Fotowedstrijd
Voor onze fotowedstrijd zijn wij nog altijd op zoek naar leuke foto’s van uw Beauceron.
In ons december nummer zal de winnaar bekend worden gemaakt.
Tevens zijn wij altijd geïnteresseerd in mooie foto’s van uw Beauceron om in ons clubblad te publiceren.
U kunt ze sturen aan.
redactiebvn@gmail.com

Voorzitter:
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Penningmeester:
Petra Melsen
penningmeester@beauceronvereniging.nl

Secretaris:
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06-57694204
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Algemeen Bestuurslid:
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Lidmaatschap 2014
Lidmaatschap 2014 (€ 30 euro per kalenderjaar) (eenmalig 5 euro adminitratiekoten) kunt u overmaken op rekening nummer NL51RABO0115362789 t.n.v. beauceron vereniging nederland o.v.v. naam en
adres.
Van de Bestuurstafel
Augustus 2014, we gaan de laatste zomer maand alweer in! Momenteel leest u het derde clubblad van
het 5e jaargang van de Beauceron Vereniging Nederland. We hebben een periode achter de rug waarin
we met heel veel plezier kunnen terugkijken op de Familiedag 2014 gehouden op 25 mei. Het was een
geslaagde dag met alles wat wenselijk is: locatie en weer prima! Activiteiten en keuring geslaagd! Eten,
deelnemers en sfeer optimaal! Op onze facebookpagina zijn veel foto’s geplaatst waardoor u de sfeer bijna kunt proeven. In 2015 gaan we deze dag nog eens dik overdoen! Net als de Schildersworkshop die
plaatsvond op 29 juni: wat een creativiteit bij de deelnemers! Van beide dagen vindt u een verslag in dit
clubblad. Heeft u als lid trouwens ook nog wensen omtrent een activiteit, laat het ons dan gerust weten!
Naast plezier maken is er natuurlijk ook een heleboel ander werk te doen: de (vernieuwde) website is één
van de grootste klussen waar we nog steeds mee bezig zijn. Nogmaals vragen wij u begrip voor het niet
optimaal functioneren en onvolledigheid van de website… Inmiddels is het volledige VFR
(VerenigingsFokReglement ) op de site na te lezen. Door het VFR zijn wij, en onze fokkers ons er van bewust geworden dat de BVN veranderd is. Veranderd in de zin dat we de regels opgelegd door de Raad
van Beheer niet naast ons neer kunnen leggen en dat ook niet willen, om zo het ras de beauceron gezond
te houden. Met elkaar als BVN blijven communiceren is daarbij nodig!
Wat brengt de aankomende periode? Eind augustus een strandwandeling in IJmuiden. Heerlijk uitwaaien!
En dan natuurlijk 14 september de Kampioensclubmatch te Beekbergen! Wij verheugen ons nu al op een
geslaagde dag met veel extra’s! Op 25 oktober het jaarlijkse schapendrijfseminar ! Meldt u bijtijds aan
want vol=vol. Op zondag 9 november gaan wij weer om de tafel zitten met onze fokkers en dekreu eigenaren voor het fokkersoverleg. Daaraan voorafgaand een super interessante lezing over vruchtbaarheid,
dracht. KI, etc. De laatste activiteit van 2014 zal zijn een dieren EHBO op 7 december…..maar laten we
beginnen met de Kampioensclubmatch! Wij wensen iedere deelnemer aan de KCM héél véél succes en
uiteraard een geweldig gezellige dag! Namens het bestuur: tot 14 september!!

Familiedag 25 mei 2014, Kampeerterrein de Lievelinge
Toen ik nog klein was kwamen er twee mensen bij ons nestje kijken.
Ik vond ze wel interessant en dacht daar wil ik wel meer van weten. Toen zij de tweede keer kwamen liep
ik direct naar hen toe, ik vond hen wel leuk en zij mij ook wel denk ik.
Op een dag waren er heel veel mensen bij ons nest, we zagen er allemaal schattig uit met onze eigen
kleur bandje om. Ik zag die twee zitten en na wat aaien en treuzelen namen ze mij eindelijk mee.
Als kersverse Beauceron eigenaren willen we ons eerst even voorstellen.
Wij, Tony en Manita, wonen net buiten de bebouwde kom, hebben wat kippen, een kat van 12 jaar die al
wat honden is gewend, vissen in de regenton en een labrador van bijna 12.
Onze pup Ayla Poussiere de Lune, uit een nest van Ingrid, is terecht gekomen in Erp, een klein dorp in de
buurt van Veghel. Zij heeft het hier vanaf het begin al prima naar haar zin. Ze laat de kippen inmiddels
met rust en probeert vriendjes te worden met de kat. Alleen onze labrador Banjer
is te lief....
Toen we Ayla op gingen halen werd ons door Ingrid een lidmaatschap aangeboden
van de Beauceron vereniging.
Op 25 mei 2014 was de jaarlijkse familiedag van de vereniging gepland.
Omdat we in contact wilden komen met andere eigenaren en om een leuke dag
buiten door te brengen hebben we ons ingeschreven en reden die zondag richting
Vuren.
Onderweg een korte plaspause ingelast, onze pup was tenslotte pas 4 maanden,
kwamen we aan op het kampeerterrein de Lievelinge.
Toen we richting het veldje liepen waar de Beaucerondag zou worden gehouden hoorden we twee dames
achter ons zeggen: “ Wat heeft die hond voor rare dingen achter aan de poten, die moet je er af laten
halen!” “Nee mevrouw, dit hoort bij dit ras, dit is een Beauceron en die dubbele hubertusklauwen horen
erbij, die laten we er echt niet af halen!”
“Nou welkom dan bij de Beauceronvereniging, ik ben Betty.”
Bij aankomst op het veld werden we onthaald met koffie, thee en lekkere koeken.
Nadat iedereen was gearriveerd en kennis had gemaakt
werden we in twee groepen verdeeld en gingen we op
pad voor een wandeling om het kampeerterrein. Onderweg werd onze kennis van de Beauceron door diverse vragen goed getest. Gelukkig hadden we ons al wat verdiept
in het ras en ook onze medewandelaars hadden kennis in
huis.

Het weer was prachtig, lekker zonnetje en aangename temperatuur. De honden kregen het warm van
het lopen en spelen en voordat we het in de gaten
hadden doken ze samen in de sloot. Helaas stond
hier niet al te veel water in zodat de honden meer
modder en prut op zich hadden dan water!
Ze stonken een uur in de wind en we waren blij dat we verderop een schonere plas tegenkwamen waar
we ze even af hebben kunnen spoelen, zeker omdat er 's middags nog een keuring op het programma
stond…

Toen ook de derde groep terug was van de wandeling werd er een “ring” ingericht en zat de keurmeester
al te wachten. Leuk om te zien hoe de hond en de baas samen in de ring rondjes rennen waarbij sommige
baasjes wel wat eerder moe werden dan de hond...
Aangezien wij nog geen ervaring met een keuring hebben, en dit voor ons ook minder belangrijk is, vroeg
Ingrid of zij “haar” pup mocht laten keuren. Toch leuk om dan een achteraf een rapport te krijgen met de
score.

Nadat iedereen de kans had gekregen zijn of haar hond te laten
keuren hebben we op het veld
diverse spelletjes gedaan. Apporteren, met de neus tegen een
grote bal duwen, onder water
brokjes zoeken en lekker samen
wat rondrennen.

Als afsluiting van een leuke dag
was er voor de liefhebbers nog een barbecue geregeld die wij
ons na een dag in de buitenlucht goed hebben laten smaken!
Onze pup en opa labrador hebben ook een drukke dag gehad
met veel indrukken. De reis terug naar huis hebben ze dan
ook niet echt bewust meegemaakt, voordat we het terrein af
waren sliepen ze al .

Voor ons was het de eerste keer dat we zo'n dag mee hebben gemaakt.
Leuk om onze pup ook in grote uitvoering te zien en om ervaringen en ideeën
met andere baasjes te delen en natuurlijk een hele leuke dag samen te hebben.
De familiedag was voor ons zeer geslaagd en zeker voor herhaling vatbaar!
Tot de volgende keer,
Tony, Manita, Banjer en Ayla
Ons fotomodel op de voorpagina is Ayla

Kampioensclubmatch BVN 2014
Op zondag 14 september organiseert de Beauceron Vereniging Nederland voor de vierde maal haar Kampioensclubmatch. Als locatie is dit jaar gekozen voor Vakantiepark 'Het Liederholt' te Beekbergen
(Gelderland). In dit park is tevens de mogelijkheid om een heus Beauceron-weekend te organiseren: huisje, tent of camper, er is overal plek voor!

Keurmeester Jan Ebels is uitgenodigd om de keuring te verzorgen.
Het programma ziet er als volgt uit:
09.30 Ontvangst deelnemers
10.30 Opening en begin van de keuring
12.15 Uitreiking Coupe de Beauté/ Travaille en huldiging kampioenen van 2013
12.30 Lunch
13.30 Hond Kind Parade: voor kinderen tot 16 jaar. Opgave via het inschrijfformulier.
13.45 Vervolg keuring
16.30 Eindkeuring en prijsuitreiking
Als afsluiting van deze clubmatch is er een gezamenlijke barbeque (15 euro p.p.- kind. 7,50) vanaf 17.00
uur.
Willem Groeneveld (fotograaf) zal de hele dag aanwezig zijn. Tijden de lunch kunt u foto’ s laten maken
en deze thuis via internet bestellen.
Er zal een stand aanwezig zijn van de DIERGIGANT, met een groot assortiment aan snacks, riemen, speelgoed, benches, etc, etc.
Cavom is ook dit jaar weer een grote sponsor.
Tevens bieden wij in samenwerking met de Raad van Beheer een DNA bepaling/afname van uw hond. U
kunt zich hiervoor vooraf opgeven via voorzitterbvn@gmail.com Kosten zijn 33 euro per hond. (Doorgang
bij voldoende inschrijving).
Inschrijfformulier voor deze clubmatch (en de bbq) aan te vragen via email: voorzitterbvn@gmail.com .
Reserveringen voor camper, tent of huisje gaan niet via de BVN maar via Het Liederholt zelf: 0031-(0)55
5061458 of info@liederholt.nl Vermeldt bij het contact dat het gaat
om deelname aan de KCM van de Beauceron Vereniging Nederland.
Sluitingsdatum inschrijving KCM is 31 augustus 2014.

Namens het gehele bestuur: tot 14
september in Beekbergen!

Coupe de Beauté
Voor mensen die met hun beauceron showen, stellen we elk jaar en fraaie beker ter beschikking. Degene die
in één kalenderjaar de meeste punten heeft gekregen volgens onderstaand schema, ontvangt een beker tijdens de Kampioensclubmatch, georganiseerd in het daarop volgend kalenderjaar.
Onderstaand de puntentelling:

Kwalificatie Zeer Goed
Kwalificatie Uitmuntend
CAC
Reserve CAC
Best Of Breed

2pnt
5pnt
9pnt
7pnt
15pnt

Naam hond

Eigenaar

Punten

Largo du Soleil au Paradis

K. van Rijckeghem

65

Cora Alita Admirable Chien
Joyce de l'Amouraudiere
Celesta Alita Admirable Chien
Halle Abby Living Next Door
Alita

E. Spaan
F. Bolland
W.Plantinga
D. Bos
W. Plantinga

48
42
31
20
14

Winnaar 2013
Largo du Soleil au Paradis
Eigenaar K. van Rijckeghem

Coupe de Travaille
Deze coupe wordt toegekend aan de eigenaar van de hond die de
meeste examens cq werkdiploma’s heeft gehaald in een kalender jaar.
In tegenstelling tot de coupe de Beauté dienen de honden eigenaren
zelf de behaalde diploma’s door te geven aan de vereniging. Dit kan
door ze te melden via redactiebvn@gmail.com . Wij zullen dan de telling bijhouden en de Coupe de Travaille tijdens de KCM op het daarop
volgende jaar uitreiken.
Cora Alita Admirable Chien

Een Dwaas kan meer vragen.
Ieder clubblad een ander lid aan het woord.
Naam: Jolanda van der Gracht
Leeftijd: 55
Woonplaats: Hoorn
Beroep: Huisvrouw
Beauceron(s): 1
1. Waarom heb je voor een Beauceron gekozen?
Wilde vroeger al Beauceron, kwam er toen niet van.
2. Wat doe je met je Beauceron?
Wandelen/Fietsen
3. Wat vindt je partner van de Beauceron?
Druk en een sul.
4. Mag/Kan je partner met de Beauceron wandelen?
Kan door lichamelijke mankementen niet met hem wandelen.
5. Heb je naast je Beauceron nog een ander hond of huisdier?
Nee.
6. Waarom heb je voor deze Beauceron gekozen?
Ik tilde hem op en hij lag zijn hoofd heel rustig op mijn schouder.
7. Hoelang hoop je dat deze Beauceron nog mag blijven?
Lang.
8. Wat wordt de volgende hond of huisdier te zijner tijd?
Weet ik nog niet.
9. Ben je tevreden met de Beauceron fokker?
Geen antwoord.
10. Waarom ben je lid van de Beauceronvereniging?
Af en toe mee te doen met evenementen/ op de hoogte blijven van Beauceron dingen.
11. Wat vindt de buurt van je Beauceron?
Ze vinden hem erg lief.
12. Ben je extra verzekert naast je WA-verzekering?
Nee.

13. Was je je Beauceron wel eens en waarom?
Ja, omdat meneer het zeer leuk vind om in alle slootjes (en die zijn er hier heeeeeel veel) te springen
en te rollen in dode dieren.
14. Heb je nog andere lidmaatschappen?
Nee.

15. Heb je nog iets leuks of aparts meegemaakt met je Beauceron?
Al diverse keren. Vorige week stond ik met schoonzoons en een dochter met drie honden in het
park. Harley ziet iemand lopen op een afstand van een 75 meter. Hij stormt er heen, begint te
blaffen. Ik roep hem terug, boos natuurlijk, stomme ongein. Krijg ik `s avonds om 22.50 een Burgernetmelding. Gezocht: persoon die heeft ingebroken in huis bij ons in de buurt. De beschrijving volgt,
waarop kinderen zeggen: dat is die gozer die Harley in het park zag. En inderdaad, hij voldeed aan
de beschrijving. Dit is al de tweede keer dat hij dit deed, vorige jaar precies hetzelfde. Ik loop, komen twee mannen aan, ik gaf ze de naam Watt en Halfwatt (lang en kort), Harley wil uitvallen, ik
straf hem daarvoor. Na een kwartier een burgernetmelding met de vraag of iemand ze herkende.
Gelijk gebeld. Je snapt het al, de personen waar Harley bij uit wilde vallen. Mijn politie hond. ;)
16. Heb je nog iets toe te voegen?
In het begin, heb ik diverse keren gedacht: Waar ben ik aan begonnen. Zo druk, lomp. Hij vond weinig aan trainen in groepsverband, wilde wel, maar leek net of hij zich niet kon concentreren/
focussen op wat hij moest doen. Nu 2 ½ jaar en een lieve hond en echt mijn maatje. 

Beauceron als reddingshond in het water….
Zondagmorgen 7 uur gaat de wekker af en om kwart over acht rij ik met Enya en de spullen richting Brielle. Het is altijd lekker rustig dan en drink al rijdend een kopje koffie, Enya zit vol verwachting achterin met
alle spullen. We gaan weer samen een dag waterwerken bij WAG Colonia!
Bij deze sport is het uiteindelijke doel drenkelingen te kunnen redden uit het water, maar ook iemand op
een surfplank of in een boot. Maar voordat we zover zijn, wordt er nog veel geoefend.
In 2011 hebben we onze eerste workshop waterwerk gedaan en we waren direct erg enthousiast. Enya is
namelijk gek op water, houdt erg van ‘bommetje’ en sprong als pup al overal af en in, dus deze sport
bleek een schot in de roos en haar op het lijf geschreven!

Als beginnende waterwerker leert de hond eerst wat een boot is, hoe je daar op en af gaat. Vervolgens
kijken hoe je hond zaken uit het water ophaalt en als je hond al goed apporteert is dat een groot voordeel. En als je hond ook nog makkelijk over water naar de boot komt, ben je al goed op weg.
Vervolgens oefen je met je hond door steeds verschillende voorwerpen op te halen, zoals een klein drijfplankje, een reddingsboei, een touw met drijvers, een visnet. Als dat allemaal goed gaat, door naar het
grotere werk zoals een surfplank, surfplank met iemand erop, een pop of een levende drenkeling.
Enya deed het allemaal erg goed en geconcentreerd. Op de foto’s zie je ook hoe werklustig en geconcentreerd ze is. We werden al aardig gevorderd en hebben zelfs een keer demo’s gedaan op het Animal Event
in 2012.
Drie jaar lang hebben we steeds enkele workshops gedaan in de zomermaanden en ik vond ons best aardig gevorderd. Ze haalt inmiddels praktisch alles uit het water en ook goed op de kant. Als voorbeeld had
ik hierin de Spaanse waterhonden van Christel, echte fanatiekelingen.

Enya liet eerst alles los zodra ze iets van weerstand voelde door de oever, maar na overleg een goede tip
gekregen van Christel hoe hieraan te werken en dat was dus een mooie winteroefening. We hebben zelf
een pop gemaakt van een oude overal met houtblokken erin. Apport eraan en dan droog oefenen met
het commando trekken en de clicker. Nou, binnen no time sleepte Enya de pop vanaf de weg, oprit over
en de tuin in. Het commando trekken kent ze nu ook.
Erg fijn is ook dat we tijdens de reguliere gehoorzaamheidstrainingen soms allerlei spelletjes doen, zoals
‘wie kan zoveel mogelijk speeltjes ophalen’ (de hond dus hè). Hadden we nog nooit gedaan, maar Enya
deed het niet slecht. Een tijdje later deden we dat weer, maar toen haalde ze maar twee dingen op. Tja,
dat vond ik niet leuk, dus, thuis oefenen, met de clicker, rare voorwerpen en werken maar. Tassen vol
haalt ze nu op.
Het grote voordeel van deze oefening is dat Enya daardoor heel goed het commando ‘vast’ heeft geleerd.
Dit is dus iets heel anders dan het houten apport bij de GG. Dit is ‘zoek + vast + brengen’.
Dit zoek/vast trainen bleek een groot voordeel bij de waterwerk trainingen dit jaar. Bij WAG Colonia trainen we namelijk zonder dat overal een waterapport aan zit! Ik kan haar nu naar een boot sturen en als ze
daar dan is, commando ‘vast’ en ze pakt het touwtje en komt met de boot naar de kant. Keek ze de eerste
keer nog gek op, zo van: vrouwtje, ik zie niks fatsoenlijks wat ik kan pakken’, na een tweede keer sturen
pakte ze het touwtje wel op mijn commando ‘vast’. Zo mooi om te zien dat het kwartje valt.
Sinds dit jaar zijn we officieel lid van WAG Colonia en trainen we in Brielle tussen de Leonbergers, Newfoundlanders, een Berner Sennenhond en nu dus de eerste Beauceron.
Deze groep traint samen met als doel om de waterwerk-brevetten te kunnen behalen in Nederland en in
het buitenland.

We doen dit nu een paar maanden en wat ik als voordeel zie is dat je steeds verder gaat op je eigen
niveau. Bij de losse workshops is het deels afhankelijk van de groepssamenstelling wat je traint. Ik schrijf
nu steeds op wat Enya heeft gedaan, hoe ze het deed en waar onze verbeterpunten liggen. En geloof me,
ook nu heb ik al weer een lijstje om bij te spijkeren voor de windermaanden straks thuis. Bijvoorbeeld iets
brengen. Nee, niet naar mij, maar naar een drenkeling te water. Tja, nooit aan gedacht om dit te oefenen.
Het is voor je hond (als ie makkelijk apporteert) vrij simpel om iets naar jou terug te brengen, maar een
voorwerp van jou naar een vreemde brengen…. Da’s best lastig.

Of het aanleren dat Enya een pop (straks drenkeling) ophaalt, maar dan niet rechtsomkeert in het water
draait, maar doorzwemt in een cirkel en dan terug zwemt naar de kant. De pop/drenkeling wordt namelijk bij de pols gepakt.
Ook oefenen we al druk met de polsen van Andre, maar dat vindt Enya erg lastig, dat is toch verboden!!!
En ze voelt het feilloos aan of een pols echt is of niet. Ook wel knap ;-). Maar goed, blijven oefenen, dat
hoeft pas bij de hogere brevetten.
Eerst zijn we nu druk om te oefenen voor het A-brevet dat we hopen te behalen op 6 september in
Kronenburger See, Duitsland.
Oefeningen Brevet A Duitsland:
Stukje gehoorzaamheid + 15 meter voorwerp dragen.
Surfplank met persoon ophalen vanaf oever (25 meter)
Object ophalen vanaf oever bij de boot (op 25 meter)
Gegooid apport ophalen vanaf de kant en terugbrengen.
Oefeningen Brevet A Nederland behelst de volgende onderdelen:
Stukje gehoorzaamheid lopen
Object ophalen vanaf oever bij de boot (op 25 meter)
Voorkomen uit de boot op 50 meter
Pop ophalen vanaf de oever (op 25 meter)
Bij alle brevetten wordt er vooraf een kort gehoorzaamheidsparcours gelopen waarvoor je moet slagen!
In andere landen zijn de brevetten onderling iets verschillend, soms lastiger. Verder is er nog een onderdeel afstand-zwemmen, solo of in teams. Lijkt me ook leuk, soort UV, maar dan te water. Dus ook gewoon
straks in het najaar weer een UV-examen doen en in de wintermaanden afstand zwemmen bij ons in de
Zandenplas.
Ik hoop dat je door mijn verhaal en de foto’s van Enya ook nieuwsgierig bent geworden naar deze nog vrij
onbekende sport. Het geeft wel weer aan hoe veelzijdig de Beauceron is. Verder kun je dit tot hogere
leeftijd doen met je hond, want zwemmen is gezond en ontlast de spieren. Uiteraard moet je hond wel
een goede conditie hebben!
Wil je eens meekijken/meedoen in Brielle, laat het mij dan weten of schrijf je eens in voor een workshop
bij Christel (http://waterdogs.eu ) of Petra (http://www.hondenschoolpetradriesen.nl/start/index.php ).
Een ding is zeker, nat word je altijd!!!
Gonda en Enya

‘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

“Hooooooooooo! STOP! Hij loopt in telgang! TEEELLLLLGGGAANNGGGG! Oh nee…! Wat jammerrrrrrrrr!!”
Hoe vaak horen we deze woorden niet vanuit de zijlijn door de ring galmen tijdens een show, als de baas
de hond zo goed en kwaad als het gaat, probeert in draf uit te brengen? Zeker als beginneling is het uitbrengen van je hond voor een keurmeester op een hondenshow een zenuwslopende happening! Je moet
aan zooooveel dingen denken en ondertussen ook nog je faalangst de baas proberen te blijven. En terwijl
je met het zweet onder je oksels langs de menigte rent, hoor je dat ene woord: TELGANG! Oeps, paniekaanval kompleet….
Om wat meer te weten te komen over de theoretische achtergrond van het in telgang lopen van de hond,
ben ik 5 juni naar de lezing ‘Gangwerk bij honden’ geweest. Deze lezing was georganiseerd door Cyno
Campus en werd gepresenteerd door Marcel Nijland. Marcel is gespecialiseerd in dierenfysiotherapie en
geeft hier lezingen en workshops over.
De lezing was opgebouwd uit 3 onderdelen: bouw en functie, de ganganalyse en de pluis en niet-pluis leren kennen bij het gangwerk van de hond. Over de ganganalyse hieronder wat interessante wetenswaardigheden.
Gangen zijn een manier van voortbewegen, volgens een vast repeterend patroon. Er bestaan twee groepen gangen nm de symmetrische- en de asymmetrische gang. Onder de symmetrische behoren de stap,
de telgang en de draf. De asymmetrische zijn de rotatiegalop, de diagonale galop en de canter. Het doel
van het in verschillende gangen lopen is het optimaliseren van het zuurstof en het energieverbruik.

Op een show wil de keurmeester de hond in draf zien lopen. Zo kan hij de hond het best keuren. Bij de
draf zie je aan één zijde de benen van de hond tegelijkertijd naar elkaar toe en van elkaar af gaan. De
achterpoot wordt gezet in de plek waar de voorpoot net is vertrokken. Terwijl de voorpoot naar voren
uitstrekt zie je de achterpoot naar achteren afzetten.
Als je te langzaam loopt of je hebt een hond met lange poten en een korte rug, gaat de hond al snel in telgang. Bij telgang gaat aan één zijde de voor- en achterpoot tegelijkertijd naar voren en achteren. Als de
hond in telgang overgaat wordt je daarvan door je fans aan de zijlijn op geattendeerd maar zelf kun je het
ook zien door naar de rug van de hond te kijken: bij draf houdt de hond de rug stil terwijl in telgang de
rug schommelt. In de ‘wandelgangen’ heet dat: hij loopt als een kameel...
Bij te hard rennen van de baas gaat de hond vaak in galop lopen. Hierbij ziet de hond vaak het rennen als
een spelletje en zet het ook nogal eens op een springen. De galop waar we de beauceron vaak in zien lopen is de diagonale galop. Deze vorm past het best bij wat zwaardere honden. De rotatiegalop zien we bij
de lichtere typen honden, de hazewindhond ed. En de canter tenslotte wordt ingezet door de vierkant
gebouwde honden die lange afstanden moeten lopen zoals de sledehonden.
Oefening baart kunst…, gelukkig! En om het draven met de hond onder de knie te krijgen is het volgen
van ringtraining bij een Kynologen Club een uitkomst. De adressen van deze KC’s zijn te vinden op de
website van de Raad van Beheer: www.raadvanbeheer.nl . Meer informatie over het deelnemen aan een
hondenshow is terug te vinden op onze eigen website www.beauceronvereniging.nl onder: Shows en
showen hoe of wat.

telgang

draf

Julius
Eigenlijk loopt Julius al sinds we hem hebben typisch, hij loopt altijd in telgang, waardoor hij eigenlijk altijd
met zijn billen/hele lichaam heen en weer gaat. Alleen als ik heel hard met hem fiets (boven de 18km/uur)
loopt hij niet meer in telgang.
De laatste tijd hadden mijn vriend en ik opgemerkt dat Julius niet meer zo soepel opstond als voorheen en
dan met name als hij mee geweest was naar onze hondenschool. Hij stond wat moeilijker op en liep wat
strammer. Wij dachten dat dit kwam omdat hij mee naar de hondenschool ging en daar ’s ochtends en ’s
middags met onze andere jongere Beauceron (Günnar) speelde en dat ging er soms behoorlijk hard aan
toe. Günnar is namelijk wat druk en altijd in voor een spelletje, en als je geen zin hebt om te spelen zorgt
hij er wel voor dat er gespeeld wordt. En mocht het toevallig een keer voorkomen dat Julius een speeltje
heeft,

dan wordt dat vakkundig afgepakt.
Maar laat ik beginnen bij hoe het balletje aan het rollen geraakt is. De familiedag: mijn vriend had de honden uitgelaten en zei dat Julius best redelijk liep die ochtend, wetende dat hij de dag daarvoor mee geweest was naar de hondenschool, dus ik zijn kussen in de auto gelegd, spullen voor de familiedag gepakt en
Julius in de auto laten springen. Toen hij de auto insprong zag het er niet echt soepel uit, maar ja als ik
wegga met de auto wil Julius graag mee. Hij zat al in de auto dus ik dacht, nou dan mag ie gezellig mee.
Daar aangekomen ging alles goed, gezellig gewandeld. Bij de keuring merkte je met het rondlopen al dat
Julius niet echt soepel liep. Terwijl de andere honden voor de keuring gingen lag Julius lekker relaxt aan de
kant, hij was rustig aan het rond kijken en kreeg af en toe een knuffel.
Maar met de spelletjes (met snoepjes) deed hij
hard z’n best om niets te laten blijken. Hij deed
volop mee en amuseerde zich goed, zeker toen
een van de dochters van Suus met een zak Frolic
bij hem liep om hem te verwennen met koekjes.
Toen de barbecue was afgelopen en we bezig waren de auto’s in de pakken wilde Julius niet meer
in de auto springen, zelfs niet voor een koekje.
Dus ik heb Eric gevraagd Julius in de auto te tillen.
Voor het eerst heb ik Julius horen piepen en
zachtjes horen grommen tegen een mens. Dat
ging bij mij door merg en been. Julius heeft nog
nooit tegen mensen gegromd en piepen (van pijn)
komt ook niet in zijn woordenboek voor.
Vorig jaar zakte Julius in augustus namelijk ineens door zijn poten, hij kon niet meer overeind komen, wij
naar de dierenarts, wij dachten zelf dat het iets in zijn rug zou zijn omdat hij steeds door zijn poten heen
zakte, maar gelukkig bleek dat niet zo te zijn, de dieren arts constateerde een verstuikte enkel.

Zijn enkel had de grootte van een ganzenei. De dierenarts heeft gedraaid, gedrukt, gekanteld en meneer
heeft geen kik gelaten, wel merkte je dat hij zijn poot
terug trok, maar verder niet.
Dus als Julius piept en gromt is er iets ernstigs mis.
Dus ik met een vervelend gevoel rustig naar huis gereden. Thuis aangekomen springt Julius zelf al uit de auto,
voordat ik hem kan helpen. Hij land op zijn voorpoten,
loopt een stukje naar voren op zijn voorpoten en laat
vervolgens heel langzaam zijn achterkant zakken. ’s
Avonds een klein rondje met hem gelopen.
Ik de volgende ochtend gelijk contact genomen met mijn dierenarts om een afspraak te maken. Gelukkig
konden we dezelfde dag nog langs komen.
De dierenarts constateerde dat zijn rug heel gevoelig was, ze mocht er zelfs niet aankomen en adviseerde
mij foto’s van Julius zijn rug te laten maken.
Ook dat kon gelukkig de volgende dag al. Ik dinsdagochtend Julius nuchter bij de dierenarts achter gelaten.
Tijdens mijn werk was ik om de haverklap naar mijn telefoon aan het kijken om te zien of de dierenarts al
gebeld had.
Na een zenuwslopende ochtend belde ze, Julius had artrose (spondylose) in zijn rug.

Verder zat er ook artrose op de heupkoppen. Mijn wereld stortte op dat moment even in.
’s Middags kon ik Julius ophalen. Om zijn poot zat een verbande want mijn held was bang voor het scheerapparaat. Hij was totaal in paniek geraakt. Verder vertelde de dierenarts dat Julius zijn rug op twee foto’s
moest, want zijn rug was te lang om op 1 foto te passen. Dat vond ik zelf wel een grappig detail in een naar
verhaal.
De dierenarts vroeg of ik eventueel naar een orthomanueel therapeut wilde omdat zij gespecialiseerd was
in honden met dit soort problemen. De orthomanueel therapeut zou de foto’s beoordelen en kijken wat de
beste alternatieven waren voor Julius. Ik dacht baat het niet, dan schaadt het niet en kijken naar foto’s kan
geen kwaad.
Ook daar kon ik dezelfde avond al terecht. De orthomanueel dierenarts (Jacha Heukels) heeft samen met
mij de foto’s van Julius besproken. Bij de overgang van het heiligbeen naar de laatste lendenwervel is de
spondylose (botbruggen onder aan de wervels) te zien, ook is daar het bot van deze
wervels witter. Goed te zien op de röntgenfoto is een verzakking van het heiligbeen ten
opzichte van de laatste lendenwervel. Al deze bevindingen duiden op instabiliteit van de
lage rug (lumbosacrale instabiliteit of stenose). Dit komt veel voor bij honden en veroorzaakt lage rugpijn door druk op het ruggenmerg en de zenuwwortels.

Jacha Heukels gaf ook aan dat dit niet van
de een op de andere dag gebeurd kan zijn,
maar dat Julius al een tijdje scheef stond,
althans zijn wervels en zijn heiligbeen.

Eerst een aantal zaken gecontroleerd en toen is ze begonnen met het rechtzetten van Julius. Bij orthomanuele therapie worden verplaatste wervels en het verzakte heiligbeen gecorrigeerd tot in de oorspronkelijke, juiste positie. Hierdoor neemt de druk op de zenuwen af en kan de hond herstellen. Ze had
de achterkant tot het laatst bewaard, en dat was geen pretje kan ik vertellen. Gelukkig had Julius bij het
maken van de foto’s diezelfde dag nog pijnstilling gekregen. Na het rechtzetten een week pijnstillers,
glucosamine slikken en twee weken rustig aangelijnd lopen. Daarna terug voor controle. Gelukkig is Julius van zich zelf al erg rustig, dus het twee weken aangelijnd lopen was geen enkel probleem.

De volgende dag zagen we al dat Julius soepeler liep, hij fleurde helemaal op, ook in huis was hij actiever.
Na twee weken moest er toch nog wat opnieuw rechtgezet worden. We hebben besloten de pijnstilling
nog even door te zetten want Julius zijn rug was nog wel wat gevoelig. Verder weer rustig aan beginnen
met meer bewegen, maar niet springen. De volgende controle is over 3 maanden.
We zijn nu een maand verder, de pijnstilling is gister gestopt, nu afwachten of hij pijnvrij blijft. Ik heb
voor de zekerheid toch maar vast wat nieuwe pijnstillers in huis gehaald, want als ik merk dat hij pijn
heeft wil ik gelijk weer beginnen, want het is niet nodig dat hij pijn lijdt.
Jacha Heukels
www.orthomanueeldierenarts.nl

Workshop Beauceron schilderen

Zondag 29 juni was het dan zo ver. We hadden slechts twee aanmeldingen. Maar het leek mij te leuk om
niet door te laten gaan. In plaats van de schitterende locatie bij de Oda molen in Weert zijn we uitgeweken naar de achtertuin bij mij thuis.
Eric besloot alsnog om mee te doen al komt hij nooit veel verder dan het huis schilderen en hier en daar
een schutting. Charles-Louis kwam ook niet veel verder dan een grote kwast en roller. Betty had veel interesse en zich al wat verdiept in materiaal, maar was er ook nog nooit aan toe gekomen om eens met een
penseel te werken. Een hele leuke uitdaging lag voor mij.
Het was mooi weer dus we konden mooi onder de veranda staan. Betty had haar twee beaucerons meegenomen maar omdat ons Clair loops was moesten zij de dag in de tuin van de buren bivakkeren.

Na een paar koppen koffie en een stuk Limburgse vlaai (in Brabant gekocht) konden we beginnen. Het tekenen van de kop op het doek. Hier valt of staat alles mee. Met wat hulp van mijn artistieke buurvrouw
kwam er voor iedereen een mooie kop in de juiste verhoudingen op het doek.
Juist het tekenen is een geduldig werkje en neemt veel tijd in beslag.
Rond het middag uur gingen Betty en ik even met de honden
wandelen. De hele dag is het droog geweest, behalve toen wij
gingen wandelen. Als twee verzopen katten kwamen we terug.
De mannen konden even niet meer ophouden met lachen.
Betty en ik snelden naar boven om de kasten te roven voor droge kleren.
We genoten van een uitgebreide lunch.
Na de lunch was het serieuze werk aan de beurt. Voor de pauze
was de gele kleur opgezet die later de brand zou worden. De ogen zijn altijd lastig, maar tegelijk het belangrijkste van het schilderij, daar je daarmee de uitdrukking en gelijkenis met je beauceron laat zien. Hier
en daar wat hulp van mijn kant en de beaucerons begonnen tot leven te komen.
Rond 14.30 uur dacht niemand meer zijn of haar schilderij op tijd af te krijgen. Er
kwam van hier en daar regelmatig het geluid, wat is dit moeilijk, dit lijkt nergens
op, en ik denk dat dit niet gaat lukken. Een uur later waren alle geluiden totaal
anders. Dit begint echt te lijken, dit is leuk!!!!!!!

De vaart zat er nu goed in. De stijlen van iedere kunstenaar werden nu steeds duidelijker zichtbaar. Verf
mengen op kleur en penselen met weinig of veel verf. Ieder op zijn eigen manier. Maar ieder met zijn eigen verbluffend resultaat.
Om 17.00 uur had ieder zijn eigen schitterende beauceron op het doek staan. Heerlijk om die mooie resultaten te zien. Geweldig hoe ieder het op zijn of haar eigen manier met eigen stijl voor elkaar heeft gekregen. Ik keek vol trots naar de kunstenaars in spé.
Inmiddels hebben Betty en Charles-Louie een eigen schildersezel en materiaal in huis gehaald. Ik ben benieuwd naar hun volgende schilderijen. Het was heel leuk om te doen, wat mij betreft zeker voor herhaling vatbaar. Iedereen met of zonder ervaring kan zijn eigen Beauceron schilderen. Ben jij er de volgende
keer bij?
Susanne Spaan-Rubingh
Het was een heerlijke dag en met de uitleg en begeleiding denk ik dat ik voor een ieder een leuke start
heb kunnen maken om een geweldige hobby te ontwikkelen. Duidelijk is wel dat ieder artistieke aanleg
heeft.

Show uitslagen
Uitslag Joe Kat Show
29 mei 2014
Keurmeester: Mw. E. Bakker- vd Woestijne

Reuen
Puppyklas
Doerak Borduval Admirable Chien 1VB
Jeugdklas
It's Special Ilton de la Fiere Maison 2U
Hirgon Yvain de la Bonhardiesse 1U
Openklas
Haxo du Pays des Songes 3ZG
Lee Warrior Soul 2U
Huvan l'Etoile de la Nuit 1U

Uitslag Hulten
24 mei 2014
Keurmeester: Mw. A. Beenen-Sluyters
Jeugdklasse reuen
Milan l'Ami de la Campagne 1U RCAC
Openklasse reuen
Girbaud des Bergers Aventureux 1U CAC/CACIB
Huvan l'Etoile de la Nuit 2U RCACIB
Honyx Mambo l'Etoile de la Nuit 3U

Openklasse teven
Celeste Alita Admirable Chien 1U CAC/CACIB en
BOB

Kampioensklas
Armageddon du Gardiens du Chaos 1U CAC en BOB
Fan Ubac Yem de la Bonhardiesse 2U RCAC
Teven
Babyklas
Jeans du Mont des Croisettes 1 VB
Jeugdklas
Hirthe Ysa Vajen de la Bonhardiesse 1U

Uitslag Arnhem
7 juni 2014
Keurmeester: Dhr. I. Selimovic (Kr.)

Tussenklas
Icory du Murier de Sordeille 2U
Idriss Jinga Bergers des Bouleaux 1U CAC

Reuen
Puppyklasse
Doerak Borduval Admirable Chien 1VB

Openklas
Gazou (Gina) l'Etoile de la Nuit 1ZG
Veteranenklas
Ch. Djayla du Diable de Morval 1U RCAC

Jeugdklasse
It's Special Ilton de la Fiere Maison 1U CAC
Openklasse
Huvan l'Etoile de la Nuit 1U RCAC
Teven
Openklasse
Celesta Alita Admirable Chien 1U CAC+CACIB/BOB

Show uitslagen
KCM BCN te Houten
22 juni 2014
Keurmeester: Dhr. W. Griepenkerl (D)

Babyklasse reuen
Jip de la Terre Sacree de Marius 1 VB
Puppyklasse reuen
Igor des Ecuries Cathares 2VB
Figo 1VB
Medard de Montclea 3VB
Babyklasse teven
Inez Poussiere de Lune 3VB
Jolie du Moulin de Patjo 1VB en beste baby
Jeans Argentee du Mont des Croisettes 2VB
Puppyklasse teven
Makita du Fond des Camps 3VB
Bisou 2VB
Cleo 1VB Beste puppy
Reuen
Jeugdklasse
It's Special Ilton de la Fiere Maison 3U
Morse l'Ami de la Campagne 2U
Marcus du Fond des Camps ZG
Mowgli des Bergers d'Avy 4ZG
Mackenzie d'Ombre & de Lumiere 1U
Tussenklasse
I'Merlin du Murier de Sordeille 3U
Hirgon Yvain de la Bonhardiesse 2U
Harley Esra Living Next Door ZG
Deejay 4ZG
Ercules l'Ami Noir 1U RCAC
Openklasse
Haico le Gardien de Bon ZG
Hacker l'Etoile de la Nuit ZG

Kenzo van NN Stables 2U
Honyx Mambo l'Etoile de la Nuit 1U CAC en BOB
Haxo du Pays des Songes ZG
Freyr des Chevaliers du Soleil 3U
Kashmir du Fond des Camps ZG
Jupiler du Regard Mordant 4U
Lee Warrior Soul ZG
Grisu le Dragon G
Huvan l'Etoile de la Nuit ZG

Kampioensklasse
Godard des Bergers Aventureux 2U
Girbaud des Bergers Aventureux 1U
Fan Ubac Yem de la Bonhardiesse 3U
Teven
Jeugdklasse
Idriss Jinga Bergers des Bouleaux 1U
Miss Scarlet du Regard Mordant 3ZG
Ivey Alexia de la Vie Fabuleuse ZG
Hupsakee van Wakerstrouw 4ZG
Iella Blue l´Etoile de la Nuit 2U
Tussenklasse
Icory du Murier de Sordeille 1U
Hirthe Ysa Vajen de la Bonhardiesse 2ZG
Habiko des Feux du Bas Rouge 3ZG
Openklasse
Angie 4U
Cora Alita Admirable Chien U
Jemma du Regard Mordant ZG
Oillily U
Haureole des Feux de l´Ange absent
Gitane des Bergers Aventureux 3U
Karbone du Vieux Tchiniss 1U CAC
Iris du Domaine de Corail 2U
Kampioensklasse
A.C. de la Maison Tisseur 1U RCAC
Gebruikshondenklasse
Fragile de la Beaute Rustique 1U

Show uitslagen
Uitslag Outdoor Uden
Uden, 21 juni 2014
Keurmeester: Dhr. S. Sinko (SL)
Reuen
Jeugdklasse
McKenzie d’Ombre & de Lumière 1U CAC en BOB

Uitslag Belgische leden
Nationale Elevage te Frankrijk
Matisse L’Ami de la Campagne TP

Openklasse
Jupiler du Regard Mordant 1U RCAC + CACIB
Huvan l’Etoile de la Nuit 2U + RCACIB
Teven
Puppyklasse
Bisou 1 VB + beste pup
Jeugdklasse
Miss Scarlett du Regard Mordant 1U RCAC
Iëlla Blue l’Etoile de la Nuit 2U

Milan L’Ami de la Campagne TP

Openklasse
Jemma du Regard Mordant 1U CAC + CACIB

Uitslag Keuring Familiedag BVN
Vuuren, 25 mei 2014
Keurmeester: Dhr E. Wieldraaier
Reuen:
Histoire Poussiere de Lune: Uitmuntend
Owen: Uitmuntend
Kyran Troy de la Fiere Maison: Uitmuntend
Forban Warrior Soul: Uitmuntend
Bourbon Warrior Soul: Uitmuntend
Boston Troy de la Fiere Maison : Zeer Goed

Equinox du Bois Tourbeux

Veteraan EX

Madame Musett varenne du Bois Tourbeux Caractere TB Morph EX
Hally black frizz dite Hadia

Teven:
Inez Poussiere de Lune: Veel Belovend
Iroise Poussiere de Lune: Veel Belovend
L'Esprit d'Hamrik Caprice des Dieux: Zeer Goed
L'Esprit d'Hamrik Mimolette Vielle: Uitmuntend
Chita Alita Admirable Chien: Uitmuntend
Cora Alita Admirable Chien: Uitmuntend
Aisha: Uitmuntend

Caractere TB Morph TB

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– 2015
07-09-2014

Rotterdam

Mevr. R. Lochs-Romans

14-09-2014

KCM Beekbergen

Dhr. J. Ebels

27-90-2014

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 (EI)

01-11-2014

Bleiswijk

Mevr. E. Haapaniemi (FL)

02-11-2014

Bleiswijk

Mevr. E. Liljekvist-Borg (SE)

12-12-2014

Amsterdam Holland Cup

Dhr. T. Rohlin (DK)

14-12-2014

Amsterdam Winner

Mevr. K. Butrimova (LT)

21-12-2014

Wijchen

Dhr. R. Douma

07-02-2015

Eindhoven

Nog niet bekend

01-03-2015

Groningen

Nog niet bekend

04-04-2015

Goes

Nog niet bekend

05-04-2015

Goes

Nog niet bekend

23-05-2015

Arnhem

Nog niet bekend

06-06-2015

Oss

Nog niet bekend

Vraag het Beau
Corrigeren en Tolerantie
Beste Beau,
Onze volwassen hond is de rust zelve in huis. Zij stelt haar schoonheidsslaapje erg op prijs.
Onze pup wil regelmatig spelen en zoekt dan de aandacht door te gaan blaffen.
Ze heeft 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 volledig, maar de pup blijft aanhoudend blaffen.
Als wij thuis zijn is zij redelijk stil te krijgen door soms correctie, maar meestal door afleiding door haar
een speeltje of bot aan te bieden.
Helaas horen de buren regelmatig het geblaf als wij afwezig zijn.
Wat mij als eerste opvalt aan deze vraag is het feit dat bij de oudere hond het corrigeren niet helpt.
Hoe vaak zeggen trainers en andere hondenmensen niet, dat de honden onderling precies weten hoe
hard ze moeten corrigeren? Blijkbaar niet. Zeker in dit geval. En het staat niet op zichzelf. Maar al te vaak
zie ik een pup die te zacht gecorrigeerd wordt door de volwassen hond. Vaak zie je dat bij reuen waar
een pup bij komt, maar ook bij vriendelijke zachtaardige teven.

Dus is het aan ons, als eigenaren, de taak om de oudere hond te steunen en de opvoeding van de pup op
ons te nemen.
Laten we eens bekijken waarom de pup blaft. Wat wil ze er mee bereiken. In dit geval waarschijnlijk dat
de oudere hond met haar gaat spelen. Of haar in ieder geval aandacht geeft.
Maar hoe weet dat kleine blafmonster dan dat het werkt? Dat zij moet blaffen om aandacht te krijgen?
Het antwoord is voor de hand liggend. Zolang de kleine meid op de wereld rondloopt wordt er door iedereen gereageerd op het piepen en blaffen van de pup. Eerst door de moeder, dan door de fokker, door andere honden in huis bij de fokker. En nu door de hond in haar nieuwe huis en ook door de eigenaren.
Steeds maar weer wordt het blaffen beloond. Door aandacht te geven. En laten we niet vergeten: Corrigeren is dan wel niet aardig bedoeld, maar het is en blijft aandacht geven.
Wat is dan wel de oplossing? Negeren, het ongewenste gedrag negeren. En als je niet kunt negeren, omdat je er knettergek van wordt, dan haal de pup, zonder extra aandacht te geven uit de situatie weg. En
zet haar apart, bijvoorbeeld in de hal of in een bench. In eerste instantie gaat ze harder blaffen, ze is het
er niet mee eens. Maar blijf negeren. De beloning kan dan gegeven worden voor het goede gedrag: stil
zijn. Zodra de pup stil is, mag zij weer uit de hal of bench en bij de andere hond. Zo leert zij wat de bedoeling is.
Het zou ook de oplossing zijn voor het blaffen als je niet thuis bent. De pup in de bench, zodat ze tot rust
wordt gedwongen. Dan kan de volwassen hond ook lekker luieren.
En vergeet niet, de volwassen hond in dit verhaal kan heel
goed doen of haar neus bloed. Zij heeft helemaal geen last
van irritante blafjes. En zij heeft al helemaal geen last van buren die zich er aan storen.
Ik kijk uit naar de volgende vraag, stel hem gerust
redactiebvn@gmail.com

