Beauceron Vereniging Nederland
KampioenschapsClubMatch 2017
Wat waren we allemaal druk geweest met 9 juli … een
geschikt terrein vinden die alle opties heeft; een keurmeester; uitnodigingen maken, keurverslagen laten
printen, aanmelden bij de Raad, een fotograaf zoeken
en nog veel meer. Op 9 juli was het zover en begon

onze dag, onder een mooie blauwe lucht en veel zon
met het opbouwen van de BVN-tent en klaarzetten van
de jurytafel, de cakes, taarten en de bekers …..
Kortom het werd een geweldige mooie, droge, zonnige
en zeer geslaagde dag met een mooie winnaar.
Hieronder volgen de deelnemers, hun resultaat en verschillende verhalen die ons bereikten.

Een vrijwilliger aan het woord: Mirjam Bos
De dag begon om 7 uur.
Toen vertrokken we,
want we moesten om 8
uur in Harderwijk
zijn. We kwamen aan
en hebben eerst een
plaats in de schaduw
gezocht, voor de auto.
Wij hadden namelijk
drie dames bij ons.
Het eerste wat we
moesten doen, was de
tent voor de jury opzetten. Dit was een flinke klus. Toen heb ik geholpen met de bekers uitpakken
en mooi neer te zetten op de tafel. Toen alles klaar
stond kwamen de eerste mensen al aan. Om 10.30 uur
was de start van de clubmatch. Aan het einde van de
dag werden alle vrijwilligers bedankt met wat lekkers
en kreeg ik een grote zak snoep. Bedankt. Na afloop
nog met zijn allen opruimen en toen zijn we weer naar
huis gereden. Het was een gezellige dag met mooi
weer en mooie honden.

BABY’S

REUEN

Startnummer: 1
: Nayo Hachi Living Next Door
Eigenaar: Corine Kindermans
Geboortedatum: 18 maart 2017
NHSB: 3075480
Reu
Resultaat: Veel Belovend - 1
Beste Baby

Startnummer: 4

Startnummer: 2

Startnummer: 5
Ceasar Legendary Denim
Eigenaar: Mario Lethonen (D)
Geboortedatum: 8 juli 2016
NHSB: 3051143
Jeugd klasse
Resultaat
Uitmuntend - 1
Jeugd CAC

Noor Henna Living Next Door
Eigenaar: Dinette Bos-Schrijver
Geboortedatum: 18 maart 2017
NHSB: 3075486
Teef
Resultaat: Veel Belovend - 1

Startnummer: 3
Noosa Vali de la Bergerie d'Hirthe
Eigenaar: Cora Wagenaar
Geboortedatum: 1 maart 2017
NHSB: 3070222
Teef
Resultaat: Veel Belovend - 2

Startnummer: 6

Foto’s: Rene Hoekstra; Monique de Roder
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Gozer Legendary Denim
Eigenaar: Karen Holwerda
Geboortedatum: 8 juli 2016
NHSB: 3051144
Jeugd klasse
Resultaat
Zeer Goed - 3

Thorin Le Jeune Courrier Maman
Eigenaar: Jos Lantman
Geboortedatum: 6 februari 2016
NHSB: 3033046
Jeugd klasse
Resultaat
Uitmuntend - 2

Beauceron Vereniging Nederland
Startnummer: 7
Jaos de la Terre Sacree de Marius
Geboortedatum: 22 febr 2014
Eigenaar: Gerrit Mulder
LOF: 142989
Open klasse
Resultaat
Uitmuntend - 2

Startnummer: 8

Deze mooie dag zou zonder de medewerking van onze
sponsoren niet tot stand zijn gekomen. Wij bedanken:

Hathi de la Chantrerie dit Drago
Geboortedatum: 5 april 2012
Eigenaar: Patricia Lemke (D)
LOF B.Bea 13667/0
Open klasse
Resultaat
Zeer goed - 4

Startnummer: 9
Hacker L'Etoile de la Nuit
Geboortedatum: 7 febr 2012
Eigenaar: Hans Mulder
NHSB: 2870529
Open klasse
Resultaat
Uitmuntend - 1

Startnummer: 10

Geronimo Dillon Living Next Door
Geboortedatum: 12 nov 2011
Eigenaar: Peter Paul Geurten
NHSB: 2861290
Open klasse
Resultaat
Uitmuntend - 3

Startnummer: 13

Pelle Troy de la Fière Maison
Geboortedatum: 13 juni 2012
Eigenaar: Erik Herder &
Petra Melsen
NHSB: 2886721
Werkhonden klasse
Resultaat
Zeer Goed - 2

Startnummer: 11
Hirgon Yvain de la Bonhardiesse
Geboortedatum: 3 dec 2012
Eigenaar: Ellen Westenberg
NHSB: 2906472
Kampioens klasse
Resultaat
Uitmuntend - 1
Beste Reu (CAC) - Best of Show

Startnummer: 14
Frodo Fonda La Duchesse de la Fosse
Geboortedatum: 16 okt 2010
Eigenaar: Anneleen Heijboer
NHSB: 2813756
Werkhonden klasse
Resultaat
Uitmuntend - 1
Reserve CAC

Startnummer: 12

en Winnaar Coupe de Travail 2016 met 3 werkdiploma’s.

Grimm Blue de la Noé du Jardin
Geboortedatum: 2 jan 2011
Eigenaar: Michele Ponce
Moreau (F)
LOF: 133166
Kampioens klasse
Resultaat
Uitmuntend - 2

Coupe de Travail is een prijs van Beauceron Vereniging Nederland
die jaarlijks haar lid die met zijn/haar Beauceron de meeste officiële Nederlandse werkcertificaten behaalde en deze met een kopie
van het werk- (of rashonden log-) boekje en diploma (of certificaat) aan het secretariaat heeft toegezonden, daarmee waardeert. Ook voor de nummers 2 en 3 zijn er jaarlijks certificaten.

Foto’s: Rene Hoekstra; Monique de Roder; Annemieke Stoke
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Achter de jurytafel: Gonda den Hartog
Ik heb deze keer de functie als schrijver bij de keurmeester en mag van 'achter de tafel' de keurrapporten
schrijven. Alle formulieren liggen al netjes op nummer
op volgorde; voldoende pennen, water, een boterham,
een schaal met zelfgebakken cake en dan kan het feest
beginnen.
Eerst zijn de baby's aan de beurt en dat is vooral erg
leuk. Dan het serieuze werk en zijn alle reuen aan de
beurt. Na een paar rapporten kom ik er gelukkig goed
'in' en doe mijn best voor iedereen in een leesbaar
handschrift en toch vlot de keurrapporten te schrijven.
Godelieve neemt voor alle deelnemers uitgebreid de
tijd. Vooral het 'tandjes kijken' is voor enkele honden
een dingetje... maar Godelieve heeft alle tijd en is erg
geduldig en behulpzaam en dus lopen we bij de reuen
al uit. Na een snelle lunch kunnen we toch weer op tijd
verder met alle teven. Inmiddels wordt het lekker
warm, wij zitten beschut in de tent en ook een aantal
deelnemers hebben hun tent aan de kant opgezet.

Een vrijwilliger aan het woord: Monique de Roder
Voor mij was dit de eerste keer om een KampioenschapsClubMatch mee te maken of wat voor hondenshow en keuring dan ook. Ik was gevraagd om vandaag
foto’s te maken en kreeg vooraf natuurlijk allerlei instructies wat wel en vooral wat niet te fotograferen.
De resultaten staan op de FBpagina en via de website
van de Beauceron Vereniging. Ook kun je bij de redactie de hoge resolutie van de foto’s opvragen.
Wat mij deze dag opviel en wat ik erg mooi vond om te
zien is hoe liefdevol en actief iedereen met de hond
bezig was. Iedereen had oog voor de veiligheid, zeker
met die warmte, van alle honden. Ik zag tot aan
“doorwaai”tenten toe. Ook vond ik de sfeer onder de
deelnemers erg relaxt en gemoedelijk. Het was bijzonder om mee te maken hoe de keurmeester met de
honden omging. Hoe ze de honden benadert en als
nodig, een beetje aanspoort en uitdaagt. Heel erg leuk.

Zo'n dag meeschrijven met de keurmeester is erg leerzaam en ik moet soms goed bij de les blijven om het
allemaal goed bij te houden. Het mooie van een KCM
is de ongedwongenheid en de onschuld van veelal debuterende deelnemers. Maar dat maakt het ook leuk.
Godelieve: "loopt u nog even naar de andere hoek" ...
gedaan, wachten...: ..."huh, ja, en komt u ook maar
weer terug".
Wat er allemaal buiten de ring gebeurt merk ik niet
veel, helaas. Maar ik hoor van meerdere kanten dat
iedereen het een fijne dag vond en in een erg ontspannen sfeer. Nadat alles weer afgebroken is, nog samen
met de vrijwilligers en Godelieve de Wit en Gerard List
van DHV met een biertje/wijntje en bitterballen de dag
doorgenomen. Tot volgend jaar!

Verder vond ik
Harderwijk een
mooie locatie en
waarbij er van alles voorhanden
was om goed georganiseerd en
veilig een dergelijk
evenement te
houden. De samenwerking tussen de vrijwilligers
was erg prettig en iedereen wist van hoe of wat en wat
te doen of hoe geregeld te krijgen.

Foto’s: Monique de Roder; Rene Hoekstra en tophond.nl
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TEVEN
Startnummer: 15

Damphyr du Gardiens du Chaos
Geboortedatum: 26 aug 2016
Eigenaar: Ellen Westenberg
NHSB: 3070496
Jeugd klasse
Resultaat
Uitmuntend - 1
Jeugd CAC

Startnummer: 16
Medusa Gaia Living Next Door
Geboortedatum: 15 juli 2016
Eigenaar: Petra Melsen &
Erik Herder
NHSB: 3051225
Jeugd klasse
Resultaat
Zeer Goed– 4
Startnummer: 17

Vingino Jeans Legendary Denim
Geboortedatum: 8 juli 2016
Eigenaar: Anette van Sluijs
NHSB: 3051146
Jeugd klasse
Resultaat
Uitmuntend - 3

Startnummer: 18
Lois Jeans Legendary Denim
Geboortedatum: 8 juli 2016
Eigenaar: Anette van Sluijs
NHSB: 3051149
Jeugd klasse
Resultaat
Uitmuntend - 2

Startnummer: 19

Filou Admirable Chien
Geboortedatum: 29 april 2016
Eigenaar: Wilma Plantinga
NHSB: 3042388
Jeugd klasse
Resultaat
Zeer Goed– 5

Startnummer: 20 Moya Brennan La Duchesse de la Fosse
Geboortedatum: 16 januari 2016
Eigenaar: Wim den Hartog
NHSB: 3030512
Tussen klasse
Resultaat
Uitmuntend – 3

Een vrijwilliger aan het woord: Wim den Hartog
Zondagmorgen 9 juli... vroeg op om op tijd in Harderwijk te zijn voor de geplande KCM. En ja: ik "mag"
helpen in de breedste zin van het woord.
Eerst alles uitpakken
en verdelen over het
veld. Ik was gelukkig
niet de enige... er waren nog een aantal die
de schouders er onder
zetten. Zo ontstonden
subgroepjes die allemaal een deel voor
hun rekening namen.
Mooi om te zien, allemaal 1 doel en dat is
"een geslaagde KCM"!
En dat is wat mij betreft super gelukt. Ik
was soms op veel plekken tegelijk, soms in alle talen
(Duits, Frans, Engels) praten met de deelnemers. En
dan ineens vliegt er de tent van het secretariaat door
de lucht, over het hek ernaast van 3 meter hoog. Dus
dan moet je er overheen klimmen en terug halen.
Dat is gelukt!
Een leuke en gezellige dag, maar aan het eind graag
een sofa en een goed glas wijn! Ik kijk er met plezier en
tevreden op terug!
Startnummer: 21
Maria Callas La Duchesse de la Fosse
Geboortedatum: 16 jan 2016
Eigenaar: Gunnar van Eenige
en M. Y. Castel
NHSB: 3030513
Tussen klasse
Resultaat
Uitmuntend – 2
Startnummer: 22

Ebby Celesta Admirable Chien
Geboortedatum: 28 sept 2015
Eigenaar: Linda Helmers
NHSB: 3019940
Tussen klasse
Resultaat
Uitmuntend – 1

Foto’s: Rene Hoekstra; Monique de Roder
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Startnummer: 23

Jerêve Bergers des Bouleaux
Geboortedatum: 2 aug 2014
Eigenaar: Geke Broers
NHSB: 2974274
Open klasse
Resultaat
Uitmuntend – 2

Startnummer: 29
Halle Ebby Living Next Door
Geboortedatum: 12 dec 2012
Eigenaar: Dinette Bos-Schrijver
NHSB: 2907824
Kampioens klasse
Resultaat
Uitmuntend – 3

Startnummer: 24
Jolly Jumper La Duchesse de la Fosse
Geboortedatum: 7 april 2014
Eigenaar: Niels van Elk en Maria
Morselt
NHSB: 2961394
Open klasse
Resultaat
Zeer Goed – 4

Startnummer: 30
Hirthe Ysa Vajen de la Bonhardiesse
Geboortedatum: 3 december 2012
Eigenaar: Cora Wagenaar
NHSB: 2906475
Kampioens klasse
Resultaat
Uitmuntend – 1
CAC (Beste Teef)

Startnummer: 25 Jeans Argentee du Mont des Croisettes
Geboortedatum: 29 janu 2014
Eigenaar: Anette van Sluijs
NHSB: 2997141
Open klasse
Resultaat
Uitmuntend – 3

Startnummer: 31
Enya Bhraonain des Bergers du Forez
Geboortedatum: 13 nov 2009
Eigenaar: Wim den Hartog
NHSB: 2819543
Werkhonden klasse
Resultaat
Uitmuntend – 1

Startnummer: 26
Inouck Eder du Perouet
Geboortedatum: 14 sept 2013
Eigenaar: Dinette Bos-Schrijver
NHSB: 2950131
Open klasse
Resultaat
Uitmuntend – 1

De winnaar van de KampioenschapsClubMatch 2017
aan het woord: Ellen Westenberg met Homme
Op 9 juli vertrokken we naar het mooie terrein van
DHV Herderewich in Harderwijk voor de Clubmatch.
Mw. Godelieve de Wit-Bazelmans was deze dag de
keurmeester.

Startnummer: 27

Alita
Geboortedatum: 25 maart 2009
Eigenaar: Wilma Plantinga
NHSB: 2743759
Veteranen klasse
Resultaat
Uitmuntend – 1

Startnummer: 28
Ixia de la Noé du Jardin
Geboortedatum: 11 mei
Eigenaar: Gérard Perrier (F)
LOF: 141172/21350
Kampioens klasse
Resultaat
Uitmuntend – 2
Reserve CAC

Vader en dochter mee, Elek voor het eerst in de Jeugdklasse. Het beloofde een stralende dag te worden met
heerlijk weer.
We werden ontvangen door Jeroen en Anneleen en
gelijk al bepakt en bezakt met een mooie tas vol met
leuke handige en voor de hond lekkere spulletjes.
Tentje opgezet en de andere deelnemers druppelden
ook binnen. En dan lekker relaxed wachten in het zonnetje tot je aan de beurt bent.
Homme werd eerste in zijn klasse en beste reu. Super
blij! Elek liep met 4 andere teven in de jeugdklasse en
kreeg de eerste plaats. Supertrots op m'n meisje met
haar 10 maanden, eerste jeugd CAC verdient!

Foto’s: Monique de Roder; Rene Hoekstra
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Vajèn (zus van Homme) werd beste teef en zo liepen
broer en zus samen voor de titel van ClubWinner!
Homme viel de eer viel ten deel en werd Club Winner
2017. Overladen met gigantische bekers en het hoofd
in de wolken keerden we huiswaarts.
Wij vonden het een erg gezellige dag met een
goede sfeer en er viel geen onvertogen woord.
BVN, keurmeester, leden en gasten super bedankt!
René en Ellen en een poot van Homme & Elek
die ook genieten van het geweldige schaduw doek van
Be Cool Solutions dat we ook nog hebben gekregen.
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