren alle drie bijna even mooi. Geen foutjes, gewoon helemaal zoals ze horen 

te zijn. Dus we wisten, een van deze drie dames zou ons gezinnetje komen versterken. 



 

Helemaal overrompeld door het puppengeweld, en een tikkeltje gaar na een reis van 380km, vertelde de fokker zo 

goed en zo kwaad het ging, gezien de taal barrière, zoveel mogelijk over de pups. We hebben ze uitvoerig ge-

knuffeld, besnuffeld, geaaid, met ze gespeeld etc. etc. en dan moet je gaan kiezen tussen drie geweldige snoetjes. 

Alle drie waren ze mooi, alle drie waren ze leuk en alle drie waren ze super vriendelijk. Er was er eentje net even 

wat groter, met een net even wat langere vacht en die het meest stabiel en outgoing overkwam op ons, en dat was 

dan pupje wit. Agathe was het met ons eens en had haar ook geadviseerd, en zo werd pupje wit onze kleine Jeans. 

Na nog even apart te hebben geknuffeld en gespeeld met Jeans en haar geweldige moeder Feinte, en een kopje 

koffie te hebben gedronken gingen we weer op weg naar huis. 

Waar we nog eens 3 hele weken moesten wachten tot we haar eindelijk mee naar huis mochten nemen. 

Op 28 maart kwam de dag dan eindelijk, John en ik reden vroeg weg om onze kleine meid te gaan halen. Nou ja, 

klein??? Ze was al best heel groot   

En zo kwam onze Jeans, na een hele goede reis te hebben gehad, naar Lelystad. Wij blij, kinderen blij, maar of Lee 

daar nu zo blij mee was …. Och, hij heeft een weekje lopen mokken dat hij niet langer enig kind was en dat er een 

pup hem in zijn poten hing bij elke stap die hij deed, maar nu zijn het beste maatjes! 

Jeans is een heerlijke pup en we voelen ons gezegend dat ze bij ons mag wonen. 

Het is wel even wennen hoor, zo’n pittige dame in huis. Ze bijt graag in, nou ja, alles  en heeft absoluut vanaf dag 

1 al een eigen willetje en een duidelijk karakter. Een heerlijk stabiel hondje, dat blij is met haar leventje en elk mo-

ment steelt alsof dat het hare is. 

Ze is nu ik dit schrijf exact 3 maanden oud en ligt naast me op de deurmat heerlijk te dromen van haar avonturen 

van vandaag. Ze is voor haar laatste entingen geweest en heeft zich uitstekend gedragen, de assistentes voor haar 

gewonnen en liet op de weegschaal zien dat ze een keurige 12kg weegt. Thuisgekomen de oppas tekkel en Lee 

even geterroriseerd, de kinderen dol gemaakt en toen heerlijk in slaap gevallen ;) 

Bedankt voor het lezen 

Groetjes Annette, John, Danielle en Milan 

En een pootje van Lee Warrior Soul en Jeans du Mont des Croisettes 







Parasieten bij huisdieren 

Binnenkort staat voor enkelen onder jullie weer de vakantie aan te komen. 

Hoe gaat het met de vakantie, blijft de hond thuis, uit logeren of gaat hij mee? 

Daarom willen wij jullie er nog even aan herinneren om tijdig te controleren of jullie voldoende maatrege-

len hebben genomen tegen parasieten. 

Alles nog eens op een rijtje 

1. Kijk ruim voor de vakantie na welke invoereisen voor uw huisdier gelden. Vergeet daarbij het paspoort 

van uw huisdier niet mee te nemen. 

2. Zorg dat uw huisdier minimaal 30 dagen van te voren is ingeënt tegen hondsdolheid. 

3. Zorg voor een goede tekenpreventie. 

4. Ontworm de hond na de vakantie met een goed en veilig middel dat ook de hartworm aanpakt (tenzij 

er verdenking is op volgroeide wormen). 

5. Informeer welke gevaarlijke dieren voorkomen in het gebied waar u verblijft. 

 

Meer informatie over invoer eisen van de verschillende Europese landen http://www.licg.nl 

Ook is het van belang om de hond regelmatig (4 x per jaar) te ontwormen en rekening te houden met 

vlooien en teken. Onderstaand een kaartje met gebieden waarop een verhoogde kans op besmetting met 

hartworm staat weergegeven.  

 

 

Waarom tekenbestrijding?                            

Iedereen kent ze waarschijnlijk wel, die vieze bloedzuigende parasieten! Deze (insekten)diertjes komen 

overal voor maar vooral in een bos- heiderijke omgeving. Het komt in Nederland steeds vaker voor 

dat teken ernstige ziekten overbrengen, waaronder de ziekte van Lyme. Het is dus zaak teken zoveel mo-

gelijk te voorkomen. Vooral indien u de hond meeneemt naar het buitenland is het aan te raden uw hond 

goed te beschermen tegen teken, omdat in bepaalde landen hele schadelijke soorten bestaan. 



Beter nog, is het voorkomen van tekenbeten. Dit is mogelijk met een anti-tekenband, een spray of een 

pipet in de nek. Met een goede waterproof tekenband is uw hond het hele seizoen beschermt tegen te-

ken. Inmiddels zijn er ook tabletten te verkrijgen bij de dierenarts die de hond beschermen tegen vlooien 

en teken. 

  

 

Wat kan ik doen bij teken?  

Bij het vinden van een teek op uw huisdier is het aan te raden de teek zo snel mogelijk te verwijderen. 
Hoe eerder een teek verwijderd wordt, des te minder kans heeft het om ziektes over te brengen.   

Voor het verwijderen van teken zijn speciale tangetjes te koop. Deze zorgen ervoor dat u de teek in zijn 

geheel kunt verwijderen en dat er geen delen achterblijven die kunnen gaan ontsteken. Indien de kop 

toch is blijven zitten, zal deze eruit moeten zweren net als een diepe splinter. Vaak ontstaat er een bult op 

de plaats waar een teek heeft gezeten. Dit is niet ernstig, deze bult verdwijnt vanzelf.  

 

Bij ziekteverschijnselen na het hebben van teken (bijv. sloomheid/koorts/stram lopen) is het zaak snel 

een dierenarts te raadplegen. 

Wij wensen jullie alvast een onbezorgde vakantie toe. 

 





Workshop Beauceron schilderen Zondag 29 juni 

 

  
Schilder in een dag tijd jou eigen Beauce-
ron(kop) 

 

We beginnen om 10.30 uur met koffie, 

thee en een stuk Limburgse vlaai. Na een 

korte uitleg over de na te schilderen foto 

van je Beauceron starten we met het teke-

nen op het doek. We zetten de juiste ver-

houdingen op  en gaan daarna aan de slag 

met het penseel. 

Er is rond 13.00 uur een uitgebreide lunch. 

Nadat de Beauceron op doek af is heeft 

ieder nog de mogelijkheid om een stilisti-

sche Beauceronkop op papier te aquarelle-

ren. (100 % kans van slagen) 

 

  We zijn welkom in het atelier annex fo-

tostudio in de mooie Oda molen in 

Weert. Bij mooi weer kunnen we ook in 

de tuin rondom de molen schilderen. 

Rond 17.00 uur kan iedereen weer huis-

waarts met zijn eigen kunstwerk(en). 

Een dag vol plezier voor mensen met of 

zonder ervaring met een penseel. Met 

de Beauceron bezig zijn in een totaal 

andere setting. 

 Minimale deelname 6 personen, maxi-

maal 12 personen. Opgeven via e-mail 

voor 15 juni. 

 

Inschrijven via beautje1@gmail.com  

betaling via 115362789 tnv Beauceron 

Vereniging Nederland ovv Schilderwork-

shop 2014 

Zondag 29 juni 2014 Kosten 27,50 euro 

per persoon, inclusief koffie, thee, ge-

bak, lunch, materiaal en begeleiding. 

  

 

  

  





Algemene Ledenvergadering d.d. 23 maart 2014 
 
Aanwezig: mw. I. Muffels (algemeen bestuurslid) 
                    mw. Baron (secr.) 
                    mw. Melsen (penningmeester) 
                    mw. Plantinga (algemeen bestuurslid) 
                    mw. Spaan (lid) 
                     hr. Spaan (lid) 
                     hr. Brands (lid) 
 
Afwezig met melding: hr. Briels (lid) 
                                        mw. Bouman (lid) 
                                        mw. Dingemans (lid)     
                                        mw. Levert (lid) 
 
1. Opening door de voorzitter 
     I.v.m.  het ontbreken van een voorzitter neemt mw. Muffels de honneurs waar. Zij opent de  
     vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
    Er zijn geen mededelingen en geen ingekomen stukken. 
 
3. Goedkeuring notulen ALV 2013 
     De notulen is akkoord. 
 
4. Verslag secretariaat over 2013 
     Het verslag is akkoord. 
 
5.  Financieel verslag 2013 
     Het verslag is akkoord. 
 
6. Kascontrole 
    Het bestuur heeft goedkeuring gekregen voor het financieel verslag. 
 
7. Bestuursverkiezing 
    Aangezien mw. Blonk zich heeft teruggetrokken moet er een nieuwe voorzitter en een nieuw  
    algemeen lid gekozen worden. mw. Muffels (die nu algemeen bestuurslid is) heeft zich beschikbaar  
    gesteld als voorzitter en mw. Spaan heeft zich aangemeld als algemeen bestuurslid. 
    Na stemming zijn beiden verkozen met 100% van de stemmen. 
    Wij wensen mw. Spaan welkom en wensen beide succes. 
 
8. Bespreking verslag fokkersoverleg d.d. 10-11-2013 
     1. Voortgang fokkersoverleg 
      Iedereen is akkoord. 
 
     2. Lid maken van toekomstige pupkopers 
     Hier wordt voor gestemd en er zijn 6 voor en 1 tegen.  
     Het secr. zal zorgen dat de fokkers op de hoogte worden gesteld van het besluit. 
     Het bedrag is dan 30 euro voor 1 lid zonder 5 euro administratiekosten. ls een puppenkoper na 1  
     juli lid wordt is het natuurlijk nog 15 euro voor een half jaar 
 
 
    3.  Adviesprijs pup 
         Adviesprijs wordt vastgesteld op 850 euro. 
 
    4. Koopkontrakt 
        Het koopkontrakt is te verkrijgen via de fokcommissie. Dit zal op de site vermeld worden. 
 
    5. Archief dekreuen 
         Is in ontwikkeling. 



Nieuwe leden per 01-01-2014 

hr. Gonzales Arias 

hr. L. Thijssen 

hr. L. Swaans/mw. M. Craenenbroek 

mw. M. Glaser 

hr. en mw. Louwerse 

hr. R. Arntz 

mw. S. Velzeboer 

hr. W. Hensen 

hr. Wessel/mw. C. Scheele 

hr. T. Martens 

Hr. J.  De  Kievit 

Opgezegd per 01-01-2014 

mw. D. Peters 

mw. E. Westenberg 

    6. Bedrag voor vermelding van kennel e.d. op de site 
         Iedereen is akkoord met het bedrag van 25,- euro en de mail zal naar alle fokkers verzonden     
         worden. Keuze is dan wel of niet een vermelding op de site. 
 
    7. Afkortingen die op de site gebruikt worden 
         Is in behandeling. 
 
    8. Herplaatsers 
         Via de BVN en dan samen met de fokker een oplossing zoeken. 
 
    9. Gedragtest 
         Dit zal in de toekomst opgepakt worden. 
 
   10. Wanneer mag een iemand op de fokkerslijst van de BVN 
          In principe mag iedereen die lid is en een hond heeft die aan de eisen voldoet op de lijst komen. 
          De hond moet minimaal 18 maanden zijn en 1 x in de open klasse zijn uitgebracht en daar een        
         ZG hebben behaald. Een reu mag 2 keer per jaar een dekking doen. De eerste twee nesten van 
         een reu worden gevolgd om te kijken of hoe de nakomelingen zich ontwikkelen. 
 
   11.  Ed wel of niet verplicht 
           Tot nu is Ed niet verplicht. 
 
   12. Epilepsie 
          Als beide ouderdieren epilepsie hebben, mag die combinatie niet gebruikt worden. 
 
9. Rondvraag 
    Wie gaat de kascontrole volgend jaar doen? 
    Cl Brands en Dieneke Roseboom met als reserve Eric Spaan. 



Een Dwaas kan meer vragen. 
 
Ieder clubblad een ander lid aan het woord. 
 
Naam: Eric Spaan 
Leeftijd: Abraham 
Woonplaats: Geldrop 
Beroep: Part-time schoonmaker en klusjesman 
Beauceron(s): Cora (Clair) Alita Admirable Chien 
 
1. Waarom heb je voor een Beauceron gekozen? 
Ik wilde geen vergelijking maken met mijn vorige Border Colly, maar wilde toch graag een herder/schapendrijver. 
 
2. Wat doe je met je Beauceron? 
Lange wandelingen maken, showen, gehoorzaamheidstraining en ik wil graag gaan steppen. 
 
3. Wat vindt je partner van de Beauceron? 
We hebben samen de keuze gemaakt voor deze Franse herder. 
 
4. Mag/Kan je partner met de Beauceron wandelen? 
Natuurlijk, dan hoef ik een keer niet. 
 
5. Heb je naast je Beauceron nog een ander hond of huisdier? 
Mijn vrouw heeft ook een Beauceron. 
 
6. Waarom heb je voor deze Beauceron gekozen? 
Ze kwam tijdens het nest bezoek naar mij toe en dus heeft zij mij gekozen. 
 
7. Hoelang hoop je dat deze Beauceron nog mag blijven? 
Tot een gezond einde en dat is hopelijk nog heel lang want ze is pas 2 jaar. 
 
8. Wat wordt de volgende hond of huisdier te zijner tijd? 
Een Beauceron! 
 
9. Ben je tevreden met de Beauceron fokker? 
Ja en we hebben nog steeds leuk contact. 
 
10. Waarom ben je lid van de Beauceronvereniging? 
Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen en om deel te nemen aan de geboden activiteiten. 
 
11. Wat vindt de buurt van je Beauceron? 
Geweldig. Ze is een sociale hond tijdens spelen met andere loslopende honden. Enthousiast over dit voor hen tot dan toe    
onbekende ras. 
 
12. Ben je extra verzekert naast je WA-verzekering? 
Nee, ik heb geen ziektekostenverzekering of zo voor haar. 
 
13. Was je je Beauceron wel eens en waarom? 
Nooit. Ze zwemt wel heel veel. Ik kam mijn Beauceron tijdens de rui twee maal intensief en knip haar wolfsklauwen indien  
nodig. 
 
14. Heb je nog andere lidmaatschappen? 
Beauceronclub, KC de Kempen en www.stepjefit.nl 
 
15. Heb je nog iets leuks of aparts meegemaakt met je Beauceron? 
Er zwommen ruim tien Beuacerons in de Vecht (alle onbekend met elkaar). Er kwam een blije Golden Retriever bij en alle  
Beaucerons spanden samen om hem snel het water uit te jagen. 
 
16. Heb je nog iets toe te voegen? 
Een Beauceron is een geweldige hond maar ik denk geen ras voor de gemiddelde beginner. 
 
 



Een dag trainen met mijn hondjes 

 

Gaaaaaaaaaap zucht kreun pffffffffffff de wekker loopt af om 06.30 uur om mij op te laten staan om op tijd op het speurveld te kunnen arriveren. 

Tis altijd weer een martelgang, dat op gang komen, maar goed het is gelukt en we zijn met z'n drieën op weg naar Hoofddorp. 

Ben niet de eerste, want er zijn er altijd twee leden die eerder zijn dan de rest, maar ................. ik ben op tijd. Na overleg wie waar zijn spoor gaat uitleg-

gen gaat iedereen beginnen. Ik moet voor Vradi een U-tje uitlopen en voor Tharros 2 keer een L. Het gaat op het ogenblik eigenlijk best goed, want ik 

ben weer met voer begonnen. Vooral voor Tharros is dat een stimulans om door te gaan en niet bij elke aarzeling weer aan de voet te komen en je dan 

aan te kijken met een blik "zeg baas kan jij even kijken waar het spoor ligt"?????? Nadat iedereen zijn spoor heeft uitgelopen gaan we aan de koffie. 

Het is best fris nog, maar goed te doen. Het gras is niet te hoog en de dauw ligt er op, zodat je lekker goed kan zien waar je spoor loopt. Scheelt een 

hoop. 

De koffie is op en we overleggen even wie met wie mee gaat lopen. Ik loop eerst met Tharros het spoor uit en Jonas (van Quinto) loopt met mij mee en 

ik vervolgens met hem. Aangekomen bij het speurpaaltje wil Tharros maar wat graag starten, maar eerst de lijn nog even tussen zijn achterpoten door 

doen en na het commando "zoek" gaat hij op weg. De voertjes doen ook nu weer zijn werk. Spannend wordt het bij de hoek, want daar moet ie na-

tuurlijk naar links en niet rechtdoor of rechtsaf. Na enige aarzeling en mij even aankijkend gaat ie................. yehhhhhhhhhhhhhhhh. 

 

Aan het einde ligt een voorwerp en daar gaat ie keurig af. Na de beloning in de vorm van een voertje mag ie even met een balletje spelen. Braaf hond-

je. De tweede L ging eigenlijk ook goed al overliep hij zijn voorwerp ietsje. Al met al best oke. 

Vradi is dan aan de beurt. Afgelopen examen slaagde hij voor het speuren, maar toch ben ik met hem ook maar weer met voer op het spoor begon-

nen en dat werkt toch wel weer heel motiverend. Hij overliep beide hoeken maar corrigeerde zich zelf keurig. Bij elk voorwerp ging hij af en dus was ik 

weer eens super trots op hem. Lekker ding. 

 

Nadat iedereen zijn spoor uitgelopen had ging we naar de club in Amsterdam. Daar aangekomen eerst weer koffie en tosti's en dan beginnen aan het 

appél. Ik ben eerst aan de slag gegaan met Tharros, want die is altijd het ongeduldigst van de twee. Eerst maar eens wat kleine oefeningen en dan 

belonen met de bal, waardoor de high energie een beetje verdwijnt. Dan aan het wat serieuzere werk. Het is en blijft een hieperdepiep hondje. Uitein-

delijk het schot geoefend. Hij tolereert het en dat is al heel wat. Ook dat is een "langzaamaanproces". Waar het ooit is mis gegaan zal ik wel nooit ach-

terkomen. Hij was ooit super schotvast, maar het is ergens mis gegaan. 

 

Daarna was het de beurt aan Vradi. Heerlijk hondje om appél mee te lopen. Attent maar zonder dat hieperdepieper en dus voor mij lekker hanteer-

baar. Ook het appél op het examen was uitstekend, maar hij liet wat puntjes liggen bij het apporteren en ook bij de groep kon het beter, dus daar mag 

even ietsje meer aandacht aan besteed worden. Meneer heeft schijnbaar bij de groep het idee dat de pakwerker ook ergens staat en is dan ook niet 

heel attent op mijn, maar meer op wie waar staat. 

Het bijdehandje. 

Hier en daar nog wat les of begeleiding gegeven en iedereen had het appél er weer op zitten. 

Op naar het leukste gedeelte, tenminste als je naar de hondjes kijkt. Pakwerkertje bijten. 

Vradi mag eerst, want in dit geval is hij diegene die zich het meest zit op te winden in de auto en tegen de tijd dat hij aan de beurt is, is hij moe. Niet dat 

het zijn drift intoomt, maar wel zijn uithoudingsvermogen. Ik wil toch wel graag dat hij moe wordt op het veld en niet in de auto. 

 

Aangezien hij helaas op zijn examen op dit onderdeel zakte, moet hier toch nog wel het één en ander gedaan worden. Mijn fout, dat ik mee ben ge-

gaan in de aanpak, om tot aan het examen er niet te veel dreiging op te leggen. Vervolgens is er natuurlijk wel dreiging op het examen en meneer zag 

dat niet echt zitten en vloog dus van de mouw en dat tot twee keer aan toe, dus zeg maar dag tegen je puntjes. Gezakt waren we. Zo jammer. 

 

Dus geen druk, maar wel dreiging in stijgende lijn. Ben benieuwd of hij dan hoogstwaarschijnlijk in oktober wel slaagt. Zou toch wel heel fijn zijn als 

afsluiting van al die jaren trainen. 



Maar goed terug naar de training, ik laat hem zoveel mogelijk zijn gang gaan en corrigeer hem zo min mogelijk. De pakwerker 

maakt het leuk, maar dreigt wel. Het rivieren gaat, zoals gewoonlijk perfect en het aanblaffen ook. Dan komt de vlucht en ook 

daar bijt hij goed in. Maar dan............ de overval. Niet helemaal goed, maar kan slechter. De afstand maken we iets korter, maar 

wel met dreiging. Hij houdt in en bijt daardoor net even niet vol, maar blijft wel zitten op de mouw. Het transport gaat vervol-

gens weer perfect. Kortom best tevreden. 

 

Dan is Tharros aan de beurt. Tja wat kan ik daar nu van zeggen. Lekker makkelijk, lekker simpel, lekker eenvoudig, lekker 

goed....................... 

 

Het rivieren perfect, bewaking perfect (beetje schuin, maar dat kan ik accepteren), verhindert de vlucht met volle beet, de over-

val gaat ook uitstekend, de afstand, tja het zelfde probleem als Vradi, hij houdt te veel in, maar bijt wel vol, transport perfect. 

Echt als Vradi zou bijten als Tharros had ik twee perfecte hondjes. Glunder glunder glunder.  

De pakwerker vind het ook altijd weer heerlijk om het manwerk met Tharros te draaien. 

 

Het was een heerlijk dag trainen en we sluiten af met een heerlijke wandeling in het Amsterdamsebos. 

 

Een poot van Vradi en Tharros 



Astor 



Show uitslagen 

Uitslag Noviomagum 

Cuijck 22 december 2013  

Keurmeester: Dhr. C. Beenen 

Reuen  

Babyklasse                                                                           

It’s Special Ilton de la Fierre Maison  1B 

Jeugdklasse  

Hirgon Yvain de la Bonhardiesse 1U CAC + BOB   

 

Tussenklasse  

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

  

Teven 

 Jeugdklasse  

Hirthe Ysa Vajén de la Bonhardiesse  2ZG                    

Habiko de Feux du Bas Rouge 1U RCAC 

 

Openklasse   

Jolie du Fond des Camps 1U CAC/CACIB 

Uitslag Eindhoven,  

7 februari 2014 

Keurmeester: Dhr. J. Eberhardt (D) 

Reuen 

Puppyklasse                                                                         

It’s Special Ilton de la Fierre Maison 1VB  beste pup 

Jeugdklas  

Indigo Blue Bergers de Bouleaux  1ZG 

 

Teven  

Jeugdklasse  

Idriss Jinga Bergers des Bouleaux  1U RCAC   

Hirthe Ysa Vajen de la Bonhardiesse  2U 

Chloé van de Paardenstal 3ZG 

 

Tussenklasse  

Galaxie blue Poussiere de Lune  disk.  

 

Openklasse  

Cora Alita Admirable Chien 1U CAC/CACIB en BOB 

(zie foto pag 2 uitslagen) 
Uitslag Groningen 

1 maart 2014 

Keurmeester: Dhr. P. Lwasless (IE) 
Reuen                                                                                

Puppyklasse                                                                         

It’s Special Ilton de la Fierre Maison 1B   

Jeugdklas  

Hirgon Yvain de la Bonhardiesse 1U CAC 

Openklasse                                                                             

Abu de la Vieille Maison a Colombage 1U RCAC/CACIB 

Teven                                                                                 

Puppyklasse                                                                           

In love with Indee de la Fierre Maison 1B 

Jeugdklasse                                                                         

Hirthe Ysa Vajen de la Bonhardiesse 1U RCAC           

Maus 2U 

 

Vervolg uitslag Groningen 
Tussenklasse                                                               

Celeste Alita Admirable Chien 1U CAC/CACIB en 

BOB (zie foto) 

Openklasse                                                                         

Jive de LÁmouraudiere 1U                                                      

Akira de la vieille Maison a Colombage 2U   

 



Uitslag Hazerwoude 

23 maart 2014 

Keurmeester: Dhr. Vd Berg 

Reuen 

Puppyklasse                                                                         

Stephan van Wakerstrouw 1VB beste pup           

Kriek van Wakerstrouw 2VB                                       

Sin van Wakerstrouw 3B  

Jeugdklasse  

Matis L’ami de la Campagne 1U CAC 

Openklasse                                                                  

Honyx Mambo L’Etoile de la Nuit 1U RCAC/CACIB  

 

Teven  

Puppyklasse                                                                        

Zawa van Wakerstrouw 2B                                               

Sien van Wakerstrouw 1VB                                                                                

Hupsake van Wakerstrouw 3B 

 

Jeugdklasse  

Habiko de Feux Bas Rouge G                                     

Halle Ebby Living Next Door 1U CAC en BOB  

 

Uitslag Goes 

19 april 2014 

Keurmeester:  Mw. A. White 

Reuen 

Jeugdklasse  

Matisse L Ámi de La Campagne 1ZG 

        Openklasse                                                                  

Abu de la vieille Maison a Colombage 1U CAC/CACIB 

en BOB  

 

Teven  

Jeugdklasse                                                                        

Hirthe Ysa Vajen de la Bonhardiesse 1A RCAC 

Kampioensklasse                                                               

Akira de Vieille Maison a Colombage 1U CAC/CACIB 

 

Uitslag Goes 

20 april 2014 

Keurmeester:  Mw. Hoier (DK) 

Reuen 

Jeugdklasse  

Matis L’ami de la Campagne 1ZG 

Openklasse                                                                        

Girbaud de Bergers Aventreux 1U RCAC/CACIB en 

BOB 

Abu de la Vieille Maison a Colombage 2U RCAC/

RCACIC 

 

Teven  

Jeugdklasse                                                                                                                  

Habiko de Feux du Bas Rouge 2ZG 

Hirthe Ysa Vajen de la Bonhardiesse 1U RCAC 

Kampioensklasse  

Akira de la Vieille Maison a Colombage 1U CAC/CACIB  

 



Uitslag Utrecht 

5 april 2014 

Keurmeester:  Dhr. J. Wauben 

Reuen 

Jeugdklasse  

L’Merlin du Murier de Sordeille 1U CAC en BOB 

Openklasse                                                                        

Girbaud de Bergers Aventreux 2ZG 

Armageddon de Gardien de Chaos 1U RCAC/CACIB 

 

Teven  

Jeugdklasse                                                                                                                       

Idriss Jinga Bergers de Bouleaux 1U  RCAC                

Habiko de Feux du Bas Rouge 3ZG 

Hirthe Ysa Vajen de la Bonhardiesse 2U  

Kampioensklasse  

Kokkai de Fond des Camps 1U CAC/CACIB  

 

Nationale d’Elevage 

3 & 4 mei2014 

Noeuz-les-Mines Frankrijk 
 

Haxo du Pays de Songes  Cotation 3                          

eign. Dieneke Roseboom 

 

 

 

Lee Warrior Soul  Cotation 4                                    

Eign. Annette van Sluis 

Inouk Eder du Pérout  1e plaats puppy klasse  

eign. Dinette Bos-Schrijvers 



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 (federatie herdershonden)  www.fhv-online.nl 

Federatie Rasverenigingen   www.federatie-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  

05-04-2014 Utrecht  Dhr. J. Wauben  

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 Woestijne  

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

22-06-2014 Uden  Nog niet bekend  

07-09-2014 Rotterdam  Mevr. R. Lochs-Romans 

27-09-2014 Maastricht CAC  Mevr. C. Beattie (EI) 

28-09-2014 Maastricht CAC/CACIB  Mevr. A. Foss (NO) 

04-10-2014 Zwolle Dhr. J. Ebels 

05-10-2014 Zwolle Mevr. C. Muldoon (IE)  

01-11-2014 Bleiswijk Mevr. E. Haapaniemi (FL) 

02-11-2014 

14-12-2014 

21-12-2014 

Bleiswijk 

Amsterdam 

Wijcken 

Mevr. E. Liljekvist-Borg (SE)  

Nog niet bekend 

Nog niet bekend 



Cora Alita Admirable Chien 



 


