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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 

Gonda den Hartog (secretaris) 

Dinette Bos (algemeen, interim voorzitter) 

Annemieke Stoke (algemeen, interim penningmeester) 

Jeroen Kelfkens (algemeen lid) 

 

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: Grizzly de l'ami des chevaux (het Zand– en 

                                      Strandmannetje. Carin van Dellen op 11 maart 2017 
Volg ons op Facebook: Beauceron Vereniging Nederland 
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Van de Bestuurstafel—Annemieke Stoke 

Waar begin ik aan? …. inmiddels aan het 4de nummer van ons mooie verenigingsblad (en de 2de van dit jaar). Ik 

doe dat met heel veel plezier hoewel het soms een uitdaging is om leuke (actieve) foto’s van en artikelen over jullie 

Beaucerons binnen te krijgen. Nu kan ik met iedereen vrienden-op-facebook  worden, kijken wat jullie daar publi-

ceren en vragen of ik de foto mag gebruiken in het blad. Ik hoop echter dat jullie, bij leuke foto’s en ervaringen,  

aan het blad denken en deze mailen naar media@beauceronvereniging.nl 

 

Inmiddels hebben we een paar mooie dagen gehad en vooral ook veel, heel veel regen. Afijn, wij zijn aan de voor-

bereidingen voor de KampioensClubMatch (9 juli a.s.) begonnen dat wil zeggen programma maken, (voer-)

sponsoren aanzoeken, goodybag materiaal, de bekers uitzoeken etc. etc. De locatie is en keurmeester zijn bekend 

en nu hopen op een mooie, droge en niet al te warme, dag. Begin april hielden we, in zomerse sferen,  de Algeme-

ne Leden Vergadering en het verheugde mij om toch een groot aantal mensen te mogen begroeten. Een construc-

tieve vergadering waarbij veel zaken, voor zowel leden als meer toegespitst voor de fokkers, de revue passeerden. 

Aan het huidige bestuur trad Jeroen Kelfkens toe en zullen de taken verdeeld worden. Er is heel veel te doen en dat 

vraagt veel van de huidige aantal vrijwilligers die naast de BVN ook andere taken en verantwoordelijkheden heb-

ben. Zo heb ik ontzag voor de Activiteiten Commissie die druk is met het organiseren van mooie en leuke work-

shops, die vervolgens niet kunnen doorgaan in verband met de belangstelling. We roepen iedereen op, die meer 

wil betekenen dan lid zijn, zich bij ons te melden.  

 

Wij wensen iedereen veel geniet-plezier in de komende periode en hopen jullie te begroeten op de KCM, workshop 

en/of ander evenement.  Mocht dat allemaal niet lukken dan wensen wij u alvast veel vakantie plezier en heeft u 

een mooi verhaal voor ons, mail het ons met foto’s. Wij zullen dit een volgende uitgave publiceren.  

Coda Allegra Italy 2015 

Foto: Silvia 





Beauceron Vereniging Nederland 

  5 

Een Dwaas Kan Meer Vragen 

Naam   : Trijnie Martijn 

Leeftijd  : 68 

Woonplaats  : Zeegse 

Beroep  : Gepensioeneerd 

Beauceron(s) : 1 

 

1. Waarom heb je voor een Beauceron gekozen?  

Ik heb meer honden gehad, ook een tijdje niet. Op een 

camping in Frankrijk zag ik een Beauceron. Toen dacht 

ik: dit wordt mijn laatste hond. Eerst in Frankrijk ge-

zocht, maar uiteindelijk in Nederland  gekocht bij  

Dinette Bos-Schrijver. 

 

2. Wat doe je met je Beauceron?  

Niks bijzonders. Ik zit op een hondencursus en probeer 

Viek de eerste beginselen van kom, zit, lig , naast  enz. 

bij te brengen. Met wisselend succes. Maar we blijven 

oefenen. 

 

3. Wat vindt je partner van de Beauceron? 

Hij was geen hond, huisdieren gewend, maar vindt 

Viek heel leuk (en omgekeerd). 

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

Natuurlijk, en hij vindt het ook leuk 

 

5. Heb je naast je Beauceron nog andere huisdieren? 

Ja, drie katten en dat levert wel bijzondere taferelen 

op. Youtube-waardig, maar ik ben altijd te laat om het 

op te nemen. 

 

6. Waarom heb je voor deze Beauceron gekozen?  

Zie vraag 1, maar Viek  is een afgekeurde Beauceron, 

hij heeft geen dubbele hubertusklauw. 

Voor de rest een geweldige hond 

 

7. Wat wordt de volgende hond of huisdier t.z.t.? 

Dit is mijn laatste hond, daarna ben ik te oud. 

 

8. Ben je tevreden met de Beauceron fokker? 

Jazeker, Dinette gaf eerlijke informatie en wilde ook 

wel even zien waar Viek terecht kwam. Ik kreeg hem 

dus niet mee, maar zij kwam hem brengen (200 km) 

 

9. Waarom ben je lid van de Beauceronvereniging? 

Dat heeft Dinette geregeld en cadeau gedaan toen ik 

Viek kreeg. 

 

10. Wat vindt de buurt van je Beauceron? 

Ik woon op het platteland met buren op afstand. De 

buurvrouw past een middag op hem, mag ie met haar 

hond spelen, gaat heel goed. En verder is iedereen na-

tuurlijk verbaasd over zijn groeiproces. Want ja, hij is 

nog maar 7 maanden, maar wel een grote hond. Geen 

negatieve reacties. 

 

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

Nee 

 

12. Was je je Beauceron wel eens en waarom? 

Ja , noodgedwongen, als ie in een ven gedoken is en 

onder de blubber zit. Dan moet hij onder de douche. 

Natuurlijk meteen de afvoer verstopt. 

 

13. Heb je nog andere lidmaatschappen?  

Nee 

 

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

Beauceron? 

Dat gebeurt wel elke dag, maar niet het vermelden 

waard in het blad. 

 

15. Heb je nog iets toe te voegen?  

Viek en ik moeten samen nog veel leren. Hij is een ge-

weldige hond. Dus ik denk, dat dit wel goed komt. 
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Die “makkelijke” HWT blijkt lang niet zo simpel te zijn. 

Elke hond begint met een verse kudde van 30 schapen 

in de pen en moet daarmee samen met zijn baasje een 

parcours met hindernissen lopen en ze moeten uiter-

aard weer terug in de pen. 

  

L’Gringo (de la Bergerie d’Elan) begint prima, maar 

heeft aan het einde toch ruzie met zo’n eigenwijs 

schaap… Terwijl hij thuis in Exloo gewoon dagelijks met 

de eigen kudde op pad gaat. Dit clubje schapen is toch 

voor elke hond een nieuwe uitdaging, zo hoor ik van 

meer mensen om mij heen. 

Olivia (d’Ombre et de Lumière) is de tweede Beauce-

ron. Samen met Leon Aubry met een vers koppel scha-

pen op pad. Het ziet er goed uit, netjes de rust behou-

den in het ‘weidje’, dan een stukje lopen en langs de 

kant weer door een hek naar een andere wei en dan 

terug in de pen. Goed gedaan!  

 

In de IHT-3 is Hannibal (Cendré de la Noé d’Oriënt) aan 

de beurt. Dit is wel even andere koek. Groot parcours 

met een brug, hekken, diverse weides en verkeer. Han-

nibal begint goed, maar na de brug raakt hij wat van 

slag en zijn baasje breekt de test af. Jammer. 

 

Hatsya (Astra Canina) is de volgende. Samen met 

Jadwiga Chodzen brengen ze de schapen netjes en  

rustig uit de pen, lopen naar het graasveldje, samen de 

brug over, door de hekken en goed langs het verkeer.  

3e Herding Trails te Groede 

We gaan dit jaar kijken bij de Herding Trials in Groede, 

west Zeeuws Vlaanderen. Dat is een flink stuk rijden en 

dus besluiten we er een lekker lang weekend van te 

maken. Donderdagavond arriveren we op boerderij-

camping Helenahoeve in Biervliet. Een snelle hap en 

dan snel naar bed, morgen is het weer vroeg dag! 

De weergoden zijn ons goed gezind. Na het ontbijt rij-

den we naar Groede Podium waar de wedstrijd plaats 

vindt. De deelnemers moeten zich al melden om 7.15 

uur!!! We worden verwelkomt door Nellie Nugteren, 

voorzitter van de Nederlandse Herdershonden Club.  

In drie dagen strijden 37 honden om de titel CACITR 

(Certificat d’Aptitude au Championnat International 

sur Troupeaux) vertegenwoordigd door elf rassen uit 

Nederland, Polen, Tsjechië, Italië, Frankrijk, Zwitser-

land, België en Duitsland. Onze ras is vertegenwoor-

digd met zeven Beaucerons: L’Gringo, Olivia, Hannibal, 

Hatsya, Jazzy, Idriss en Jadran. Er zijn vier disciplines, 

HWT (Herding Working Test) en IHT (Int. Herding Trial) 

1, 2, 3. Beauceron Vereniging Nederland sponsort alle 

eerste prijzen dit jaar. 

Vrijdag start met de HWT en de keurmeester is André 

Roller. Daarna komt de IHT-3 met keurmeester Susan-

ne Eichler. We hebben de hele dag en er doen 5 Beau-

cerons mee vandaag. Twee in de beginnersklasse HWT 

en drie in de hoogste klasse IHT-3. 



Beauceron Vereniging Nederland 

  7 

Opvallend is dat Jadwiga rustig werkt met veel gebaren 

en Hatsya houdt goed afstand van de kudde. 

Jazzy (des Gardiens d’Apollinaire) en Andrea Fagoni is 

de laatste Beauceron vandaag. Ook Jazzy loopt mooi 

mee en leidt de schapen door het parcours en ook 

weer netjes terug. Applaus! Opvallende honden deze 

dag waren een Duitse Herder, een Shetland Sheepdog 

en de kleine Pyreneër van Steve Jaunin! 

Zaterdag zijn we vrij en gaan lekker met onze eigen 

honden Zeeuws Vlaanderen verkennen, wandelen 

langs het strand van Cadzand en al etend bij DOK14 de 

zon onder zien gaan. Zondag rustig opstaan en met de 

honden spelen. Moya is er weer als de kippen bij als de 

kinderen in de speeltuin zijn en vooral de trampoline is 

favoriet. Tussen de middag moeten we nog paaseieren 

verstoppen voor de kinderen op de camping en dan 

gaan we naar de kermis in Groede, een biertje op het 

terras van “de drie koningen” en tot slot weer naar het  

Groede Podium om de laatste honden aan het werk 

zien. Twee Beaucerons hebben we niet kunnen zien, 

Idriss (Jinga Bergers du Bouleaux) met Esther van Zwie-

nen en Jadran (Astra Canina) met Aleksandra Rosiak.  

De Beaucerons hebben het prima gedaan tussen alle 

andere rassen en zelfs in de prijzen gevallen. 

Olivia de 3e plaats HWT; Idriss een 3e plaats IHT-1 

en Jadran een 1e plaats IHT-3 plus de titel CACITR.  

Van harte gefeliciteerd Lionel, Esther en Aleksandra! 

Al met al een mooi droog, zonnig maar winderig week-

end en heel veel geleerd van kijken en praten met 

deelnemers en deskundigen langs de kant. Nu weten 

we tenminste wat we thuis moeten oefenen voor de 

HWT. Wie weet gaat dat nog eens lukken met Moya en 

Enya? Groet, Wim en Gonda den Hartog  

Foto’s Gonda en Wim den Hartog 

en met nadrukkelijke dank aan Ernst Lamers 



 

Timo gaat dit jaar op vakantie naar Duitsland waar 

we een vrijstaand huisje hebben gehuurd voor het 

hele gezin. De perfecte uitvalsbasis om te gaan  

hardlopen en spelen in de natuur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groeten, Nanda Clarisse 

Saga gaat rondstruinen in haar vakantie op haar 

nieuwe terrein/grond in Oosterwold. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groeten, Ibolya Moor 

Jaaa de vakantieplannen zijn bekend!!  voor ‘t eerst 

samen met m’n beide meisjes Soxs  en Kaelie een 

maand rond toeren door Oostenrijk, Hongarije en 

Tsjechië met een camper!! Veel wandelen,  relaxen, 

vrienden bezoeken, hopelijk zwemmen,  maar bo-

venal veel ontdekken en genieten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groeten, Saskia Menger 

Dat we op vakantie gaan is zeker. Waarnaartoe? 

Daar waar het weer goed is. En natuurlijk gaan onze 

baasjes ook mee! Groetjes Clair, Amou, Inez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groeten, Susan Rubingh  

Hola! 

Anton vertrekt  

volgende week  

weer voor vijf tot  

zes maanden  

naar Sant Pere  

Pescador aan de  

Costa Brava    

We hebben er  

zin an!!!! 

 

Groeten,  

Perry Moorman 

                                                   We gaan dit jaar  naar 

                                                   Appelscha. We  hebben  

                                                   Daar een huisje gehuurd 

                                                   en ik ga  met 3 honden 

                                                   en  hun vrouwen. 

 

                                                   Beauci Bushra  

 

 

 

 

                                                   Groeten,  

                                                   Anita Wiegers 



 

 

Ixia en Lex gaan dit  

jaar voor de 30e keer 

naar het Gardameer 

in Italie. Het is alsof  

we thuiskomen, we  

hebben andere be- 

stemmingen gepro- 

beerd maar iedere  

keer kwamen we tot  

de conclusie:  

Gardameer met de  

baasjes, de caravan  

en natuurlijk onze boot. 

Groeten, familie Hullekes 

Mee naar Frankrijk!  

Mooiste wat er is! 

Groeten, Don 

 

en natuurlijk ook  

De groeten van  

Marjanne Geesink 

Dokus zit volop wilde vakantieplannen. Helaas  

kunnen wij die dit jaar niet invullen. Dokus gaat op  

vakantie naar Geurie in Putten en de bazen gaan 

weer eens de hele andere kant op. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groeten, Annemieke en Monique 

Wij gaan 2 weken naar Sevenum omdat we ivm ons 

bedrijf niet zo ver weg kunnen. Mocht er wat aan de 

hand zijn kunnen we snel naar huis. Er komen men-

sen in ons huis om op onze dieren te passen waaron-

der de twee Beauceron dames Faya en Hille. Dus on-

ze dames blijven lekker veilig thuis in hun eigen om-

geving. Ik zou ze er totaal niet blij mee maken om ze 

mee te nemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groeten, Esther Boumans 

Natuurlijk ga ik van de zomer op vakantie! Heerlijk 

luieren midden in een bos, oprijlaan van 3 km, en 

verder lekker scharrelen rond het huisje. Het wild 

stuur ik gewoon weg. Na een overnachting in een 

hotel aan de rand van de Beauce in de buurt van Or-

léans, eindelijk geen schapen meer te drijven, geen 

personen of voorwerpen zoeken of sporen volgen…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nee, geef mij het luieren maar in de bossen rond 

Villefranche du Perigord. En als het me te warm 

wordt ga ik toch lekker zwemmen in de Dordogne? 

Groetjes van Jekke en baas Erik de Gooijer 

Mo en Mika gaan naar  

Oostenrijk: wandelen,  

zwemmen, indruk maken  

en complimenten ontvan- 

gen...... en wat dies meer zij. 

 

O ja, ik mag ook mee. 

Groeten van Karin Steneker 
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Vacature Bestuurslid 

Kerntaak van het bestuur is: het besturen van de ver-

eniging. Deze taak omvat in feite alles om een vereni-

ging in stand te houden. De wetgever geeft niet aan 

wat zo allemaal onder besturen moet worden ver-

staan. Natuurlijk zal een bestuur zich waar dat verant-

woord is blijven richten op het door de algemene ver-

gadering gewenste beleid en ook de begroting zal voor 

zover als mogelijk gerespecteerd worden. Maar even-

eens is een bestuur niet verplicht zich daaraan te hou-

den als het bestuur redenen ziet daarvan af te wijken. 

Enthousiast en wil je je beschikbaar stellen? Mail dan   

naar info@beauceronvereniging.nl.  

 

Vacature Commissie Fokkerij, Gezondheid en Welzijn 

Graag maken we deze commissie compleet met nog 

een nieuw lid. Wij hopen dat dit nieuwe lid een dierge-

neeskundige achtergrond meebrengt. 

 

Wat zijn de taken? 

 Meedenken over een gezond fokbeleid  

 Uitvoeren van fokregelement en fokkerscode 

 Nestcontrole bezoek 

 

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 meteen kan beantwoorden.  

Vacature Webmaster 

Wie komt het enthousiaste mediateam versterken en 

wil onze website verder opbouwen, onderhouden en 

verbeteren? 

 

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 meteen naar 

media@beauceronvereniging.nl 

Vacature Activiteiten Commissie 

Ben jij die enthousiasteling die boordevol zit met idee-

ën? Of wil je graag een steen willen bijdragen aan de 

activiteiten binnen onze vereniging of wil je er eens 

een organiseren? Dan ben je bij van harte welkom!   

 

Elk jaar wordt er een activiteitenkalander opgesteld. 

Samen met de andere commissieleden ga je leuke 

nieuwe, al dan niet sportieve, activiteiten bedenken 

voor onze leden en hun Beauceron(s). Samen met het 

team zul (mede)organiseren van de activiteiten en 

waar gevraagd hierbij aanwezig te zijn.  

 

Wil je ons team komen helpen? Graag mailen naar  

info@beauceronvereniging.nl. Mocht je vragen heb-

ben kun je natuurlijk ook contact opnemen onze Activi-

teitencommissie Anneleen en Sandra. Mail dan direct 

naar activiteiten@beauceronvereniging.nl 
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Waterwerkseizoen is begonnen, en nu….. 

Allereerst is er goed nieuws. Op 14 maart jl. was de 

BVN samen met de andere waterwerkverenigingen 

uitgenodigd voor een gesprek met John Wauben van 

de Sportraad.  

De Commissie Werkhonden, waar het waterwerk sinds 

2014 met onder valt, heeft het bestuur van de Raad 

van Beheer verzocht het waterwerk elders onder te 

brengen en de Raad heeft dat verzoek gehonoreerd.  

Concreet houdt dit in dat er een eigen commissie wa-

terwerk gevormd gaat worden onder de Sportraad. 

Aan de samenstelling hiervan zal de komende maan-

den worden gewerkt.  

Tevens heeft het bestuur van de Raad besloten de VZH 

als eis voor de brevetten te laten vervallen. Voor dit  

jaar is er geen eis om het VZH voorafgaand aan de bre-

vetten te moeten behalen. Vanaf 2018 komt er een 

eigen, laagdrempelige basistoets.  

 

Nu de VZH eis is vervallen, ligt de weg weer open voor 

het organiseren van brevettendagen. Op de planning 

staat een brevettendag op zaterdag 10 juni in Brielle 

en een tweede op zondag 10 september in Asselt.  

Op 10 juni is Beate van Genabeek de keurmeester en 

op 10 september is dat Nicole Haberer-Diedrichs uit 

Duitsland.  

 

Wil je meedoen met de brevetten of gewoon eens  

trainen, neem dan even contact op met  

Mirjam de Neef (deneeff@hetnet.nl ) en/of  

Ben Goudriaan (ben.wwgcolonia@xs4all.nl).  

 

Het zou mooi zijn als er ook dit jaar weer Beaucerons 

langs de waterkant verschijnen! 

 
Foto’s: Frodo Fonda van Anneleen Heijboer in actie tijdens de training 

met uitdrukkelijke dank aan WWG Colonia Brielle 
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Na de lunch rijden we met steeds meer zon, via Neer-

rijnen, Heeselt en Varik omhoog naar Wadenoijen, Tiel 

en via de Prinses Marijkesluisweg het Amsterdam Rijn 

kanaal over. Via Rijswijk gaan we onderweg naar de 

pont bij Eck en Wiel. Wim had nog strippenkaarten om 

over te steken en verkocht deze aan de deelnemers 

waardoor de totale donatie aan Beauceron In Nood 

nog iets verder verhoogd kon worden. Na de pont nog 

een laatste stuk van ca 30 kilometer en vervolgens 

kwamen we, een uur later dan gepland, allemaal veilig 

en voldaan aan in Leersum bij BIN, alwaar we vol en-

thousiasme van alle aanwezigen werden onthaald. Er 

was koffie met perentaart, krokante hapjes van blader-

deeg, zoutjes, alcoholvrije radlers en ander drinkmate-

riaal. Uiteraard is er dan ook een officieel deel en na-

mens alle deelnemers en donateurs t.w. Sandra van 

Eekeren, Andre & Christa van Rooij, Hans van Laar, El-

len Westenberg, Rene Hoekstra, Jorita van Willegen, 

Jan Boer, BVN, Monique de Roder, Renata van Heijnin-

gen, Marius Pool, Ellis Willemse, Dirk Mostert, Gea van 

den Broek, Rien van Raan, Wim & Gonda den Hartog, 

Pieter Ouburg en Annemieke Stoke, werd het bedrag 

van € 523,20 overhandigd aan Jeroen Kelfens. Daar-

naast hadden de Oostermolen Nijkerk en Diervoeders 

Eemland Soest een duit in de zak gedaan t.w.v. € 60,00 

in de vorm van kauwkluiven en andere lekkere snacks. 

3 snacks werden meteen aan de bezoekende honden 

uitgedeeld. Jeroen was er sprakeloos van.  

Onderstaand een voorbeeld van een activiteit die een 

van onze leden organiseerde ter ondersteuning van 

ons ras Beauceron. Dergelijke iniatieven juichen wij 

uiteraard toe en zullen deze, indien nodig, zoveel mo-

gelijk faciliteren en ondersteunen. Bestuur BVN  

 

In de dagen ervoor hadden we een zonnedansje ge-

daan en ja hoor, volgens de voorspellingen zou het 

droog blijven. Op het laatste moment haakte nog een 

enthousiasteling aan en kon de groep van 6 motoren 

en 2 cabrio’s onderweg van Vianen naar Leersum. Het 

zonnetje scheen, de temperatuur bijzonder laag. Ge-

lukkig heb ik handvat-verwarming en in de cabrio’s, die 

heel stoer open reden, hoorde ik stoelverwarming. 

 

Afijn via Lopikerkapel naar een uitzicht op de zendmast 

van Lopik. Onderweg vliegt er een buizerd voor de mo-

tor langs. Van schrik, ik was wel heel erg dichtbij, laat 

hij/zij de dikke houtduif vallen. Dan begint het te 

spetteren en gaan we een koffieplek zoeken in Kinder-

dijk. Wat was het daar een gekkenhuis met alle toeris-

ten en bussen. Gelukkig vinden we onze koffietent en 

zijn we net voor de bui binnen.  

Buiten breekt een waterig zonnetje door en gaan we 

verder via allerlei B-weggetjes, dijkweggetjes, binnen-

doorweggetjes en wat voor weggetjes dan ook, via 

Molenwaard, Giessen-Ouderkerk, Giessenlanden en 

Arkel richting Leerdam. De lunch verplaatsten we een 

uurtje en gaat de tocht verder richting Herwijnen en 

draaien we weer een Waalbanddijkweg op. Naast dijk-

wegen (zo ook bij Tuil) zijn er altijd “afwateringskuilen” 

doorgroeid met gras en als we dan moeten draaien 

gaat het voor de tourleider die precies op de rand stil-

staat, mis. De motor kukelt om en de berijder maakt 

een mooie koprol naar beneden. Gelukkig alleen scha-

de aan de motor en gaan we snel verder naar de lunch-

stop in Waardenburg.  
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ONTVANGEN BERICHT VAN BEAUCERON IN NOOD  

 

Op zondag 23 april was er de Natte Neuzen Motor 

Toerrit ten gunste van Beauceron in Nood. 

s'Middags kwam er een gezellige groep motorrijders 

(en twee cabrio's) na een mooie landelijke rit aan bij 

BIN te Leersum alwaar een hapje en een drankje klaar 

stond en een door Gonda den Hartog  gemaakte  

lekkere perentaart gebakken. 

Het idee achter de motorrit was om met deze rit wat 

extra geld voor Beauceron in Nood te genereren,  

dat is gelukt, en hoe!!!! 

 

Ik mocht een enveloppe met 523,20 euro in ontvangst 

nemen als donatie voor BiN!!  

 

Wat een enorm bedrag en wat een geweldig gebaar! 

 

Dit "rare" bedrag kwam tot stand omdat er tijdens de 

rit een overtocht was met een pont en op de pont 

werd nog een kleine inzameling gehouden omdat een 

van de meerijders beschikte over “overtocht”kaarten 

voor de pont bij Eck en Wiel beschikte. 

Naast dit mooie bedrag mocht BiN een enorme zak 

met heerlijke snoeperij voor de honden in ontvangst 

nemen gedoneerd door een aantal dierspeciaalzaken 

in de omgeving van de meerijders!! 

 

Via deze weg wil ik iedereen heel erg bedanken die 

hier aan heeft meegedaan en op een of andere manier 

een duit voor BiN in het (spreekwoordelijke) zakje 

heeft gedaan. 

In het bijzonder wil ik Annemieke bedanken die het 

initiatief heeft genomen en behoorlijk wat werk heeft 

verzet dit alles te realiseren. Je had het enorm goed 

georganiseerd, veel dank hier voor Annemieke! 

 

Wellicht doen we het volgend jaar nog eens dunnetjes 

over, wie weet!!! 

 

Bedankt, ook namens de nog te helpen Beauceron's!!! 
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Wat een leuk hondje. Aisha vond het ook heel erg leuk  

om met een groep te wandelen en had een paar speel-

maatjes gevonden. Maar natuurlijk ook de bazen in de 

gaten houden en steeds even aandacht vragen. Na on-

geveer een uur gewandeld te hebben, besloten we dat 

we toch maar weer richting het restaurant moesten.  

Even overlegd of we over het strand gingen of door de 

duinen, maar op het strand wisten we zeker dat ze lek-

ker los konden rennen, dus terug ook over het strand.  

Ondertussen werden de honden toch wel wat rustiger. 

Toch een beetje moe? 

 

Na de wandeling die zo’n 2uur geduurd heeft hebben 

we nog even gezellig wat gedronken en gegeten bij het 

restaurant Nederzandt. Ook de honden konden daar 

heerlijk vers water krijgen. Top service. 

 

Ik zeg, op naar de volgende wandeling en bedankt voor 

de gezelligheid! Groeten, Sandra de Fluiter 

Wandeling op het strand bij Langevelderslag 

Vandaag, 29-04-2017 zijn we met een leuke groep 

mensen en leuke honden wezen wandelen over het 

strand bij Langevelderslag. 

 

Wat hebben we het getroffen met het weer. De zon 

scheen en de temperatuur was ook goed.  

 

We verzamelden bij het restaurant Nederzandt, waar 

we even na 11 uur vertrokken richting Zandvoort. De 

honden hadden er al zin in en konden eigenlijk al niet 

wachten.  

Eenmaal op het strand mochten ze los en hup, daar 

gingen ze allemaal achter elkaar aan. Zo mooi altijd 

zo’n groep. Even aan elkaar duidelijk maken hoe de 

rangen en standen waren en lol maken samen. Geen 

onvertogen woord tussen de honden. Zelfs een pup 

van bijna een half jaar liep lekker mee met de groep.  
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Poot van Dokus  

“Goh, ga je mee een proefles detectie 

doen bij Kim” vraagt Jeano me een tijdje 

geleden. Na er even over nagedacht te 

hebben stem ik er mee in. Mijn broer heeft altijd hele 

verhalen over Kim en hoe leuk het daar wel niet is om 

samen met Ellis in Almere te speuren en alles te ont-

dekken.  

 

Die avond was mijn vrouwtje een beetje de weg kwijt 

bij de woonboten in Almere. Wist zij veel. Afijn we 

kwamen bij het clubhuis aan en maakte kennis met de 

andere honden die ook kwamen. We mochten al even 

naar binnen om daar te kijken en het vrouwtje kon 

koffie halen. Spannend hoor. Er stonden tafels en stoe-

len en bakken. Er was een keukenhoek en een speel-

goedbak. Buiten was er een groot veld en ik wilde wel 

spelen met iedereen.  

 

Ik was aan de beurt en 

mocht met mijn vrouw-

tje naar binnen. Er ston-

den allemaal open bak-

jes op de grond en ging 

die man er steeds met 

de hand langs ….. we 

zouden toch een proefles van Kim krijgen? Jeano wat 

heb je me op de mouw gespeld? Krijg ik nu ineens les 

van een man. Oooh hij heet Jeroen, ja  en? 

 

Nou ik snuffelde er lekker op los en wat was dat een 

lekker dingetje dat ik 

daar vond. Nog een 

keer …. en nog een 

keer. Ik kan er geen ge-

noeg van krijgen. Ik 

word ook al weer een 

beetje moe en wil ook 

wel graag even wat water drinken (om te spoelen). 

 

Eerst maar een even weer uitrusten en wachten. Ik lig 

rustig te liggen en mijn vrouwtje gaat kijken hoe de 

anderen het doen …. daar waren de stoelen dus voor. 

Nou laat mij maar lekker buiten liggen. Kan ik ook even 

afkoelen en weer rustig worden want straks mag ik 

nog een keertje en Kim zou het spannend maken voor 

me. Ik ben benieuwd. O daar komt het vrouwtje samen  

met Ellis en Jeano aanlopen. Jeano kijkt me aan met  

een blik … ja hoor broer, ik laat je wel met rust. Gaan 

we straks wel even spelen als we nog puf hebben. 

 

Als ik weer aan de beurt ben 

zie ik twee bakjes dicht 

staan. Wat nu dan. Net wa-

ren ze open, heb ik het ge-

leerd en dan gaan we weer 

wat anders doen. OK, ik doe 

het wel hoor. Er wordt even 

met een hand boven over 

heen gewaaid. Pfff wat een woei. Hup eerst even mijn 

best doen.  Ja hoor ik rook het lekkere brokje en wees 

de juiste bak aan. Jeroen zei dat hij het moeilijker ging 

maken en ik moest aan de lijn even met mijn vrouwtje 

mee. Ik mocht weer omdraai-

en en hupsakee daar stonden 

drie bakken voor me klaar. 

Ook geen moeite mee hoor. 

Ik vind dit gewoon leuk! 

 

We gaan naar de vier bakken 

en nog steeds vind ik dit geweldig leuk. Lekker met 

mijn neus aan het werk. Het 

is ook weer niet zo moeilijk 

want ik train al met mijn 

vrouwtje om te sorteren op 

mensengeur en dan moet ik 

het juiste metalen buisje op-

pakken en bij haar brengen. 

Tsja aan het eind van dit jaar 

gaan we het examen doen Basiscertificaat Speuren en 

daarna zien we wel weer verder. Na mijn aanvaring 

met Waterwerk vorig jaar weet ik het even niet meer. 

Eerst maar eens zien of ik naar de cursus Detectiewerk 

mag bij Kim. Ik 

zou dat wel heel 

graag willen hoor 

vrouwtje. Ik weet 

alleen nog niet 

welke geur. Mis-

schien wordt ik 

dan wel drugshond of vals geld hond of …. Ik ga er 

maar eens lekker van dromen. 

 

Poot van Dokus en tot de volgende keer 

Foto middenpagina: Winnende foto 2de kwartaal 

 Jett Rebel la Duchesse de la Fosse (Dokus) - NK Canicross 
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moeten op de plek van het litteken ingesmeerd worden 

omdat littekenweefsel vaak geen pigment bevat. Het is 

heel belangrijk om zonnebrandcrème te gebruiken die 

speciaal voor dieren is samengesteld. Deze zonne-

brandcrème is vrij van zink en kunstmatige geurstoffen, 

dus volledig veilig voor uw hond of kat. De crème heeft 

een beschermingsfactor van spf 30+ en beschermt het 

tegen UVA en UVB stralingen en is waterbestendig, niet 

vet of plakkerig en het voedt de huid enigszins. Wel 

wordt geadviseerd regelmatig opnieuw in te smeren 

met name na het zwemmen.  

Wist u dat dieren ook hun huid kunnen verbranden 

door de zon?  

Ook bij uw huisdier zal de huid eerst rood worden na 

blootstelling aan de zon. Als de huid dan niet wordt be-

schermd, kunnen er huidirritaties ontstaan of zelfs bla-

ren. Ook kan de huid gaan ontsteken met alle gevolgen 

van dien. Herstel zal dan moeten plaatsvinden door het 

gebruik van antibiotica en corticosteroïden.  

Om uw huisdier te beschermen tegen verbranding van 

de huid, adviseren dierenartsen om uw dier in te sme-

ren met een speciale zonnebrandcrème voor dieren. 

Deze crème smeert u op de dunbehaarde plekken zoals 

de neusbrug, oren of in de liezen. Ook dieren die een 

litteken hebben na een verwonding of een operatie,  

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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Pas op voor Teken  

Teken zijn spinachtige beestjes die zich vanuit de strui-

ken op uw hond of op uzelf laten vallen. Met de komst 

van het voorjaar, is de tekentijd weer aangebroken. Na 

een rustperiode in de winter, worden met een stijging 

van de temperatuur teken in het voorjaar weer actief. 

Teken hechten (boren) zich vast in de huid en voeden 

zich met bloed.  

 

Op uw huisdier kunt u zowel de volwassen teek als de 

voorstadia (nimfen en larven) aantreffen. Een met 

bloed volgezogen volwassen teek is makkelijk herken-

baar aan zijn ronde, bolle lichaam. Teken die nog niet 

zijn volgezogen met bloed, of de voorstadia van de 

volwassen teek, zijn echter slechts enkele millimeters 

groot en daardoor minder duidelijk zichtbaar. Bij hon-

den en katten worden teken vooral gezien op de kop, 

echter kunnen ze over het hele lichaam voorkomen. 

Een tekenbeet kan een lokale huidontsteking veroorza-

ken. Rond de plaats waar de teek zich heeft vastge-

hecht kan de huid wat verdikt zijn en roodheid verto-

nen. Het grootste gevaar is de overdracht van ziektes 

door de teek hetgeen gebeurt tijdens het zuigen van 

bloed.  

De Ixodes Ricinus teek komt veel voor in Nederland en 

kan de bacterie Borrelia, veroorzaker van de ziekte van 

Lyme, overbrengen. De meeste honden worden na een 

infectie met Borrelia niet ziek. Mocht een dier wel ver-

schijnselen vertonen, dan kan kreupelheid, koorts, ver-

grote lymfeklieren en nierontsteking optreden. Deze 

verschijnselen kunnen direct na infectie of pas na en-

kele jaren tot uiting komen. Bij katten is de ziekte van 

Lyme zeldzaam. 

 

Een andere tekensoort voorkomend in Nederland,  

Dermacentor Reticulatus, kan de parasiet Babesia  

Canis overbrengen. Deze parasiet kan bij honden de 

ziekte Babesiose veroorzaken. Honden met Babesiose 

krijgen bloedarmoede, wat zich kan uiten in de volgen-

de symptomen: bleke of gele slijmvliezen, sloomheid, 

koorts en rood gekleurde urine. Zonder behandeling 

kan een hond overlijden. Bij de kat komt Babesiose 

(nog) niet voor. 

 

Tot slot kan de tekensoort Rhipicephalus Sangui-

neus de ziekte Ehrlichiose overbrengen. Deze teken-

soort komt van oorsprong niet in Nederland voor, 

maar in het buitenland (o.a. Middellandse Zee gebied). 

Een hond met Ehrlichiose vertoont o.a. koorts, neus-

bloedingen en vergrote lymfeklieren. Bij de kat komt 

Ehrlichiose, voor zover we weten, niet voor. 

 

Het blijft dus zaak om uw huisdier het hele jaar vol-

doende te beschermen. De diverse middelen zijn ook 

op diverse manieren  toe te dienen, bv een spot-on 

middel, een tekenband of tablet. Ondanks het gebruik 

van een middel tegen teken, is ons advies om uw huis-

dier regelmatig te controleren op teken zeker na een 

bos-/heidewandeling. Wanneer u een teek gevonden 

hebt, kunt u deze met een speciale tekentang verwij-

deren (tegen de klok in draaiend verwijderen). 
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 de mand of over de hond heen als hij dat fijn vindt; 

spelen onder de tuinslang; koelen met water, voor-

al bij de kop, oren, hals en poten; ijsblokjes, een 

lekkere verkoelende traktatie (eerst afspoelen of 

iets laten smelten); 

 Laat uw hond kortstondig zwemmen, mits de hond 

dit natuurlijk wil en kan,  pootje baden is ook een 

goede optie. Check of het water vrij is van ziekte 

kiemen (bijvoorbeeld blauwalg of botulisme) op 

www.zwemwater.nl en laat uw hond niet heel veel 

water drinken, dat kan tot watervergiftiging leiden; 

 Laat de hond niet overmatig inspannen. Bewaar het 

spelen met andere honden of apporteerspelletjes 

voor koelere dagen 

 Voorkom een uitlaatronde op het heetst van de dag. 

Doe die ’s morgens en later op de avond. Maak lan-

gere wandelingen vroeg in de ochtend en laat op de 

avond; 

 Gaat u wel (kort) wandelen, vermijd dan het heet 

geworden asfalt; 

 Laat de hond niet in de directe zon liggen en zorg, 

ook als de hond binnen blijft, voor schaduw en voor 

voldoende koel en vers water in de nabijheid van de 

hond; 

 Let bij honden met een dunne vacht ook op ver-

branding en smeer dun behaarde plekken eventueel 

in met zonnebrandcrème; 

Warmte en Oververhitting  

met aan o.a. Dierenkliniek de Arker Nijkerk, LICG, KNGF 

en Stichting Hulphond 

In de zomer kan het nog wel eens flink warm worden, 

ook voor uw huisdier. Veel van onze huisdieren kun-

nen daar niet zo goed tegen. Ze hebben bijvoorbeeld 

geen zweetklieren waarmee ze hun lichaam kunnen 

koelen zoals wij. Honden zweten niet zoals wij dat kun-

nen, zij moeten via uitademing en hun voetzooltjes 

warmte kwijt. Oververhitting kan zelfs gevaarlijk en 

dodelijk zijn voor uw huisdier. Houd er daarom reke-

ning mee en neem maatregelen als het buiten warm is. 

 

Oude honden en jonge pups hebben extra zorg en aan-

dacht nodig tijdens hoge temperaturen. De conditie en 

weerstand van deze dieren is minder goed dan die van 

gezonde, volwassen honden en kunnen hierdoor min-

der goed hun lichaamstemperatuur reguleren. Bij de 

kortsnuitige rassen hondenrassen is ook extra alert-

heid geboden, door hun gedrongen en specifieke li-

chaamsbouw zijn deze rassen minder in staat de over-

tollige lichaamswarmte kwijt te raken en dus extra 

kwetsbaar. 

 

Als de hond warm tot heet aanvoelt, snel ademt, niet 

wil eten, lusteloos is of gaat braken, heeft hij het te 

warm. De Nationale Zorghonden Autoriteit geven 

daarom de onderstaande tips. 

 Houd honden koel bij hoge temperaturen en help 

de hond af te koelen bijvoorbeeld met een  

bodycooler of koelvest (mat of hesje die uw hond 

helpt om koel te blijven); leg een natte handdoek in  
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 Gebruik liever geen snuitjes en ook geen muilkorf 

met warm weer omdat dit de hijgmogelijkheid be-

perkt; 

 Rem uw hond op tijd af in zijn activiteit. Stimuleer 

hem op een zomerse dag niet met spelen en rennen; 

 Ga niet fietsen met de hond. Het asfalt warmt snel 

op waardoor de hond geen warmte meer via de 

voetzooltjes kwijt kan en deze zelfs ernstig kunnen 

verbranden. 

 Vermijd ritjes met de auto. Gaat u wel met de hond 

in de auto weg, laat de hond dan nooit onbeheerd 

in de auto achter. Dit geldt natuurlijk ook voor een 

afgesloten caravan en dicht geritste tent. In een 

auto kan het snel ondraaglijk heet worden, zelfs 

wanneer de auto niet in de volle zon staat. Ook bij 

een rijdende auto met geopende ramen kan de 

warmte oplopen. Immers de honden zitten meestal 

in het achterste gedeelte van de auto. In een war-

me auto zal de lichaamstemperatuur van de hond 

stijgen tot gevaarlijke hoogte. 

Hoe merkt u of een dier het te warm heeft?  

Bij oververhitting zijn de slijmvliezen rood, het dier 

voelt warm tot heet aan en ademt snel (continue hij-

gen), wil vaak niet eten en is lusteloos. Honden kunnen 

veel kwijlen en zelfs gaan braken. Ook kunnen ze bui-

ten bewustzijn raken.  

 

Merkt u dat uw dier het te warm heeft, help hem dan  

om af te koelen. Maak in eerste instantie vooral kop, 

oren, hals en poten nat. Gebruik een met lauw water 

drijfnat gemaakte (bijv. thee- of handdoek) doek en 

geen ijskoud water, de bloedvaten trekken dan samen 

waardoor het nog lastiger wordt om de lichaamswarm-

te  af te geven. Houdt de doek met ‘koud’ water goed 

nat en doordrenkt. 

 

Breng het dier naar een plek in de schaduw of in een 

koel vertrek om bij te komen. Zorg voor vers drinkwa-

ter, maar ook hier geldt: geen ijskoud water, en geen 

liters achter elkaar, dit geeft maagproblemen. 

Is de oververhitting nog erger dan kan uw dier een 

hitteshock krijgen. Dit herkent u aan bleke slijmvliezen, 

snelle hartslag en ademhaling, koude lichaamsuitein-

den (oren, neus, staart), niet of nauwelijks reageren op 

prikkels. Dit is een noodgeval, u moet direct de dieren-

arts bellen en beginnen meteen met koelen! 

 

Neem in geval van oververhitting altijd contact op 

met een dierenarts! 

 

Ziet u een hond alleen in stilstaande auto? 

Kom direct in actie als u een hond in een stilstaande 

auto aantreft. Ook als er een raam of dak op een kier 

staat want zelfs met een raampje open kan het al snel 

50 graden worden. Kunt u de eigenaar snel traceren?  

Zo nee, haal dan de hond eruit (hoe dan ook), overgiet 

het dier (indien nodig) voorzichtig met lauw water en/

of overdek hem met een natte doek (niet te koud).  

 

Ziet u een hond die bij warm weer achter is gelaten in 

een auto? Bel dan ook de politie (0900 – 8844) en/of 

het landelijke meldnummer 144. 
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Ook moet hij regelmatig een koekje oid zoeken in huis. 

Een combinatie van het geheel maakte het mogelijk 

om hem in huis op commando een speeltje of iets an-

ders op te laten zoeken. Omdat hij zo goed “Ja die” 

oppakte, kon je ook niet benoemde voorwerpen laten 

aangeven. Eerst door ernaast te staan en aan te wijzen 

en het commando “Geef” te zeggen, en later door dit 

uit te breiden met het geven van het zoekcommando. 

 

Als hij dan min of meer struikelde over het voorwerp 

dat bedoeld werd, wist hij bij het commando “Ja die” 

dat dat het aan te geven voorwerp was. 

Dit kun je uitbreiden door twee dingen naast elkaar te 

leggen waarvan je hem kunt leren om dat aan te geven 

wat je hebben wilt. Bukken hoeven we dus niet meer. 

 

Ook weggeworpen plastic flesjes op straat geeft hij op 

commando aan. We houden het graag schoon.  

Sleutels, tele-

foontjes ed. 

lukt allemaal, 

maar de me-

talen blikjes 

lukken nog 

niet zo goed. 

 

Ook leerden 

we hem de 

post uit het 

postkastje, 

dat al open 

stond, aan te 

geven.  

 

Jekke wordt Hulphond 

Winnaar Verhalenwedstrijd tweede kwartaal  

Toen we Jekke, officiële naam Jacques Brel Duchesse 

de la Fosse, ook bekend onder de naam Sterretje en 

achteraf hadden we hem beter Dijk kunnen noemen, 

in huis namen, vertelden we iedereen gekscherend dat 

we er een hulphond van zouden maken. Kwam goed 

uit: twee wat oudere mensen met een prachtige hond. 

Van het begin af aan zagen we dat Jekke, beter reage-

rend op Ga je mee?, een bijzondere hond is. 

 

Door het speurwerk en de training schapendrijven 

leerde hij snel zijn neus te gebruiken en richting com-

mando’s op te volgen. Dat was handig, als hij bijvoor-

beeld een bal moest zoeken, waarvan wij wisten waar 

hij lag. Zodra hij in de buurt van de bal was, leerde hij 

op het commando “Ja die” dat de bal in de buurt 

moest zijn.  

 

Thuis was hij al begonnen met het aangeven van de 

riem als we gingen wandelen. Wat we hem geleerd 

hebben was het handvat aan te geven.  

Dat doet hij nu met een grote precisie. 

. 
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Nadat we een touw aan het postvakdeurtje hadden 

bevestigd, leerden we Jekke de deur te openen en de 

post aan te geven.  

Bij het zoekspelletje waar we het eerder over hadden, 

leggen we ook regelmatig iets in het kastje. Zo heeft hij 

er veel plezier in het kastje te openen.  

 

Bij thuiskomst neemt hij ons nu mee naar de brieven-

bus om hem te legen. 

Wanneer de deur naar de hal open staat lukt het soms 

om hem met het commando “Post” het deurtje te la-

ten openen en de post naar je toe te brengen. Het gaat 

nog niet perfect, maar er wordt aan gewerkt. 

Gezien het formaat van de hond willen we hem niet 

leren deuren te openen en lichtknoppen te bedienen. 

Deze zitten wat aan de hoge kant voor hem. We zijn 

bang dat het interieur teveel beschadigt. Misschien 

wordt dat in de toekomst handig, dan zal hij dat snel 

leren.  

 

Wat we in feite doen, is dat we goed kijken naar wat 

de Jekke doet en gebruik maken van zijn natuurlijk 

handelen. 

Naast deze manier van helpen, blijkt Jekke ook, en wij 

wisten dat al, een zeer gevoelige hond. Hij voelt aan 

wanneer zijn baas rustiger aan moet doen, bijvoor-

beeld bij het werken in de tuin. Hij remt hem af door 

het werken min of meer onmogelijk te maken terwijl 

Jekke normaal gesproken altijd op afstand blijft tijdens 

tuinwerk.  
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om stevig door te stappen. Loop in stilte. Praat niet 

tegen je hond als dat niet nodig is. Je leidt alleen maar 

af van zijn snuffelen. Je zult merken dat op het mo-

ment dat je wél iets vraagt van je hond, deze veel snel-

ler zal reageren.  

Trekken aan de lijn; voorwaarde voor keuzes en 

snuffelen is dat de hond een goed passend tuig aan 

heeft, en aan een 3 of 5 meter lijn loopt (geen oprol-

lijn, deze geeft altijd tegen druk en vraagt om trekken 

van de kant van de hond). Je wilt niet door je hond 

voort getrokken worden als jij probeert te slenteren. 

Blijf stil staan als hij trekt. Totdat hij de druk van de lijn 

afhaalt. Het kan zijn dat als je hond eenmaal door 

heeft dat hij zelf mag kiezen en DUS meer gaat snuffe-

len, dat hij veel minder gaat trekken. Het is voor allebei 

wennen dus neem hiervoor ook de tijd. 

Zorg onderweg ook dat het veilig is voor beiden; je 

steekt normaal gesproken ook niet over als er een auto 

aan komt, dat doe je nu ook niet. Je gaat geen doodlo-

pende steeg in lopen als je niet zeker weet dat je weg 

kan, of als je niet zeker weet of het “veilig” is voor je 

hond. Weet je zeker dat er niet een andere hond uit 

een poort kan komen? Of vind jou hond dat niet 

erg..dan kun je de gok wel wagen. Je loopt niet op de 

hond van de buurman af als jou hond dat geen aardige 

hond vind. Ook als het “lijkt” dat jou hond er wel naar 

toe wil, blijf je op afstand samen met je hond staan 

Snuffelen en Keuzes Maken 

Met dank aan Kim Boulengier 

DogsUnderstood Almere 

telefoonnumer 06-24500426  

http://dogsunderstood.nl/ 

Meer informatie? info@dogsunderstood.nl  

 

Veel mensen vragen mi hoe het werkt met de hond 

laten snuffelen en zelf keuzes laten maken. Het princi-

pe is niet zo heel moeilijk, je moet alleen voor jezelf 

wat “spelregels” in je hoofd hebben. Het is niet zo dat 

je klakkeloos achter je hond aan gaat lopen omdat hij 

mag kiezen waar jullie heen gaan.  

Veiligheid staat voorop; voor je hond maar ook voor 

jou. Stel je woont met de voordeur aan een druk fiets-

pad, dan is het misschien handig dat jij eerst naar bui-

ten gaat en daarna je hond. Je wil tenslotte niet dat je 

hond tegen een fietser of bromfiets aan loopt. Of je 

ziet net de buurman met zijn hond voorbij komen en je 

weet dat jou hond daarop reageert. Dan wacht je 

even, of je gaat door de achterdeur, of jij gaat eerst 

naar buiten om te kijken of ze weg zijn. Is het “veilig” 

buiten, dan kun je je hond voor de voordeur al de keu-

ze laten maken welke kant hij op wil. Het kan zomaar 

zijn dat dat een andere kant is dan jij in gedachte had.  

Als de hond tijdens het wandelen keuzes maakt, dan 

volg jij hem; je zorgt dus dat je achter je hond blijft. Je 

zult zien dat als je voor je hond gaat lopen, dat je hond 

jou volgt, tenzij….denk aan veiligheid. Bijvoorbeeld als 

jullie een hoek om gaan zonder dat je zicht hebt. Dan is 

het handig om op je hond in te lopen en even te kijken 

of je veilig de hoek om kunt of kunt passeren.  

Loop zo langzaam mogelijk; neem in je hoofd dat je 

gaat slenteren, je zult zien dat dat heel lastig is. Lastig 

voor jou en ook voor je hond. Jullie zullen er allebei 

aan moeten wennen. De hond beseft ineens dat hij 

mag snuffelen en dat jij hem niet meer mee trekt als 

hij nog niet klaar is. En langzaam lopen is voor ons 

mensen nu eenmaal lastig, zeker als we gewend zijn  



Beauceron Vereniging Nederland 

  25 

 kijken. Misschien kun je dan op een dag wat dichterbij 

komen of misschien kennis maken met deze hond.  

Je zult zien dat bij het langzaam lopen en keuzes ma-

ken, je hond meer gaat snuffelen; door te snuffelen 

wordt het meest belangrijke zintuig van de hond hard 

aan het werk gezet. De neus. Snuffelen is een soort 

social media voor je hond. Jij checkt een paar keer per 

dag (of vaker ;-)) je telefoon op appjes of facebook be-

richten. Dat doet je hond door te snuffelen. Laat je 

hond deze berichten “uit lezen”. Haal hem niet weg, 

trek hem niet weg als hij staat te snuffelen. Alleen als 

die buurman met die niet aardige hond eraan komt (of 

andere zaken die jij en je hond als niet “veilig” ervaren) 

en jij ziet dat, dan kun je aan je hond vragen of hij mee 

wilt komen. Je zult zien, hoe vaker je dit aardig vraagt 

en hoe meer ruimte hij krijgt om te kiezen, hij mee-

komt als je hierom vraagt (de baas zal wel een goede 

reden hebben om mij mee te willen nemen, want mijn 

baas zorgt er steeds voor dat ik “veilig” kan snuffelen). 

De wandeling hoeft geen uren te duren; doordat de 

hond intensief aan het snuffelen is, raakt hij heel erg 

moe en voldaan in zijn hoofd. Een half uur kan meer 

dan genoeg zijn voor je hond. En soms is korter ook 

voldoende. Ikzelf heb laatst 10 min voor de voordeur 

gestaan omdat mijn hond niet wist waar ze heen wilde. 

Uiteindelijk is ze naar het gras aan de overkant gelo-

pen, heeft geplast, en wilde weer terug naar huis. Daar 

ging mijn plan om “even lekker te gaan wandelen”. 

Maar mijn hond vond het spannend buiten (donker, 

veel wind en blaadjes die rond vlogen en veel auto’s), 

plassen was genoeg om daarna terug te gaan. De vol-

gende avond heb ik 25 minuten gelopen omdat het 

toen blijkbaar niet meer spannend was. Hou er dus 

rekening mee dat de wandeling anders kan lopen dat 

jij had bedacht. Soms kom je ook op plaatsen/straten 

waar je zelf nooit naar toe zou gaan (zo leer je je wijk 

ook eens op een andere manier kennen. 

Mag ik dan geen keuzes meer maken? Mag ik mijn 

hond niet “sturen”? Moet ik maar tijden achter mijn 

hond aan lopen? Het antwoord op de laatste vraag is; 

nee, dat hoeft niet. Stel dat je tijd genoeg hebt uit ge-

trokken voor de wandeling voordat je naar je werk 

moet. Maar je hond lijkt nóg meer tijd nodig te heb-

ben. Je mag dan echt wel op een gegeven moment 

zeggen; kom we gaan naar huis, of we gaan in ieder 

geval de kant op van huis. Stel dat je het heel erg koud 

krijgt onderweg, dan mag je best na een tijdje zeggen, 

kom we gaan naar huis. Zoals iemand laatst tegen mij 

zei; wij hebben het horloge, de hond heeft de tijd. Dus 

een beetje bijsturen kan en mag echt wel. 

En op momenten dat je toch “even snel” de hond uit 

gaat laten, omdat het nu eenmaal zo gelopen is, dan is 

dat maar zo. Dan laat je even snel uit (meestal is dat 

geen goed plan want juist op dat soort momenten wei-

geren ze te plassen of poepen en doen ze dingen die jij 

niet wilt, maar dat is nu ook zo ;-)), en de volgende 

wandeling neem je weer wat meer tijd. Heb je 2 of 

meer honden? Leer ze apart van elkaar dat ze mogen 

snuffelen en keuzes mogen maken. Ga daarna samen 

oefenen en let goed op wie de keuzes maakt. Is het 

altijd dezelfde hond? Of wisselt dat en passen ze zich 

aan elkaar aan? Dat is interessant om te observeren. 

En om vervolgens hierop je wandelingen aan te passen  
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 Gaat mijn hond nu nog wel speuren tijdens de speur-

lessen? Als het goed is weten jullie dat antwoord wel. 

Ja natuurlijk doet hij dat. We hebben de honden alle-

maal geleerd om een “taak” uit te voeren op het mo-

ment dat wij erom vragen. We bieden de geur aan en 

vragen dit spoor te volgen. Het kan wel zijn dat je hond 

meer gaat checken tijdens het speuren en mogelijk is 

hij tijdelijk iets sneller afgeleid door andere geuren. 

Maar speuren doet hij nog steeds. 

 

Doel van snuffelen en keuzes maken; Wat is nu het 

doel van je hond op deze manier uitlaten? Het doel is 

dat je hond zelf mag bepalen waar hij naar toe gaat. Je 

loopt tenslotte buiten voor je hond. Je hond gaat meer 

zelf nadenken, wordt hierdoor zelfstandiger, maar gaat 

ook jou meer vertrouwen, jullie band wordt beter, om-

dat jij voldoet aan de behoefte van de hond. Daarbij 

worden de neus en de hersenen van de hond zeer vol-

daan door het snuffelen en denken en hierdoor zal hij 

minder snel niet gewenst gedrag vertonen (dat neemt 

af, of wordt in ieder geval niet erger). De communica-

tie tussen jou en je hond wordt duidelijker, want je 

voldoet aan zijn behoeften. Zelf merk ik dat mijn hond 

rustiger wordt, beter slaapt en…minder heftig (paniek, 

uitvallen, blaffen, grommen) reageert op dingen die 

voorheen erg beangstigend waren voor haar. Zelfs 

knallen van vuurwerk hebben niet meer de heftige uit-

werking op haar in vergelijking met vorig jaar. 

 

En ja, het kan best zo zijn dat het niet bij elke hond 

even goed werkt. Maar bij de meeste honden is deze 

manier van wandelen/uitlaten, een hele fijne manier 

en je zult gedrag van je hond zien veranderen. Geeft 

het de tijd, het is niet in een week verandert.  

 

Als je vragen hebt, dan kun je mij altijd mailen.  

Veel plezier om samen met je hond rond te gaan  

lopen/snuffelen/keuzes maken!!  

Ter nagedachtenis aan 

secretariaat@beauceronvereniging.nl 

Daar waar de Beauceron Vereniging Nederland be-

richt heeft ontvangen geven ruimte aan de  

Ter nagedachtenis van de hondenmaatjes. 

 

                        Vierra  

              12-12-2004  

              12-02-2016  

Nooit had hij iets.  

Vierra was een  

sportieve, gezonde  

en super lieve hond! 

 

 

 

                                             Atilla  

                                             12-12-2004 

                                             12-02-2016  

 

 

 

 

 

                                Grimm  

                        30-05-2003 

                        02-12-2016 

Onze lieverd en grote knuffel- 

beer. Zoveel samen meege- 

maakt... we zullen je nooit  

vergeten.  

 

 

                                            Karra 

                                            10-04-2003 

                                            13-02-2017 

 

 

 

 

                                       Darko 

                             08-04-2004 

                             15-04-2017 

 

Uiteraard zijn er meerdere honden verscheiden. De 

eigenaren hebben daarvan aangegeven geen publi-

catie te willen in het verenigingsblad. 
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Ook dit jaar wordt door Beauceron Vereniging Nederland een KampioensClubMatch georganiseerd en is toeganke-

lijk voor leden en niet-leden. Alle voorgebrachte Beaucerons worden gekeurd conform de kynologische reglemen-

ten en ras-standaard. Alle deelnemers krijgen een kopie van de beoordeling en de resultaten worden gedeeld met 

de Raad van Beheer zodat de winner een uitnodiging krijgt voor de “Hond van het Jaar” verkiezing. 

 

De KampioenschapsClubMatch is een exterieurkeuring voor rashonden met erkende stamboom en is toegankelijk 

voor het ras of de rassen die de rasvereniging vertegenwoordigt. Op een kampioenschapsclubmatch kun je kampi-

oenschapsprijzen (CAC’s) en de titel ‘Clubwinnaar’ winnen. Als er genoeg inschrijvingen zijn voor de Kampioens-

ClubMatch tellen de punten dubbel. Sommige rasverenigingen vertegenwoordigen meerdere rassen. In dat geval 

krijgen de beste honden van ieder ras afzonderlijk de titel ‘Clubwinnaar’. Uit alle ‘Clubwinnaars’ wordt dan de beste 

van de show (BIS: Best In Show) gekozen. Een kampioenschapsclubmatch trekt vaak veel deelnemers. Omdat het 

hier om één of enkele rassen gaat, vraagt de rasvereniging meestal rasspecialisten als keurmeester. De regelgeving 

voor een kampioenschapsclubmatch vind je in het Kynologisch Reglement. 

 

CAC - Certificat d’Aptitude au Championat (Nationale Kampioenschapsprijs). 

Deze wordt toegekend aan de beste reu en de beste teef van het ras mits kwalificatie “uitmuntend”.  

Baby en puppy komen niet in aanmerking voor deze prijs. Een keurmeester stelt de Raad van Beheer voor een CAC 

aan een bepaalde hond toe te kennen. Het is echter de Raad van Beheer die deze prijs daadwerkelijk bevestigt. 

 

CACIB - Certificat d’Aptitude au Championat International de Beauté (Internationale Kampioenschapsprijs). 

Wordt toegekend aan de beste reu en de beste teef van ieder FCI erkend ras, mits kwalificatie 'uitmuntend'.   

Honden ingeschreven in de babyklasse, puppyklasse, jeugdklasse of veteranenklasse komen niet in aanmerking 

voor deze prijs. Een keurmeester stelt via de Raad van Beheer aan de FCI (Fédération Cynologique Internationale) 

voor een CACIB aan een bepaalde hond toe te kennen. Het is de FCI die deze prijs daadwerkelijk bevestigt. 

 

Kwalificatie - bij de baby klasse (4-6 maanden) en puppy klasse (6-9 maanden) kennen we de kwalificatie “veel belo-

vend” (VB), “belovend” (B) en “weinig belovend” (WB). Bij honden van 9 maanden en ouder kennen we de kwalifi-

catie: “uitmuntend”(U), “zeer goed”(ZG), “goed”(G), “matig”(M), “niet te beoordelen”(NTB) en “diskwalificatie” (D). 

 

Wanneer                      Zondag 9 juli  2017, aanvang  10.30 uur 

Locatie                          DHV Herderewich, Plaggenweg 1, 3847 LD Harderwijk 

Keurmeester                Mevrouw G. de Wit-Bazelmans 

Sluiting inschrijven     25-06-2017, 24.00 uur 
 

Ook dit jaar mogen we ons weer verheugen op ondersteuning door 

                                                en  uit Nunspeet                

 

 

 

 

 

 

KampioensClubMatch CAC 2017 
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9 juli: KampioensClubMatch  

info@beauceronvereniging.nl 

Na een aantal jaar in Waalwijk te gast geweest te zijn, 

gaan we naar een nieuwe locatie te Harderwijk. De 

uitnodigingen zijn inmiddels per mail verzonden. 

27 augustus: Jonge Hondendag  

info@beauceronvereniging.nl 

Dit jaar een Jonge Hondendag. We willen deze dag 

graag combineren met de NHAT schapen-aanlegtest 

en zoeken een passende locatie in het midden van 

het land. Zodra we alles rond hebben zullen we dit 

publiceren via onze Facebook-pagina en de website.  

Oproep Nationale Hondenwandeling 

1 oktober 2017 

 

 

 

 

 

Workshop Canicross 

AFGELAST 

We hebben deze workshop, door de tegenvallende  

belangstelling, afgelast. Vanuit onze leden krijgen we 

vragen waar men zich eventueel kan melden om een 

workshop steppen, crossen, biken etc. te volgen.  

Wij hebben hiervoor de onderstaande adressen: 

Canicross Gear www.canicrossgear.nl en 

Rundog www.rundog.nl in de lijsten staan.  

Activiteiten 

25 juni: Workshop IPO 

activiteiten@beauceronvereniging.nl 

IPO bestaat uit drie onderdelen t.w. speuren, gehoor-

zaamheid en verdedigingswerk, en kent drie niveaus.  

 

Bij het speuren moet de hond laten zien dat hij een 

spoor kan uitwerken. Van voetstappen van zijn gelei-

der t/m voorwerpen, met de geur van de spoorlegger 

aanwijzen of apporteren, en verleiding negeren. 

Het appèlgedeelte bevat algemene gehoorzaamheids-

oefeningen, waaronder los volgen in verschillende 

tempo’s, staan, zitten en afgaan, al dan niet met ko-

men op bevel, vooruit sturen en apporteren, met te-

rugkomen over hindernissen (haag en klimschutting). 

Het verdedigingswerk (man of pakwerk) omvat het 

opsporen (revieren), aanblaffen en stellen van de 

‘boef’, het begeleiden van de “boef” t/m ingrijpen als 

die probeert te ontsnappen. Daarbij wordt ook de 

moed van de hond op de proef gesteld, als de pak-

werker naar hem dreigt en schreeuwt.  

 

Tijdens deze workshop, waarvoor de uitnodigingen 

per mail zijn verzonden, maken we kennis met enkele 

onderdelen van de IPO.  Bij het ter perse gaan van dit 

verenigingsblad was het dagprogramma nog niet be-

kend. We hopen dat jullie net zo enthousiast zijn als 

wij en zien jullie inschrijving tegemoet.  

De workshop gaat door bij voldoende inschrijvingen! 

Pepernotenwandeling 2017? Wie organiseert? 

info@beauceronvereniging.nl 

23 of 24 september: UV proef 

activiteiten@beauceronvereniging.nl 

Met de UithoudingsVermogenproef kan een hond 

aantonen dat hij de lichamelijke en geestelijke eigen-

schappen bezit voor een praktijk-werkhond of voor 

de fokkerij van werkhonden. De proef bestaat uit een 

loopoefening en een gehoorzaamheidsoefening.  Het 

lopen bestaat uit 20 kilometer, af te leggen aan de 

lijn, rechts naast de fiets op een snelheid van 12-15 

kilometer per uur. In deze proef zijn twee rustpauzes 

opgenomen. De keurmeester kijkt tijdens het gehele 

parcours of de hond vermoeidheidsverschijnselen 

vertoont en daarnaast de conditie van de voetzolen 

van de hond. Trainen voor de UV-proef is absoluut 

noodzakelijk. Een ongetrainde hond kan de proef 

onmogelijk volbrengen. De minimale leeftijd is 16 

maanden en de maximale leeftijd 6 jaar.  

We onderzoeken momenteel de mogelijkheden om 

dit samen met de Briardclub te organiseren.   

28 oktober: Wandelen 

activiteiten@beauceronvereniging.nl 

Er staat u weer een heerlijke wandeling te wachten 

o.l.v. Sandra de Fluiter. De locatie houden we nog 

even geheim. 
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Ledenadministratie 

ledenadministratie@beauceronvereniging.nl 

Nieuwe leden: Wendy en Henk van Helmond;  

Magrè Timmers; Nathalie Pigan; Sjoerd Witteman; 

Corry Steinbusch; Marcel Wanna; Susan Broekema; 

Anneke Mens; Inge Versteeg & Silvan Koolmoes;  

Corine Kindermans —allenvan harte welkom — 

 

Omzetting lidmaatschap: Colette van Hout gaat “Van 

de Paardenstal” overnemen en zal de vermelding van 

Jan van Hout overnemen.  

 

Opzegging per 1 april  en/of niet verlengde cadeau 

lidmaatschappen: Donny de Zwart; Maaike Ooink & 

Carina Giltjes; Jan Broer en Jorita van Willigen;   

Etienne van Hout. 

 

Beëindiging door BVN per 1 april wegens wanbeta-

ling: Patrick P.C.M. de Ridder en Mw. M. Appelo; 

Miranda de Broeder; Jeroen ter Horst 

Geboren 

commissiefgw@beauceronvereniging.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij Esther Boumans werden op 20 maart twee reutjes 

geboren uit de kruising van Femke de la Horde du 

Bois Perdu (Faya) en Byon de la Fôret Thuringen.  

Zij hebben inmiddels een heerlijk thuis gekregen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halle Ebby Living Next Door van Dinette Bos beviel op 

18 maart van 5 teefjes en 4 reutjes. Hier is Fan Ubac 

Yem  de la Bonhardiesse (Boyd) de papa. Alle 9 pup-

pen hebben inmiddels hun “gouden mand“ gekregen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilma Plantinga zag op  30 april, 9 reuen en 3 teven  

geboren worden uit de kruising van mama Celesta 

Alita Admirable Chien met papa Goldorak De La Noe 

d'Orient. Er zijn nog 4 reuen beschikbaar 

 

Wij hopen dat alle puppen een gouden mand vinden 

bij hun nieuwe eigenaren en dat zij plezier met elkaar 

en aan elkaar beleven. 

Coupe de Travaille 2017 

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 2017 hebben we nog 

geen meldingen ontvangen. 

Dekmelding 

commissiefgw@beauceronvereniging.nl 

Door Susanne Spaan - Rubingh wordt rond 3 juni een 

nest (circa 9 puppen) verwacht van  

mama Inez Poussiere de Lune en   

papa Morse L’Ami de la Campagne 
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 Martini Dogshow 4 maart 2017 

keurmeester: Des Manton (Ierland) 

Reuen 

Puppy klasse 

Marreux le Sol Tremble 1VB en beste puppy 

Jeugd klasse 

Haut de la Saumure Luctor ABSENT 

Tussen klasse 

Beau de la Vieille Maison a Colombage ABSENT 

Open klasse 

Denzell 1U CAC/CACIB en BOB 

Django 2U R CAC/RCACIB 

Teven 

Open klasse 

Jerel from Dara's Home 2U RCAC/RCACIB 

Jereve Bergers des Bouleaux 1U CAC/CACIB  

19 maart 2017 Hazerswooude 

keurmeester:  Hans van de Berg  

Reuen 

Jeugd klasse 

Grizzly l’Ami des Chevaux 1ZG 

Open klasse 

Django 2ZG 

Largo du Soleil au Paradis 1U CAC/CACIB en BOB 

Teven 

Jeugd klasse 

Freya of Troyan Pride NTB  

15 april 2017 Goes, Dogshow 

keurmeester:  Hans van de Berg  

Reuen 

Jeugdklasse 

Haut de la Saumure Lorell 1U 

Open klasse 

Olli l'Etoile de la Nuit 1U RCAC/RCACIB 

Django absent 

Kampioen klasse 

Izzy de l'Ame du Loup 2U 

Barrique de l'Embouchure de la Sarre 1U CAC/CACIB 

    en BOB 

Teven 

Open klasse 

Olina l'Etoile de la Nuit 1U CAC/CACIB  

16 april 2017 Goes, Dogshow 

keurmeester:  Mw. C. Kerssemeijer  

Reuen 

Open klasse 

Olli l'Etoile de la Nuit 1U CAC/CACIB en BOB  

Barco 2ZG 

Django 3ZG 

Kampioen klasse 

Izzy de l'Ame du Loup 1U RCAC/RCACIB 

Barrique de l'Embouchure de la Sarre 2U 

Teven 

Open klasse 

Olina l'Etoile de la Nuit 1U CAC/CACIB  

Coupe de Beauté 2017 

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. 

Puppen en .. zijn uitgesloten omdat ... 

Zeer Goed = 2 punten 

Uitmuntend = 5 punten 

RCAC /RCACIB = 7 punten 

CAC/CACIB = 9 punten 

BOB = 15 punten 

 

De tussenstand voor 2017 t/m 16 april 2017 

1. N'Lewis l'Ami de la Campagne - 15 punten 

2. Grizzly de l'Ami des Chevaux - 9 punten 

3. Amou du Pré du Baron - 2 punten 

3. Inez Poussiere de Lune - 2 punten Bonjour …... 

Carin van Dellen (voorjaar 2017) 
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 Showkalender 2017   

Datum Plaats Keurmeester 

4 juni Pinkstershow Arnhem 

(Evenementenhal Venray) 

www.kcarnhem.nl 

Mw. I. Hectors (BE) 

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 

Dogshow Rotterdam 

www.dogshowrotterdam.nl 

za: Jo Schepers  

zo:  Ans Schellekens (NL) 

8 september 2017 KampioensClubMatch  

Beauceronclub 

www.beauceronclub.nl 

Alain Thevenon (FR) 

30 september 2017 Dogshow Maastricht www.dogshowmaastricht.nl 

Steven Gladstone (USA) 

1 oktober 2017 Benelux Winner Maastricht www.dogshowmaastricht.nl 

Ingo Bortel (D) 

7 oktober 2017 IJsselshow Zwolle www.ijsselshow.nl 

Mw. P.H. Runderkamp 

8 oktober 2017 IJsselshow Zwolle www.ijsselshow.nl 

G. Jipping 



  

            Indien onbestelbaar graag retourneren naar ons secretariaat: F.A. Molijnlaan 34;  8071 AG  NUNSPEET  

 

Volgende uitgave 

1 september 2017 

Artikelen en foto’s graag aanleveren voor 1 augustus. 

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 

 

 

Officiële uitgave van Beauceron Vereniging Nederland 

Gratis voor leden, begunstigers en adverteerders. 

 

Ledenadministratie 

E-mail: ledenadministratie@beauceronvereniging.nl 

Banknummer NL51RABO0115362789 (RABO2NL2U) 

ten name van Beauceron Vereniging Nederland 

 

              www.beauceronvereniging.nl 

Snurkturkjes 

Foto: Wim den Hartog, februari 2016 


