Voorzitter:
Ingrid Muffels
voorzitterbvn@gmail.com
Penningmeester:
Petra Melsen
penningmeester@beauceronvereniging.nl

Secretaris:
Betty Baron
06-57694204
secretaris@beauceronvereniging.nl
Algemeen Bestuurslid:
Susanne Spaan
redactiebvn@gmail.com

www.beauceronvereniging.nl
Rabobank: NL51RABO0115362789 Beauceron Vereni- Algemeen Bestuurslid:
ging Nederland
Vacature

Van de Bestuurstafel
November 2014 …alweer een jaar voorbij! Een jaar waarin we terug kunnen kijken naar ups-and-downs.
Veel ups want de Beauceron Vereniging Nederland ontwikkelt zich tot een rasvereniging die niet meer
onder hoeft te doen voor andere rasverenigingen. Opgericht om leuke, actieve dingen voor baas en hond
te organiseren, zijn we daarnaast nu aan het uitgroeien tot een rasvereniging die diepgang, begeleiding
en vooral bezig is met het welzijn van de beauceron. Voor sommigen van ons best lastig zo’n proces!
Komt nog bij dat we te maken hebben met een pittig maar noodzakelijk VerenigingsFokReglement dat
ons opgelegd wordt door de Raad van Beheer. Dat maakt dat we met meer regels te maken hebben gekregen. Dit heeft oa tot gevolg gehad dat twee van onze bestuursleden besloten hebben het schip te verlaten: secretaris Betty Baron en algemeen bestuurslid Wilma Plantinga. Wij bedanken hen zéér voor hun
inzet de afgelopen jaren!!
De website blijft, zoals iedereen in de mails heeft kunnen lezen een struikelblok…we hopen dit probleem
in 2015 opgelost te hebben.
Op zaterdag 30 augustus verzamelden zich ongeveer 15 beaucerons met hun bazen op het strand van
IJmuiden om de zomer af te sluiten met een heerlijke strandwandeling! Voor herhaling vatbaar! Zaterdag
6 december staat de Pepernotenwandeling gepland in het zuiden van het land. Overdag lekker wandelen
met de hond en in de avond pakjes uitpakken. Moet lukken…
Helaas ging het schapendrijfseminar op 25 oktober niet door: het terrein was te nat. Jammer! Vooral omdat er zich onder de aanmeldingen 5 zeer jonge beaucerons aangemeld hadden. Goed om te merken dat
onze laatste nieuwe leden zo actief bij de vereniging betrokken zijn!!
De Kampioensclubmatch op 14 september te Beekbergen was zeer geslaagd! Een prima locatie, een ongedwongen en gezellige sfeer, een keurmeester die keurde met beleid en geduld zodat ook de minder
ervaren eigenaren en hun honden genoeg aandacht kregen en twee zeer jonge beaucerons die in de prijzen zijn gevallen. Verderop in het blad een verslagje over dit evenement.
En dan het geplande fokkersoverleg op zondag 9 november. In de voorbereidingen is een stijgende lijn te
zien in de doelen die we ons als fokkers gesteld hebben. Verderop in dit blad een kort verslagje.
Tot zover 2014. We gaan ons bezig houden met de activiteiten van 2015. We houden u op de hoogte…
Rest ons nog alle leden van de BVN en hun gezinnen inclusief hun beaucerons , een heel gezellige decembermaand te wensen en de alle goeds voor het nieuwe jaar!! Graag tot ziens in 2015!

Lidmaatschap 2015
Het nieuwe jaar staat weer voor de deur. Wij verzoeken u vriendelijk uw lidmaatschapsgeld voor 2015
te voldoen. Lidmaatschap 2015 (€ 30 euro (+ 5 euro voor gezinslidmaatschap) per kalenderjaar) kunt u
overmaken op rekening nummer NL51RABO0115362789 t.n.v. beauceron vereniging nederland o.v.v.
naam en adres. Voor nieuwe leden berekenen wij eenmalig 5 euro administratie kosten. Mocht u uw
lidmaatschap willen beëindigen dan verzoeken wij u dit voor 31 december 2014 te melden via mail aan
voorzitterbvn@gmail.com.

Vacature Algemeen Bestuurslid
Wilma Plantinga heeft haar bestuursfunctie als algemeen bestuurslid beëindigd. Wij danken haar zeer
voor haar inzet voor de Beauceron Vereniging Nederland in de afgelopen jaren.
Door het wegvallen van Wilma is een functie voor algemeen bestuurslid vrij gekomen. Heeft u interesse
neem dan contact op per mail met voorzitterbvn@gmail.com

Nieuwe leden
Mw.N. Booij
Mw. Y. van Dam en hr. I. Leenhouts
Dhr. P.P.C.M. de Ridder

Mw. Y.R. Schieferli Malix -Cornel
Dhr. J. ter Horst
Mw. G. den Hartog
Dhr. F. Smeijers

Foto’s KCM
Tijdens de KCM zijn vele mooie foto’s gemaakt door de fotograaf. U
kunt ze bekijken en bestellen via onderstaande link.
http://oypo.nl/1444FC05FB0F8A2A

ADMIRABLE CHIEn

Admirable Chien - info: Wilma Plantinga 06-34416732

Pups verwacht, voorjaar 2015 van CH. Celesta Alita Admirable Chien

www.mijnbeauceron.nl

Clubwinner 2014
Djyla Alita Admirable Chien

Ons gezin nam in februari voor het eerst een hond en dat was een Beauceron. Djyla hadden we gekregen
via fokster Wilma Plantinga. Dus we werden lid van de Beauceron Vereniging Nederland. We kregen een
mailtje dat er een vereniging-dag was op 14 september. We vonden het een leuk idee. Dus we gingen er
naar toe en we schreven ons in voor de keuring.
We hadden nog nooit aan een keuring meegedaan. Dus we wisten niet wat we moesten doen. Gelukkig
waren er steeds mensen, die ons uitleg konden geven. We kwamen daar aan en we zagen allemaal Beauceron’s. Allemaal waren ze anders. Dat wisten we niet, dat ze zo verschillend konden zijn. Het was erg gezellig. Gelukkig was het ook mooi weer en konden we buiten picknicken. Als je je had ingeschreven voor
de keuring kreeg je een nummer. Ik mocht met Djyla de hond-kind parade doen, omdat ik met Djyla thuis
de jonge honden training heb gedaan met Djyla en mijn vader.
De keuring begon met de reuen, die waren opgedeeld in allemaal categorieën. En daarna de teven. Toen
we er aan mee deden was Djyla 9 maanden. Omdat de andere 2 jonge honden er niet waren, kreeg Djyla
de eerste prijs voor jonge honden. Dat was grappig. Dit was onze eerste keuring, en toch won ze van de
teven en werd ze eerste van de hele vereniging (B.O.B). Dat was heel bijzonder. We vonden de bekers en
de prijzen echt heel erg leuk en we waren met ons allen super trots op Djyla. Andere mensen feliciteerden ons met Djyla. Djyla was dus de mooiste deze dag. Thuis vinden we haar eigenlijk gewoon de liefste.
We laten haar om de beurt uit en we geven haar lekkere brokjes. Ze kan heel goed spelen en soms luistert
ze niet. Mijn broer heeft een echt hondenhok voor haar getimmerd.
Groetjes van Rinske (13 jaar),
Jan en Anneke van den Berg,
Berend (14), Jochem (10) en Gerben (8).

EHBO
Een ongeluk zit in een klein hoekje….
Wie het heeft over giftige stoffen denkt in de eerste plaats niet aan de lekkernij die chocolade heet.
Chocoladevergiftiging is vaak niet bekend bij de hondeneigenaren daarom is informatie hieromtrent
van groot belang. Een hond in een gezin met kinderen zal waarschijnlijk meer risico lopen op zo`n vergiftiging. Vooral rond kerstmis en Pasen!
Chocolade die bestemd is voor menselijke consumptie bevat theobromine.
Theobromine heeft naast stimulerende effecten ook een irriterende werking in het lichaam. Deze effecten
zijn bij de hond veel sterker dan bij de mens. Wanneer theobromine in de maag van de hond is beland
worden daardoor de maagsecreties verhoogd met mogelijke zweervorming. Dit leidt tot acute braakneigingen en diarree. Theobromine wordt snel in het bloed opgenomen waar het de hartspier aantast met
een versnelde onregelmatige hartslag tot gevolg. De ademhaling wordt ook sneller, spieren trekken samen tot epilepsieachtige stuipen. Ook leidt dit tot veelvuldig plassen waardoor de hond veel moet drinken en hierdoor ook weer veel gaat braken. Door hart of ademstilstand kan de hond sterven...
Er is geen tegengif voor een theobrominevergiftiging. Daarom is een vroege ontdekking en een maagspoeling om de chocolade te verwijderen van groot belang. Ga hiervoor direct naar een dieren arts.
Naast chocolade zijn ook sommige planten en bloemen gif voor honden.
Vroeg of laat kom je er achter dat je hond aan tuin of kamerplanten knabbelt;
Beslist afleren! Sommige zijn giftig! Als 'ie giftig is kom je er in een gunstig geval met spijsverteringsproblemen vanaf, maar het kan ook dodelijke gevolgen hebben!
Een hond heeft een reden om groenvoer te eten, meestal om iets onverteerbaars uit zijn maag te verwijderen. Groenvoer is een natuurlijk braakmiddel, dat zie je als hij of zij plotseling gras gaat eten...Dan is er
iets wat de hond zwaar op de maag ligt.
Enkele giftige planten:


















Boerenjasmijn
Goudenregen (hele plant)
Herfststijloos (ZEER giftige knollen)
Hulst (bessen)
Klimop (bessen)
Laurierkers (bladeren)
Lathyrus (stelen)
Lelietjes van dalen (hele plant)
Maretak mistletoe(bessen)
Nachtschade (hele plant)
Vingerhoedskruid
Wolfskers (bessen)
Cyclamen (knollen)
Dieffenbachia
Doornappel (hele plant ZEER giftig)
Kerstroos (wortelstok ZEER giftig)
Oleander (ZEER giftig)




















Philodendron
Wolfsmelkachtigen (melksap)
Amaryllus (huid/slijmvliezen)
Clivia (huid/slijmvliezen)
Narcis (huid/slijmvliezen)
Tulp (huid/slijmvliezen)
Yucca (huid/slijmvliezen)
Sansveria huid/slijmvliezen)
Kerstster (Huid/slijmvliezen/bloedsomloop)
Ricinus (lever/nieren/rode bloedlichaampjes)
Cannabis (zenuwstelsel)
Rubberplant (huid/slijmvliezen)
Buxus (zenuwstelsel)
Oleander (zenuwstelsel/huid/slijmvliezen)
Taxus (zenuwstelsel/huid/slijmvliezen)
Hortensia (bloedsomloop)
Rododendron (zenuwstelsel)
Kerstboom (spar)

Hoe herkent u een vergiftiging?
De vergiftigingsverschijnselen kunnen zeer uiteenlopend zijn. Honden kunnen gaan braken, kunnen erg
sloom worden en zelfs omvallen. Honden kunnen ernstige zenuwverschijnselen krijgen, zoals krampen of
(oogbol)trillingen.
Wat u moet doen bij vergiftiging:
Denkt u dat uw hond is vergiftigd, ga dan direct naar de dierenarts.
Indien mogelijk neemt u de plant/wortel mee, zodat uw dierenarts weet om welk gif het gaat.
Brandwonden
Brandwonden kunnen op verschillende manieren ontstaan, bijvoorbeeld door een brandende kaars, gloeiende kookplaat e.d. maar ook door chemische stoffen. Wanneer u het ziet gebeuren, doof het vuur dan
met een (vochtige) doek of deken.
Een brandwond is vaak te herkennen omdat de vacht verschroeid is, de huid kan rood gekleurd zijn er
kunnen blaren opzitten. Door aanwezigheid van haren is dit niet altijd even goed te zien.
Eerst water, de rest komt later! Een bekende uitspraak. Ga niet met crème en zalfjes bezig, dat kan verdere behandeling bemoeilijken.
Koel de brandwond met een kleine straal lauw, stromend water (het liefst geen koud water). Het water
moet schoon zijn, hou dit minimaal 10 minuten vol.
De verbrande huid biedt de hond geen bescherming, daarom moet de brandwond afgedekt worden met
een steriel gaasje. Indien u geen steriel gaasje bij de hand heeft, kan dit ook met een schone doek.
Zorg dat het huisdier warm blijft door hem in een deken te wikkelen.
Bij ernstige verbranding kan de hond ook in shock raken.
Ga altijd naar de dierenarts.
Vuurwerk
Vuurwerkangst is een veelvoorkomend probleem bij honden. Er zijn veel honden die doodsangsten uitstaan bij het horen van vuurwerk. Sommige honden paniekeren en slaan op hol, andere honden kruipen
diep weg in een hoekje en rillen van de angst. Honden worden onzindelijk, blaffen overmatig en hebben
geen oor meer naar wat er zich in hun dichte omgeving afspeelt.
Dit is allesbehalve een aangename situatie voor de hond, maar ook voor jou is het moeilijk om met je
hond om te gaan. Het is niet aan te raden om mee te gaan in de angst van uw hond door overduidelijk te
‘agossen’, te troosten en te proberen hem man en macht, zachte stemmetjes, gebaartjes en koekjes tot
kalmte te manen. Uw hond leert dan dat het bang zijn iets oplevert: aandacht.
Sommigen vinden zelfs dat u uw angstige hond straal moet negeren en hem zelfs niet aan mag kijken.
U mag als baas uw hond gerust op een kalme, evenwichtige manier steun bieden. Hij mag best tegen u
aan komen zitten of aan uw voeten komen liggen maar u blijft rustig uw ding doen. Misschien lukt het u
wel hem af te leiden door wat oefeningetjes te doen, maar probeer niet geforceerd tot afleiding te komen, zorg altijd dat de situatie rustig en ontspannen blijft. Door hem te laten zien dat u in ieder geval niet
bang bent en hij op u kan vertrouwen zal hij zelf ook rustiger worden
Veel baasjes zien er dan ook tegenop en vragen zich af hoe ze nu weer de feestdagen en het vuurwerk zullen doorstaan. Er bestaat heel wat medicatie om vuurwerkangst bij honden weg te nemen. Echter zijn
deze medicijnen niet geschikt om voor een langere periode iedere dag te geven. Ook hebben veel van deze medicijnen het effect dat ze je hond lam leggen. Je hond zal nog bang zijn voor het vuurwerk, maar hij
is zodanig suf dat hij er niet meer op reageert, de angst blijft echter diep van binnen aanwezig.
Wen de hond aan vuurwerk geluiden door een CD met vuurwerk geluiden af te spelen.
Eerst zachtjes en langzaam de volume knop open te draaien.
Mocht het allemaal niet lukken om de angst weg te nemen bij de hond dan is het een optie om rustgevende middelen te geven. Overleg met je Dierenarts

Celtic Poussiere de Lune (Lady)

Gaat ons in 2015 verblijden met het J-nestje!

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

Gelezen op de website van de overheid; www.mijnrvo.nl

Vanaf 29-12 geen pups onder 15 weken mee naar Nederland
16 oktober 2014
Bent u van plan een pup te kopen bij een buitenlandse fokker? Houd er dan rekening mee dat vanaf 29-12
-2014 honden, katten of fretten onder 15 weken Nederland niet meer in mogen!
Vanaf deze datum moet elke hond die Nederland binnenkomt, dus ook een pup, een geldige rabiës enting
hebben. De rabiësvaccinatie mag pas vanaf 12 weken gegeven worden (ook als de fabrikant van het vaccin een jongere leeftijd opgeeft!) en is pas geldig 3 weken na het toedienen. De pup is dan inmiddels minstens 15 weken oud en mag dan pas de grens over.
Tot nog toe was voor pups die uit EU landen naar Nederland kwamen een uitzondering mogelijk en konden ze tot een leeftijd van 3 maanden zonder rabiësvaccinatie worden meegenomen. Om insleep van rabiës te voorkomen wordt deze uitzondering opgeheven. Dit betekent bovendien dat grote partijen jonge
pups die uit het buitenland, vooral uit Oost-Europa, Nederland worden binnengebracht, ook niet meer
zijn toegestaan als de dieren nog geen 15 weken oud zijn en geen geldige vaccinatie tegen rabiës hebben.
Voor wie een pup wil kopen bij een buitenlandse fokker, betekent dit dat men met de fokker overeen
moet komen dat de pup tot hij 15 weken oud is bij de fokker kan blijven. Dat betekent ook dat het nog
belangrijker is dat de fokker veel aan socialisatie doet, omdat de pup nu zijn hele eerste socialisatieperiode bij de fokker door zal brengen. Hij moet daar kennis kunnen maken met allerlei verschillende mensen
en kinderen, met andere honden, met huiselijke geluiden en omstandigheden, maar ook buitensituaties
zoals straten met verkeer of met andere dieren. Ga dus voor u een dergelijke koop sluit, goed na of de
fokker van uw keuze hieraan kan voldoen!
Overigens geldt de regel zoals gezegd ook voor katten en fretten: ook zij mogen straks pas worden ingevoerd als ze 15 weken oud zijn en een geldige rabiësvaccinatie hebben. Kittens of fretten-pups moeten
dus ook tenminste 15 weken bij de fokker mogen blijven. Overleg dat bijtijds als u een dier van een buitenlandse fokker wilt aanschaffen.

Een Dwaas kan meer vragen.
Ieder clubblad een ander lid aan het woord.

Naam: Renata van Heijningen-Kruidenberg
Leeftijd: 49
Woonplaats: Voorschoten
Beroep: geen
Beaucerons: 2 Kodi en Jackie
1. Waarom heb je voor een Beauceron gekozen?
Na 4 bullmastiffs werd het tijd voor wat anders, vond ik. De bulls gingen te snel naar de hondenhemel. Op
de boerderij waar mijn paard staat , liep een beauceron van 12 jaar. Een prachtige leeftijd. Ik ben me toen
gaan verdiepen in het ras. Heel anders dan we gewend waren, maar heel leuk.
2. Wat doe je met je Beauceron?
Wandelen/fietsen/schapen pesten/met de kudde meelopen als ze verplaatst worden/gehoorzaamheid
training Kodi GGB en Jackie puples. en ze gaan elke dag mee naar de paarden.
3. Wat vindt je partner van de Beauceron?
Die heeft diep in zijn hart liever een bullmastiff, maar inmiddels heeft Kodi zijn hart veroverd. Ze is rustiger geworden naar mate ze ouder werd en Jackie vindt hij maar een ongeleid projectiel.
4. Mag/Kan je partner met de Beauceron wandelen?
Natuurlijk mag hij dat en doet hij dat ook. Zowel alleen, als lekker samen met mij. Naar park, bos, duin en
strand.
5. Heb je naast je Beauceron nog een ander hond of huisdier?
Nee
6. Waarom heb je voor deze Beauceron gekozen?
Het is moeilijk te kiezen als er veel keus is. De fokker had een selectie gemaakt. Het moest een evenwichtig pupje zijn die bij onze nerveuze gehandicapte bullmastiff teef paste. Dit is Kodi toen geworden. Wat is
die oude teef van ons toen vrolijk geworden. Prima combinatie. Later, toen de bull overleden was, is er
nog een beauceronnetje bijgekomen. Jackie. Dit moest een pupje zijn die niet al dominant was. Ook dit is
een prima combinatie, tot nu toe.
7. Hoelang hoop je dat deze Beauceron nog mag blijven?
Rare vraag. Heel lang natuurlijk!
8. Wat wordt de volgende hond of huisdier te zijner tijd?
Weet ik nog niet.
9. Ben je tevreden met de Beauceron fokker?
Over allebei de fokkers ben ik tevreden. Ze hebben
goed geluisterd en gekeken naar een geschikte kandidaat pup. Ik heb respect voor al het werk wat ze
doen voor een gezonde en goede gesocialiseerde pup,
die uit kan groeien tot een fijne hond.

10. Waarom ben je lid van de Beauceronvereniging
Je blijft op de hoogte van het een en ander. Krijgt daarbij nog een leuk clubblad met wat leesvoer en er
worden leuke activiteiten en seminars georganiseerd. Aanleg schapendrijven. speuren, foto's voor de
kalender en niet te vergeten de wandelingen.
11. Wat vindt de buurt van je Beauceron
Ik zou het niet weten. De kinderen uit de buurt zeggen altijd "de waakhonden" , 2 buurtkinderen komen
vaak even met de honden spelen en aaien. Heel schattig.
12. Ben je extra verzekert naast je WA-verzekering?
Ja allebei zijn ze verzekerd tegen ziektekosten. Dit vanwege onze ervaringen met de bullmastiffs.
13. Was je je Beauceron wel eens en waarom?
Jackie is een smeerlap. Vindt vaak een vieze sloot en stinkt daarna een uur in de wind. Ja, dat varkentje
was ik wel eens. Kodi is wat verstandiger en hoeft zelden te worden gewassen.
14. Heb je nog andere lidmaatschappen? Nee
15. Heb je nog iets leuks of aparts meegemaakt met je Beauceron?
Eigenlijk is elke dag een feestje. Ze zijn nooit uit hun humeur, zijn eerlijk, lief, harde werkers
en ze luisteren beter dan onze kinderen. haha.
16. Heb je nog iets toe te voegen? Nee eigenlijk niet.

Nicole Goezinnen - Natuurkundig therapeut voor mens en dier
Wij hadden thuis heel veel dieren die belangrijk voor mij waren; zij waren mijn
vrienden. Als kind voelde de dieren mij beter aan dan de volwassenen om mij heen.
Ik werd als ‘uitzonderlijk’ beschouwd, later bleek dat ik o.a. dyslectisch ben, wat
destijds veel onbegrip gaf. Mijn zintuigen en intuïtie zijn sterk ontwikkeld. Deze gevoeligheid sensitiviteit is van groot belang in het werk dat ik nu doe.
Ik werk holistisch op de doorstroming en versterking van meridianen, chakra’s en
zenuwstelsel. Hierdoor komt het dier in zijn natuurlijke balans. Elk dier is uniek; wat
bij het ene dier werkt hoeft bij het andere dier niet zo te zijn. Met behulp van Cranio Sacraal, Aurahealing, EMDR en andere methoden worden kwalen en trauma's
aangeraakt en direct naar de essentiële gebieden die de oorzaken vormen van klachten, deze worden ont
-stress-t en vrij gemaakt.
Wat een mooi verschil is tussen het werken met mens en dier is dat dieren primair reageren, daar zit niets
tussen, ze zijn volkomen in het nu. De behandelingen transformeren, zijn effectief en mogen soms snel
resultaat geven. Het werk inspireert mij elke dag weer, juist omdat elke sessie weer anders is.
Er komen regelmatig honden in de praktijk met angsten, trauma’s, verstijvingen in het lichaam, huidproblemen of andere ongemakken. Voor meer informatie kan je kijken op www.nicolegoezinnen.nl

Nicole Goezinnen heeft mijn twee honden behandeld.
Vradi was in volle vaart achter een haas aan gegaan en had zich schijnbaar daarmee geblesseerd. Hij had
last van zijn rug gekregen. Hij liep er al een week mee en er zat geen verbetering in. Na één behandeling
was het de volgende dag nog een beetje stram, maar de dag daarna was gelukkig alles weer in orde. Zo
gaaf om te zien hoe Vradi zich ook helemaal overgaf aan Nicole. Ben blij dat het heeft geholpen.
Tharros heeft ze langer behandeld, want die had meer een geestelijk probleem. Hij werkte zich namelijk
helemaal op tot een hieperderpieper hond tijdens de training. Ik hoopte dat Nicole hem hierin wat evenwichtiger kon maken. Nu weet ik wel dat een baas heel veel invloed heeft op het doen en laten van zijn
hond, maar hier was ook best sprake van een wisselwerking. Hij heel hieperdepieper en ik daardoor ongeduldig en vervolgens hij nog pieperder en ik..... enz enz.
Na de eerste behandeling zag ik al meteen een klein detail veranderen. Tijdens de wandelingen liep hij
verder naar voren voordat hij omkeek om goedkeuring te vragen en/of te checken of ik wel achter hem
aankwam. Iets zelfstandiger dus.
Na twee á drie behandelingen was het verschil zeer merkbaar. In zijn doen en laten met andere honden
reageerde hij wat minder energiek, waardoor de tegenpartij beter op hem reageerde. Het mooiste was
toch wel op het trainingsveld. Daar waar hij niet rustig te krijgen was, kreeg ik hem nu na een paar minuten toch een heel stuk rustiger. Hij kon nu ook echt "af" en relaxed worden. Daarvoor was "af" natuurlijk
wel mogelijk, maar dan af in standje race en een blik van zeg ja en dan ga ik.
Ik werk nog steeds aan zijn "down to earth"-houding en het gaat prima met hem. Hij zal wel nooit helemaal zo relaxed als Vradi worden, maar daarom is hij ook Tharros. Elke hond zijn eigen karakter. Heerlijk!!!
Dankjewel Nicole!!!

Uithoudingsvermogenproef (UV)
Met de uithoudingsvermogenproef kan een hond aantonen de lichamelijke en geestelijke eigenschappen
te bezitten waarover een werkhond voor de praktijk of voor de fokkerij moet bezitten.
Alle rassen zijn welkom, de hond dient er wel de constitutie en conditie voor te hebben.
De proef bestaat uit een loopoefening en een gehoorzaamheidsoefening. Het lopen bestaat uit 20 km, af
te leggen naast de fiets op een snelheid van 12-15 km p/u. In deze rit zijn twee rustpauzes opgenomen
waarin de keurmeester de hond nakijkt op vermoeidheidsverschijnselen en de conditie van de voetzolen.
Na nog een rustpauze moet de gehoorzaamheidsoefening, die bestaat uit los volgen, worden afgelegd.
Trainen voor de UV is absoluut noodzakelijk, en ongetrainde hond kan de proef onmogelijk volbrengen.
Verschillende verenigingen bieden trainingsschema’s. Onderstaand twee voorbeelden van schema’s. Examens worden door het jaar heen bij verschillende KC’s en verenigingen afgenomen. Wanneer de proef
met succes is volbracht krijgt men een landelijk erkend diploma.
Training voor het UV-examen
Er bestaan verschillende trainingsschema's voor een UV training. Onderstaand zijn twee voorbeeld schema's opgenomen. Een schema van 5 weken en een schema van 14 weken.
Let op! Controleer elke keer de voetzolen van de hond, het kan heel goed gebeuren dat de hond in iets
scherps heeft getrapt. Blijf dus controleren. Succes!
U.V. Trainingsschema 5 weken
1e week:
4 x (dus om de dag) ongv. 3-5 km fietsen
2e week:
4x (dus om de dag) 7 km fietsen
3e week:
4 x (dus om de dag) 10 km fietsen. Na 5 km een pauze (15 min) voedzolen controleren

4e week:
Om de 2 dagen 15 km fietsen met een pauze na 8 km. voedzolen controleren
5e week:
1e dag 20 km fietsen (pauzes van 15 min. na 8 en 15 km) voedzolen controleren
2e dag 5 km fietsen
3e dag 5 km fietsen
4e dag 5 km fietsen
5e dag 5 km fietsen
6e dag 5 km fietsen
7e dag 20 km fietsen (pauzes van 15 min. na 8 en 15 km) voedzolen controleren

U.V. Trainingsschema 14 weken
1ste week:

8de week:
Twee tot drie maal een stukje van ongv. 3 km
fietsen

Om de dag 1 km fietsen.
Controleer na elke training de voetzolen! Neem
steeds afwisselend terrein; zandwegen en verharde 9de week:
wegen.
1ste dag 8 km fietsen; 20 min. rust; 3 km terug
Dagen in de week die niet vernoemt worden zijn
2de dag 2 km fietsen
rustdagen.
3de dag 3 km fietsen
2de week:
4de dag 10 km fietsen; 20 min. rust; 3 km terug
5de dag 1 km fietsen
1ste dag 2 km fietsen
6de dag 2 km fietsen
2de dag 1 km fietsen
3de dag 3 km fietsen
5de dag 3 km fietsen
6de dag 1 km fietsen
3de week:
1ste dag 4 km fietsen
2de dag 2 km fietsen
4de dag 4 km fietsen
5de dag 1 km fietsen
6de dag 4 km fietsen
4de week:
1ste dag 4 km fietsen; 15 min. rust; 1 km terug
2de dag 2 km fietsen
3de dag 4 km fietsen
5de dag 4 km fietsen; 15 min. rust; 1 km terug
7de dag 4 km fietsen
5de week:
1ste dag 3 km fietsen
3de dag 5 km fietsen
5de dag 5 km fietsen; 20 min. rust; 2 km terug
7de dag 5 km fietsen; 20 min. rust; 2 km terug
6de week:
Twee tot drie maal een stukje van ongv. 2 km
fietsen
7de week:
1ste dag 8 km fietsen
2de dag 2 km fietsen
3de dag 7 km fietsen
5de dag 8 km fietsen; 20 min. rust; 2 km terug
7de dag 3 km fietsen

10de week:
Twee tot driemaal een stukje van ongv. 3 km
fietsen
11de week:
1ste dag 12 km fietsen; 20 min. rust; 4 km terug
2de dag 2 km fietsen
4de dag examen-eis fietsen
5de dag 2 km fietsen
6de dag 2 km fietsen
12de week:
Af en toe fietsen, eventueel gezamenlijke training

13de week:
Twee tot driemaal een stukje van ongv. 2 km fietsen
14de week:
Twee tot driemaal een stukje van ongv. 3 km fietsen

16 november puppy's geboren van:

Vita van de Paardenstal
en
Haxo du Pays des Songes

We zoeken nog een paar leuke nieuwe baasjes.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Jan van Hout
0630019572 of j.hout38@gmail.com

Rasexamen Beauceron
Voor aspirant keurmeesters organiseren de Beauceron Club en de Beauceron Vereniging Nederland in
samenwerking met de Raad van Beheer het rasexamen Beauceron.
Het examen zal afgenomen worden op 15 oktober 2015, waar aan voor alsnog 7 aspirant keurmeesters
aan deel zullen nemen.
Echter voordat het zover is zullen ze het één en ander moeten leren.
Dit gebeurt naar aanleiding van lesmateriaal in boekvorm, maar ook tijdens 3 lesbijeenkomsten op De
Camp in Woudenberg.
De lessen zijn op donderdagavond van 20.00 uur tot 22.30 uur, op de volgende data;
19 februari 2015
21 mei 2015
25 juni 2015
Het is ons doel dat de aspirant keurmeesters zoveel mogelijk verschillende Beaucerons te zien krijgen, zodat ze als ze slagen voor hun examen, in de praktijk kunnen beoordelen welke Beauceron het dichtst bij
de voorgeschreven rasstandaard komt.

Voor deze lessen zijn wij nog op zoek naar leden die een avond met hun Beauceron aanwezig kunnen zijn.
Wij zijn op zoek naar een zo gevarieerd mogelijk gezelschap van Beaucerons. Niet alleen kampioenshonden, maar juist ook honden die bijv. hele lichte ogen hebben, een ligt afwijkende brand/patroon, oorstand, haardracht, net buiten de maten van de rasstandaard en alle andere variëteiten die we binnen ons
ras tegenkomen.
Mocht u interesse hebben dan kunt u mailen naar
redactiebvn@gmail.com

Vraag het Beau
Relaties en Rangorde
Wij hebben twee teven thuis, het gaat tussen hen beiden altijd goed. Behalve om en nabij de tijd dat de
dames loops worden. Dan is er regelmatig strijd en vechten ze.
Wat kunnen we daar aan doen?
Wanneer we kijken naar ruzies binnen een roedel zien we eigenlijk
altijd dat dit gaat om honden van het zelfde geslacht.
Als je twee honden hebt en het is een reu en een teef, dan geeft de
teef wel eens een grauw of een snauw, maar de reu, de gentleman als
hij is, geeft haar haar zin en het komt er met een sisser vanaf.
Uitzonderingen zijn er wel, maar dan is er vaak iets anders aan de orde
dan een doorsnee conflict.
Zijn er twee honden van hetzelfde geslacht dan zie je vaker dat er een
conflict op kan treden. Dat de conflicten heftiger zijn en dat ze langer aan houden.
Vooral als het gaat om twee honden die ook nog eens karakters hebben die erg op elkaar lijken.
Uit studies en wetenschappelijk onderzoek, dat gedaan is naar roedels en rangorde in de roedels, blijkt
dat er zelden gevochten wordt. Dat zou ook teveel energie kosten en de hond kan zijn energie beter gebruiken.
De vechtpartijen die beschreven worden draaien dan ook alleen om twee zaken: eten en seks.
Overigens is dit bij veel dieren die in groepen leven de enige reden om tot vechten over te gaan.
Terug naar de dames waarmee dit stukje is begonnen.
Het is natuurlijk kort door de bocht, maar wel de enige oplossing die afdoende is: Laat de dames beiden
bij de dierenarts castreren. Dan worden de eierstokken verwijderd en worden zij niet meer loops.
Hoewel dit toch niet zomaar mijn advies zou zijn. De operatie heeft naast veel positieve gevolgen, vaak
ook veel negatieve gevolgen. Soms gaan teven na het castreren juist meer vechten. Vaak dan niet met
hun roedel genoten, maar wel weer met vreemde teven die ze op straat ontmoeten. En dan is er nog
niets opgelost.
Eén van twee castreren is geen optie. Want wie gaat er onder het mes? De rang hoogste? Dat zou niet
mijn keuze zijn, want als de rang lagere dan loops wordt, is de kans op een conflict nog steeds groot. De
rang lagere laten castreren? Dat is het toch ook niet. Vaak wordt een teef die gecastreerd is wat dominanter in haar gedrag en dan zouden er zomaar op een ander vlak conflicten kunnen ontstaan.
Dus zomaar een eenvoudige oplossing is er niet.
Mijn advies zou zijn om de dames tijdelijk uit elkaar te houden. Zodra je merkt dat ze wat kribbig op elkaar reageren, die situaties waarin de conflicten ontstaan niet meer samen laten zijn.
In huis kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om ze om de beurten in een bench of een ruimte te doen waar
de ander niet bij kan.
Zodra de loopsheid voorbij is, ga je de dames weer bij elkaar laten op een neutraal
terrein, bijvoorbeeld een veld of bos waar je een wandeling doet, daarna samen naar
huis en naar binnen. Dan vermijd je de grootste conflicten. In ieder geval tot de
volgende loopsheid.
Heeft u ook een vraag voor Beau? Stuur hem aan
redactiebvn@hotmail.com

Fokkersoverleg
Het jaarlijkse fokkersoverleg heeft weer plaats gevonden. Dit
jaar werd er een mooie tafel gereserveerd in het van der Valk
restaurant in Apeldoorn.
Helaas was het heel erg druk rond om en waren we voor
elkaar slecht verstaanbaar.
We verhuisde al snel naar buiten in de patio voor rokers met
warmtelamp. Niet helemaal optimaal wat temperatuur
betrof, maar we konden elkaar goed verstaan en de vergadering verliep gestaag.
Al was er geen grote opkomst, toch zijn er weer veel zaken besproken en was het een vruchtbaar overleg.
In het volgende clubblad de uitgewerkte notulen van het overleg.
Aanwezige
Jan van Hout, Dinette Bos-Schrijvers, Wilma Plantinga, Eric Spaan, Susanne Spaan-Rubingh, Charles-Louis
Brands, Petra Melsen en Ingrid Muffels

Pepernoten Wandeling
Op zaterdag 6 december zal er door de Beauceron Vereniging Nederland een wandeltocht worden georganiseerd.
Dit jaar in het zuiden van het land.
Een mooie bos rijke omgeving met diverse kleine en grotere vennen.
Verzamelen om 10.30 uur
Hut van Mie Pils
Leenderweg 1
5583 TC Waalre
Dit is een gezellig boscafé waar honden zijn toegestaan met een ruim verwarmt terras en een ruime serre.
Het is een café waar allerlei heerlijke dranken geserveerd worden en enkel kleine versnapering (tosti's,
worstenbroodjes, bittergarnituur en hutsoep) te verkrijgen zijn.

Uitslag fotowedstrijd
Voor het beoordelen van de ingezonden foto’s hebben wij een onafhankelijk kinderjury en een onafhankelijk vakjury naar de foto’s laten kijken. De kinderjury bestaat uit 3 meiden in de leeftijd van 5, 7 en 10
jaar. Grote dieren liefhebbers en trotse mede eigenaren van 2 Braco’s een teckel en een hele grote bastaard.
De kinderjury heeft onderstaande foto’s plaats 1 t/m 3 gegeven

1e Plaats; omdat hij/zij zo grappig kijkt (deze jury is niet snel bang van een hond)

2e Plaats; Schattig !!!!!!!

3e Plaats; Net een Clown

Als onafhankelijke vakjury is de moeder van de drie meiden van de kinderjury gevraagd de foto’s te beoordelen. Zij is professionele fotografe met een specialisatie in paardensport fotografie. De keuze van de
vakjury.

1e Plaats; Absoluut het meest
sprekend

2e Plaats; Ruige puppe gup

3e Plaats; mooi en grappig
moment vastgelegd
Nieuwe fotowedstrijd
Thema voor de fotowedstrijd is winter. Nu maar hopen dat het gaat sneeuwen.
Stuur je foto aan redactiebvn@gmail.com

Eervolle vermeldingen

Kampioensclubmatch Beauceron Vereniging Nederland

We kunnen terug kijken op een geslaagde KCM.
Even leek het erop dat de regen roet in het eten ging gooien, maar gelukkig bleef het bij enkele druppels.
We hadden een mooi deelnemers veld. 34 inschrijvingen, met uitzondering van de babyklasse was voor
elke klasse vertegenwoordiging van mooie beaucerons.
Door een niet te groot deelnemers veld had de keurmeester Jan Ebels de mogelijkheid om ruim de tijd te
nemen voor iedere deelnemer. Dit is door de deelnemers, de organisatie en de keurmeester als heel fijn
ervaren. De keurmeester was zeer te spreken over de goede kwaliteit van de deelnemende honden, en
kwam met grote regelmaat voor moeilijke keuzes voor plaatsingen te staan.
De Coupe de Beauté kon helaas niet persoonlijk aan Dhr. Kurt van Rijckeghem met Largo du Soleil au Paradis overhandigd worden.
Mevr. Jorien Levert mocht dit jaar de Coupe de Travaille in ontvangst nemen voor haar ex aequo geëindigde Deejay Andy Living next Door en Dakar Aaron Living next Door.

Tijdens de pauze werd door een medewerker van de Raad
van Beheer bij de opgegeven honden DNA afgenomen. Er
melde zich 14 beaucerons en 1 teckel. Inmiddels zijn de resultaten van het DNA door de aanvragers ontvangen.
De hond-kind parade was ook dit jaar weer een succes. De
kleinste deelnemers hadden begeleiding waardoor ze met
hun beauceron niet uit de ring zouden vliegen. De kinderen
deden weer super hun best. De winnaar dit jaar Michael
Bouwmans. Altijd weer een vrolijk onderdeel tijdens de
KCM om de kinderen zo trots te zien.

Door een groot aantal mensen werd er afgesloten met een heerlijke en gezellige barbecue.
Dit jaar was er de mogelijkheid om met de caravan of camper op het terrein te overnachten. Twee gezinnen hebben hier gebruik van gemaakt. Tevens heeft één gezin een huisje op het park gehuurd. Zo werd er
rondom de KCM een gezellig weekend van gemaakt.
We hebben tijdens de evaluatie van de KCM wel een aantal verbeter punten geconstateerd. Deze zullen
volgend jaar natuurlijk worden toegepast. De bedoeling is om de KCM volgend jaar weer bij de Liederholt
te houden. Er zal gekeken worden naar een andere indeling van de terreinen.
Wij danken onze sponsors. Cavom, de Diergigant en Apport voor het beschikbaar stellen van prijzen.
Tevens bedanken we alle deelnemers die deze geslaagde dag mede mogelijk hebben gemaakt.
Wij feliciteren iedereen met de behaalde resultaten.

Djyla Alita Admirable Chien de clubwinnaar is ons model voor de voorpagina, in het clubblad vindt u een
stukje geschreven door de dochter van Djyla’s eigenaar.
Bij de showuitslagen verderop in het clubblad vindt u de complete uitslag.
Door fotograaf Willem Groeneveld zijn heel veel mooie foto’s gemaakt deze zijn te zien en te bestellen via
onderstaande link.
http://oypo.nl/1444FC05FB0F8A2A

Namens het bestuur

Show uitslagen
KCM Beauceron Vereniging Nederland
Beekbergen 14 september 2014
Keurmeester: Dhr. J. Ebels

Vervolg uitslag

Reuen

Puppyklasse

Puppyklasse

Inez Poussiere de Lune 2 VB

Jip de la Terre Sacrée de Marius VB

Jeans Argentee de Mont des Croisettes 1 VB

Teven

Jeugdklasse
Jeugdklasse

Imperator Blue de la Terre des Lions ZG

Djyla Alita Admirable Chien 1 U CAC BOB

It's Special Ilton de la Fiere Maison 3 ZG

Tussenklasse

Morse L'Ami de la Campagne 2 U

Mika de L'Amouraudiere 1 U

Mackenzie d'Ombre & de Lumiere 1 U CAC

L'Esprit d'Hamrik Mimolette Vieille 3 U
Berenice Ambre Psi Mysteria 2 U

Tussenklasse

Mo Jones de L'Amouraudiere 4 ZG

Hirgon Yvain de la Bonhardiesse 1 U
Openklasse
Openklasse
Bourbon Warrior Soul 4 ZG
Pelle Troy de la Fiere Maison 3 ZG
Hacker L'Etoile de la Nuit 2 ZG
Lee Warrior Soul 1 U

Vita van de Paardenstal ZG
Galaxie Bleu Poussiere de Lune 3 ZG
Celesta Alita Admirable Chien 2 U
Enya Bhaonain de Bergers du Forez 1 U
Cora Alita Admirable Chien ZG
Salome van de Paardenstal 4 ZG

Kampioensklasse

Fien ZG

Huvan L'Etoile de la Nuit 2 U
Troy de la Pointe du Meingat 1 U

Kampioensklasse
Alita 1 U res. CAC

Veteranenklasse
Borduval Des Onze Hermines 1 U res.CAC
Ulima Grimm La Duchesse de la Fosse 2 U

Show uitslagen
Uitslag Rotterdam
7 september 2014
Keurmeester: Dhr. A. de Wilde (B)

Uitslag Maastricht
28 september 2014
Keurmeester: Dhr. Manton

Reuen
jeugdklas
Matisse l'Ami de la Campagne 1U Benelux Jeugdwinner 2014

Reuen
Jeugdklas
Matisse l'Ami de la Campagne 2ZG
McKenzie d'Ombre et de Lumiere 1U

Tussenklas
Hirgon Yvain de la Bonhardiesse 1U CAC CACIB BOB
Benelux Winner 2014

Tussenklas
I'Merlin du Murier de Sordeille 1U RCAC/RCACIB

Openklas
Honyx Mambo l'Etoile de la Nuit 2ZG
Gerone des Bergers Aventureux 1U RCAC RCACIB

Kampioensklas
Armageddon du Gardien du Chaos 1U CAC/CACIB
en BOB

TEVEN
Jeugdklas
Bisou diskwalificatie

Teven
Tussenklas
Icory du Murier de Sordeille 1U CAC/CACIB
Madame Musette Varenne du Bois Tourbeux 2U
RCAC/RCACIB

Tussenklas
Madame Musette Varenne du Bois Tourbeux 1U CAC
CACIB Benelux Winner 2014
Openklas
Cora Alita Admirable Chien 1ZG
Uitslag Maastricht
27 september 2014
Keurmeester: Mw. Mc Carry Beattie
Reuen
Tussenklas
I'Merlin du Murier de Sordeille 1U CAC/CACIB en BOB
Kampioenklas
Armageddon du Gardien du Chaos 1U RCAC/RCACIB
Teven
Tussenklas
Icory du Murier de Sordeille 2U RCAC/RCACIB
Madame Musette Varenne du Bois Tourbeux 1U
CAC/CACIB
Openklas
Isis du Terre d'Eole 1TB

Openklas
Isis du Terre d'Eole 1U

Uitslag Zwolle
4 oktober 2014
Keurmeester: Dhr. J. Ebels

Reuen
Jeugdklas
It's Special Ilton de la Fiere Maison 1U RCAC
Tussenklas
Hirgon Yvain de la Bonhardiesse 1U CAC/CACIB en
BOB
Teven
Tussenklas
Hirthe Ysa Vajen de la Bonhardiesse 1U CAC/CACIB

Show uitslagen
Uitslag Zwolle
5 oktober 2014
Keurmeester: Mevr. Muldoon
Reuen
Tussenklasse
Hirgon Yvain de la Bonhardiesse 1U CAC/CACIB
Teven
Babyklasse
Jerel from Dara's Home 1 VB
Jeugdklasse
Djyla Alita Admirable Chien 1U RCAC
Openklasse
Celesta Alita Admirable Chien 1U CAC/CACIB en BOB
foto

Uitslag Bleiswijk
1 november 2014
Keurmeester: Mevr. E. Haapaniemi (FI)
Reuen
Jeugdklasse
Matisse l'Ami de la Campagne 1U RCAC
It's Special Ilton de la Fiere Maison 2ZG
Tussenklasse
Hirgon Yvain de la Bonhardiesse 1U CAC/CACIB en
BOB
Teven
Babyklas
Norange l'Ami de la Campagne 1VB
Tussenklasse
Hirthe Ysa Vajen de la Bonhardiesse 1ZG
Openklasse
Gironde des Bergers Aventureux 1U CAC/CACIB

Uitslag Bleiswijk
2 november 2014
Keurmeester: Mevr. E. Liljekvist Borg (SE)
Reuen
Jeugdklasse
Morse l'Ami de la Campagne 1U CAC en BOB foto
Sin van Wakerstrouw 3ZG
Stephan van Wakerstrouw 2U
Openklasse
Honyx Mambo l'Etoile de la Nuit 1U RCAC/CACIB
Gerone des Bergers Aventureux 2U
Argamon Enyhed 3U
Teven
Puppenklasse
Jiroux des Bergers Aventureux 1VB
Jerel from Dara's Home 2VB
Jeugdklas
Imara Blue l'Etoile de la Nuit 1U CAC

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
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

11-01-2015

Hond van het jaar

Nog niet bekend

07-02-2015

Eindhoven

Mevr. D. Desserne (FR)

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

14-06-2015

KCM Beekbergen

Onder voorbehoud

05-07-2015

Echt

Nog niet bekend

25-07-2015

Rotterdam

Nog niet bekend

26-07-2015

Rotterdam

Nog niet bekend

26-09-2015

Maastricht

Nog niet bekend

27-09-2015

Maastricht

Nog niet bekend

03/04-10-2015

Zwolle

Nog niet bekend

