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Vereniginggegevens                  info@beauceronvereniging.nl 

Uitgave Beauceron Vereniging Nederland 

Oplage 100 stuks 

Telkens op 1 maart; 1 juni; 1 september en 1 december 

Artikelen en advertenties aanleveren voor: 1 februari, 1 mei,  

1 augustus en 1 november.  

 

Advertentietarieven 

Er is in ons verenigingsblad uiteraard de mogelijkheid om te 

adverteren. Natuurlijk kunnen we helpen bij de opmaak van 

de advertentie.  Neem contact op met de voorzitter om de 

mogelijkheden en prijzen te bespreken. 

 

Bestuur 

Vacature (voorzitter) 

Gonda den Hartog (secretaris) 

Vacature (penningmeester) 

Dinette Bos (algemeen, interim voorzitter) 

Annemieke Stoke (algemeen, interim penningmeester) 

 

Lidmaatschap 

1 januari t/m 31 december € 30,00 per kalenderjaar.  

Voor een lidmaatschap van de partner en thuiswonende kin-

deren tot 18 jaar, + € 5,00 per kalenderjaar.  

Opzegging voor 1 november zenden naar: 

ledenadministratie@beauceronvereniging.nl 

Bankgegevens NL51RABO0115362789   

(BIC: RABO2NL2U)  t.n.v. Beauceron Vereniging Nederland  

 

Secretariaat secretariaat@beauceronvereniging.nl 

F.A. Molijnlaan 34; 8071 AG  NUNSPEET 

T: (0341) 279244        M: (06) 27743508 

 

Activiteiten Commissie activiteiten@beauceronvereniging.nl 

Anneleen Heijboer, Sandra de Fluiter en een vacature 

 

Commissie Fokkerij, Gezondheid & Welzijn 

     fokkerijcommissiebvn@gmail.com 

     commissiefgw@beauceronvereniging.nl 

Dinette Bos, Esther Boumans en een vacature 

 

Financiële Zaken penningmeester@beauceronvereniging.nl 

Vacature 

 

Media Commissie media@beauceronvereniging.nl 

Annemieke Stoke, Ellis Willemse, Gonda den Hartog 

Jeroen Kelfkens (facebook@beauceronvereniging.nl) en  

Vacature (webmaster@beauceronvereniging.nl)  

 

Advertentie en Sponsor voorzitter@beauceronvereniging.nl 

Vacature 

 

Fotoverantwoording voorzijde: Darko van Jeroen Kelfkens Volg ons op Facebook: Beauceron Vereniging Nederland 
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Van de Bestuurstafel - door Dinette Bos 
Al hoewel we al weer een flink aantal malen 2017 opgeschreven hebben, wil ik toch vanaf hier, in dit eerste vereni-

gingsblad, namens het bestuur nog aan alle leden de beste wensen overbrengen voor dit nieuwe jaar. 

 

2016 is afgesloten. Een  jaar met veel activiteiten, een KampioensClubMatch, de familiedag, een ALV, een fokkers-

bijeenkomst en een BLV. 2017 gaat van start. We bieden u weer leuke activiteiten aan. Hopelijk zit er wat voor u en 

uw hond bij. Ook dit voor jaar staan de ALV en een Clubmatch gepland. Houd de agenda in de gaten. 

 

We starten dit jaar met twee vacatures in het bestuur.  

De penningmeester, Petra Melsen, heeft haar functie als penningmeester neergelegd. Zij is bij de oprichting aan-

wezig geweest en staat zelfs in de oprichtingsstatuten vermeld.  Al snel na de oprichting heeft zij de taak van pen-

ningmeester op zich genomen en heeft er voor gezorgd dat de BVN financieel een gezonde vereniging is geworden 

en gebleven. Met veel spijt zien we haar vertrekken en zijn haar heel erg dankbaar voor jarenlange trouwe inzet.  

Ze verdient het in het zonnetje te worden gezet. 

 

Helaas is er ook een vacature ontstaan als voorzitter. Onze oud-voorzitter Rob heeft met ingang van 1 januari een 

nieuwe baan gekregen. Het is gebleken dat deze baan veel tijd en inzet van hem vergt. Omdat hij dit niet kan com-

bineren met zijn functie als voorzitter, is hij helaas genoodzaakt deze taak neer te leggen.  We hebben aan Rob een 

goede voorzitter gehad, een taak die hem op het lijf geschreven stond.  

 

We doen een dringend beroep op jullie, als leden. We zijn een groeiende en bloeiende vereniging. De twee be-

stuurszetels kunnen niet leeg blijven. Voor de drie overige bestuursleden is het veel werk om deze vereniging 

draaiend te houden. Voel je geroepen en neem contact op met ons. Het is mogelijk om onderling van taken te wis-

selen in het bestuur als je je op een andere plaats beter op je gemak voelt. Schroom niet. 

 

Tot slot wensen we jullie veel lees plezier en geniet van ons eerste verenigingsblad van 2017. 

Grimm, maart 2009 

Foto: Wim den Hartog 
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3. Wat vindt je partner van de Beauceron? 

René heeft gelukkig dezelfde liefde en passie, anders 

zou hij het niet lang met me uithouden…. 

 

4. Mag/Kan je partner met de Beauceron wandelen? 

Soms, als ik echt niet kan….haha 

 

5. Heb je naast je Beauceron nog andere huisdieren? 

We hebben ook nog 6 katten en kippen. Ze gaan alle-

maal goed met elkaar om. 

 

6. Waarom heb je voor deze Beauceron gekozen? 

Ik werd compleet verliefd op Yanthe, de moeder van 

Homme. Van haar wilde ik graag een pup. Een heerlijke 

open stabiele teef. De vader was ook nog een SAR-dog 

(Yan) en vervolgens ontmoette ik Homme op 6 weken 

leeftijd zat hij in mijn hart. 

 

7. Wat wordt de volgende hond of huisdier te zijner 

tijd? Uiteraard weer een Beauceron….. een Homme 

(klein)kind. 

 

8. Ben je tevreden met de Beauceron fokker? 

Met de fokker van Homme heb ik nog steeds erg veel 

contact. Er is echt een soort Bonhardiesse familie ont- 

staan en we delen de avonturen. Ook met vragen kan  

Een Dwaas kan meer vragen 

In Ieder clubblad een ander lid aan het woord.  

 

Naam: Ellen Westenberg 

Leeftijd: 48 

Woonplaats: Donkerbroek (Friesland) 

Beroep: Docent Biologie en  

   Kynologisch gedragstherapeut 

Beauceron(s): Hirgon Yvain de la Bonhardiesse 

(Homme) en zijn dochter Damphyr des Gardiens  

du Chaos (Elek) 

 

1. Waarom heb je voor een Beauceron gekozen? 

Al als kind viel ik op de Beauceron. Een prachtige in-

drukwekkende rustieke werkhond…. Omdat het mij 

een pittige hond leek, wilde ik er niet mee beginnen. 

Meer voor „later” Ik heb eerst een kruising Dober-

mann/Stafford gehad, 4 Dobermanns en een Duitse 

herder. Toen eindelijk een Beauceron…… nog nooit 

zo’n heerlijke makkelijke hond gehad….. 

2. Wat doe je met je Beauceron? 

Homme is een echte speurneus. Toen hij ongeveer een 

half jaar oud was ben ik begonnen met praktijkspeu-

ren, dat doet hij nu al meer dan 3 jaar. Intussen zijn we 

lid van OgerZoekhonden. Hier trainen we met en voor 

inzetbare honden voor trailen, vlaktezoeken en puin-

zoeken. Vandaar zijn bijnaam Sherlock Homme. 

Ook dochter Elek zal worden getraind voor inzetbare 

zoekhond. Ze werkt nu al super en wordt getraind als 

vlakte en puinzoeker voor dood en levend. 

Daarnaast zijn we met hem ook naar show geweest. 

Dat ging best succesvol en zo is hij naast een lieve fijne 

werker ook een mooie jongen gebleken. 
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ik altijd terecht, dus Ja! Ik ben zeer tevreden. Het is 

ook erg leuk om te zien en te lezen hoe het de broers 

en zussen vergaat. 

9. Waarom ben je lid van de Beauceronvereniging? 

Vanwege het sociale aspect om mede beauceron men-

sen te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Samen 

leuke activiteiten ondernemen en ik vind het belangrijk 

om te weten wat er speelt binnen het ras.  

Als je je hond wilt inzetten voor de fok (in dit geval is 

Homme dekreu) wil ik graag bewuste keuzes maken 

om het ras te verbeteren. En niet zomaar lukraak leuk 

een nestje fokken. 

 

10. Wat vindt de buurt van je Beauceron? 

Wij wonen heerlijk buitenaf. De weinige buren die we 

hebben vinden Homme een lieve hond. Hij speelt ook 

regelmatig met zijn buurmeisjes. 

11. Ben je extra verzekert naast je WA-verzekering? 

uh nee….zou niet weten waarom? 

 

12. Was je je Beauceron wel eens en waarom? 

Ja. Homme wordt 

gewassen voordat 

we naar een grote 

show gaan. In zijn 

geval was dat drie 

keer voordat hij naar 

de Crufts ging en dit 

jaar omdat hij weer 

naar de „Hond van 

het Jaar” show mag. 

Verder nooit. 

13. Heb je nog andere lidmaatschappen?  

Ja de Donald Duck, „les Amis du Beauceron” en de 

BCN. 

 

14. Heb je nog iets leuks of aparts meegemaakt met je 

Beauceron? 

Het leven met Homme is elke dag een feest. Hij heeft 

ons al zoveel gebracht. Ik geniet van zijn aanwezigheid, 

het samen trainen en nu ook van zijn dochter Elek.  

Homme heeft ook een keer een groepje kuikens ge-

vonden, gedumpt in het bos. Hij had ze netjes verwe-

zen. Ik heb ze meegenomen in de fietstas, ze hadden 

het nooit overleefd in het bos. Sindsdien zijn we 4 

haantjes en een hennetje rijker. 

15. Heb je nog iets toe te voegen?  

Homme is echt mijn gouden hond. Ook zijn dochter 

Elek is zo’n pareltje. Beiden hebben mijn leven zo ver-

rijkt en hopelijk ik dat van hun. 
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-Hoe het zit met het exterieur, de buitenkant van de 

hond: De ouderdieren moeten minimaal twee maal aan 

een tentoonstelling hebben deelgenomen. Op deze 

tentoonstelling moeten zij minimaal een Zeer Goed 

hebben behaald. 

-Hoe de fokker zijn pups dient behandelen en af te leve-

ren: De fokker dient zijn pups te hebben ontwormd en 

ingeënt. De pups mogen niet eerder dan 8 weken het 

nest verlaten. 

-De familie banden: De teef mag niet worden gedekt 

door haar grootvader, vader, broer, zoon of kleinzoon. 

 

Als je niet aan alle bovenstaande eisen voldoet, dan 

krijgen de pups wel een stamboom (met uitzondering 

van de regels die ook in het VFR worden genoemd), 

maar het nest wordt niet op de website van de rasver-

eniging geplaatst en is er geen pupbemiddeling. 

 

De Raad van Beheer op Kynologisch gebied in  

Nederland is een overkoepeld orgaan die zich bezig 

houdt met de wet en regelgeving met betrekking tot 

het houden en fokken van honden. Het registreren van 

pups en uitgeven van stambomen. Wet en regelgeven 

met betrekking tot het organiseren van wedstrijden en 

tentoonstellingen. 

Het belangrijkste waar we met fokken rekening mee 

moeten houden is het Kynologisch Reglement (KR). 

Hierin staat de gang van zaken omschreven met be-

trekking tot het fokken van een nest: 

-Het basisreglement: De leeftijd van de ouderdieren, de 

familiebanden en het tijdstip van dekken. 

-Het melden van de dekking: Binnen drie weken na de 

dekking doet de fokker aangifte bij de Raad van Be-

heer. Dit kan digitaal via een eigen account of per post 

via een formulier.  

-Het melden van de geboorte: Binnen 10 dagen na de 

geboorte doet de fokker aangifte. Ook dan is de keuze 

om dit digitaal te doen of via het formulier per post. 

Op dit moment worden de namen van de pups ge-

vraagd. Hiervoor zijn ook vastgestelde regels. 

Vraag het Beau 

Wij hebben een lieve, 

mooie Beauceron 

teef. Wij willen graag 

een Beauceron erbij 

en zouden graag een 

dochter van onze ei-

gen teef willen.  

Mogen wij en kunnen 

wij zomaar een nestje 

fokken? Wat voor regels gelden er? 

 

Iedereen die een teef heeft kan en mag een nestje fok-

ken. Alleen zijn we wel aan diverse regels gebonden. 

Ervanuit gaande dat jullie hond een stamboom heeft 

en jullie ook een nestje met pups met stambomen wil-

len krijgen, krijg je te maken met drie instanties die de 

regels bepalen: 

 

De rasvereniging, Beauceron vereniging Nederland 

Bij de rasvereniging is op de site het Verenigingsfokre-

glement (VFR) te vinden. Als lid van de BVN en als fok-

ker aangesloten bij de BVN houdt je rekening met dit 

fokreglement. Hierin staan o.a.: 

-Leeftijdsbepalingen van de ouderdieren: De teef moet 

minimaal 24 maanden zijn. De teef mag haar eerste 

nestje niet krijgen nadat zij 72 maanden is. De teef 

mag geen pups krijgen nadat zij 96 maanden is. De reu 

moet minimaal 18 maanden zijn. 

-Aan welke gezondheidseisen zij  moeten voldoen: Er 

moeten HD en ED foto’s worden gemaakt. 

-Hoe vaak zij een nestje mogen krijgen en hoe vaak een 

reu mag dekken: De reu mag twee maal per jaar een 

nest voortbrengen. De teef 1 maal per 12 maanden. De 

teef mag maximaal 5 nesten voortbrengen in haar le-

ven. 
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-Indentificatie en Registratie: Tussen de vijfde en zeven-

de week komt de buitendienst medewerker bij u langs. 

Zij controleert de moederhond, of de stamboom en 

het registratie bewijs klopt. Zij voorziet iedere pup van 

een chip en op een formulier worden alle gegevens 

zoals kleur en haarvacht opgeschreven. Deze gegevens 

komen op de stamboom van de pup te staan. Tevens 

wordt er bij de pups en de ouderdieren DNA afgeno-

men. Daarmee wordt een afstammingsprofiel ge-

maakt, zodat we er zeker van zijn de de pups voortko-

men uit deze ouderdieren. 

-Locatiecontrole: De buitendienstmedewerker kan tij-

dens dit bezoek ook een locatiecontrole uitvoeren.  

Hij/zij controleert of de ruimtes waarin de honden zich 

bevinden voldoen aan de gestelde eisen. En of bij 

eventuele andere honden de papieren ook in orde zijn. 

 

Het kynologisch regelement is heel uitgebreid en is te 

vinden op de site van de Raad van Beheer. Als de fok-

ker niet voldoet aan de regels, dan staat daar een 

sanctie op. Afhankelijk van de aard van de overtreding 

krijgt de fokker een boete, royement of de pups krijgen 

geen stamboom. 

 

Het RIVM (Rijkinstituut voor Volksgezondheid) is de 

overheidsinstelling die belast is met de controle van de 

wet Besluit houders van dieren. Hier in staat: 

-het houden van honden: Hoe mag je je hond houden, 

de maten van honden hokken, de weersomstandighe-

den. De maten van de uitloopren.  

-het fokken van honden: Er  wordt hierin duidelijk aan 

gegeven dat er verschil wordt gemaakt tussen bedrijfs-

matig fokken en het fokken voor nakomelingen. Het 

fokken voor nakomelingen is toegestaan, mits er aan-

nemelijk gemaakt kan worden dat er niet bedrijfsmatig 

wordt gehandeld. Dus dat het een eenmalig nestje is, 

dat de pups niet verkocht worden om te verdienen. 

Onder bedrijfsmatig fokken wordt die fokker genoemd, 

die regelmatig fokt, adverteert op een eigen website, 

de pups fokt met de intentie om deze te verkopen voor 

een bepaald bedrag. Deze bedrijfsmatige fokker moe-

ten aan extra eisen voldoen: ingeschreven in kamer 

van koophandel, diploma vakbekwaamheid houders 

van dieren hebben. 

-Verplichting tot socialisatie. 

-Diverse artikelen die betrekking hebben om kleine 

landbouwhuisdieren, en het verkopen op markten. 

 

Bij controle van het RIVM kun je beboet worden. Bij in 

gebreke blijven van de fokker kan deze boete hoog 

oplopen, tot een taakstraf aan toe. 

 

Dit is heel kort en beknopt weer gegeven wat van toe-

passing is op het fokken van honden. Jullie zien dat het  

fokken van een nestje voor het houden van een nako-

meling kan, maar wel dat ook dan regels gelden. Ben je 

van plan meerder nestjes te gaan fokken, dan is het 

zaak je goed te verdiepen in de eisen die de overheid 

stelt. 
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Bent u een van de leden waarbij de betaling er nog 

steeds bij ingeschoten is? Maakt u dan het verschuldig-

de bedrag dan nu zo snel mogelijk over naar:  

NL51RABO0115362789  t.n.v.  Beauceron Vereniging 

Nederland en vermeld daarbij uw e-mailadres.  

Na ontvangst van de contributie sturen wij u uw bewijs 

van lidmaatschap zodat u kunt deelnemen aan onze 

komende workshop en Algemene Leden Vergadering  

(zie elders in ons blad). 

Contributie 2017—3de verzoek 
Bij besluit van de ALV 2016 is de hoogte van de contri-

butie voor 2017 ongewijzigd t.o.v. 2016. Het lidmaat-

schap, dat gelijk loopt aan een kalenderjaar bedraagt  

€ 30,00. Uiteraard kan een gezinslidmaatschap worden 

afgesloten voor de partner en thuiswonende kinderen 

tot 18 jaar, tegen een aanvullende contributie van  

€ 5,00 per kalenderjaar. 

 

Begin januari  en februari hebben we iedereen een 

persoonlijke e-mail gezonden met verzoek tot betaling 

van de contributie voor 31 januari jl. Ook hebben we 

inmiddels herinneringen gezonden aan de leden die 

nog niet hebben betaald. Helaas zijn er nog een aantal 

leden die de contributie nog niet hebben voldaan.  

SeeYourHeartBeat.com de specialist in Hartslagmeters, Sporthorloges, Duikcomputers,  

Navigatiesysteem (voor auto, camper, vrachtwagen, motor en fiets) , GPS toestellen,  

Fietstrainers, Thule & Hapro Dakkoffers en dakdragers en nog veel meer. 
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Peternotenwandeling 2016  
Vorig jaar liepen we voor het eerst mee en dat was zo 

gezellig dus dit jaar wilden Beppy en ik kost wat het 

kost ook weer van de partij zijn. 

 

Dus zaterdag 3 december vroeg in de auto met onze 

Doris op weg naar Waalre, Doris vond het wel wat 

vreemd dat het zo ver was, want meestal zijn we er zo 

als we gaan wandelen. “We zullen zeker wel op vakan-

tie gaan want dan moet ik ook zo lang in de auto 

zitten, alleen hangt er dan mijn hondenhok achter de 

auto waar we dan met z’n drieën in slapen … “ 

 

Na even verkeerd gereden te zijn bij Eindhoven kwa-

men we aan bij de Hut van Mie, ik sprong er uit en zag 

allemaal honden die op mij leken en tot mijn grote ver-

bazing zag ik mijn broer, die was knap geworden joh! 

Even later zag ik ook nog een half zusje, je kon wel zien 

dat ze van een andere vader was, want ik was veel gro-

ter en sterker, ook waren er twee zwarte pietjes ik was 

helemaal niet bang, daarom noemden ze het zeker de 

pepernotenwandeling?  

Toen gingen we lopen, er waren ook twee grote man-

netjes honden die gingen tegen elkaar blaffen en 

grommen, maar later gingen ze met ons allemaal spe-

len, het was fantastisch. We gingen heel hard rennen 

door de bossen en heuvels door de bladeren en de 

plassen. Ook was er nog een hele grote plas, daar gin-

gen we in zwemmen. Ik ging mooi niet koppie onder, 

veel te koud hoor. 

 

Opeens gingen alle baasjes bij elkaar staan, die kregen 

warme chocolade melk met slagroom en speculaas 

brokken, wij kregen allemaal een honden snoepje, die 

had ik zo op dus wilde ik weer verder rennen maar de 

baasjes gingen nog heel veel mandarijntjes eten, dat 

duurde mij veelste lang natuurlijk. 

Ook kwamen we op een heel groot grasveld waar een 

schat begraven was. Ik vroeg nog aan m’n half zusje 

wat is het voor een schat, maar die wist het ook niet.  

Met z’n allen zijn we toen de schat gaan zoeken en die 

hadden we, dankzij onze fantastische neuzen natuur-

lijk zo gevonden, Dat was niet zo moeilijk. Maar of dat 

nu een schat was? Een emmer vol met mandarijnen in 

plaats van lekkere hondensnoepjes, wij hadden hem 

toch gevonden!  

Ook moesten we ook nog eens met z’n alle stil zitten 

voor een groepsfoto. Gelukkig gingen we daarna snel 

weer verder, het was echt gaaf. Langs de route waren 

allemaal papiertjes op gehangen hoe we moesten lo-

pen, en we vonden onderweg ook nog een hele grote 

kluwen touw die Frans was verloren met het uitzetten 

van de wandeling. 

 

Weer bij de auto aangekomen gingen de baasjes elkaar 

zoenen en handjes geven en ze zeiden tegen elkaar dat 

ze heel erg genoten hadden. Ik wilde gewoon lekker 

naar huis want ik was harstikke moe!  

Bedankt Annemieke en Frans. 

Poot van Doris La Duchesse De La Fosse.  

Beppy en Leo Lengers  
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Motorrijden voor het goede doel: 
Als bezitter van een Beauceron heb je vaak ook inte-

resse in dierenwelzijn. Je ziet  advertenties langskomen 

van bijv. Dierenlot, Dierenbescherming en opvang van 

honden uit diverse landen etc. Ook lees ik soms over 

Beaucerons die in moeilijkheden komen. Beaucerons 

die steeds vaker in asielen en/of op marktplaats te-

recht komen. Sommige uiteindelijk zelfs bij een 

“dierenarts” om te laten inslapen. Met het oog op die 

onbegrepen Beaucerons is er de geweldige opvang van 

Beauceron In Nood te Leersum. Hier helpt Jeroen 

Kelfkens sinds 2010, de "refuge's" weer aan een goed 

thuis door middel van opvang, heropvoeding indien 

nodig, bemiddeling en begeleiding.  

Waar nodig wordt er door een erkend gedragsthera-

peut een gedragstest afgenomen, om te zien hoe de 

hond op verschillende situaties reageert, en te bepalen 

waar extra aandacht naar uit dient te gaan. Op deze 

manier wordt gekeken naar wat het beste bij de hond 

past en welke eisen aan de nieuwe baas moeten wor-

den gesteld alvorens de hond te herplaatsen. Uiter-

aard wordt ook met de fokker van de herplaatser con-

tact opgenomen en gemeld dat een door hem/haar 

gefokte hond ter herplaatsing is aangeboden. 

 

Nu is voor alle opvang, dierenarts, eten, heropvoeding, 

crematie etcetera niet alleen veel tijd nodig ook gaat 

daar veel geld in zitten. Geld dat niet voor het oprapen 

ligt. Ook sponsoren voor bijvoorbeeld het eten of extra 

kennelinrichting etc. staan sinds de economische  

Beauceron In Nood 

neergang niet meer in de rij. Reden genoeg om bij alle 

motorrijders die van Beaucerons houden en al hun 

vrienden en vriendinnen, die natuurlijk ook van hon-

den houden, eens aan de bel te trekken. Ik wil graag 

een goed doel steunen waar het gaat om dierenwel-

zijn, waarom zouden we dan niet Beauceron In Nood 

ondersteunen waardoor de donatie een gezicht krijgt, 

het dichterbij ons en persoonlijker is?  

 

Inmiddels hebben een aantal van u al gereageerd op 

de e-mail die het secretariaat begin van dit jaar aan u 

hierover verzond. We herhalen hier in ons verenigings-

blad nu de oproep om op zondag 23 april vanaf Vianen 

(vertrek 10 uur) met zo’n 30 enthousiaste motorrij-

dende hondenliefhebbers een rit van ca 175 kilometer 

rijden van Vianen naar Leersum alwaar we bij Beauce-

ron In Nood worden opgewacht met een hapje en 

drankje. Aan Beauceron In Nood wil de iniatiefnemer  

een mooi bedrag overhandigen. Dat gaat lukken als 

iedereen zich vooraf aanmeldt via storo@chello.nl 

en vooraf het deelnamebedrag van € 25,00 per motor 

met berijder betaalt. Een duopassagier mag natuurlijk 

tegen een meerprijs van € 10,00 extra mee. Na aan-

melding  zal de iniatiefnemer u mailen met de verdere 

gegevens en indien de betaling is ontvangen zal u circa 

1 week voor de rit de verzamellocatie en de route 

(*.gpx) ontvangen. Deelname aan deze motortocht 

(versnaperingen, 2x de veerpont, brandstof etc.) is ge-

heel voor eigen rekening en risico.   

 

Ga je niet mee 

op de motor  

(of cabrio),  

doneren mag 

ook!!! 
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Ontheffing Trekhonden 

De Trekhondenwet 1910 (Stb. 203) is een Nederlandse 

wet uit 1911. Deze wet was van kracht tot 1 januari 

1963 toen de Wet op de Dierenbescherming inging.  

Op dat moment waren nog 32 honden als trekdier in 

gebruik. De Trekhondenwet regelde het gebruik van 

honden als trekhond bij een hondenkar. De wet maak-

te onderscheid tussen de houder en de begeleider van 

een hondenkar. De houder had een vergunning nodig 

en dat werd geregistreerd in het hondenkarregister.  

De hond, het tuig en de kar moesten jaarlijks worden 

gekeurd. Om zo'n vergunning te krijgen (en te verlen-

gen) moest aan allerlei voorschriften worden voldaan. 

Wat betreft de hondenkar: deze moest zijn uitgerust 

met een drinkbak en een ligplank. Daarnaast waren er 

voorschriften wat betreft het vervaardigen en de afme-

tingen van het "hondentuig". De hond moest minimaal 

één jaar oud zijn en een minimale schofthoogte heb-

ben van 60 cm (tot 1 sept. 1914 was dat minimaal 50 

cm). Er mochten maximaal drie honden voor de kar. 

Ook volgens de Wet Dieren mogen honden niet wor-

den gebruikt als trekkracht. Deze wet verbiedt zelfs 

elke activiteit waarbij een hond wordt ingezet om op 

het land of in het water een kar, slee, boot of een an-

der voorwerp, dier of mens voort te trekken. Wilt u 

wel honden inzetten als trekkracht? Dan heeft u hier-

voor een ontheffing nodig die u kan aanvragen bij de 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland aan. 

Een ontheffing voor het gebruik van een hond als trek-

kracht krijgt u alleen als u voldoet aan onder andere de 

volgende voorwaarden: 

- De hond heeft er zelf voordeel van en zijn gezondheid 

   en welzijn wordt er niet door aangetast. 

- De hond moet gechipt zijn. 

 

Voor een ontheffing vult u een aanvraagformulier 

“Aanvraag ontheffing verbod gebruik honden als trek-

kracht “ in,  u kunt dit formulier voor meerdere hon-

den gebruiken. Bij de aanvraag moet, voor elke hond, 

een gezondsheidsverklaring van de dierenarts worden 

bijgevoegd conform een vaste opstelling (formulier 

downloaden en printen). Neem deze verklaring, uw 

hond(en) en een foto van het voertuig dat de hond 

gaat trekken of eventueel het voertuig zelf mee naar 

de dierenarts. De dierenarts beoordeelt of uw hond 

geschikt is voor het werk als trekhond en vult de ver-

klaring in. 

 

Beschrijf in uw aanvraag hoe vaak en voor welk doel u 

de hond(en) wilt inzetten als trekkracht, welk object de 

hond moet trekken en de omstandigheden waaronder 

dit gebeurt (bijvoorbeeld een beschrijving van het eve-

nement, het terrein en weersomstandigheid). 
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In bepaalde situaties kan er van het verbod worden 

afgeweken met een ontheffing. Tegenwoordig geldt in 

Nederland de Vrijstelling sledehondensport, waarin 

een vrijstelling op het in de Gezondheids- en welzijns-

wet voor dieren bepaalde wordt geregeld. Beoefe-

naars van de sledehondensport met één of meer van 

de hieronder genoemde hondenrassen (met stam-

boom) kunnen een vrijstelling en ontheffing bekomen 

om hun sport te beoefenen: Alaska-malamute; Eskimo-

hond; Groenlandse hond; Samojeed; Siberische husky. 

Heeft u een van deze hondenrassen, maar heeft de 

hond geen stamboom? Dan geldt er geen vrijstelling 

voor uw honden en heeft u een ontheffing nodig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2012 is er een aanvulling op de wet gekomen zodat 

ook voor een hond die niet valt onder de vijf genoem-

de rassen een ontheffing aangevraagd kan worden bij 

de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 

Deze ontheffing geldt voor honden die speciaal gefokt 

zijn voor de sledehondensport maar geen stamboom 

hebben. Deze honden hebben als verzamelnaam Alas-

kan Husky. Het was voorafgaande aan deze wetswijzi-

ging voor Nederlandse teams niet mogelijk om met 

Alaskan Husky's in Nederland te trainen. 

 

Het aanvragen van een ontheffing kost niets. De kos-

ten voor het onderzoek door de dierenarts zijn wel 

voor uw rekening. Een afgegeven ontheffing is maxi-

maal 1 jaar geldig 

Ontheffing aanvragen geldt bijvoorbeeld voor bikejo-

ring (mountainbiken met aangelijnde hond) en water-

werk (trekken van boten, voorwerpen en personen in 

het water). Of voor sledehondensport met een ander 

hondenras dan waarvoor een vrijstelling geldt. Er zijn 

ook activiteiten waarvoor RVO geen ontheffing afgeeft 

bijvoorbeeld voor oude ambachten en weightpulling. 

Voor het beoefenen van canicross (hardlopen met de 

hond) is geen ontheffing nodig. Komt u in aanmerking 

voor de ontheffing, dan krijgt u de ontheffing thuisge-

stuurd. Deze ontheffing moet u bij zich hebben als u de 

hond gebruikt als trekkracht. Krijgt uw hond na afgifte 

lichamelijke klachten? Dan moet de dierenarts de hond 

opnieuw onderzoeken en een nieuwe dierenartsver-

klaring afgeven. De RVO beoordelt de nieuwe verkla-

ring en kunnen dan besluiten om de ontheffing aan te 

passen of in te trekken. 

 

Wat te doen bij een ander voertuig of een andere 

hond? In de volgende gevallen moet u een nieuwe ont-

heffing aanvragen en een dierenartsverklaring sturen: 

- Uw hond gaat ander voertuig trekken dan waarvoor  

   u ontheffing heeft gekregen. 

- U gaat een andere hond als trekhond inzetten. 

- De ontheffing is verlopen en u wilt dezelfde hond 

   voor dezelfde activiteit inzetten. 
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Schapendrijven, een leuk speeltje 

geselecteerd als winnaar kwartaal 1  
Stap met je hond een wei in waarin schapen staan en 

je weet meteen of je daar spijt van moet hebben dan-

wel dat je hond graag met schapen werkt. In het laat-

ste geval zal hij er omheen gaan rennen om ze bij el-

kaar te brengen/houden. Die schapen vinden dat niet 

ècht leuk en zoeken bescherming bij de herder (jij dus).  

De hond denkt nl: ha, eten. Baas pak er één. Op jouw 

beurt niet zo handig die schapen om je heen want je 

kan geen stap meer verzetten. En de hond maar rond-

jes draaien. Als je het leuk vindt om wat aan die situa-

tie te doen ben je rijp voor een leuke hobby. Die scha-

pen gaan pas bij je weg als die hond geen druk meer 

op ze uitoefent, dus: hond leren afstand te houden.  

En dat rondjes rennen slaat natuurlijk ook nergens op.  

 

Wat je wilt is dat je gewoon vooruit kan lopen en de 

schapen achter je aan in een rustig tempo. Daarachter 

dan je hond om te zorgen dat ze allemaal volgen. Dus: 

iedere keer dat je hond voor de kudde langs wil moet 

jij leren hem te blokken zodat hij terug naar achter 

gaat en uiteindelijk telkens min of meer halve cirkels 

achter de kudde gaat maakt. Als hij hoofdzakelijk op 

'12 uur' staat/loopt kan hij beide flanken goed in de 

gaten houden. Als dat allemaal lukt kan je je met kud-

de geordend verplaatsen. 

 

Klinkt redelijk eenvoudig maar het kost maanden (1x 

per week is eigenlijk veel te weinig voor een adequate 

training) voordat jij door hebt hoe je die hond zo kan 

aansturen dat hij doet wat jij wilt. Dat blijkt niet alleen 

in een gebaar of commando te zitten maar in je hele 

houding. Schouder even wat anders, minder rechtop 

etc. Enne... nooit aandacht laten verslappen of je hond 

complimenteren want dan is het meteen weer een  

  
puinhoop. Die hond blijkt je beter te kennen dan jij hm 

en hij neemt ook nog eens meer waar (uitbrekende 

exemplaren bv) waarop hij steeds beter automatisch 

gaat reageren. En dat moet hij toch ècht zelf ontdek-

ken, ook hoe daarmee om te gaan. Want hoe maak je 

hem duidelijk dat het beter is om er met een boog ach-

teraan te gaan zodat ze vanzelf terug vluchten naar de 

kudde? 

 

De afgelopen 1,5 jaar probeer ik dit te leren (overigens 

vallen er zo'n 5 mnd /jaar uit omdat het veld dan te 

glibberig is) en denk dat ik het begin te begrijpen, de 

hond zeker weten van wel. Maar of hij het ook altijd 

doet??? 

 

Een volgende stap is de schapen achter een 

(denkbeeldige) lijn te zetten en daar te laten. Je komt 

dan in een positie waarin je tussen de schapen en je 

hond staat en de hond aangeeft dat hij de schapen met 

rust zal laten. Ja, ja. Op het moment dat je naar je 

hond wilt denkt hij: oja, ik moet op 12 uur staan. En je 

kan opnieuw beginnen. 

 

Of je probeert de schapen uit de pen (zeg maar hok) te 

halen en je hond durft dat niet, of juist erin en je hond 

loopt om zodat ze er juist uit willen. 
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Schaapjes tellen 

De Beauceron valt in de FCI-groep 1.44 onder de Hoe-

dende en drijvende herders. 

 

In het land van oorsprong, Frankrijk, was hij een gewo-

ne boeren werkhond bij het vee, schapen en koeien en 

hij deed zijn werk als een schepershond die samen met 

de herder de kudde hoedde. 

 

Tegenwoordig zien we in Frankrijk nog steeds Beauce-

rons bij de kudde en op de boerderij bij het vee. Veel 

Beauceron-eigenaren die zelf op een boerderij met 

dieren wonen, zeggen dat hun hond vaak zelfstandig 

aan het werk gaat. 

 

Baasjes van Gotan uit Wieringerwerf: “ … zie ik ineens 

dat de schapen weg zijn uit de wei… ik ga op zoek, blij-

ken ze op stal te staan, met Gotan als bewaker voor de 

deur….”  Onze eigen reu Grimm werkte als jonge reu 

zelfstandig ineens in een weiland met koeien en bracht 

die keurig even naar de andere kant. Wij stonden erbij 

en keken er naar, fascinerend..… en erg mooi! 

Herkent u dit?  

Op vakantie in Frankrijk zien we regelmatig een Beau-

ceron bij een schaapskudde werken, mooi toch? In 

Frankrijk kun je met je Beauceron tijdens Regionales 

en de Nationale inschrijven voor de CANT, de aanleg-

test voor jonge honden van 6-18 maanden. 

 

Binnen de vereniging zijn er meerdere Beaucerons en 

baasjes bezig met de schapen.  Zo deed Frodo als zes 

maanden jonge reu de CANT in Conty en werd toen 

afgewezen vanwege te weinig interesse. Ironisch ge-

noeg heeft Anneleen later met hem lessen schapen 

drijven gevolgd en hij doet het nu schitterend! 

Kody en Jackie, hebben samen op geheel eigen wijze  

En dan blijken die schapen ook nog eens veel slimmer 

dan je dacht. Ze weten precies welke hond ze kunnen 

'hebben' en naar welke ze maar beter kunnen luiste-

ren. Er zijn honden die ze een kopstoot geven bij te 

grote druk en honden die niets hoeven doen: alleen 

het roepen van hun naam is voldoende ze bij elkaar te 

krijgen. Houd je hond niet van brandnetels? Gaan we 

daar toch staan. Is ie bang voor koeien? Gaan we bij de 

wei staan waar koeien staan. Is de druk van de hond te 

groot? Lekker bij herder staan en sommige exemplaren 

gaan dan ook nog eens expres op je voeten staan zo-

dat je valt of niet verder kan lopen.  

 

Kortom, voor mij is het een leuk spelletje waar veel te 

leren valt over je hond, de schapen èn jezelf. 
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zich het vak van schapenhoeden eigen gemaakt. Ook 

Jekke, Rover, Aisha, Destiny en (de kortgeleden overle-

den) Atilla trainen al geruime tijd met de schapen.  

In Nederland zien we graag dat een hond zijn oor-

spronkelijke eigenschappen houdt. Om dat vast te stel-

len en goed uit te bouwen is niet eenvoudig te doen.  

 

In Nederland zijn de meeste schaapsherders niet ge-

wend om met andere honden dan Border Collies te 

werken en dat is dan lastig en ongemakkelijk voor de 

schapen. De laatste jaren komt daar gelukkig verande-

ring in en is er zelfs een herder in Drenthe die sinds 

kort een Beauceron bij zijn kudde heeft met de klin-

kende naam Gringo! Maar toch blijft het niet makkelijk 

als je je hond wilt opleiden in het herdersvak en je 

hebt zelf geen koppeltje schapen bij huis staan.  

 

Dan blijkt er nog een verschil (NB: in Duitsland is hier al 

verder mee): er bestaat schapen drijven en schapen 

hoeden! Dus er zijn ook drijvende honden en hoeden-

de honden! Beide honden kunnen elkaars werk doen, 

maar in essentie is de specialist beter geschikt voor zijn 

eigen taak. 

 

De Beauceron is in essentie een hoedende hond. Dat 

wil zeggen dat hij meer rondom de kudde werkt, de 

grenzen bewaakt, dat de schaapjes niet op het ver-  

Keerde weiland komen of op de straat. Dat is dus iets 

anders dan wat de Borders doen, die drijven letterlijk 

achter de kudde aan. De Beauceron loopt met de kud-

de mee, langszij en vooruit. 

 

Ook Enya heeft in 2010 haar CANT behaald in Conty. 

Enkele keren hebben we ook meegedaan met een 

workshop schapen drijven en zelfs lessen met loopeen-

den gedaan. De successen zijn wisselen. Ook heb ik 

met Enya een workshop schapen hoeden gedaan. Daar 

was ik wel enthousiast over. Rustig en geconcentreerd 

werken met je hond bij de schapen. 

 

Moya heeft afgelopen jaar de NHAT-test gedaan, ofwel 

de schapen-aanleg-test gedaan volgens FCI-normen. 

Deze kent een gehoorzaamheidsgedeelte en (mits ge-

slaagd voor deel 1) volgt het deel bij de schapen. Ze 

deed het boven verwachting en slaagde met een uit-

stekend rapport en verraste mij met haar enthousias-

me. Daar word ik als baas dan weer supertrots van! 

 

Onder voor-

behoud:  

Als het lukt 

wil de BVN 

dit jaar een 

schapen-

aanlegtest 

organiseren.  

 

Houd de ka-

lender in de 

gaten!!! 

 

 

Wil je Beaucerons in de praktijk zien werken, kom dan 

eens een dagje naar de Herding Trials, op 14-15-16 

April 2017 de Traditional Style (HWT, IHT-1,2,3 + CA-

CITR) te Groede. Bij het ter perse gaan van dit blad 

staan acht Beaucerons ingeschreven. 

 

De Beauceron en schapen, het blijft mooi. Niet ieder-

een kan dit doen, maar daarom is het mooi dat onze 

veelzijdige Beauceron meer kan dan alleen schaapjes 

tellen. Het belangrijkste is: samen plezier beleven! Lukt 

dat, dan hebt u een erg tevreden Beauceron in huis. 

Foto middenpagina: Winnende foto 1ste kwartaal 

 Ellen Westenberg: Puinzoeken met Elek  (13 weken)  
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Oproep Algemene Leden Vergadering 2017 

Het bestuur is voornemens, en nodigt de leden hierbij daarvoor uit, om op 2 april a.s. haar Algemene Leden Verga-

dering te houden. Bij het ter perse gaan van dit verenigingsblad waren de afspraken met de locatie nog niet volle-

dig afgerond. De locatie en tijdstip zal later aan u worden gemaild alsmede de wijze waarop u kunt aangeven dat u 

deze vergadering komt bijwonen. Op deze bladzijde en de hierna volgende publiceren wij alvast enige stukken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concept - A G E N D A 
 

  1. Opening en welkom 

 

  2. Mededelingen, afmeldingen en ingekomen stukken 

 

  3. Goedkeuring notulen ALV d.d. 13-3-2016 

 

  4. Jaarverslag(en) bestuur over 2016  

 

  5. Financieel verslag over het afgelopen boekjaar 2016 

      Vaststelling balans; baten en lasten; begroting 2017 

 

  6. Verslag Kascontrole 2016 en verkiezing kascommissie 2018 

  

  7. Vaststelling contributie 2018 

 

  8. Fokkerijcommissie:  

      Verslag fokkersoverleg d.d. 20-11-2016 

 

  9. Wijziging Huishoudelijk Reglement 

  

  10. Bestuursverkiezing: Petra Melsen en Rob Hullekes zijn per 1-1-2017 afgetreden.  

         Deze vacatures staan op dit moment open en kunnen bij ALV worden ingevuld. 

 

  11. Wat verder ter tafel komt  

 

  12. Rondvraag en sluiting 

 

 

Heeft een van u aanvullende agendapunten? Meldt deze vast bij ons secretariaat. 
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Notulen van de 6e Algemene Leden Vergadering van de BVN op 13 maart 2016  
Lokatie: Dog Center, Jan Stuyversdreef 4, 5315 NZ  Kerkwijk 

Aanvang: 14.30 uur  

 

Aanwezig: Elly Tijssen, Petra Melsen, Dinette Bos-Schrijver, Suzanne Spaan-Rubingh, Christa van Rooij, Wim den 

Hartog, Sandra de Fluiter, Frans Smeijers, Anneleen Heijboer, Gonda den Hartog (verslag). 

 

1. Opening en welkom 

De voorzitter ad interim, heet allen van harte welkom op deze 6e algemene ledenvergadering.  

Er zijn een groot aantal afmeldingen: Hans Goijen, Esther Boumans, Tony en Manita Martens, Wilma Plantinga, Erik 

en Annet de Gooijer, Ellen Westenberg en René Hoekstra, Larissa de Vries, Theo en Ina de Bruin, Miranda de Broe-

der, Annemieke Stoke, Carin van Dellen en Fabrice Ottburg, Herman en Trudy Hekkers 

 

2. Goedkeuring notulen ALV d.d. 29-3-2015 

De notulen worden doorgenomen en er zijn geen vragen of opmerkingen. De notulen zijn hierbij vastgesteld. 

 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 

Sinds vorig jaar maakt de vereniging een mooie groei door. We hebben nu 109 leden en 19 gezinsleden. 

 

Er komt wereldwijd een algeheel coupeerverbod. Nederland kent dit verbod sinds 1996. Landen krijgen tot 2024 de 

tijd om dit uit te werken en in te voeren in hun regelgeving. Hieraan gekoppeld komen nieuwe richtlijnen voor 

keurmeesters. 

 

Op 9 en 10 april vindt voor de 2e keer de Herding Trials plaats. De BVN sponsort dit met een advertentie in de cata-

logus en bekers voor de nummers 1, 2 en 3 in de HWT-klasse. Dit is de beginners klasse en er zijn ook een aantal 

Beaucerons ingeschreven. Wij hopen dat onze Beaucerons het goed zullen doen! 

 

De BVN heeft een overeenkomst met de afdeling GGW van de Raad m.b.t. het sturen van de gezondheidsuitslagen 

(HD, ED en OOG), maar vanaf nu is het mogelijk die direct in te zien op de website van de Raad. Het is nog onduide-

lijk of we alsnog een overzicht gemaild krijgen. Nu moet elke hond afzonderlijk opgezocht worden en is er dan geen 

overzicht van alle Beaucerons.  De secretaris zal dit navragen bij de afdeling GGW. 

 

De AC heeft een omschrijving van haar doelstellingen gemaakt. Deze was helaas niet op tijd om nog met de stuk-

ken mee te sturen. Afgesproken wordt dit te mailen aan de leden met een reactietermijn van 4 weken. Daarna zal 

het gepubliceerd worden.  

 

Stand van zaken cataract/ECVO-testen. Een van onze fokkers meldde cataract binnen haar lijnen en heeft daarop 

een mail gestuurd aan alle fokkers om honden hierop te laten testen. De BVN heeft hierover een mail gestuurd aan 

haar leden en gevraagd mee te werken aan een vrijwillig onderzoek naar cataract. 

De afgelopen maanden zijn er 16 honden uit 9 bloedlijnen getest op ECVO. Deze zijn alle vrij. 

Frans meldt dat hij zijn twee teven niet heeft laten testen, omdat hij de test erg duur vindt en zijn twee teven ge-

steriliseerd zijn en dus niet ingezet zullen worden voor de fokkerij. 

De BVN is blij dat er geen nieuwe gevallen bekend zijn geworden, maar benadrukt nogmaals het belang van de 

ogentest. We vragen vooral fokkers hierop alert te zijn. 

 

4. Jaarverslag 2015 bestuur 

Het jaarverslag is gepubliceerd in het eerste Verenigingsblad van dit jaar. Alle activiteiten zijn goed bezocht en ook 

daarnaast is het mooi om te zien dat onze leden actief zijn met hun Beaucerons. En dat is mooi, want het laat zien  
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dat de Beauceron een herder is met een diversiteit aan werk-eigenschappen. 

 

5. Financieel verslag over het afgelopen boekjaar 2015 

Contributie voor 2016 blijft gelijk aan die van 2015, d.w.z. 30 euro voor lidmaatschap, 35 euro voor gezinslidmaat-

schap. N.a.v. de stukken valt op dat de kosten voor het blad best hoog zijn. Feit is dat iedereen het blad erg waar-

deert. De kosten voor het blad worden gedekt door het lidgeld. Verder zouden we meer  advertenties mogen heb-

ben. Alternatieven worden kort besproken, maar de conclusie is voorlopig door te gaan zoals nu. Sandra zou graag 

aandacht hebben voor betere foto’s. Susanne reageert dat de aangeleverde foto-bestanden vaak erg klein zijn. 

Voor mooie foto’s op A-4 formaat is JPEG en groot formaat gewenst, minimaal 1,5 MB of groter. We zullen hier 

nog eens expliciet aandacht aan besteden en een uitvraag doen onder de leden. 

 

Petra geeft aan dat n.a.v. de kascontrole er nog een kleine aanpassing geweest is in de jaarrekening, zoals deze 

gepubliceerd is n het verenigingsblad. Nieuwe jaarrekening/begroting zal aan deze notulen worden toegevoegd.  

Petra  licht toe dat voor alle activiteiten geldt dat er quitte is gedraaid en soms zelfs winst is gemaakt. Ook de KCM 

heeft voor het eerst goed gedraaid en geen verlies geleden! 

Voor de komende KCM zoeken we nog naar sponsoren. 

 

De kascommissie (Elly Tijssen)  adviseert de ALV om de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen over 

het gevoerde beleid in 2015. Zie bijgaand advies van de kascommissie. 

Kascontrole en verkiezing kascommissie 2016  

Elly en Larissa. Susanne zal navragen of Jochem reserve kan zijn. Frans Smeijers meldt zich als 2e reserve. 

 

6. Vaststelling balans: baten en lasten; begroting 2016 

Dit punt is samen met punt 5 besproken.  

 

7. Fokkerijcommissie 

Voorstel naamswijziging Fokkerij Commissie in Commissie Fokkerij, Gezondheid en Welzijn. Alle leden zijn hiermee 

akkoord, deze naam dekt beter de lading. 

 

Notulen fokkersoverleg 8-11-2015 

In de notulen wordt gesproken over algemene richtlijnen, hierover wordt verduidelijking gevraagd. 

Hiermee wordt bedoeld dat er een handleiding komt voor fokkers, die voor het eerst een nestje gaan fokken. Wat 

moet je doen, welk tijdspad houdt je aan? Wat is er nodig en wat noodzakelijk? 

Frans zou het zelfs nog wel breder willen zien. Hij fokt niet, maar zou meer tips en tricks zien m.b.t. opfok en op-

voeding van pups bij een fokker. Wim geeft aan dat het bijna onmogelijk is alles op papier te zetten over wat er bij 

fokken van een nestje komt kijken. Richtlijnen geven is prima, maar het is niet verkeerd om aan te geven dat het 

niet allemaal vanzelf gaat. Verder staat het elke fokker vrij om advies in te winnen bij de BVN en collega-fokkers. 

De notulen van het fokkersoverleg worden goedgekeurd. 

 

Fokkerscode 

In het fokkersoverleg op 8-11-2015 is afgesproken dat er behoefte is aan fokkerscode. Naar aanleiding van de ge-

noemde onderwerpen bij dit fokkersoverleg heeft de Cie FG&W dit concept gemaakt en is het meegestuurd met 

de stukken. Helaas zijn er geen reacties gekomen vanuit de fokkers. Ook niet van fokkers/leden die zich afgemeld 

hebben. Deze fokkerscode is bedoeld als richtlijn voor fokkers van een nest (zowel reu en teef) en voor de onder-

linge gedragsregels bij de BVN. De fokkerscode zal nogmaals aan alle leden gestuurd worden met het verzoek hier-

op te reageren. Zal dan in het fokkersoverleg van 2016 besproken en vastgesteld worden en bij de volgende ALV in 

stemming gebracht worden.  
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Christa geeft aan dat zij, als beginnend fokker, het gevoel heeft dat er wel heel veel zaken zijn voor een fokker, 

HHR, statuten en nu ook nog een fokkerscode. 

 

8. Bestuursverkiezing en rooster 

Petra Melsen is dit jaar voor het laatst als penningmeester en is, na twee termijnen, niet herkiesbaar.  

Susanne Spaan is na het plotselinge vertrek van mevr. Muffels tijdelijk aangetreden als ad interim voorzitter. Helaas 

moet nu ook Susanne wegens persoonlijke omstandigheden en haar gezondheid terugtreden. Zij doet dit met pijn 

in het hart, vooral nu de vereniging lekker gaat lopen en in de lift zit, ook met betrekking tot het aantal leden. 

Voor beide functies moet een vacatures opengesteld worden. Frans geeft aan dat het wellicht wenselijk is nog 

twee bestuursleden te zoeken, gezien de grote werkdruk bij het bestuur. Gedacht wordt ook over een redactieraad 

voor het maken van het kwartaalblad. 

 

Petra en Elly hebben veelvuldig contact gehad voor de kascontrole en bij navraag is Elly bereid het penningmees-

terschap van Petra over te nemen. Het zou mooi zijn als Elly de zaken in oktober helemaal kan overnemen. 

Ook voor de voorzittersfunctie is wellicht al iemand bereid gevonden. We wachten nog op de sollicitatie. 

Dan zijn er in dat geval weer met 4 bestuursleden, maar drie extra plaatsen voor algemeen bestuurslid blijven nog 

open. In het blad zal een advertentie komen en uitleg wat de taak inhoudt en hoeveel tijd het globaal kost. 

 

Ook voor de fokkerijcommissie zijn nog twee plaatsen vacant gekomen. De heer Brands heeft zich begin dit jaar 

teruggetrokken en mevrouw de Vries heeft zich met ingang van 1 april a.s. afgemeld. Het bestuur betreurt het be-

sluit van beiden en gaat op zoek naar geschikte kandidaten. 

 

Hoewel het bestuur hoopt dat er weer een volledig draaiend bestuur komt, is de consequentie wel dat als dit per  

1 september niet is gelukt, er geen andere mogelijkheid rest dan de BVN op te heffen. Bestuurs- en commissie-

functies wordt geheel door vrijwilligers gedaan, maar dit betekent niet dat het ook een geheel vrijblijvende taak is. 

Door het plotseling neerleggen van taken, vallen er gaten die de andere bestuursleden zo goed mogelijk hebben 

gevuld, maar dit levert een erg hoge werkdruk bij de overgebleven 3 bestuursleden. Frans adviseert om actiever 

hulp van de leden te vragen en dit ook actief op bijv. KCM en familiedagen te doen. Zelf is hij ook bereid de helpen-

de hand uit te steken. Het bestuur zal de leden middels een mail informeren over de stand van zaken.  

 

9. Rondvraag en sluiting 

Sandra vraagt of het mogelijk is tijdens de familiedag kleine workshops te geven, snuffelen aan… Er wordt gekeken 

wat mogelijk is, ideeën zijn altijd welkom. Verder zal het onderdeel show/keuren iets minder nadruk krijgen. Betere 

balans voor spelletjes en gezelligheid wordt onderzocht. 

Verder zijn er geen punten voor de rondvraag. 

 

Frans merkt nog op dat hij nu voor de eerste keer bij een ledenvergadering is en dat hij het als erg informatief en 

nuttig heeft ervaren. 

 

De voorzitter a.i. dankt alle leden voor hun inbreng en  sluit de vergadering om 17.45 uur. 
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Jaarverslag Secretariaat en Activiteitencommissue 

Weer een jaar voorbij als secretaris. Hieronder het verenigingsjaar in vogelvlucht voor u. Het jaar begint met het aftreden van 

en een zoektocht naar een nieuwe voorzitter. Het betekent alle hens aan dek voor de overige bestuursleden.  

 

De winterwandeling van 13 januari werd afgelast omdat vanuit het bestuur geen vertegenwoordiging aanwezig kon zijn. 

 

Dan in voorbereiding voor de Algemene Ledenvergadering op 13 maart bij Dogcentre in Kerkwijk. Ondanks een lage opkomst 

(5 leden) werd het een constructieve ALV met goede bijdragen en een aanmelding voor de activiteitencommissie en toezegging 

voor een opvolgster voor onze huidige penningmeester in het bestuur. Helaas heeft ook Suzanne Spaan aangeven dat zij moet 

stoppen als bestuurslid vanwege haar gezondheid. De BVN telde op dat moment 109 leden en 19 gezinsleden. We sloten deze 

dag af met een hapje en een drankje.  

 

De workshop schapen drijven op 2 april was binnen no time volgeboekt en daarom werd besloten ook 3 april nog een work-

shop te houden. We waren te gast bij Peter Wilkes in Aalten. Het was prachtig weer, een mooie kudde schapen met wat en-

thousiaste rammen en schattige lammetjes. Peter en zijn  vrouw hadden alles weer goed voorbereid en tussen de middag even 

pauze met zelfgemaakte soep en belegde broodjes. Al met al weer een succesvol weekend voor 18 leden met hun volwassen -

en jonge Beaucerons.  

 

Zelf zijn we druk in de weer voor de jaarlijkse kampioensclubmatch op 29 mei, wederom bij KV Waalwijk te Kaatsheuvel. We 

hadden een mooi aantal inschrijvingen, 12 reuen en 18 teven. De Belgische keurmeester Marc Degeeter heeft zich uitgebreid 

en serieus van zijn taak gekweten. De dames van onze activiteitencommissie zorgden weer voor heerlijke zelfgebakken cakes 

en een barbecue voor de lunch. Onze Coupes gingen dit jaar naar Enya Bhraonain des Bergers du Forez voor het werk en naar 

Norage l’Ami de la Campagne voor de shows. Het weer was niet te warm en aan het einde van de dag kregen we nog wat re-

gen over ons heen. Maar Beaucerons en keurmeesters klagen daar niet over en desondanks vond Marc het een erg leuke en 

gezellig dag. Gerard Mulder met Jaos de la Sacree de Marius werd de beste reu en Christa van Rooij met haar teef Iëlla Blue 

l’Etoile de la Nuit was de beste teef en de overall clubwinnaar van dit jaar 

. 

Op 10 juni hebben we voor de eerste keer een buitengewone algemene ledenvergadering en worden de statuten op elf punten 

aangepast. Het was een mooie opkomst met 15 (bestuurs)leden en een levendige en constructieve vergadering. Rob  

Hullekes en Annemieke Stoke traden toe als respectievelijk voorzitter en algemeen bestuurslid met als taak de ‘media’. 

 

Zes baas/hond combinaties haalden een nat pak tijdens de workshop waterwerk op 17 juli te Brielle. Onder de bezielende lei-

ding van Ben Goudriaan en de vrijwilligers van WWG Colonia Nederland lieten onze Beaucerons blijken dat ze dol op water zijn 

en erg werkwillig en meegaan in het enthousiasme van hun baasjes. Een combinatie, Marius met Datu, is doorgegaan in deze 

mooie sport en heeft na enkele maanden training bij WWG Colonia Nederland het A-brevet behaald! Marjolein Rietkerken was 

ook enthousiast en heeft een aantal keren deelgenomen aan de training bij WWG Colonia Nederland met haar honden. 

 

Op 17 augustus was het weer tijd voor een strandwandeling te Bloemendaal, maar door de afkondiging van het hitteplan viel 

deze in het water en konden we niet anders dan afgelasten. Jammer, want het strand is bij velen favoriet. 

 

Het volgende hoogtepunt is de BVN familiedag op 11 september, wederom in Nunspeet. We begroeten negentien Beaucerons 

met baasjes en enkele belangstellenden met koffie en lekkers, want onze activiteitencommissie heeft weer lekkere cakes ge-

bakken! Vanuit het Zwarte Veldje starten we de ochtendwandeling in het grote losloopgebied met een gezellige groep Beauce-

rons. Van Grizzly (6 maanden) tot twee veteranen Grimm en Karra (ruim 13 jaar) en kunnen we bij terugkomst weer genieten 

van een heerlijke lunch door onze eigen BVN-keukenprinsessen! Ook zijn er leuke activiteiten op touw gezet: fly-ball door Petra 

Melsen, Hoopers door Marjolein Rietkerken en koekhappen door Anneleen en Carin van de AC. Onderwijl neemt kersverse 

keurmeester Ans Schellekens rustig en met liefde en veel tijd om onze Beaucerons te keuren. Het was weer een heerlijke en 

actieve dag voor baas en hond, TOP. 

 

Op 22 oktober was een workshop speuren gepland, maar deze moesten we helaas afgelasten vanwege te weinig animo. 

 

In het fokkersoverleg van 20 november zijn weer diverse zaken besproken. De notulen treft u elders in deze uitgave.  
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Tot slot werd op 3 december onder leiding van ons aller Frans Smeijers een afsluitende wandeling in het zuiden gelopen waar-

bij de Sint zelfs met twee pieten ook weer om de hoek keek met pepernoten, warme chocolademelk en mandarijntjes. De hon-

den hebben weer heerlijk door de plassen kunnen rennen, alle baasjes hebben heerlijk bijgepraat. Die houden we erin hoor! 

 

Graag wil ik afsluiten om namens het bestuur een pluim te geven aan onze leden van de activiteitencommissie en de fokkerij-

commissie en zeer zeker ook onze vrijwilligers bij de diverse activiteiten en aan alle leden voor hun inbreng en input met vra-

gen, foto’s en artikelen voor ons blad. Ook in 2017 zullen wij ons best doen om jullie van dienst te zijn en gezamenlijk ons ge-

liefde ras de Beauceron een goede en eerlijke plek in de maatschappij te geven. Dus, ook dit jaar gaat we daar weer voor!  

 

Jaarverslag Ledenadministratie 

In 2016 is gestart met de gewijzigde opzet van de ledenadministratie waarbij de werkzaamheden zijn verdeeld onder secretari-

aat, penningmeester en media. Door de nieuwe administratie hebben we nu alle mailadressen correct en compleet en kunnen 

we alle leden sneller uitnodigingen en eventueel nieuws toezenden. Om nog beter de administratie op orde te krijgen zullen 

we in 2017 starten met het completeren van de “honden”-database zodat we de namen correct en compleet krijgen tezamen 

met hun NHSB-nummer en daarnaast de telefoonnummers van de leden te achterhalen daar waar ze ontbreken. Per 1 januari 

hebben we 86 leden inclusief 33 gezinslidmaatschappen. Overigens ziet u elders in het blad een 3de verzoek tot betaling van 

het contributiegeld. Om aan de Algemene Leden Vergadering te kunnen deelnemen dient dit voor dit jaar te zijn voldaan.  

 

Jaarverslag Media 

Een jaar met vele uitdagingen door het terugtrekken van Susanne Spaan, Larissa de Vries en later dat jaar van Rick Alarm. Me-

dio dit jaar werd de redactie overgenomen door Annemieke Stoke die direct voor de uitdagingen van het verenigingsblad 

stond, de website en facebook. Gelukkig vond ze ondersteuning voor de facebook pagina in Jeroen Kelfkens. De laatste maan-

den van 2016 verwelkomden we veel likers, delers en volgers van onze pagina waar we veel nieuwtjes en berichten uit de we-

reld van honden en met name Beaucerons delen. 

  

Na de overdracht van Susanne aan Annemieke heeft ons verenigingsblad een restyling doorgemaakt. We krijgen veel leuke 

artikelen, verhalen en foto’s binnen waardoor we een goed, mooi en informatief blad kunnen maken van 32 pagina’s. Helaas 

zijn veel advertenties weggevallen en dat willen we in 2017 graag herstellen zodat we hier weer inkomsten genereren. 

  

Voor de website, die door Larissa werd beheerd, vonden we de opvolger in Rick Alarm. Nadat hij voor zijn studie was ingeloot 

moest hij afhaken en liep de “doop” van de vernieuwde site vertraging op. De taak van websitebeheer wordt nu tevens inge-

vuld door Annemieke zelf. Input voor verbetering of wilt u onze webmaster worden, laat het ons zo snel mogelijk weten. 

  

Het fotoarchief op internet en op facebook is verre van compleet. Gelukkig zijn er leden die archieven aan ons beschikbaar 

stelden zodat we weer veel kunnen tonen zowel op facebook als via de website. Op facebook werden dit jaar ook een paar 

video’s geladen. Zowel de video’s als foto’s (die we in hoge resolutie bewaren en kunnen gebruiken) kunt u altijd bij de Media 

Commissie opvragen. Op facebook en de website staan ze namelijk in een lagere resolutie. 

 

Jaarverslag Commissie Fokkerij, Gezondheid en Welzijn 

Dit jaar was de Commissie actief met het verwerken van de dekaanvragen. We controleren of de ouderdieren voldoende ge-

kwalificeerd zijn. De uitslagen van de gezondheidsonderzoeken moeten in orde zijn, er moet twee maal een uitslag van een 

tentoonstelling in te zien zijn. Daarna wordt in de database Zooeasy het inteelt coëfficiënt uitgerekend. Hoe lager dit percenta-

ge, hoe minder inteelt. En we mogen ervan uitgaan dat o.a. daardoor wij bijdragen aan gezonde beauceronpups. 

 

Na de dekmelding wordt de geboorte gemeld bij de Commissie. Er zijn dit jaar van 7 nesten een geboorte melding gedaan. 

In het totaal zijn er 59 pups geboren, 28 reuen en 31 teven. 

 

Verdrietige berichten , het overlijden van een hond, wordt ons ook gemeld. Dit jaar is meerdere malen melding gedaan van het 

overlijden van een hond. Meestal aan ouderdomskwalen als ‘n gevolg van de hoge leeftijd en soms gaat het om een jongere 

hond. We zijn er blij mee als mensen openheid van zaken geven, met betrekking tot ziektes en overlijden. Het is belangrijk dat 

we op de hoogte gehouden worden, zodat we in de gaten kunnen houden hoe het met de gezondheid van onze  
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beauceron gesteld is. In het volgende nummer van ons verenigingsblad zullen we een ter nagedachtenis opnemen, daar waar de 

eigenaren ermee akkoord zijn, van aan ons gemelde overleden honden.  

 

Op 20 november is er een fokkersoverleg geweest. In dit verenigingsblad zijn hiervan de notulen terug te lezen. 

 

Per 31 december 2017 zijn er bij de beauceron vereniging 8 fokkers aangesloten en op de dekreuenlijst staan 4 dekreuen. 

 

Jaarrekening 2016 

Toelichting van de aftredende penningmeester 

2016 is financieel gezien een stabiel jaar geweest. Alle, door de BVN georganiseerde activiteiten hebben nagenoeg quitte ge-

draaid, er waren geen grote verliezen/winsten bij de georganiseerde activiteiten. Dankzij het stabiele aantal leden kon ook zon-

der problemen de rekening van de notaris voor het wijzigen van de statuten betaald worden. 

 

2015 werd afgesloten met een saldo van 2290 euro waarmee reserve werd opgebouwd voor mogelijke calamiteiten. Het  eind-

saldo van 2016 was iets lager dan  2015 en bedroeg 2229 euro, inclusief betaling door een aantal leden van het lidmaatschaps-

geld 2017. In 2016 is 2950 euro aan lidmaatschapsgelden ontvangen en dat was een lichte daling t.o.v. 2015 (2970). 

 

Activiteiten 2016: 

Clubmatch: -€ 124,- echter door de sponsoring van € 100,- door SeeYouHeartbeat blijft er nog maar een klein verlies over. 

Familiedag: +€ 7,- 

Schapendrijven: +€ 18,- 
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Speuren: afgelast wegens gebrek aan animo 

Waterwerk: € 0,- 

Al met al hebben de activiteiten in 2016 quitte gedraaid. 

 

De kosten van het drukken van het verenigingsblad zijn weer wat gestegen, dit omdat er meer bladen afgenomen zijn vorig 

jaar. Vorig jaar is ook de rekening van de notaris extra bij de uitgaven gekomen. 

 

Begroting 2017 

Deze begroting is opgesteld door de ad-interim penningmeester Annemieke Stoke 
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25 maart: Workshop “Op weg naar heerlijk 

sportief bezig zijn met je hond”  

activiteiten@beauceronvereniging.nl 

Op deze dag is er een leuk programma in de middag 

neergezet in samenwerking met Canicross Gear. De 

locatie: Amerongse Bossen  

We beginnen met de basistheorie die zowel voor het 

Canicross als het Steppen en Bikejoring geldt. 

 

Hoe zit het  met de voeding en uitrusting? Ook dat 

komt aan de orde. Daarna gaan we een stukje prak-

tijk proeven! 

  

Enthousiast geworden? Geef je dan snel op!  

De inschrijving is bij het drukken van dit blad al ge-

start dus check je mailbox of stuur een bericht naar 

activiteitencommissiebvn@gmail.com voor het in-

schrijfformulier. 

 

Wij kijken uit naar jullie komst!!!! 

2 april: Algemene Leden Vergadering  

info@beauceronvereniging.nl 

In dit blad treft u al enige informatie. Zodra de loca-

tie rond is gaan de uitnodigingen aan iedereen per  

e-mail onderweg. 

9 juli: KampioensClubMatch  

info@beauceronvereniging.nl 

Na een aantal jaar in Waalwijk te gast geweest te 

zijn, hebben we een nieuwe locatie gevonden in Har-

derwijk. In het volgende blad meer informatie. 

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 NHAT schapen-aanlegtest en zoeken  een 

daarbij passende locatie in het midden van het land. 

Zodra we alles rond hebben zullen we dit publiceren 

via onze Facebook-pagina  en de website.  

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.   

Andere te reserveren data’s 

activiteiten@beauceronvereniging.nl 

23/24 september 

28 oktober 

23 april: Motorrijden voor BIN 

media@beauceronvereniging.nl 

Startpunt te Vianen om 10 uur en eindunt te Leer-

sum bij BIN circa 16 uur. Deelnemen 25 euro per mo-

tor en voor de bijrijder 10 euro extra.  

Zie de informatie elders in deze uitgave. Meld je nu 

aan via bovengenoemd mailadres of via  

storo@chello.nl 

25 juni: Workshop  

activiteiten@beauceronvereniging.nl 

Er staat voor vandaag een heerlijke wandeling ge-

pland. De locatie is u wellicht bekend maar wij hou-

den deze nog even geheim. 

Oproep Nationale Hondenwandeling 

1 oktober 2017 

 

 

 

 

 

 

Op zondag 1 oktober 2017 de Nationale Hondenwan-

deling “Hart voor Kanker” op het strand van Renesse 

bij Strandrestaurant Our Seaside. Wandelt u ook 

mee om kanker bij dieren de baas te worden? Wij 

hopen op een grote opkomst van hond(en) en uiter-

aard hun baasjes om geld bijeen te lopen. Elke euro 

die wordt opgehaald, komt volledig ten goede aan 

de kankerbestrijding bij dieren. Bij de finish krijgt uw 

hond het NKFD “Hart voor Kanker”, een uniek hartje 

voor aan zijn of haar halsband.  
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Ledenadministratie 

ledenadministratie@beauceronvereniging.nl 

Nieuwe Leden per 1 januari 2017: 

De heer H. Tulner en Vanessa van Laarhoven-Gruijters  

 

Lidmaatschap opgezegd per 1 januari 2017: 

Wessel Abcouwer & Carlien Scheele; Hans Gooijen; 

Jochem Kieviet; Yolanda en Frans Smeijers; Elly en 

Leo Thijssen; Theo de Buin; Yvonne van Dam; Ingrid 

Mufffels; Johan Anno &; Magali Deboever; Hedy  

Marechal en Fred Bezaan; Anette van Sluijs 

Per 1 april 2017: Pauline Grunberg 

 

Lidmaatschap door BVN wegens laster opgezegd 

met directe ingang op 24 november 2016: 

 C.L.E.W. Brands 

Geboren 

commissiefgw@beauceronvereniging.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susanne en Eric Spaan hebben ons laten weten dat 

op 18 november 2016 Cora Alita Admirable Chien en 

Alvin Bojan Proud Knight de trotse ouders zijn gewor-

den van 9 puppen (6 teven en 3 reuen). Alle pups zijn 

inmiddels uitgevlogen naar de nieuwe eigenaren. 
Dekmelding 

commissiefgw@beauceronvereniging.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esther Boumans verwacht rond 16 maart een nestje 

van Femke de la Horde du Bois Perdu (Faya).  

Byon de la Fôret Thuringen zal als trotse vader dan 

vermeld worden. Voor informatie gaat u naar: 

Bergerdelabage.weekly.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinette Bos-Schrijver verwacht rond 18 maart een 

nest van haar Halle Ebby Living Next Door. Hier wordt 

Fan Ubac Yem de la Bonhardiesse (Boyd) de trotse 

papa. Voor informatie naar: www.livingnextdoor.com 

Coupe de Travaille 

Eindstand 2016 

De Coupe de Travaille wordt door de Beauceron  

Vereniging Nederland jaarlijks uitgereikt aan de  

handler en hond die de meeste erkende Nederlandse 

examens heeft afgelegd.  

Om voor opname op de lijst in aanmerking te komen 

dient een kopie (of foto) werkboekje en diploma naar 

media@beauceronvereniging.nl en/of naar  

secretariaat @beauceronvereniging.nl  

gezonden te worden.   

 

Voor 2016 is de winnaar: Frodo Fonda la Duchesse de 

la Fosse (3 diploma’s). Daarnaast een eervolle ver-

melding voor de winnaar van vorig jaar Enya Brhao-

nain des Bergers du Forez (2 diploma’s).   

Pelle Troy de la Fiere Maison (Gunnar) en   

Jett Rebel la Duchesse de la Fosse (Dokus) haalden 

beiden 1 diploma.  

 

Er werden ook diploma’s aangemeld van Avalanche, 

Denzell en Lean. Helaas werd geen kopie van het 

werkboekje ontvangen en kunnen we deze niet ver-

der opnemen in dit overzicht 
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Holland Cup  Amsterdam 9 december 2016 

Keurmeester: Jan de Gids 

Teven 

Jeugdklasse 

Moya Brennan la Duchesse de la Fosse, 1ZG 

Openklasse 

Inez Poussiere de Lune 1U 

Gebruiksklasse 

Enya Bhraonain des Bergers du Forez, 1U, RCAC,  

                 Beste gebruikshond 

Kampioensklasse 

Ixia de la Noe du Jardin, 1U, CAC/CACIB, Beste teef  

                   en BOB 

Winner Amsterdam 11 december 2016 

Keurmeester: Mw. J. Alberts  

Reuen 

Puppyklasse 

Ceasar Legendary Denim 1VB 

Gozer Legendary Denim 2VB 

Jeugdklasse 

Lord Djibril de la Bergerie d'Hirthe 1U CAC en BOB, 

                 Jeugdwinner '16 en Winner '16 

Moby Dick la Duchesse de la Fosse 2U 

Openklasse 

Aiko Argamon Enyhed 2ZG 

Django 1U 

Kampioensklasse 

Euphe de Tortue du Mont des Croisettes 1U RCAC 

 

Teven 

Puppyklasse 

Vingino Jeans Legendary Denim 1VB en  

            beste jongste puppy 

Lois Jeans Legendary Denim 2VB 

Jeugdklasse 

Envy of Troyan Pride 1U Jeugdwinster 2016 

Tussenklasse 

Lolly Pop du Mont des Croisettes 1U RCAC/RCACIB 

Openklasse 

Zawa Prakker van Wakerstrouw 3ZG 

Jerel from Dara's Home 2U 

Jeans Argentee du Mont des Croisettes 1U 

Kampioensklasse 

Ixia de la Noe du Jardin 2U 

Haive Vive Argentee du Mont des Croisettes 1U CAC/ 

             CACIB  en Winster 2016  

Kerstshow Cuijck 18 december 2016 

Keurmeester:  Mw. E. Bakker 

Reuen 

Jeugdklasse 

Lord Djibril de la Bergerie d'Hirthe 1U RCAC 

Moby Dick la Duchesse de la Fosse 3ZG 

Grizzly l'Ami des Chevaux 2U 

Tussenklasse 

Amou du Pre du Baron 1ZG 

Openklasse 

Django 2U 

N'Lewis l'Ami de la Campagne 1U RCACIB 

Kampioensklasse 

Hector Blue du Serment des Brumes 3U 

Mastic du Domaine de Corail 2U  

Hirgon Yvain de la Bonhardiesse 1U CAC en BOB 

Veteranenklasse 

Deejay Andy Living Next Door 1U 

Teven 

Jeugdklasse 

Envy of Troyan Pride 1U 

Moya Brennan la Duchesse de la Fosse 2U 

Openklasse 

Inez Poussiere de Lune 2ZG 

Jiroux des Bergers Aventureux 1U RCAC/RCACIB 

Gebruikshondenklasse 

Nouba Argente des Bergers d'Avy 1U CAC/CACIB  

Coupe de Beauté 

Eindstand 2016 

Coupe de Beauté wordt door de Beauceron Vereni-

ging Nederland jaarlijks uitgereikt. Hiervoor worden 

alle behaalde resultaten op de Nederlandse shows/

wedstrijden in punten gewaardeerd en opgeteld. 

Zeer Goed = 2 punten 

Uitmuntend = 5 punten 

RCAC /RCACIB = 7 punten 

CAC/CACIB = 9 punten 

BOB = 15 punten 

 

De eindstand voor 2016: 

1. Envy of Troyan Pride 64 punten 

2. Inez Poussiere de Lune 45 punten 

3. Hirgon Yvain de la Bonhardiesse 35 punten 

4. N'Lewis l'Ami de la Campagne 34 punten 

5. Halle Ebby Living Next Door 29 punten 
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Showkalender 2016/2017   

Datum Plaats Keurmeester 

4 maart Martini Dogshow www.martinidogshow.nl 

Theo Leenen (België) 

18 maart Leiden www.dogshowrijnland.com 

H. v.d. Berg 

15 en 16 april Dogshow Goes www.dogshowgoes.nl 

zat: M. Wibier (Duitsland) 

zon: Mw. C.  Kerssemeijer 

6 en 7 mei Nationale d’Élevage (Chartres) www.amisdubeauceron.org 

 

21 mei  Dag van de Hond - Kind & Hond Op uitnodiging 

27 mei  Oss www.kcoss.nl 

R. Douma 

4 juni Pinkstershow Arnhem  Onder voorbehoud 

2 juli Limburgia Dogshow www.limburgia-hondenshow.nl 

G. Jipping 

9 juli KampioensClubMatch  

Beauceron Vereniging Nederland 

www.beauceronvereniging.nl 

Mw. G. de Wit-Bazelmans  

29 en 30 juli Ahoy Rotterdam 

Benelux Winner Show 

www.dogshowrotterdam.nl 

nog niet aangegeven 

Eindhoven 4 februari 2017— vervolg 

Teven 

Babyklasse 

Damphyr des Gardiens du Chaos 1VB en  

                 beste jongste puppy 

Openklasse 

Jin by Empreinte du Mont des Croisettes 4ZG 

Nadja l’Etoile de la Nuit 1U CAC/CACIB 

Inez Poussiere de Lune ZG 

Jerel from Dara’s Home 3ZG 

Apolline de la Maison de Gauthier 2ZG  

Gebruiksklasse 

Nouba Argenté des Bergers d’Avy 1U RCAC/RCACIB  

Eindhoven 4 februari 2017 

Keurmeester:  Mw. R. Reyniers (België) 

Reuen 

Puppyklasse 

Ceasar Legendary Denim 1VB en beste puppy 

Jeugdklasse 

Grizzly de l’Ami des Chevaux 1U resCAC  

Tussenklasse 

Amou du Pré du Baron 1ZG 

Openklasse 

Aiko Argamon Enyhed 2ZG 

Django 3ZG 

N’Lewis l’Ami de la Campagne 1U CAC/CACIB en BOB 

Alvin Bojan Proud Knight 2ZG 

Gebruiksklasse 

Mastic du Domaine de Corail 1ZG 

Kampioensklasse 

Hector Blue du Serment des Brumes 1U ResCACIB 
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