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Van de Bestuurstafel - door Petra Melsen
Eind 2009 is mij door de fokker van mijn eerste Beauceron gevraagd zitting te nemen in de op dat moment nog op de richten
Beauceron Vereniging Nederland. Ik heb daarmee ingestemd. Nu zijn we 7 jaar later en er is in die 7 jaar veel gebeurd.
Binnen zowel de vereniging als voor mij persoonlijk.
Toen ik aantrad als algemeen bestuurslid (en later verder ging als penningmeester) heb ik ook een stukje geschreven in het
welkomstblad wat nieuwe leden kregen als zij lid werden van de Beauceronvereniging. In het welkomstblad stelde alle
bestuursleden zich even voor en gaven in het kort weer wat hun bestuurlijke ervaring was en wat zij hadden met het ras
Beauceron. Verder op in het blad stond nog een stukje van mij over mijn belevenissen die ik tot dan toe gehad had met mijn
Beauceron Julius en onze andere hond Manfred (kruising rottweiler). Beide honden hebben we inmiddels al in moeten laten slapen, Manfred op 11,5 jarige leeftijd door tumoren in zijn longen en
Julius was net 4 dagen 8 jaar toen we de beslissing hebben moeten nemen hem in te laten slapen
door mastocytomen, een zeer kwaadaardige vorm van huidkanker die uitgezaaid was naar zijn
lymfeklieren.
Inmiddels lopen er al weer twee andere Beaucerons rond, Günnar
van 4,5 jaar en Ylva van bijna 4 maanden. Günnar is deels opgevoed
door de oude garde Manfred en Julius, maar Ylva heeft alleen Günnar
als voorbeeld. De vraag is of dat nou zo’n goed voorbeeld is.
Ook het bestuur heeft in de afgelopen 7 jaar een aantal wisselingen
doorgemaakt, de ene wisseling verliep wat prettiger , soepeler dan de andere wisseling. Het zijn roerige tijden geweest en ik
vind dat ik na twee termijnen van 3 jaar als penningmeester mijn bijdrage heb geleverd aan de BVN. Het is tijd een nieuwe
penningmeester aan te stellen. Deze nieuwe penningmeester kan rekenen op een (financieel) gezonde vereniging. Daar heb ik,
samen met het bestuur, de afgelopen 7 jaar hard aan gewerkt. Het ledenaantal wordt nog steeds elk jaar een beetje groter,
ondanks de tegenslagen die er geweest zijn. De georganiseerde activiteiten lopen goed.
Al met al laat ik een gezonde vereniging achter, ik ben trots op hetgeen bereikt is in de afgelopen 7 jaar. Wellicht komen we
elkaar in de toekomst weer tegen bij een BVN-activiteit of elders. Tot die tijd, succes met alles, geniet van elkaar en van de
Beauceron.
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Een Dwaas Kan Meer Vragen
In ieder clubblad een ander lid aan het woord.
Naam: Martje Hoogerman
Leeftijd: 47 jaar
Woonplaats: Zutphen
Beroep: Treinverkeersleider
Beaucerons: 1 Beauceron t.w. Cardhu van 9 jaar jong
(Helier Guigner de nos Amis de Beauce)
1. Waarom heb je voor een Beauceron gekozen?
Toentertijd zochten we eigenlijk een maatje voor Chick
(teef van 5 maanden, kruising Engelse setter blue belton, en denk ik, australian catlle dog blue heeler).
Eerlijk gezegd, bij het "surfen" op internet viel ik als

heeft hij natuurlijk erg veel geravot met zijn maatje
Chick. We hebben vele kilometers gewandeld in bossen, strand en langs de IJssel. Voor mij mag een hond
gewoon lekker hond zijn, maar wat ik wel heel belangrijk vind is dat een hond luistert. Cardhu heeft zondermeer een gebruiksaanwijzing waar ik mij al doorgeworsteld heb. Met Cardhu kan ik lezen en schrijven.
3. Wat vindt je partner van de Beauceron?
Mijn toenmalige partner had in het begin, naar haar
zeggen, wel heel veel moeite met de jongen. Als leek
hadden we toen niet in de gaten dat "meneer" steeds
probeerde naar de hoogste trede van de trap wilde
klimmen en er volgden toentertijd verschillende
"robbertjes vechten" waarbij wij als sterkste uit de
strijd moesten komen natuurlijk. Dat is gelukkig gelukt.
Mijn ex komt nog regelmatig met Chick op bezoek en
Cardhu en zij zijn nog steeds gek op elkaar.
4. Mag/Kan je partner met de Beauceron wandelen?
Ja hoor Cardhu loopt nog steeds gezellig met haar en
Chick mee als ze er zijn.
5. Heb je naast je Beauceron nog een ander huisdier?
Ons gezin bestaat momenteel uit ik, Cardhu en de
kat Jura.

een blok voor het uiterlijk van een harlekijn pup. Bij
het lezen van het karakter van de beauceron dacht ik
dit is een hond a la de baas. Eigenlijk wilde ik toen een
teefje maar de fokker had alleen nog 1 harlekijn reutje
beschikbaar. Wat een scheetje was het. Hij is het geworden en heb hem genoemd Cardhu (genoemd naar
een whisky, wat later bleek betekent "zwarte rots").

6. Waarom heb je voor deze Beauceron gekozen?
Cardhu was toen de enig beschikbare harlekijn voor
zover ik wist. Dus na het wisselen van mailcontact met
de fokker, op een vrijdag in de auto gestapt en via
Antwerpen naar Zeeland gereden. We zouden eerst
alleen even kijken en kennismaken, maar de jongen
ging uiteindelijk direct met ons mee naar huis.

2. Wat doe je met je Beauceron?
Omdat Cardhu natuurlijk een sterk ras is en ik weinig
tot geen ervaring had, zijn we op puppycursus gegaan... Hierna volgde nog puppycursus 2 en 3. Alle
heeft hij goed doorlopen en hij blijkt een "will to
please" te hebben. Cardhu blijkt vanaf de eerste dag
dat ik hem had al helemaal verzot te zijn op ballen,
zonder te leren bracht hij de bal bij mij terug en liet
hem los. Overschieten met een voetbal vind hij ook
geweldig (noem hem soms Pele, met zijn ene poot
haalt hij de bal naar hem toe om hem vervolgens met
zijn andere poot of snuit de lucht in te gooien, geweldig schouwspel). Dit spelletje is nog steeds zijn favo-

7. Hoelang hoop je dat deze Beauceron mag blijven?
Poeh, ik hoop nog een tijdje maar ben er bang van.
Momenteel zit Cardhu in de lappenmand. Hij blijkt een
niet al te sterk gestel te hebben of al die jaren van ruw
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spelen met Chick is hem niet in zijn koude kleren gaan
zitten. Ik wist van de fokker dat een van zijn ouders HD
-b was. Zo gaande weg in zijn jonge jaren vielen wel
een paar dingetjes op. Trillen van zijn achterpoten tijdens balspellen (enthousiasme?). Ook het wandelen
ging af en toe wat slungelig (net een marionettenpop?). In 2011 foto's laten maken van heup en rug en
schok erg van de uitslag. Cardhu bleek toch wel erge
spondylose te hebben. Sindsdien alles een paar tandjes
lager en aan de pijnstilling. Ook veel andere dingen
geprobeerd, acupunctuur, massages enz. Nu dit jaar
weer foto's gemaakt omdat Cardhu ging manken en hij
werd toch wel snel oud vond ik. Spondylose is verergerd en flinke HD en klap op de vuurpijl voorste kruisband gescheurd wat het manken veroorzaakte. Na veel
wikken en wegen (want Cardhu wil wel) toch knieoperatie aangegaan. Revalidatie is zwaar en eindresultaat
is nog niet bekent. De jongen loopt gelukkig nu wel
beter dan voor de operatie.

10. Waarom ben je lid van de Beauceronvereniging?
Ik vond het gewoon een "must have". Omdat het ras
niet zo bekend was wilde ik op die manier wat meer
affiniteit hebben met het ras. Vind het altijd weer leuk
om Cardhu in bepaalde verhalen te herkennen.

8. Wat wordt de volgende hond of huisdier tzt?
Ik weet niet of ik na Cardhu nog een hond neem. Tis
voor de hond een hele opgave om te combineren met
mijn werk. Ik werk onregelmatig en ben 10 uur van
huis. Na thuiskomst is alle tijd natuurlijk voor de beesten. Met Cardhu is het zo gelopen, ik moet er goed
over nadenken of ik dit nog een keer zo wil. Misschien
als Beauceron in Nood een keer een Beauceron heeft
die in dit plaatje past zou ik het nog een keer in overweging kunnen nemen.
9. Ben je tevreden met de Beauceron fokker?
In het begin hebben we wel wat contact gehouden.
Foto's en het voortgang proces doorgegeven. Foto's
werden ook geplaats op de site maar het werd minder
en nu is de fokker niet meer te vinden op het internet,
dus of ze nog bestaat?

11. Wat vindt de buurt van je Beauceron?
Ze vinden Cardhu een imposante verschijning. Ze vinden hem erg lief en rustig. Voor buitenstaanders heeft
hij een gebruiksaanwijzing.......net als de baas. Eenkennig en de kat uit de boom kijkend. Niet onverwachts
benaderbaar. Als hij je niet kent laat hij zich niet aanhalen. Cardhu moet uit zichzelf naar iemand toegaan.
12. Ben je extra verzekert naast je WA-verzekering?
Nee, heb ik toen eigenlijk niet voor gekozen ook gezien
het feit dat de Beauceron een sterk ras is en je moet
eigenlijk maar zien wat de verzekering uiteindelijk vergoed. Wel heb ik altijd zelf een spaarpotje aangelegd
voor de beestjes en dat is tot op heden goed van pas
gekomen.
13. Was je je Beauceron wel eens en waarom?
Nee eigenlijk niet of het moet echt (rollen in vieze
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dingen) "noodzakelijk" zijn. Wel mag hij van mij lekker
het water in en zwemmen.
14. Heb je nog andere lidmaatschappen?
Uh nee.

15. Heb je nog iets leuks of aparts meegemaakt met je
Beauceron?
Cardhu en ik hebben 2 seizoenen Treibball gedaan bij
de KC Zutphen. Omdat dit toen nog nieuw was wilde
TV Gelderland hier een reportage over maken. Zo geschiedde en werden Cardhu en ik door de rest naar
voren geschoven om ons kunstje te laten zien. Een erg
leuke ervaring al stond het Treibball toen nog in de
kinderschoenen.
16. Heb je nog iets toe te voegen?
Ik weet dat mijn maatje niet kan lezen. Ondanks alle
zorgen de laatste tijd, ben ik heel erg blij dat Cardhu in
mijn leven is. We hebben heel wat afgestruind samen
en ondanks dat Cardhu niet echt een knuffelkont is
hang ik toch regelmatig aan zijn nek. Ik heb zeker in
zijn opvoeding niet altijd alles goed gedaan (qua geduld) maar heb hem veel mogen leren en wat zeker zo
belangrijk is...........wat heeft de jongen mij veel geleerd. Ik hoop dat Cardhu nog een tijdje op hondswaardige manier samen met ons mag leven.

Groeipijn bij de jonge hond - Enostosis
Met dank aan Dierenkliniek de Arker, Nijkerk en aan
Diergeneeskundig Orthopedisch Centrum Amsterdam
Groeipijn bij de hond of met een mooi woord
"enostosis" is een aandoening die in verband gebracht
kan worden met erfelijkheid en voeding. Deze aandoening van het bot veroorzaakt kreupelheid bij honden in
de groeifase en wel op de leeftijd van vijf tot vierentwintig maanden. Het komt vooral veel voor bij honden van de snelgroeiende grote hondenrassen maar
wordt ook gediagnosticeerd bij de kortbenige rassen
als de Bulldog. Opvallend is dat de aandoening vaak
gezien wordt bij Herders.
Zolang honden groeien, is het een “ziekte” met evidente klachten. Op zich is onschuldig, ware het niet dat er
helaas nogal eens wordt gesproken over groeipijnen bij
een jonge kreupele hond terwijl het dan géén groeipijnen zijn maar een ernstigere aandoening zoals elleboogdysplasie of heupdysplasie of een van de vele an-

dere aandoeningen die een jonge hond kreupel kunnen laten lopen. De honden met ED of HD, waar na
belasten een verergering van de symptomen optreed,
worden dan veel te laat ter onderzoek bij de dierenarts
aangeboden. Voor die aandoeningen geldt namelijk
dat hoe eerder hoe beter het dier geholpen kan worden. De diagnose luidt pas groeipijn als alle andere
aandoeningen zijn uitgesloten!
Wat zijn groeipijnen precies?
Het feit dat deze aandoening vele namen heeft in de
wetenschappelijke literatuur (eosinophyle panostitis,
enostosis, etc.) is waarschijnlijk het gevolg van het feit
dat er verschillend gedacht wordt over de oorzaak.
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Eerst het een en ander over de groei, de anatomie en
opbouw van een bot. Een bot bestaat uit een stevige
buitenkant ook wel de schors (cortex) genoemd en het
merg (medulla). Om het bot ligt het beenvlies. In een
bot zien we twee vormen van groei. Ten eerste de
groei via de groeischijven waarlangs lengtegroei
plaatsvindt, ten tweede de diktegroei die plaatsvindt
onder het beenvlies. Bot wordt gevoed via bloedvaten
die via voedingskanalen het bot ingaan. Bot is bedekt
met beenvlies. Via spieren die aanhechten op het bot
en dus op het beenvlies, kan een lichaam bewegen.
Het beenvlies is dus in feite verantwoordelijk voor het
overbrengen van spierkracht op het bot en voor de
groter wordende diameter van een bot tijdens de
groei. Het beenvlies is zeer goed voorzien van zenuwen en daarmee het gevoeligste deel van een bot.
Denk maar eens aan een schop tegen het scheenbeen.
Er zijn twee typen bloedvaten; de aanvoerende
(arteriën) en de afvoerende bloedvaten (venen). Er is
een opmerkelijk verschil in de opbouw van een arterie
en van een vene. Dat heeft te maken met de functie. In
een aanvoerend vat is de druk hoog. Het is een slagader die direct van het hart afkomstig is. In een afvoerend vat is de bloeddruk laag. Een arterie heeft daarom
een dikke wand en de vene een dunne wand. Via een
voedingskanaal gaat een aanvoerend vat het bot in en
een afvoerend vat het bot uit .
Bij een groeiende hond gebeurt er gigantisch veel met
een bot. Het wordt langer en de diameter neemt toe.
Verhoudingsgewijs wordt de schors dikker. Ten gevolge van de groei neemt ook de voedingsbehoefte toe en
worden dus de bloedvaten zowel aan- als afvoerend
groter. Deze vaten moeten dan door een voedingskanaal dat ook een grotere diameter zou moeten krijgen.
Het voedingskanaal bij een groeiende hond moet dus
in omvang toenemen. Om groter te kunnen worden,
moet het lichaam het oude voedingskanaal vergroten
(remodelleren). Er moet in feite bot afgebroken worden. En daar gaat het mis bij de hond met groeipijn. In
feite overheerst de groei en vergeet het lichaam dit
stuk bot af te breken. Netto resultaat is een relatief te
klein voedingskanaal. Door dit te kleine voedingskanaal
gaan een relatief te grote arterie en vene. Zoals al besproken heerst er in de arterie een hoge bloeddruk en
heeft dit vat een dikke wand en de vene heeft een lage
druk en een dunne wand. Dit laatste vat zal dus deels
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dichtgedrukt worden. Het gevolg is dat er makkelijker
bloed het bot in gaat dan uit. Het bloed zoekt een andere uitweg en het gevolg is dat het beenvlies figuurlijk
van het bot afgedrukt wordt. Dit is zeer pijnlijk, zeker
als het loslaten van het beenvlies in de buurt zit van
een spieraanhechting. Naast het ontstaan van een
vochtophoping, slaat er soms ook stollingseiwit neer in
het beenmerg
wat een vlekkerig beeld op de
röntgen-foto
geeft. De pijn die
hierbij ontstaat,
wordt door ons
groeipijn of
enostosis genoemd. Het woord ‘groeipijn’ is bij honden eigenlijk
geen juiste benaming. Bij mensen staat groeipijn voor
pijn tijdens de groei van de groeischijven aan de uiteinden van de botten terwijl het van onze honden gaat
om de lange beenderen van voor- en achterpoten.
Welke symptomen zien we bij groeipijnen?
Het ziektebeeld groeipijn heeft vele verschijningsvormen. Wat het nog ingewikkelder maakt, is dat de intensiteit van de klachten wisselt in de tijd en bovenal
wisselt de pijn ook per ledemaat. De gemiddelde hond
met groeipijn loopt kreupel, vaak wisselend, zonder
oorzakelijk verband. Overigens kunnen de klachten
ook heel ernstig ogen; een hond die niet wil lopen,
koorts heeft (temperatuur hoger dan 39 graden Celsius) en die vaak niet of slecht eet. Vaak wordt aan van
alles gedacht (vergiftigingen, botulisme, bloedvergiftiging, baarmoederontstekingen) behalve aan groeipijn.
Tijdens het onderzoek van de hond door de dierenarts
valt vaak op dat de hond pijnlijk is aan meerdere gewrichten, vooral tijdens het overstrekken en overbuigen van een gewricht. Vaak zijn aan deze pijnlijke gewrichten geen andere afwijkingen te vinden die zouden kunnen passen bij een probleem in het betreffende gewricht (overvulling met gewrichtsvloeistof, krakende sensatie tijdens bewegen). Wat vaak wel opvallend is, is dat de lange pijpbeenderen, zoals spaakbeen
en scheenbeen, gevoelig zijn tijdens directe druk op
het beenvlies. Het meest duidelijke symptoom is kreupelheid die dan weer aan de ene poot dan weer aan de
andere poot het meest erg is. Overigens is het ook mogelijk dat de hond steeds met dezelfde poot kreupel
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loopt. Wat we vaak zien is dat de hond alleen slomer
en/of wat pieperig is, hetgeen een juiste diagnose ook
weer bemoeilijkt.
Hoe wordt de diagnose groeipijn gesteld?
Als een jonge hond kreupel loopt, is het verstandig om
het dier door de dierenarts te laten onderzoeken. Er
zijn, zoals eerder aangegeven, nogal wat oorzaken
voor wisselende kreupelheid bij de jonge hond. Bij
lichamelijk onderzoek kan blijken dat de hond pijnlijk
reageert als de dierenarts druk uitoefent op de
botten. Het dier reageert over het algemeen niet pijnlijk bij het bewegen van de gewrichten. Als er verdenking op enostosis is, worden röntgenfoto’s geadviseerd. De foto's kunnen het beste drie weken na het
begin van de symptomen gemaakt worden. Pas dan
zijn de röntgenologische veranderingen goed zichtbaar
en kan de diagnose definitief gesteld worden. Indien
de achterpoten bij het probleem betrokken zijn nemen
we het liefst een "heupfoto", zijn het vooral de voorpoten dan kunnen de ellebogen het best gefotogra-

feerd worden.
Röntgenonderzoek
De veranderingen die we aantreffen bij de klassieke
patiënt met enostosis zijn verdichtingen van het merg
(de medulla) van het bot en verdikkingen van de
schors (cortex) van het bot. Het is niet altijd mogelijk
de verdenking op groeipijn te bevestigen met röntgenfoto’s. In dergelijke gevallen zal een hond toch verdacht blijven van groeipijn wanneer er op deze opnamen geen andere oorzaak voor pijnlijkheid wordt gevonden. Wanneer er wel andere afwijkingen gevonden
worden op de röntgenfoto’s sluit dit groeipijn niet uit.
Hoe wordt groeipijn behandeld?
De aandoening is niet te genezen maar gaat uiteindelijk vanzelf over met het ouder worden van de hond.
Uiteraard is de pijn voor de hond erg vervelend.
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Gelukkig zijn er echter wel maatregelen die genomen
kunnen worden om te zorgen dat het dier er zo min
mogelijk last van heeft. Indien we een hond met groeipijn gaan behandelen moeten we in ons achterhoofd
houden wat de pijn veroorzaakt en dat de symptomen
wisselen in de loop van de tijd. Zolang de indruk bestaat dat de hond last heeft van de loslatingen van het
beenvlies, wordt er behandeld.
De behandeling bestaat uit een aangepast bewegingsschema in combinatie met een ontstekingsremmer/
pijnstiller (NSAID’s). De werking van deze stoffen is
tweeledig. Ten eerste komen er tijdens het proces van
loslating van het beenvlies stoffen vrij (ontstekingsmeatoren) die rechtstreeks de zenuwen prikkelen die in
het beenvlies zitten. De hond registreert deze prikkeling van de zenuwen als pijn. Door nu een NSAID te
geven, wordt de productie van deze stoffen geremd en
neemt dus de pijn af. Dezelfde stof die pijn veroorzaakt
(de ontstekingsmediator) heeft nog een andere belangrijke werking in het lichaam. Het heeft namelijk
effect op een cascade van reacties die gepaard gaan
met meer doorbloeding, zwelling en een toegenomen
temperatuur van een aangedaan gebied. Na het stoten
van ons scheenbeen hebben we pijn omdat ontstekingsmediatoren onze zenuwuiteinden in het beenvlies
prikkelen. De ontstekingsproducten zetten ook een
proces in gang van vermeerderde doorbloeding en
zwelling en verhoogde temperatuur. Dit uit zich in de
vorm van een pijnlijke rode (meer doorbloeding), warme (verhoogde temperatuur) bult (zwelling). Deze cascade die optreedt bij elke vorm van ontsteking wordt
dus in gang gezet door ontstekingsmediatoren. De productie van deze stoffen worden door NSAID’s geremd.
Dit is dus de tweede belangrijke werking van een ontstekingsremmer/pijnstiller.
Naast deze symptoombestrijding is ook preventie mogelijk. Aan de basis van deze preventie staat een goede
voeding voor snel groeiende grote hondenrassen. Het
beperken van de groei kan door over te gaan op een
voer speciaal ontwikkeld voor jonge honden van grote
rassen. Er is een directe relatie vastgesteld tussen het
ontstaan van enostosis en voeding met een verkeerde
verhouding calcium en vitamine D. Met name de hoeveelheid in grammen per energie-eenheid is van belang naast o.a. de juiste Calcium-Fosfor verhouding.
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Veelal wordt geadviseerd een jonge hond met groeipijn. over te zetten op voeding voor de volwassen
hond omdat daar relatief minder calcium en vitamine
D in zit. De energiehoeveelheid per 100 gram is echter
ook lager en daarmee de totale opname van calcium
en vitamine D mogelijk nog te hoog hetgeen andere
orthopedische problemen in de hand werkt (bijvoorbeeld OCD, een ernstige orthopedische aandoening die
zich in vele gewrichten kan manifesteren).

Be Cool Solutions—Dogshade
Die morgen was het al bijna 24 graden toen we aankwamen en op de parkeerplaatsen geen schaduw. Hoe
moet dat nu met de hond? Ik kan moeilijk de automotor laten lopen de hele ochtend en de airco aan. Een
aanwezige had onlangs een dog-shade gekocht van Be
Cool Solutions en bood mij aan deze te gebruiken. Zonder al veel vertrouwen legde ik de “Aluminet ™ deken”
over de auto. Mijn verbazing was groot.

Houdt de hond er iets aan over?
Nee, deze aandoening levert geen blijvende schade
aan het skelet op. Hoewel in de eerste twee levensjaren periodes van pijn en kreupelheid kunnen optreden, is het vooruitzicht op volledig herstel zeer goed.

Honden voelen zich niet gemakkelijk in de warmte die
de zomer met zich meebrengt. Soms verblijven zij in
kennels die opgewarmd worden door zonnestralen.
Voor je huis heb je verschillende alternatieven om koel
te houden (screens, airco, luxaflex etc.), maar wat hebben we dan voor een kennel of voor de auto?
Er bestaan schaduwdoeken voor auto’s en zij houden
de auto koeler, volgens verschillende onderzoeken niet
zo effectief als Aluminet ™
schaduwdoek, een gebreid
soort aluminiumvezel. Het
weefsel absorbeert geen
warmte maar reflecteert de warmte en houdt de omgeving eronder bijna 14 graden lager dan de buitentemperatuur. De covers zijn licht van gewicht en kan
worden opgevouwen tot een klein pakketje. De stof
kan niet rotten en geadviseerd wordt om altijd op te
bergen in de zak zodat scherpe voorwerpen niet kunnen inwerken. Voor meer informatie, kijkt u op:
https://www.becoolsolutions.com/

Moya Brennan (Wim en Gonda den Hartog) studeert
voor dierendoktor. Foto: Hondenschool Alert 5 augustus 2016
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Vacature Penningmeester
Vanaf het begin is onze penningmeester Petra Melsen
betrokken bij Beauceron Vereniging Nederland. Vol
overgave heeft zij zich ingezet voor onze vereniging en
vindt het nu tijd om het stokje over te dragen.
Conform onze statuten roepen wij de leden op zich
beschikbaar te stellen voor deze functie.

Wat zijn de taken?

Zorgdragen voor de financiële zaken

Opstellen jaarrekening

Verslag uitbrengen tijdens de jaarlijkse ALV

Aanspreekpunt Activiteiten Commissie

Startpunt voor de ledenadministratie
Handig om als bagage te hebben: Kennis van Excel (en
mogelijk Access) en OneDrive.

Vacature Webmaster
Na zijn super enthousiaste start heeft Rick Alarm
ons bericht dat hij is ingeloot om zijn studie te vervolgen en af te maken.
Helaas is daardoor te
weinig tijd voor de website van onze vereniging.
Rick, langs deze weg dank
voor je inzet bij de inrichting en invulling van de nieuwe site en wij wensen jou veel succes bij je studie.
Dit betekent wel dat we nu zoeken naar een nieuwe
webmaster. Wie komt ons mediateam versterken?
Wat zijn de taken?

Onderhouden van de website

Uitbouwen website naar hedendaagse maatstaven en verwachtingen
Handig om als bagage te hebben is kennis van WordPress en plugin’s; HTML en een beetje kennis van
Photoshop Elements en/of Irfanview. Enthousiast of
wil je meer info, mail media@beauceronvereniging.nl

De penningmeester vormt samen met de voorzitter en
de secretaris, het dagelijks bestuur van de vereniging.
Enthousiast en wil je je beschikbaar stellen? Mail dan
naar info@beauceronvereniging.nl. Voor inlichtingen
over deze vacature kun je Petra Melsen benaderen.
penningmeester@beauceronvereniging.nl
Vacature Commissie Fokkerij, Gezondheid en Welzijn
Graag maken we deze commissie compleet met twee
nieuwe leden. Wij hopen dat een van deze leden een
diergeneeskundige achtergrond meebrengt.

Vacature Activiteiten Commissie
Ben jij een gezelligheidsdier, enthousiasteling en zit jij
boordevol ideeën? Of zou je graag een steentje willen
bijdragen aan de activiteiten binnen onze vereniging?
Dan ben je bij ons van harte welkom!

Wat zijn de taken?

Meedenken over een gezond fokbeleid

Uitvoeren van fokregelement en fokkerscode

Nestcontrole bezoek

Elk jaar wordt er een activiteitenkalander opgesteld.
Samen met de andere commissieleden ga je leuke
(nieuwe) sportieve activiteiten bedenken voor onze
leden en hun Beauceron(s). Je zal hierin een rol spelen,
ook door het (mede)organiseren van de activiteiten en
waar gevraagd hierbij aanwezig te zijn.

Enthousiast en wil je dit team mee vormen?
Dan graag mailen naar info@beauceronvereniging.nl.
Mocht je vragen hebben over deze vacatures dan mail
je naar commissiefgw@beauceronvereniging.nl zodat
Dinette Bos deze kan beantwoorden.

Wil je ons team komen helpen? Graag mailen naar
info@beauceronvereniging.nl. Mocht je vragen hebben kun je natuurlijk ook contact opnemen onze Activiteitencommissie Anneleen en Sandra. Mail daarvoor
naar activiteiten@beauceronvereniging.nl

10

7de Jaargang, December 2016

Beauceron Vereniging Nederland
Nationale d’Elevage Saint-Gervais-d'Auvergne 2016
Dit jaar was de Nationale d’Elevage in Saint Gervais
d’Auvergne en altijd zijn op de NE een mooi aantal
Hollandse deelnemers te vinden met hun honden,
dit jaar elf om precies te zijn. Vanuit de BVN waren
dat: Wim en Gonda den Hartog met Enya en Moya,
Ellen en René Westenberg met Homme, Jeroen ter
Horst met Envy, Eric Spaan met Cora, en Carin en Fabrice met Midas en Monty. Daarnaast zagen we nog
Frank en Cora Wagenaar met Lord Djibril, Truus Manders met Jatise, Rick Rijbroek met Conan en
Cees Sonnevelt met Jolie. Drie Beaucerons (Jatise, Enya
en Homme) verkregen hier op zondag het cotation 4
en de medaille. Voor veel Beaucerons het hoogst haalbare in Frankrijk! We zijn daar dus best trots op.
Eenmaal thuis bleek er toch nog een kleine kink in de
kabel. Ellen ging eens informeren wanneer zij het papieren diploma voor Homme kon verwachten en kreeg
toen bericht dat zij (naast het doorsturen van de HDgegevens) ook nog het DNA van Homme moest laten
registreren bij de SCC. Zo gezegd, zo gedaan.

Via de website van de SCC, espace ADN: http://
www.scc.asso.fr/Formulaires-telechargeables,656 klik
op Bon de Commande Tests Génétiques (het 2e formulier). Hierop gegevens van eigenaar en hond invullen
en printen. Tegelijkertijd 10 euro overmaken op rekeningnummer: FR76 3000 4028 3700 0108 2985 294
t.n.v. Societe Centrale Canine France.
Dan de hele set (ingevulde formulier, stamboom en
DNA) mailen aan de SCC, Adn.contact@centralecanine.fr en aan mw. Favey, de secretaris van de
Franse club: odile.favey@wanadoo.fr .
Eenmaal dit allemaal in orde gemaakt te hebben werd
in Frankrijk alles vlot afgewikkeld en hebben
Jatise, Homme en Enya enkele weken later het
diploma Recommandee op de deurmat gevonden.
Volgend jaar is de Nationale d’Elevage op 6 en 7 mei
in Chartres. Wie gaat er mee?
Neem contact op met Gonda den Hartog via
info@beauceronvereniging.nl

De Nederlanders 2016
Met dank aan Cora Wagenaar
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Poot van Dokus
Die ochtend ging boven de wekker al om half zeven.
Deze heer van stand uit Nunspeet snapte er helemaal
niets van, wat een raar tijdstip voor de zaterdag. Ja ja,
gisteravond had het vrouwtje haar wetsuit en waterschoenen gepakt en nog een tas klaargelegd. Nadat ik
terugkwam van uitlaten was alles al weer weg, maar
denk je nu echt dat ik dan iets doorheb? Nu ben ik best
slim maar bijdehand is een toch echt een ander verhaal voor Beaucies.
Om half acht riep mijn vrouwtje “ga je mee?” terwijl ik
net uitgelaten was. Snapte ik er wat van? Oooo, ik
word in dat blauwe ding getild en daar gaan we onderweg. Vrouwtje verklapt onderweg naar de snelweg dat
we naar Brielle gaan voor een workshop Waterwerk. Ik
vraag me af wat vrouwtje precies bedoeld. Een paar
weken geleden waren we op het strand en had ik lekker gezwommen en mijn apport gehaald en teruggebracht en lekker, op weg naar de auto, in de stront
gerold. Vrouwtje ging met mij in het Water aan het
Werk. Ik werd gewassen en gepoedeld met zeep en
daar vond ik niets aan. Ik moest zelfs met aandrang het
water ingetrokken worden. Brrrr daar vind ik niets aan.
Hoezo moet ik spoelen …. vrouwtje staat nog in het
water en stel dat ze me weer wast. Afijn dat was het
WaterWerk destijds. Wat gaan we dan doen helemaal
in Brielle, dat kan toch ook op het Erkemeder?
Daar aangekomen wordt er een tentje opgezet. Ik lig er
lekker voor en speel me te pletter met Moya en Jeano
die er ook zijn. Gezellig. Vrouwtje drinkt koffie en luistert naar een meneer in een wetsuit. Ze verdwijnt in
de tent en heeft dan ook zo’n ding aan. Ook allerlei
speeltjes en zelfs mijn waterapport komt voor de dag.
Denkt ze soms dat ik het water in ga op deze vreemde
plek? Hmmm ik loop nog eens rustig heen en weer
want iedereen loopt al in het water rond te stappen

met hun hond. Ophalen van een brandslang die ze
weggooien of op de boot meenemen? Zie je mij dat
doen? Ophalen van een surfboard of reddingsboei met
een mens eraan hangend? Zijn ze nou echt zo dom.
Afijn ik ben aan de beurt en loop naar het water over
de stenen heen. Dat doet zeer aan mijn fijngevoelige
Nunspeetse pootjes. Zijn ze echt helemaal gek geworden? Ik doe daar niet aan mee hoor en blijf aan de
rand stokstijf staan. Vrouwtje gaat het water in en
roept mij ze heeft mijn oranje balletje bij zich, roept
weer en ik draai me koninklijk om en ga naar onze
tent. Wat denkt ze wel!
Tussen de middag lopen we naar het zandstrandje en
heerlijk om te zwemmen daar. Kort ondiep en dan lekker zwemmen. Vrouwtje komt erbij …. Waarom? …. Ik
maak dat ik het water uitkom. Snapt ze het dan niet?
Ze probeert het weer en nogmaals … ach laat ik haar
maar even pleasen. Ik haal het apport op, ook al staat
zij in het water. Daarna is het voor het vrouwtje lunchtijd en krijg ik eindelijk weer rust.

Na de lunch laat ik zien dat ik niet gek ben en doe even
mee in de groep. Maar als ze met de pop beginnen en
zelf ook te water zijn, doe ik even niet mee. Later mogen we een rondje met de boot en kan ik van de boot
afspringen om naar de kant te zwemmen. Dat vond ik
het leukste van de dag. Ik snap nu ook dat Waterwerk
iets anders is dan Water Werk. Het gaat wel goed komen hoor.
Inmiddels krijg ik dagelijks anti-watervrees training en
begin ik langzaam mijn vrouwtje weer te vertrouwen in
het water. Ik weet ook wel dat een heer van stand uit
Nunspeet niet in de stront moet rollen, het ruikt alleen
zo lekker. Dat samen zwemmen komt wel weer, we
gaan in ieder geval de goede kant op.
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Familiedag 11 september 2016
We waren al zeer vroeg op, om voorbereidingen te
treffen voor de familiedag. Na alles ingepakt te hebben
reden we naar het bos in Nunspeet.

In de zeer vroege ochtend was het nog droog, dus snel
de stoelen en banken en tafels klaarzetten. De leden
begonnen al rond 10:00 uur binnen te druppelen en
konden onze gasten, onder het genot van een kopje
koffie/thee met wat lekkers, zich inschrijven voor de
diverse workshops.
Om 11:00 uur begonnen we aan de wandeling met
meer dan 20 Beaucerons, die allemaal lekker losliepen!
Helaas voor de baasjes begon het wat te regenen waar

Na ruim een uur te hebben gelopen kwamen we weer
terug in het basiskamp, waar de voorbereidingen voor
de raskeuring en de workshops al hadden plaatsgevonden. Alles stond netjes klaar en er kon worden begonnen met de keuring door Ans Schellekens.

Ans Schellekens, kersverse keurmeester van de Beauceron, geeft hierbij tekst en uitleg over waar zij op let
en waarop u als begeleider op kunt letten.
Rond 13:00 uur had iedereen pauze en onder het genot van een heerlijke lunch, heeft iedereen met elkaar
kunnen praten en ervaringen over hun Beauceron kunnen delen. Na de lunch zijn we verder gegaan met de
raskeuringen en zijn we gestart met Flyball en Hoopers
en koekhappen voor hond en baas.
De workshop Flyball werd gegeven door Petra Melsen.
Je ziet dat de meeste honden gek zijn op ballen en hun

de honden uiteraard geen last van hadden. Bij de eerste modderpoel sprongen de meeste honden er dan
ook direct in, gelukkig was er een schone poel een paar
honderd meter verderop waar ze konden zwemmen.

best doen om deze snel te halen en/of te vangen en
daarna weer snel terug over de hindernissen.
De workshop Hoopers, waarbij het voornamelijk om
het tonen van de handlingsvaardigheden van de handler en de samenwerking tussen hond en handler
werd gegeven door Marjolein Rietkerken. En ook hier
zien we dat de Beauceron snel leert en erg leergierig is.
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is vaak een stevige haarstructuur aanwezig met soms
een dieprode eekhoornachtige brand. Ik heb twee honden van 13 jaar en ouder mogen ontmoeten die beiden
nog ontzettend goed in het doen zijn, goed horen, goed
zien en ruiken en heel mooi in de vacht zijn. Geweldig
om hun zo te zien. Bij de jonge honden viel op dat zij
voor hun leeftijd al opvallend goed gangwerk hebben.
Wat vandaag ook opgevallen is, is dat onder de viervoeters geen onvertogen blaf is gevallen. Opmerkelijk.”

We zagen dat iedereen lekker bezig was met hun honden of aan het praten waren met elkaar onder het genot van een hapje en drankje.
Rond 16:30 uur waren alle activiteiten klaar en heeft
Ans nog uitleg gegeven over de keuring en wat ze
heeft waargenomen. Hieronder nog een kort stukje uit
haar commentaar: “Ik heb vandaag allemaal heel
mooie, bijdehante en vriendelijke honden gezien. Er zijn
veel lange staarten die veelal goed gedragen worden.
Ook heb ik veel donkere ogen aangetroffen waarbij bij
een aantal honden deze ook horizontaal geplaatst zijn
en dat zie je niet heel vaak. De gebitten zijn goed! Ook
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We bedanken Ans en Annemieke voor hun werk, en
delen de keuringsrapporten uit. Daarna was het tijd
om alles weer op te ruimen. Rond 18:00 uur reden we
naar huis met een gevoel van een zeer geslaagde dag!
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Nazomeren in de Alpen
Lig ik nog na te genieten van die fantastisch leuke familiedag, zijn mijn baasjes al weer druk in de weer; mama
Enya is super-alert en zit steeds in de auto. Opa Grimm
voelt aan zijn oude botten dat er weer ‘iets’ op stapel
staat! Vakantie, denkt hij, en dan mogen we altijd mee.

met andere Beaucerons, maar ze praten wel raar,
Frans en Duits. We mogen hier ook slapen, maar het is
zondag als weer vroeg dag.

Vrijdagmiddag is het zover, de auto is propvol maar
gelukkig is er nog plek voor mama en opa en ik mag in
mijn bench – “voor de veiligheid en rust” – pffff, rust…

Het is vandaag 25 september en Nationale Suisse, hoor
ik. Dezelfde mensen als gisteren, maar er komen er
steeds meer bij. En allemaal praten ze anders dan wij
en moeten we aan de lijn, jammer hoor. Er is ook een
meneer die kritisch naar ons kijkt en moet ik rondjes
lopen met de baas, dan hij weer voelen en kijken… Wel
een aardige meneer die Hans Häberli. Hij vindt mij erg

mooi, maar ook nog een beetje lang (tja, ik groei nog
hoor!) en ik mag bij het tweede bordje staan lachen.
Reizen vind ik prima, want bijna altijd volgt er dan iets
leuks. Nu rijden we wel lang door en ook nog langzaam. Wim en Gonda zijn het uiteindelijk zat en draaien de snelweg af en zig-zaggend en hobbelend staan
we ineens in de hele gave boomgaard met walnoten
en bal-appels. Heerlijk hier, lekker rennen en appels
zoeken. Ik ben gek op appels, want het zijn ballen die
je kunt opeten! De tent wordt uitgeklapt en Gonda
maakt eten voor ons allemaal. Dan wordt het donker
en gaan we slapen, wij in de auto en baasjes op de auto. Tjeeeee, het is hier doodstil en pikkedonker…

Later moet mama Enya ook lopen en Hans is helemaal
in de wolken, wat een mooie hond. Daarna moet mama met 5 andere teven opnieuw in de ring. En daarna
samen met 1 andere teef en Hans kijkt heel kritisch en
kiest dan de andere teef. Die heeft gewonnen. Wow,
mijn mama is tweede (en ja, ze is nogal sterkt bespierd
en loopt soms wat breed daardoor).

De volgende dag na spelen met de bal-appels weer
allemaal ingeladen en op weg. ‘s-Middags komen we
aan bij de Club Cynophile in Sion, Zwitserland. Wat een
gezelligheid hier. Baasjes gaan gezellig praten en lekkers drinken en wij mogen lekker rondlopen en spelen
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We krijgen allebei een mooi rapport mee en lekkers en
Enya een gouden CAC-medaille!

delen en zwemmen en de hele dag samen met de
baasjes. Wat leuk is dat! Ook gaan we weer verder reizen. Dit keer via kleine wegen en hoge bergpassen en
we slapen onderweg op hele stille en hoge plekken.
Aardedonker en veel geluiden zoals burlende herten.
Nou, de eerste keer vond ik dat best eng en moest

Opa Grimm had vandaag rust en iedereen vond hem
lief en loopt even bij hem aan voor een aai.
Er waren die dag 49 honden en F’Etoile du Plas de la
Jasse is beste teef en Cap Horn du Mas Roc Maria de
beste reu en BOS. Ik vond het een leuke en gezellige
dag en veel nieuwe vrienden erbij gekregen en de baas
grote zakken voer en prijzen.

Dan is het echt vakantie, lekker uitslapen, beetje rondhangen op de camping, vreemde honden gezien, zelfs
een echte Sint Bernhard (heel spannend), lekker wan-
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toch echt even alarm slaan. De baasjes koken op een
kampvuur allerlei lekkers en wij krijgen kalkoenpootjes. Opa krijgt s-nachts een dekje op, tegen de kou en
later kopen de baasjes zelf ook nog een deken (ook
nogal koud, zeggen ze).

Enkele morgens vriest het zelfs en is alles wit van de
rijp. Maar wat een rust hier, je kunt gewoon vrij rondrennen en snuffelen. Hé, horen we daar bellen rinkelen? Baasjes horen het ook, maar het zijn geen koeiebellen volgens hen. Even kijken: en ja, in de verte lopen geiten, hele grote en met hele grote horens. Wim
gaat het eens van dichtbij bekijken. Mama Enya en ik
gaan mee, maar de baas wil ze zien, dus laat hem lekker gaan. Nu hebben die geiten hem gezien, oeps, daar
komen er nog meer aan, en rinkel, rinkel, er komt een
hele kudde aan. WOW, imposant, grote kudde geiten
en allemaal met die grote horens. Uiteindelijk vindt
ook Wim het wel dicht genoeg bij en hij zwaait even
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met zijn armen…. Jippie, ze rennen weg, nu ga ik er
even achteraan, ik zal ze de weg terug wijzen. Joepie,
gelukt, ze gaan allemaal weer weg en grazen op hun
eigen stukje van de berg. Het volgende weekend arriveren we bij Kees en Rebecca en tref ik daar familie,
mijn andere neef Faigar! Spannend, die nieuwe neef,
hij lijkt erg op Frodo, maar spelen, nou, niet echt.

Dan moeten we weer verder, oh nee, alweer terug
richting huis, weer via hoge bergpassen. We hebben er
heel wat gehad: Col du Grand St Bernhard, Col du Petit
St. Bernhard, Col de l’Iseran, Colle della Finestre (ja,ja,
die van de Giro), Col d’Izoard, Col de la Madeleine, Col
des Aravis, Col de la Croix Fry, Col de la Faucille enzovoort.
Faigar is heel sportief, want hij werkt bij Cimarron
Buitensport en moet o.a. de gasten ontvangen en gaat
vaak mee op pad in de bergen. Ook wij gaan de volgende dag wandelen (zonder opa) hoog in de bergen naar
Lac des neuf couleurs. Direct treffen we al een grote
schaapskudde en moeten we even aan de lijn.
Daarna lekker los en rennen maar. Best een eind lopen
en de paadjes worden steeds smaller en de kanten
steeds steiler. We moeten echt achter elkaar lopen, zo
smal is het. Faigar kent het gebied al goed zegt hij,
maar wat nu: zoeffff, daar sjeest ie ineens helemaal de
berg af over de rotsen naar beneden. Ik hoorde ook
‘PIEP’ en de baasjes roepen, maar Faigar is al beneden.
Zo zeg, had ‘ie toch bijna een marmot te pakken, dus
dat had hij gezien. Tof hoor! Boven is het een prachtig
meertje en gaan we lekker even zwemmen. De baasjes
gaan ook even rusten en eten. Toch lijkt er ander weer
op komst en gaan we terug. Onderweg gaat het zelfs
sneeuwen! En beneden is weer die schaapskudde en
moeten we aan de lijn en wachten tot alle schapen en
vooral de honden weg zijn. Er zijn wel zeven Pyreneërs
bij! Die denken dat ze ook schapen zijn en kunnen
soms gevaarlijk worden. Kees biedt uitkomst en zwaait
met zijn armen en jaagt ze zo weg, hup, achter je eigen
kudde aan! Eenmaal thuis lekker eten en tevreden
voor de kachel. Misschien gaan we dit nog wel eens
doen met meer Beaucerons?
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Donderdag staan we weer eens op een camping met
een keffende Jack-Russel aan de mooie rivier de
Doubs. Lekker zwemwater hier. De volgende dag gaan
we nog op visite bij Cyra met baasjes Carla en Alie. Cyra is een tante van mij, zegt opa. Slapen doen we in
een sjiek hotel. Een en al luxe hier, vloerbedekking en
centrale verwarming en lekkere ruime slaapplek voor
ons. Dat is effe wat anders dan dat geprop in de auto…. Ach, en dan zijn we alweer thuis.

Tjonge, wat heb ik weer veel nieuwe indrukken opgedaan in twee weken. Prachtige natuur, mooie vergezichten en natuur. Burlende herten overal, marmotten,
koeien, schapen en geiten. Veel nieuwe Beaucerons
gezien, een poedel, een Sint Bernhard en familie Faigar
en Cyra.
Poot van Moya, ook namens mama Enya en natuurlijk
ook van opa Grimm
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Rover op jacht
Ik zal mij als eerste even voorstellen. Ik ben Jim
Morisson la Duchesse de la Fosse, maar mijn baasjes
noemen mij Rover. Die naam past ook wel bij mij. Als

andere honden hun stok of bal onbeheerd achterlaten,
of even niet opletten, dan roof ik die weg. Niet om die
dan echt mee te nemen, maar meer om de andere
honden uit te dagen. Vaak geef ik het toch weer terug.
In 2015 heb ik met de workshop schapendrijven mee
gedaan met de Beauceron vereniging. Volgens mij had
ik voor deze workshop nog nooit een schaap van dichtbij gezien. Maar ze waren toch wel erg interessant en
ik ben toen maar rondjes om ze heen gaan rennen.
Mijn vrouwtje en ik vonden het toch wel erg leuk om
vaker schapen te gaan drijven, of schapen pesten zoals
zij het noemt, en dat zijn wij sindsdien blijven doen.
Als het kan sta ik nu elke zondag bij de schapen, soms
ook op de donderdag. Dan kan ik ook kijken naar mijn
broertje Jekke. Maar die doet het toch anders dan hoe
ik bij de schapen ren. Per les mag ik twee keer het veld
in. Maar als het aan mij zou liggen zou ik wel vaker willen gaan! Ik krijg er geen genoeg van. Ik doe mijn best
om de schapen dichtbij mijn vrouwtje te houden en
ren dan ook snelle rondjes om de schapen heen. Mijn

Met dank aan Jannine Photography
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vrouwtje probeert mij dan wel eens af te laten liggen
zodat zij iets meer beweegruimte heeft buiten de
schapen. Volgens haar zet ik teveel druk en moet ik er
ruimer omheen gaan lopen. Maar dat vind ik niet leuk!
Sommige schapen doen wel eens stom. Dan gaan zij
zich verstoppen achter een boom. Maar dan doe ik net
alsof ik ze niet zie en laat ze dan maar staan. Tja, als zij
niet mee willen doen met het spelletje dan moeten zij
het maar zelf weten! Ik heb wel de indruk dat de schapen weten dat ik niet van brandnetels hou. Want daar
gaan ze vaak middenin staan. Daar wil ik dan echt niet
in want dat voelt niet fijn aan mijn poten. Ik laat mijn
vrouwtje er dan als eerste doorheen lopen en dan volg
ik wel. Ik wil namelijk toch wel erg graag bij het vrouwtje blijven. Maar als het even kan blijf ik die stomme
brandnetels ontwijken. Ik snap ook niet waarom die
schapen daar geen last van hebben.
Tijdens het rondjes rennen om de schapen neem ik wel
eens een plukje wol, die schapen hebben toch genoeg.
En als mijn vrouwtje moeilijke dingen van mij gaat vragen dan doe ik net alsof ik even niet meer weet waar ik
mee bezig ben, dan ga ik maar gras eten. Mijn vrouw-

tje zegt dat ik geen koe ben, maar gras is nou eenmaal
erg lekker! En als mijn vrouwtje maar moeilijke dingen
van mij blijft vragen dan ga ik ook wel eens lekker
zwemmen tussendoor. Er ligt een slootje naast het
veld dus daar ren ik dan even naartoe. Ik ben namelijk
ook gek op zwemmen.
Laatst moest ik alle schapen bij een omgevallen boom
weg zien te halen. Ik maar rennen om ze heen, maar ze
gingen echt niet weg. Dan laat ik wel eens een blaf horen uit frustratie. Mijn vrouwtje laat mij dan zien hoe ik
het beste naar de schapen kan gaan lopen om ze wel
weg te krijgen en uiteindelijk lukt dit dan ook. Zij is dan
heel erg trots op mij en ik ook stiekem wel op mezelf.
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Er zitten wat schapen tussen die mij aan het testen
zijn. Dan rennen ze ineens hard uit de groep weg. Nor-

maal zou ik hier wel achteraan gaan, maar de laatste
weken doe ik dit niet meer. Ik blijf nu liever wat dichter
bij mijn vrouwtje. Ik heb namelijk de indruk dat zij
zwanger is en dan moet ik toch goed op haar passen.
Die schapen pak ik dan wel terug op hun gedrag als het
vrouwtje niet meer zwanger is.

Met het baasje doe ik andere dingen dan met het
vrouwtje. Hij doet aan survival runs en gaat dan wel
eens naar Bergschenhoek met een vriend. Vaak mag ik
dan mee van hem. Ik wist eerst niet wat ik dan moest
doen. Het baasje hing dan wel eens in touwen boven
de grond en daar kan ik natuurlijk niet bij. Maar ik ren
gewoon lekker met ze mee.
Ze hangen ook wel eens boven het water en omdat ik
dat niet kan ga ik dan maar zwemmen. Sommige stukken zijn nog best lang om te zwemmen! Laatst sprong
mijn baasje van een brug af zo het water in. Ik wist
toen even niet wat ik moest doen. Die brug was toch
zeker zo’n twee meter boven het water. Omdat ik niet
durfde te springen ben ik in het water geduwd. Ik
kwam er toen achter dat dit best leuk was om te doen
en de keer erop ben ik zonder duwtje gelijk van de
brug afgesprongen. Ik vond mijzelf toen wel erg stoer!
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Dat mee rennen met de baas ik best vermoeiend. Dat
komt omdat ik dan ook over boomstammen moet
springen en door de modder moet lopen. Maar ik vind
het erg leuk om met hem te doen. Omdat ik na al dat
rennen door de modder en het zwemmen vaak niet
meer zo schoon ben, mag ik met de mannen mee douchen onder de douche. Dat is dan weer eens iets anders dan de tuinslang waar ik thuis wel eens onder
wordt gezet.
Afgelopen week mocht ik met mijn baasjes mee op
vakantie. Wij zijn toen naar Frankrijk geweest. Volgens
mijn baasjes komt mijn vader uit dit land. Nou, ik heb
geen enkele hond gezien die op mij leek.
Ik heb op vakantie ook geen schapen gezien, dus dat
spelletje kon ik niet doen. Wel zag ik twee andere hele
grote beesten in een weiland staan. Het leek mij wel
leuk om daar kennis mee te maken en voordat mijn
baasjes het doorhadden kroop ik onder het hek door
en stond ineens achter zo’n groot beest. Van dichtbij
was het nog groter om te zien. Omdat ik niet wist wat
het was ben ik maar lief gaan kwispelen en voordat ik
het door had was dat grote beest ineens omgedraaid
en keek mij recht aan. Hier schok ik zo van dat ik met
mijn vier poten zo van de grond los kwam en direct
weer naar mijn baasjes ben gerend. Ik begreep later
dat dit koeien waren, nou daar kom ik niet meer bij in
de buurt. Die zijn mij veel te groot!
Tijdens de vakantie deden mijn baasjes ook een spelletje, jeu de boules. Ik snapte dit spel niet echt. Ze gooien dan ballen weg, maar ik mag ze niet pakken. Ik heb
toen maar mijn eigen spel bedacht. De gekleurde bal
die het dichtstbij de kleine bal wordt gegooid mag ik
pakken. Ik zag dat mijn baasjes hier wel hard om moesten lachen, maar ook dit bleek niet de bedoeling te zijn
geweest. Tja, wat is dan het nut van het gooien van
een bal als ik ze niet mag pakken…
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Bach Bloesem Remedies Angst voor vuurwerk /
harde knallen
met dank aan: Ina Busscher
Angst kan heel verschillende achtergronden hebben.
Wanneer een hond angstig reageert n.a.v. een bepaalde situatie, kijk je of je terug kan naar de bron van het
probleem. Wanneer je een hond als pup in huis hebt
gekregen, is dat natuurlijk wat gemakkelijker, dan wanneer je te maken hebt met een hond uit het asiel, of
een hond die herplaatst is en waar je weinig van weet
qua voorgeschiedenis. Elke hond heeft weer een andere selectie uit de remedies nodig. Je houdt rekening
met het karakter van het dier, wat voor type hond is
het van nature. Daarnaast kijk je naar de gedragingen
van het dier in reactie op de knallen, de lichtflitsen
enz., om je te helpen de juiste remedies te kiezen.
Wanneer er een acuut probleem is en je hebt geen
Bach consulent bij de hand, is het verstandig om de
Rescue Remedie (of de Rescue Pets – dit is zonder alcohol) te gebruiken. Met deze reeds samengestelde remedie help je het dier z’n evenwicht weer terug te vinden. Je geeft per keer 4 druppels en zo vaak als je nodig vindt, afhankelijk van het gedrag/reactie van de
hond.

De volgende remedies zitten hierin (naam van de remedie en een korte uitleg waarvoor het dient):
Star of Bethlehem – na elke situatie waarin het dier erg
geschrokken is, iets naars heeft meegemaakt
Clematis – wanneer een dier er verdooft en afwezig
uitziet (niet snapt wat er gebeurt)
Rock Rose - voor grote angst en paniek, helemaal
verstijfd zijn
Cherry Plum - voor het verlies van zelfcontrole en hysterische respons op een gebeurtenis, niet stil kunnen
zitten bijvoorbeeld
Impatiens - wanneer ontspannen moeilijk of niet meer
mogelijk is.
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Een belangrijke reden om Bach remedies te gebruiken
is het feit, dat ze je als het ware een platvorm geven
om nieuw gedrag op te bouwen. Je doorbreekt een
bepaald negatief gedragspatroon, emoties worden
zacht verwerkt en in balans gebracht. De bloesems
ondersteunen het proces van verwerken van emoties.
Je kunt de remedies naast elk medicijn gebruiken, er is
geen wisselwerking tussen de remedies en reguliere
medicijnen.

Naast de acute problemen kun je ook te maken krijgen
met chronische problemen. Je hebt dan bijvoorbeeld
te maken met omstandigheden die voor de hond niet
veilig voelen: nieuwe omgeving (bv net verhuisd), nieuwe spullen, een omgeving die voor het dier onvoorspelbaar is om wat voor reden dan ook, sociale veranderingen (baby in huis, nieuw dier erbij enz.) Dan is de
kans op stress, onrust, paniek groter. De reactie op
knallen, vuurwerk kan dan heftiger zijn dan wanneer
deze extra, voor de hond mogelijke negatieve zaken,
niet aan de orde zijn.
Nog wat voorbeelden:
Angst voor de angst – hier hoort de remedie Aspen bij.
Dit is een remedie die je kiest, wanneer een dier na de
december maand mogelijk niet meer goed kan ontspannen, alsof elk moment weer dat geknal wordt verwacht. Dan heb je te maken met een dier dat bang is
om angst te ervaren. Ze verwachten dan als het ware
elk moment opnieuw die ellende. Over het algemeen
zie je dit bij een hoge graad van alertheid, wanneer er
veel vuurwerk wordt afgestoken in de buurt.
Olive - wanneer een dier een langere periode last
heeft gehad van onrust door en angst voor het geknal,
kan het erg moe zijn. Dit geldt voor mentale en fysieke
moeheid, bekaf zijn door de constante paraatheid,
wellicht weinig geslapen enz.
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Pets Rescue is de samengestelde remedie van de Bach
Flower Remedies en dan zonder de alcohol die wel in
de gewone Rescue remedie zit. De remedie werkt niet

wordt zulk gedrag verergerd door een negatieve ervaring, in dit geval die harde knal. Door deze remedie te
geven, krijgt de hond weer zelfvertrouwen en ruimte
om rustig te blijven tijdens het geknal in de buurt. Het
is niet van belang of een dier een beetje of heel erg
onzeker is. Wanneer je dit gedrag in wat voor mate
ook ziet, kun je besluiten Larch in te zetten.
Naast Larch heb ik haar
Mimulus gegeven, een remedie die aansluit bij elke aanwijsbare, aanwezige angst.

verdovend en je kunt er mee beginnen en eindigen
wanneer de situatie dat vraagt. Deze remedie is geschikt voor alle dieren. Je kunt de remedies op het
voer, een snack of in de waterbak doen. Over het algemeen gebruik je van deze remedie 4x per dag 4 druppels. Maar zoals gezegd, kun je zo vaak als nodig de
remedie toedienen. Je kunt de remedie ook op de
poten, oren of neus van uw hond doen, gewoon kijken
wat jezelf en het dier het gemakkelijkst/prettigst vindt.
Deze remedie kan voldoende zijn om het dier rustig te
krijgen, de paniek te doen verminderen. Wanneer dat
niet voldoende blijkt te zijn, kun je meer specifiek gaan
werken en andere remedies toevoegen om de hond
door deze spannende tijd te helpen.

Tevka, de Beauceron teef van
Wim en Gonda den Hartog, heeft
dankbaar gebruik gemaakt van de
Bach Flower Remedies. Zij is één
keer enorm geschrokken van een
erg harde knal. Daarna was het
duidelijk, dat Tevka onrustig werd
van het geknal in de buurt.

Deze remedie helpt het dier
de angst voor vuurwerk te
ontgroeien en rustig te blijven in die voor sommige honden moeilijke decembermaand. Het heeft Tevka in
ieder geval geholpen minder
last te hebben van het vuurwerkprobleem.
Voor meer informatie kunt u zich altijd wenden tot
Ina Busscher. Ina is gediplomeerd Bachconsulent en
heeft een eigen praktijk (Ien Ki Do te Lelystad). Uiteraard biedt de praktijk naar de Bachbloesem therapie
ook andere mogelijkheden op het gebied van gezondheidsondersteuning. Haar website vinden jullie op:
http://www.everyoneweb.com/therapeut en haar
mailadres is inabusscher@gmail.com
Als het Ina even lukt
brengt ze daarnaast
veel tijd door met
haar twee Beaucerons
Cooper (links) en
Monty Python
(onder).

Naast de Rescue Remedie heb ik
haar de remedie Larch gegeven.
Deze remedie geef je aan dieren,
die wat onzeker zijn, een stukje
zelfvertrouwen missen. Vaak
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Aflasten Activiteit door activering Hitteplan
Van de Raad van Beheer ontvingen we op 23 augustus
het bericht dat het RIVM het Nationaal Hitteplan heeft
geactiveerd omdat in voorspellingen tropische temperaturen zullen aanhouden. Daarbij komen gezondheid en het welzijn van zowel de mensen als de honden mogelijk in het geding. De Raad van Beheer voelt
zich verantwoordelijk en adviseert haar leden om
maatregelen te treffen en tijdens de warmste uren van
de dag de activiteiten aan te passen of af te lasten.
Voor meer info: www.rivm.nl

Wintertips – Met dank aan eerdere BVN uitgaven en
diverse publicaties op social media.
Winter, een heerlijke tijd om er met je hond op uit te
trekken: het weer is niet te warm en de omgeving vaak
lekker rustig. Er zijn een paar zaken waar je op moet
letten bij hevig herfst- en winterweer.

Warm weer en je hond
Net als mensen reageren honden allemaal verschillend
op warm weer. Waar moet je op moet letten en wat je
kunt doen om te voorkomen:
Oververhitting: Houd goed in de gaten of je hond niet
oververhit raakt als het buiten warm is. Honden kunnen hun warmte alleen kwijt via hun voetzolen en door
te hijgen. Begint je hond erg te hijgen, te kwijlen of
wordt hij sloom, dan kan het zijn dat je hond last heeft
van de warmte. Als de lichaamstemperatuur te ver
oploopt, kan de hond in coma raken en sterven. Oude
honden en honden met zeer korte neuzen lopen meer
risico; houd ze goed in de gaten en neem voorzorgsmaatregelen. Je voorkomt oververhitting door je hond
niet in de directe zon te laten. Wandel of fiets niet met
je hond op het heetst van de dag. Zorg voor voldoende
koel vers water. Houd er rekening mee dat asfalt en
zand zeer heet kunnen worden; op gras loopt dan
prettiger voor je hond. Check ’s avonds altijd de voetzolen van je hond om problemen sneller op te sporen.
Heeft je hond doorgesleten voetzolen, koop dan speciale schoentjes bij de dierenzaak of kijk op internet.

Geursporen. De meeste honden vinden het heerlijk om
in de sneeuw te ravotten en te speuren naar van alles
wat zich onder de sneeuw bevindt. Houdt er rekening
mee dat op onbekend besneeuwd terrein geursporen
sneller zijn uitgewist waardoor je hond soms de weg
terug niet kan vinden.

Afkoelen: Houd je hond van zwemmen, doe dit dan!
Houd er wel rekening mee dat je hond niet overal welkom is. Kijk bijvoorbeeld op www.DoggyDating.com.
Zorg voor een handdoek waar de hond op kan liggen,
een parasol of paraplu voor schaduw en vers water.

Buitenverblijven. Probeer te vermijden dat ze een hele
dag buiten zitten, zeker als er geen droge en liefst war-

Zwemmen in de winter mag. Sommige honden zijn altijd in voor een zwempartij. Zwemmen in de winter
hoeft geen probleem te zijn. Zorg wel dat je hond daarna niet te veel afkoelt. Houd de natte hond in beweging en droog zo snel mogelijk goed af. Laat uw hond
niet met een natte vacht buiten. Een natte vacht isoleert slecht en de hond loopt kans onderkoeld te raken. Laat ze bij vrieskou niet in een auto achter want
daar wordt het net zo koud als buiten. Bovendien kunnen ze zich in de auto onvoldoende bewegen om warm
te blijven.

Kortere wandeling: Rem je hond op tijd af als hij wil
rennen of spelen. Teveel activiteit kan ook leiden tot
problemen. Symptomen hiervan zijn sloomheid en braken. De hond kan hieraan ernstige gezondheidsproblemen overhouden of zelfs doodgaan.
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me schuilplaats is. Reken niet op hun vacht om hen
warm te houden. Ga regelmatig kijken of de schuilplaats nog droog is en het drinkwater niet bevroren.
Puppy's zijn nog te klein en hebben niet genoeg vet en
vacht om zich te weren tegen de kou. Ook oude en
zieke dieren hou je best zoveel mogelijk binnen.
Laat je hond niet op het ijs. IJspret is voor honden taboe, immers een nare uitglijder kan een bottenbreker
worden. Ook weet een hond weet niet waar en wanneer het ijs betrouwbaar is. Als een hond door het ijs
zakt, zal hij er moeilijk zelf weer uit kunnen komen: de
spieren zijn door de kou al snel niet meer zo gewillig en
er is nauwelijks houvast en de randen kunnen ook ernstig scherp zijn. Houd uw hond dus liever op het vaste
land of leer te wachten op uw toestemming.

Pas op met sneeuwballen. Sneeuwballen gooien is dolle
pret, pas op dat de hond niet te veel sneeuw binnenkrijgt en last krijgt van maag en darmen.
Denk om de vlooien. De winter is hét vlooienseizoen in
huis. Eitjes die in de zomer zijn gelegd, kunnen maanden overleven totdat de atmosfeer lekker vochtig en
warm is en zo in de winter een ware explosie worden.
Veilig de straat op in het donker. Laat niet alleen jezelf,
maar ook je hond zien in donker winterweerverkeer en
gebruik bijv. reflecterend hondenvest, halsband en lijn.

Verzorg de hondenpootjes. Veel honden gaan gewoon
‘blootpoots’ de straat op, ook als het sneeuwt. Knip de
langere haren tussen de kussentjes van de poten uit
(denk dan ook even aan lange haren onder de buik). Zo
blijft er minder “vuil” tussen hangen en heeft je hond
minder last van ijs en sneeuw. Mochten er toch nog
klompjes sneeuw kleven, knijp ze dan stuk of laat ze
smelten in je handen of spoel met lauwwarm water
(droog af!). Probeer ze nooit los te trekken!
De pekel, waarmee onze wegen worden bestrooid, is
kleverig en kan de voeten behoorlijk irriteren tot zelfs
brandwonden veroorzaken. Spoel de poten bij thuiskomst met lauw water af en vervolgens goed afdrogen.
Bescherm de voetzolen eventueel met een vettige zalf
of gebruik een speciale voetspray. Er bestaan 'hondenschoentjes', let op dat ze niet te strak zitten (om te
trainen dit te aanvaarden, begin je met babysokjes).
Een ander gevaar van pekel is dat dit zoutvergiftiging
kan veroorzaken. Als zout (dat we ook in veel huis-tuin
-en-keuken producten vinden) in de maag blijft wordt
het opgenomen in het bloed, waardoor het bloed water onttrekt aan omringende weefsels hetgeen tot uitdroging leidt. De opname van ca. 1,9 gram per kilo lichaamsgewicht, kan al zeer schadelijke gevolgen hebben. Wanneer de natriumconcentratie ook in de hersenen stijgt leidt dit tot neurologische klachten zoals rusteloosheid, prikkelbaarheid of juist heel sloom, toevallen, koorts, onwillekeurig samentrekken van de spieren, versnelde ademhaling, verhoogde hartslag en
hartritme stoornissen. De hond kan in coma raken en
overlijden. Vanaf ca. 3,7 gram per kilo lichaamsgewicht
is zout dodelijk.
Weetje: Een eetlepel keukenzout weegt ca. 16,5 gram.
Fabeltje: Opwekken van braken met zout. Doe dit
nooit. Ga daarvoor altijd naar de dierenarts die een
injectie daarvoor kan geven.

Opgelet met antivries. Antivries is niet bestemd voor
huisdieren, en toch vinden velen het dikke, zoete
goedje onweerstaanbaar. Hou het uit het bereik en
sluit altijd goed af: antivries vergiftigd en kan dodelijk
zijn als niet onmiddellijk na inslikken wordt opgetreden. Ruim altijd op wat je morst: een paar druppels is
al voldoende om vergiftigd te raken. Als je denkt dat je
huisdier antivries heeft ingeslikt: onmiddellijk naar de
dierenarts!!!
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Vraag het Beau
We hebben een Beauceron en nu is er een baby op
komst. Waar moeten we op letten en hoe kunnen wij
onze hond het beste voorbereiden?

Met betrekking tot dit onderwerp is een heleboel te
zeggen. Iedereen heeft zijn mening, uiteenlopend van:
“Laat je hond de eerste poepluier opeten” tot “je gezin
is een roedel en als jij een teef was, zou je hond ook
niet bij je pups mogen komen, dus je hond mag niet bij
jou en de baby in de buurt komen”. Zo ook nog eens
de vele opmerkingen die daar tussen passen.
Het lastige is: voor veel opmerking valt ook nog wat te
zeggen ook. Nou ja, behalve dan die van het opeten
van de luier. Dat is klink klare onzin. Maar ja, terwijl ik
dit zo schrijf zie ik nog, inmiddels 24 jaar geleden, mijn
rottweiler de luier van mijn neefje uitpluizen, omdat
we dachten dat dat voor een goede band zorgde.
Hoe je hond in werkelijkheid op jullie nieuwe baby
gaat reageren hangt af van het erfelijke deel van zijn
karakter en wat hij heeft geleerd / meegemaakt op het
gebied baby’s en kinderen.
Is je hond van nature schrikachtig en reageert hij door
bij snelle bewegingen weg te springen of zelf te bijten,
dan zal hij dat ook doen als de baby onverwacht met
zijn handjes en voetjes beweegt. Is je hond van nature
snel onder de indruk van harde geluiden, dan reageert
hij ook op het huilen van de baby en zal hij daarvan
onder de indruk zijn. Is je hond gevoelig voor de stemming van de baas, dan zal hij zeker reageren als je als
overbezorgde vader en moeder bij iedere kik van de
baby opspringt en naar de kleine toesnelt.
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Verder is de socialisatie van invloed. En pup die geboren is in een gezin met kinderen of waar veel kinderen
bij het nest over de vloer komen, gedraagt zich later
veel toleranter naar kinderen dan een pup die niet
vaak in aanraking is gekomen met kinderen. Heeft hij
goede of minder goede ervaringen opgedaan met kinderen? Vaak weet je als eigenaar van je hond wel hoe
hij reageert op baby’s en kinderen.
Hoe kun je je hond nu het beste voorbereiden? Nou
allereerst moet je met je partner op één lijn zitten en
afspraken maken wat jullie wel en wat niet goed vinden. Mag je hond bij de baby in de buurt komen of
niet. Dit hangt dus af van het feit of hij zich ontspannen gedraagt of niet. Bij een hond die stress krijgt, zodra de baby in de kamer komt, zou het niet mijn keuze
zijn om de hond zomaar te laten gaan. Hij kreeg een
eigen plaats waar hij moet liggen, of zelfs misschien
een bench. Deze hond kun je van te voren betrekken
bij alles bijvoorbeeld door alvast de box, wandelwagen
en ander spullen van de baby te laten zien, zodat hij
betrokken is bij de veranderingen in zijn “veilige” omgeving. De eigen plaats of de bench op tijd aanleren,
zolang de baby er nog niet is. Als je bang bent dat je
hond te ruw is, of erger de baby zal schaden, lijn dan
de hond aan en zorg voor een goede begeleiding.
Om voor je hond de komst van de baby leuk te maken
moet het hem wat prettigs opleveren. Ga veel uit wandelen samen met de baby, geef je hond een kluif of
iets lekkers, terwijl je met de baby bezig bent. Zorg
voor een plezierige associatie met de baby.
Heb je een hond die relaxed reageert op kinderen en
baby’s, ook dan is het zaak om duidelijk afspraken te
maken. Mag je hond bij je op de bank? Dan mag dat
ook als de baby op de bank ligt. Je hond maakt daarin
geen onderscheid. Dus op tijd beginnen met afleren
op de bank te gaan
als dat nu wel mag
en straks niet meer.
Verder kun je afspraken maken over, wel
of niet aan de handjes of gezicht likken,
wel of niet op de
babykamer, wel of
niet bij je zijn tijdens
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het voeden. Eén regel is voor mij het allerbelangrijkst,
ongeacht of je hond nu wel of niet goed reageert op
kinderen: Je hond en de baby mogen nooit alleen zijn in
één ruimte zonder toezicht.
Dit is de belangrijkste regel en daar is geen discussie
over mogelijk. Verder is het heel belangrijk om je hond
nog steeds te betrekken bij alles, hij moet niet het gevoel krijgen achter gesteld te worden.
Op zich is een baby voor een hond vaak niet zo’n probleem, maar de tijd van kraamvisite is extra stressvol, al
die vreemde mensen in huis, het ruikt raar, andere geluiden. Als de eerste paar maanden voorbij zijn keert de
rust weer en zal je hond snel wennen aan de situatie.
Oppassen wordt het pas echt als de kleine meer gaat
bewegen en rondkruipen en nog later zich gaat optrekken en lopen. Dan komen de gevaarlijke situaties om de
hoek kijken. De baby kruipt naar je hond en over hem
heen. Of als hij gaat staan trekt hij zich op aan de hond.
Ook de grijpgrage handjes die aan de vacht trekken en
de kleine vingertjes die in de ogen van je hond peuteren. Hierin is mijn advies eenvoudig en duidelijk: zorg
dat dit niet gebeurd, bescherm in dat geval je hond en
daardoor ook de kleine. Ga niet afwachten hoeveel je
hond kan incasseren voor hij reageert.
En als je tot slot de vraag wilt stellen of je hond weet of
je in verwachting bent of dat de baby een complete verrassing is? Wil ik graag antwoorden met een leuk verhaal. Mijn vriendin is bij mij op bezoek en we zitten in
de keuken koffie te drinken. Eén van de honden loopt
naar mijn vriendin toe en snuffelt aan haar buik. Omdat
ik zelf al kinderen heb, herken ik dit gedrag. Ik zeg tegen
haar: Wat leuk, je bent in verwachting, wanneer komt
de baby? Geschokt reageert mijn vriendin en zegt: Nee
hoor, ik ben helemaal niet in verwachting. Ik moet hierom en lachen en zeg: dan zou ik toch maar even een
testje doen……. de uitkomst: een mooie dochter.

Foto– en Verhalenwedstrijd 2017
Voor de fotowedstrijd, met ingang van de 1ste uitgave
2017, zal een vakkundige jury een oordeel geven over
de ingezonden foto’s en een winnaar aanwijzen. Deze
winnende kwartaalfoto’s publiceren we in het midden
van ons verenigingsblad (lever dus voldoende pixels
c.q. resolutie aan, 5000 pixels breed en/of 300 dpi)

over twee pagina’s. Na vier kwartalen een winnaar te
hebben roepen we de hulp van de leden in om de uiteindelijk winnaar aan te wijzen (eind 2017/begin 2018)
die we vervolgens tijdens de KCM2018 bekend maken.
De winnaar ontvangt een afdruk van zijn/haar winnende foto op plexiglas (circa 30x40 cm inclusief montagemateriaal).
Daarnaast organiseren we een verhalenwedstrijd met
als hoofdprijs “Workshop Korte Verhalen Schrijven”.
Hier worden alle verhalen door de jury gelezen en in
ons blad gepubliceerd. Ook hierbij roepen we jullie
hulp in zodat alle verhalen een waardering krijgen. Je

doet dit dan door de waardering te zenden per mail
naar media@beauceronvereniging.nl. De overall winnaar (bij gelijk eindigen leggen we de verhalen aan een
andere jury voor), ontvangt bij de KCM2018 de
BVN– schrijverstrofee.

Alle inzendingen naar media@beauceronvereniging.nl
voor 1 februari; 1 mei; 1 augustus en 1 november 2017
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Ledenadministratie
ledenadministratie@beauceronvereniging.nl

Dekmelding
commissiefgw@beauceronvereniging.nl

Nieuwe Leden
Gina & William Ems; Trijnie Martijn; Nanda Clarisse
(W. Verhagen); Thea Smal; Paul van Mierlo; Linde de
Kuyer; Rebecca Braspennicx en Kees van Haaren
RECTIFICATIE
Onderstaande leden zijn niet geroyeerd, zij hebben
hun lidmaatschap niet verlengd. Voor de foutieve
melding bieden wij ons excuus aan, aan:
R. Collys; H. Deckers; A. Goelema; P.M. Krusius;
H.J.C. van den Oord; D. Persoone; J. Reijm;
P. Terlouw; J. Wagemans; L. Willems;
C. van Hooijdonk en Fam. Louwerse

Susanne en Eric Spaan hebben ons laten weten dat
rond 21 november Cora Alita Admirable Chien haar
nest verwacht. Alvin Bojan Proud Knight wordt de
trotse vader.
Voor informatie gaat u naar:
www.beauceron-dupredubaron.nl

Andere berichten

Alertdag september 2016 - Wim en Gonda met Moya Brennan
Foto: Hanneke Reitsma hoofdredacteur Hondenmanieren

Coupe de Travaille
Stand 2016
Coupe de Travaille wordt door de Beauceron Vereniging Nederland jaarlijks uitgereikt aan de handler en
hond die de meeste erkende Nederlandse examens
heeft afgelegd. Hiervoor dient een kopie werkboekje
en diploma naar media@beauceronvereniging.nl en/
of naar secretariaat @beauceronvereniging.nl gezonder te worden. Voor 2016 wordt op dit moment de
lijst aangevoerd door: Frodo Fonda la Duchesse de la
Fosse (3 diploma’s)
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In de afgelopen periode is er veelvuldig overleg geweest tussen een aantal verenigingen, waaronder de
BVN, en de Commissie Werkhonden over de verzwaring van de deelname-eis met ingang van 1 april 2017
vanaf Waterwerkbrevet A t.w. de deelnemende hond
dient VZH te hebben behaald. Door BVN is getracht
ook BCN te laten meepraten hierover. Helaas hadden
zij aangegeven hier geen prijs op te stellen. Inmiddels
is een alternatief bestudeerd en aangegeven om in
plaats van VZH als eis te stellen voor deelname aan
het programma Waterwerk met Honden het eerste
deel van het programma 'FCI-NHAT', de 'Sociability
Test'. Van CWH is nog geen reactie ontvangen. Wij
wachten in spanning af.
De videoserie “Voordelen van een stamboomhond” is
van start gegaan en wordt op onze facebook pagina
gedeeld zodra ze uitkomen.
Via Doggy Dating (internet en facebook) vind je meer
dan 450 losloopgebieden door heel Nederland.
De invoering hulpmiddelenbeleid Raad van Beheer
werd opgeschort.
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3 december: Zuidelijke Wandeling
activiteiten@beauceronvereniging.nl
Frans Smeijers heeft voor ons een heerlijke wandeling vanaf “Hut van Mie Pils”, Leenderweg 1, Waalre
uitgezet. We verzamelen om 10:45 uur. De route ligt
aan de oostzijde van de snelweg A2. Tijdens de tocht
wordt er natuurlijk voor een lekkertje en een warm
drankje gezorgd. Nemen jullie een “hapje” voor
de viervoeter mee? Na terugkomst bij ons startpunt
kan, voor eigen rekening, een hapje en drankje genuttigd worden bij de Hut.

29 maart: Workshop
activiteiten@beauceronvereniging.nl
Ditmaal hebben we een verrassing voor hond en
baas in petto. Omdat we nog niet 100% zeker zijn dat
alles lukt willen we vragen om in uw agenda de datum vrij te houden. We hopen zo snel mogelijk meer
te kunnen melden. Houd u onze Facebook-pagina en
de website in de gaten. Hebben wij uw mailadres?
Dan kunnen we u uiteraard de informatie mailen.
Stuurt u ons, voor alle zekerheid, een mailbericht, om
niets van de informatie te missen.

28 mei: KampioensClubMatch
info@beauceronvereniging.nl
Na een aantal jaar in Waalwijk te gast geweest te
zijn, hebben we een nieuwe locatie op het oog. In
onze volgende uitgave meer over deze activiteit.

27 augustus: Jonge Hondendag
info@beauceronvereniging.nl
Dit jaar in plaats van de jaarlijkse Familiedag een
Jonge Hondendag. We willen deze dag combineren
met de schapendrijven of –hoeden-aanlegtest en
zoeken de locatie in het midden van het land. Zodra
we alles rond hebben zullen we dit publiceren via
onze Facebook-pagina en de website. Stuur ons,
voor alle zekerheid, een mailbericht om uw mailadres
te bevestigen en niets te hoeven missen.

Andere te reserveren data’s
activiteiten@beauceronvereniging.nl
25 juni
23/24 september
28 oktober
Wij gaan hierover in onze volgende uitgave aanvullende berichten.

2 april: Algemene Leden Vergadering
info@beauceronvereniging.nl
We zijn druk bezig met de locatie . Zodra die bekend
is zetten we dit op onze Facebook-pagina en de
website. Als wij uw mailadres hebben ontvangst u de
informatie per mail. Stuur ons, voor alle zekerheid,
een mailbericht om uw mailadres te bevestigen.

19 november: Fokkersoverleg
commissiefgw@beauceronvereniging.nl
De locatie voor deze vergadering bij een van onze
fokkers en die info volgt zo snel mogelijk via de commissie FGW. Hebben wij uw mailadres? Stuurt u ons
voor de zekerheid ter check een mailbericht.

29 april: Voorjaarswandeling
activiteiten@beauceronvereniging.nl
De locatie houden we nog even als een verrassing.
Houd u onze Facebook-pagina en de website in de
gaten. Hebben wij uw mailadres? Dan kunnen we u
uiteraard de informatie mailen. Stuurt u ons, voor
alle zekerheid, een mailbericht, zodat u niets van de
informatie mist.
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Winner Show wordt onderdeel van Hond2016
Eind juli bereikte ons het volgende bericht:
Op 9, 10 en 11 december vindt de 127ste editie van de
Amsterdam Winner Show plaats. In de Amsterdam RAI
verzamelen zich deze dagen zo’n 7.000 honden met
circa 20.000 baasjes en bezoekers uit alle windstreken.
Vanaf dit jaar wordt de Amsterdam Winner Show onderdeel van het overkoepelende nieuwe hondenevenement Hond2016, hét evenement voor honden minnend Nederland. Georganiseerd door de koepelorganisatie voor houden van honden in Nederland, de “Raad
van Beheer”. Hond2016 bestaat naast een hondententoonstelling uit een beursgedeelte en een educatief
programma met demonstraties, workshops en sportwedstrijden.
De slogan van Hond2016: ‘Beleef houden van honden’.

Rotterdam, 3 september
Keurmeester: Dhr. P.K. Andersen (Noorwegen)
Geen Beaucerons aangeboden

Rotterdam, 4 september
Keurmeester: Mw. P. Runderkamp
Teven
Jeugdklasse
Envy of Troyan Pride 1U CAC en BOB

Openklasse
Halle Ebby Living Net Door 1ZG

Maastricht, 24 september
Keurmeester: Mw. N. Timmerman-Kadenko
Reuen
Jeugdklasse
Oh Perac de l'Amouraudiere 1U
Kampioenklasse
Hector Blue du Serment des Brumes 1U CAC en BOB

Hond2016 biedt een grote diversiteit aan leuke activiteiten voor de hond en het gezin, waarbij het ‘houden
van honden’ centraal staat. De bezoekers maken kennis met de hondensporten zoals agility en dog dance
en zien zij reddingshonden, geleidehonden, politiehonden en jachthonden in actie. Ook zijn er mogelijkheden
om met eigen hond deel te nemen aan workshops en
is er dagelijks een rassendefilé waarin de leukste wetenswaardigheden over honden worden gepresenteerd. In het uitgebreide hondendorp presenteren verenigingen hun ras(en) en geven voorlichting over aankoop, ras typisch gedrag en verzorging. Op het beursgedeelte vinden bezoekers de nieuwste, leukste en
mooiste hondenproducten. Dit alles maakt Hond2016
tot een complete, leerzame en vooral gezellige dag uit
voor iedere hondenliefhebber.
Op 15 januari 2017 is De Flint in Amersfoort het toneel
– letterlijk – van en voor de kynologische “crème de la
crème” tijdens de Hond van het Jaar Show 2016.
De keurmeester voor de Beauceron is Godelieve de
Wit-Bazelmans, die we tevens tijdens onze KCM zullen
verwelkomen.
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Teven
Openklasse
Hally Black Frizz de la Freya 1U CAC/CACIB

Maastricht, 25 september
Keurmeester: Mw. C. v. d. Sijs
Reuen
Puppyklasse
Grizzly de l'Ami des Chevaux 1VB en beste pup
Jeugdklasse
Oh Perac de l'Amouraudiere 1U BJWNL
Openklasse
N'Lewis de l'Ami de la Campagne 1U CAC/CACIB en
BOB en BWNL
Kampioenklasse
Hector Blue du Serment des Brumes 2U
Morse l'Ami de la Campagne 1U RCAC/RCACIB
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Maastricht, 25 september (vervolg)
Keurmeester: Mw. C. v. d. Sijs
Teven
Openklasse
Hally Black Frizz de la Freya 1ZG
Kampioenklasse
Joyce de l'Amouraudiere 1U CAC/CACIB en BWNL

Zwolle, 1 oktober
Keurmeester: Mw. C. Kerssemeijer
Teven
Jeugdklasse
Envy of Troyan Pride 1U CAC en BOB
Openklasse
Jereve Bergers des Bouleaux 1ZG

Zwolle, 2 oktober
Keurmeester: Mw. M. ten Cate
Teven
Jeugdklasse
Envy of Troyan Pride 1U CAC en BOB
Openklasse
Halle Ebby Living Next Door 2U
Jamba Berger Fort et Pose 1U RCAC en CACIB

Bleiswijk 5 november
Keurmeester: Mw. G.M.L. de Wit - Bazelmans
Reuen
Jeugdklasse
Haut de la Saumure Lorell 1ZG
Openklasse
Ercules l'Ami Noir 1U RCAC/RCACIB
Kampioensklasse
Hector Blue du Serment des Brumes absent
Veteranenklasse
Deejay Andy Living Next Door 1U CAC/CACIB
Teven
Openklasse
Inez Poussiere de Lune 2U RCAC/RCACIB
Halle Ebby Living Next Door 1U CAC/CACIB en BOB

Bleiswijk 6 november
Keurmeester: Mw. A. Beenen-Sluyter
Reuen
Jeugdklasse
Oh Perac de l'Amouraudiere 1U CAC en BOB
Openklasse
Ercules l'Ami Noir 1U RCAC/CACIB
Veteranenklasse
Deejay Andy Living Next Door 1U RCACIB
Teven
Jeugdklasse
Envy of Troyan Pride 1U RCAC
Openklasse
Noraly de l'Amouraudiere 1U CAC/CACIB
Inez Poussiere de Lune Absent
Halle Ebby Living Next Door Absent

Coupe de Beauté
Stand 2016 (t/m 6 november)
Coupe de Beauté wordt door de Beauceron Vereniging Nederland jaarlijks uitgereikt. Hiervoor worden
alle behaalde resultaten op de Nederlandse shows/
wedstrijden in punten gewaardeerd en opgeteld.
De stand op dit moment voor 2016:
1. Envy of Troyan Pride 52 punten
2. Inez Poussiere de Lune 38 punten
3. Halle Ebby Living Next Door 29 punten
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Showkalender 2016/2017
Datum

Plaats

Keurmeester

09 december

Holland Cup Amsterdam

www.winnershow.nl
Dhr. J. de Gids

11 december

Winner Amsterdam

www.winnershow.nl
Mw. J. Alberts

18 december

Kerstshow KNON Cuijk

www.kerstshow.com
Mw. E. Bakker

15 januari 2017

Hond van het Jaar Amersfoort

Op uitnodiging

4 februari

Eindhoven

www.kcdekempen.nl
Mevrouw R. Reyniers (België)

4 maart

Martini Dogshow

www.martinidogshow.nl
Theo Leenen (België)

18 maart

Leiden

www.kvrijnland.nl
nog niet aangegeven

15 en 16 april

Dogshow Goes

www.dogshowgoes.nl
nog niet aangegeven

6 en 7 mei

Nationale d’Élevage (Chartres)

www.amisdubeauceron.org
nog niet aangegeven

21 mei

Dag van de Hond - Kind & Hond

Op uitnodiging

27 mei

Oss

www.kcoss.nl
R. Douma

28 mei

KampioensClubMatch
Beauceron Vereniging Nederland

www.beauceronvereniging.nl
Mw. G. de Wit-Bazelmans

4 juni

Pinkstershow Arnhem

Onder voorbehoud

2 juli

Limburgia Dogshow

www.limburgia-hondenshow.nl
G. Jipping

29 en 30 juli

Ahoy Rotterdam

www.dogshowrotterdam.nl
nog niet aangegeven

30 september, 1 oktober

Dogshow Maastricht

www.dogshowmaastricht.nl
nog niet aangegeven

Wij zullen de agenda in de volgende uitgave aanvullen
met de gegevens indien deze bekend zijn. Tevens zullen we de kalender aanvullen met de shows van het
vierde kwartaal 2017. Uiteraard zorgen we ervoor dat
de gegevens van de website, voor zover mogelijk,
up-to-date zijn.
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Cardhu (Helier Guigner de nos Amis de Beauce)
eigenaar: Martje Hoogerman

Volgende uitgave
1 maart 2017
Artikelen en foto’s graag aanleveren voor 1 februari.
Voor een artikel op A4 formaat zijn ongeveer 500
woorden nodig en 3 foto’s die minimaal 2.000 pixels
breed moet zijn. Heeft u een mooi verslag van de
vakantie of een wetenswaardigheid die u graag met de
andere leden wilt delen, stuur uw verhaal en de foto’s
naar media@beauceronvereniging.nl
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