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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 een mogelijkheid om te adverte-

ren. Natuurlijk kunnen we helpen bij de opmaak van de ad-

vertentie.  Neem daarvoor contact op met het secretariaat . 

 

Bestuur 

Gonda den Hartog (secretaris) 

Dinette Bos (algemeen, interim voorzitter en comm fgw) 

Annemieke Stoke (algemeen, media en penningmeester) 

Jeroen Kelfkens (algemeen, facebook) 

 

Lidmaatschap 

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

den na 1 juli dan loopt het lidmaatschap t/m 31 december 

van het opvolgende jaar met een evenredig bedrag. Voor een 

lidmaatschap van de partner en thuiswonende kinderen tot 

18 jaar, + € 5,00 per jaar. Opzeggingen voor 1 november stu-

ren 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 en Sandra de Fluiter 

 

Commissie Fokkerij, Gezondheid & Welzijn 

 fokkerijcommissiebvn@gmail.com 

 commissiefgw@beauceronvereniging.nl 

Dinette Bos en Esther Boumans 

 

Financiële Zaken en ledenadministratie 

 penningmeester@beauceronvereniging.nl  

Annemieke Stoke 

 

Media Commissie media@beauceronvereniging.nl 

Annemieke Stoke (website en het 

    verenigingsblad) en  

Jeroen Kelfkens (facebook) 

    facebook@beauceronvereniging.nl 

Fotoverantwoording voorzijde: Winnaar KampioenschapsClubMatch 2017: 

Hirgon Yvain de la Bonhardiesse (foto: Monique de Roder). 
Volg ons op Facebook: Beauceron Vereniging Nederland 
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30 Uitslagen 

31 Showkalender en Coupe de Beauté 

Van de Bestuurstafel 

Toen ik las dat er nieuwe bestuursleden werden gezocht heb ik de stoute schoenen aangetrokken en me opgege-

ven omdat ik het ras een warm hart toedraag en hoop het bestuur met raad en daad te kunnen ondersteunen. 

In april trad ik, tijdens onze ledenvergadering, definitief als bestuurslid toe. 

  

Menigeen kent mij wel door/via Beauceron in Nood wat ik al bijna 8 jaar met veel bezieling beheer. 

Hoewel ik op dit moment zelf geen Beauceron meer heb, zal dit ras altijd een grote plek innemen in mijn hart. 

En wellicht in de toekomst............... 

 

Inmiddels kijken we terug op een zeer geslaagde en gezellige KampioenschapsClubMatch in Harderwijk. Deze dag 

was goed bezocht en er waren onder de bezoekers veel bekende gezichten, maar ook een aantal "nieuwelingen" 

mochten we welkom heten. 

 

Ondertussen wordt er alweer hard gewerkt om alles voor de "schapen aanlegtest" op 27 augustus goed geregeld te 

krijgen en we zien er dan ook naar uit om u daar weer te ontmoeten!! 

 

De zomer loopt helaas alweer ten einde en langzamerhand wordt het weer tijd voor wat dikkere truien. Een uitge-

meten mooi jaargetijde breekt aan om wat meer binnen te zijn en een en ander aan leesvoer te verslijten.  

We hopen als bestuur dat de leden weer een aantal leuke (vakantie) verhalen en foto's willen sturen die we kun-

nen plaatsen in het verenigingsblad. 

 

Ik hoop u weer te mogen ontmoeten op een van de activiteiten van de BVN. 

Jeroen Kelfkens 

Foto: Jeroen Kelfkens tijdens de KCM2017 

Foto: Ellen Westenberg - Homme en Elek op de Hoge Veluwe 2017 
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de speurtraining (sportspeuren), Ylva gaat soms mee, 

maar blijft ook wel op 

de hondenschool. Dan 

kan ze ingezet worden 

bij de diverse gehoor-

zaamheidstrainingen 

en puppycursus. De 

afgelopen tijd heeft ze 

voornamelijk met wat 

grotere, wilde-

re pups ge-

speeld die niet 

met de andere 

pups konden 

spelen omdat 

ze te groot of 

te ruw waren.  

 

Zondag wordt er met Ylva gehoorzaamheid getraind en 

in de zomer als de hondenschool dicht is gaan we  

waterwerken met Ylva en Günnar.  

Günnar heeft voor 

het waterwerk zijn 

VZH gehaald, maar 

dat is tegenwoor-

dig niet meer no-

dig. Beide honden 

zijn dol op het wa-

terwerk.  

    Günnar aka Pelle Troy de                              Ylva aka Medusa Gaia 

           la Fiere Maison        Living Next Door  

Een Dwaas kan meer vragen  

In ieder clubblad een ander lid aan het woord, ditmaal: 

Naam  :  Erik Herder en Petra Melsen 

Leeftijd : 50 en 48 

Woonplaats :  Ouderkerk aan de Amstel 

Beroep : Logistiek beheerder OK en  

   Kwaliteitsmanager 

Beauceron(s):  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Waarom heb je voor de Beauceron gekozen? 

Mijn vriend had goede ervaringen met Beaucerons, 

een kennis van hem had vroeger Beaucerons. De Beau-

ceron is een goed veelzijdig ras, niet heel bekend in 

Nederland, waar je van alles en nog wat mee kunt 

doen. Lekker actief wandelen, sporten, ze zijn altijd blij 

wat te kunnen doen.  

 

2. Wat doe je met je Beauceron? 

Op zaterdag hebben wij een hondenschool waar de 

honden altijd mee naar toe gaan. Op vrijdag gaan we 

tegen het eind van de 

middag vast het veld op-

zetten voor de behendig-

heid. Vaak gaan de hon-

den dan mee en kunnen 

zij lekker ravotten op het 

veld. Günnar gebruik ik 

vaak om de opstelling uit 

te proberen, zijn bepaal-

de draaien haalbaar, is de 

sprongvolgorde te ma-

ken, want als Günnar het 

kan moet het voor de cur-

sisten ook mogelijk zijn.  

Alleen de wip en de katten-

loop lukt Günnar niet, daar-

voor is hij te beweeglijk. 

 

Op zaterdagochtend  gaat 

Günnar met Erik mee met 

Günnar  uit de boot springend naar de pop* 

Ylva die met de pop naar de kant zwemt 

Ylva in de boot met Günnar 

Foto’s waterwerk gemaakt door: Birgitta Goudriaan  
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3. Wat vindt je partner van de Beauceron? 

Is dolgelukkig met onze Beaucerons.  Günnar is een 

echte werklijn die het fantastisch vindt om iets te mo-

gen doen, en als hij dan iets doet gaat dat vol overga-

ve. Hij is bijvoorbeeld helemaal gek van Flyball, zodra 

hij het Flyball apparaat ziet wordt hij vol enthousiast 

en begint hij hard te blaffen, de emmer met daarin de 

ballen wordt dan ook regelmatig omvergegooid zodat 

alle ballen over het veld rollen. Lukt het hem niet de 

ballen er snel uit te krijgen neemt hij de emmer in zijn 

bek en wordt de emmer het hele veld over gedragen. 

Ylva is net een jaar en we zijn bij haar een beetje aan 

het kijken wat ze allemaal leuk vindt en waar ze aanleg 

voor heeft. Een ding is zeker waterwerken vindt ze erg 

leuk, of ze nu samen met haar vader (Frodo) de boot 

uit mag springen of samen met Günnar of alleen, het 

maakt haar weinig uit, maar leuk vindt ze het in ieder 

geval wel. Binnenkort gaan doen we ook mee met de 

NHAT test.  

 

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

Tuurlijk, meestal wandelt Erik met Günnar, want Gün-

nar is in principe Erik’s hond en ik met Ylva, want Ylva 

is in principe mijn hond.  

 

5. Heb je naast je Beauceron nog andere huisdieren? 

Ja een heleboel vissen. 

6. Waarom heb je voor deze Beauceron gekozen? 

Günnar was reutje 

grijs. Wel nieuws-

gierig en toen we 

hem voor het eerst 

zagen nog redelijk 

rustig. Erik wilde 

wel een werklijn 

dus is onze Günnar 

ook wel de hond 

die hij gewild heeft.   

 

Onze vorige Beau-

ceron kwam ook 

van deze fokker (Julius). Julius was erg relaxt en bezat 

een bepaald Franse slag, ‘doucemant’ was zijn motto, 

als hij geen zin had deed hij het niet en ging hij heerlijk 

liggen rollen en hij liet zich niet gek maken.  Het ver-

schil tussen Julius en Günnar was een verschil als dag 

en nacht. Dus in eerste instantie moesten wij erg aan 

het drukke gedrag van onze Günnar wennen. Waar 

Julius uiterst relaxt was stond Günnar te stuiteren.  

Het woord Marktplaats is in de eerste twee/drie jaar 

dat hij bij ons was meerdere malen gevallen. Opgeven 

ligt niet in onze aard en we hebben volgehouden, con-

sequent zijn, proberen je niet gek te laten maken en 

beseffen dat hij er zelf ook niet heel veel aan kan doen, 

want die werkdrift zit gewoon in hem en door hem 

voldoende uitdaging te geven proberen wij die werk-

drift te kanaliseren. Het verschil van in- en buitens huis 

is ook erg groot, in huis is het de rust zelve, ligt lekker 
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dat moment nog lekker aan het puberen, dus een tijdje 

wachten was wellicht precies wat we nodig hadden.  

15 juli 2016 was het zo ver, ons kleine meisje is gebo-

ren. We zijn regelmatig wezen kijken toen ze kleine 

pup was, we zagen haar groeien als kool en een eigen 

karaktertje krijgen. Ylva was een van de drie teefjes uit 

het nest, teefje oranje.  

 

Hoewel Ylva niet onze favoriete pup uit het nestje was 

hebben we heel bewust voor haar gekozen. Ylva is een 

vrolijke open hond met een eigen willetje en eigen ka-

rakter. Dinette (de fokker van Ylva) gaf aan dat als zij 

de keuze voor ons had moeten maken, wetende wat 

wij met haar wilden doen, zij ook op dit teefje uitgeko-

men was.  

 

Wat een verschil is het tussen een reu en een teef, een 

hele verademing. Ylva kan lekker loslopen, heeft geen 

enkel probleem met andere honden. Ze luistert goed 

(want dat is wel een vereiste als ze losloopt), ze gaat af 

en toe wel achter een haas aan, maar als je haar terug 

roept, komt ze gewoon terug.  

 

7. Wat wordt de volgende hond of huisdier tzt? 

Bij de volgende hond is het weer Eriks beurt een hond 

uit te kiezen dus dat wordt waarschijnlijk weer een 

Beauceron, een reutje. 

 

8. Ben je tevreden met de Beauceron fokker? 

De fokker van onze Günnar bestaat niet meer als fok-

ker van Beaucerons en we zijn erg tevreden over de 

fokker van onze Ylva (Dinette Bos). We waren iedere 

week welkom om naar onze pup te kijken. Dinette 

heeft veel verstand van honden en fokt al heel wat jaar 

honden. Als er problemen zijn kan ik haar altijd bellen. 

op zijn kussen, komt af en toe langs voor een knuffel 

en gaat weer liggen. Buitenshuis is hij drukker, alerter, 

zeker als we wat gaan doen.  

 

Tijdens een van onze vakanties zijn we ook tot de ont-

dekking gekomen dat Günnar jachtdrift heeft. We lie-

pen gezellig met de honden los in het bos, niets aan de 

hand. Ze waren lekker met takjes en dennenappels aan 

het spelen en op een gegeven moment tilt Günnar zijn 

kop op en gaat er als een speer vandoor. In de bossen 

zagen wij nog net een staartje van een hert en Günnar 

er achteraan. Daar stonden we dan met de twee ande-

re honden te roepen in het bos. Na 15 minuten kwam 

onze boef weer vrolijk aangelopen, grote ogen, grote 

neusgaten en met een blik in zijn ogen van: “zullen we 

dat nog een keertje doen, want ik vond het erg leuk”. 

Meneer had de smaak te pakken, want hij reageert nu 

ook op geuren van hazen en fazanten. Helaas loopt 

Günnar sinds die tijd nagenoeg altijd aangelijnd, want 

we hebben liever niet dat hij achter de hazen aangaat 

met het risico om vervolgens door een auto geschept 

te worden omdat de haas de weg overvliegt. Alleen op 

het strand en in losloopgebieden durven we het nog 

aan Günnar los te laten. 

 

Ylva is een heel bewuste keuze geweest. Toen ik hoor-

de dat Dinette Bos een nestje zou nemen met Frodo 

als vader heb ik mij gelijk aangemeld als koper van een 

van de pups uit deze combinatie, want wij vinden  

Frodo Fonda en Gracia Calandra beiden een erg mooie 

lieve hond. Omdat wij eigenlijk altijd reuen gehad heb-

ben en ik dat macho reuen gedrag af en toe wel beu 

ben, heb ik bewust aangegeven dat ik een teefje wilde.  

 

De eerste dekking mislukte, maar dat was voor ons 

geen onoverkomelijk probleem, want Günnar was op  
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9. Waarom ben je lid van de Beauceronvereniging? 

Toen de Beauceronvereniging werd opgericht ben ik 

gevraagd als bestuurslid en omdat ik weet dat het al-

tijd moeilijk is vrijwilligers te vinden heb ik ja gezegd. Ik 

ben al vrij snel penningmeester in het bestuur gewor-

den toen de eerste penningmeester ophield met haar 

functie. De laatste jaren is het steeds moeilijker gewor-

den om mensen te motiveren voor een vereniging. De 

tendens is dat men vaak commentaar heeft, maar niet 

met alternatieve komt om eventuele verbeteringen 

aan te brengen. Ik vind dat als je het belangrijk vindt 

een gezond en stabiel ras te hebben je daar jezelf ook 

voor in moet zetten en lid moet worden van een ras-

vereniging die dezelfde doelen nastreeft. 

 

10. Wat vindt de buurt van je Beauceron? 

Wisselende reacties. De een vindt ze prachtig en de 

andere vindt het enge donkere honden. De mensen 

die ze kennen vinden ze geweldig, zeker omdat ze 

open zijn, ze expressieve koppen hebben en ze je ook 

aankijken als je wat tegen ze zegt.  Er zijn een paar 

honden (reuen) in de buurt waar als ik met Günnar 

loop mijn looproute op aanpas omdat Günnar erg 

graag wil laten zien dat hij een hele grote stoere reu is 

die graag de baas wil zijn. Dat vind ik zelf erg vervelend 

gedrag, wat ondanks alle pogingen en oefeningen die 

ik met hem doe nog steeds naar boven komt.  

 

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

Nee 

 

12. Was je je Beauceron wel eens en waarom? 

Nee eigenlijk niet. Als ze in de modder gespeeld heb-

ben valt het er uiteindelijk vanzelf weer af. Ik denk dat 

Günnar in zijn hele leven twee keer gewassen is, de 

ene keer had hij in uitwerpselen van everzwijnen lig- 

 

gen rollen in de Belgische Ardennen en de andere keer 

had hij zoveel last van roos op zijn rug dat ik hem met 

teershampoo gewassen heb waardoor hij er daarna 

geen last meer van had. Tegenwoordig krijgt hij wat 

extra schapenvet of zalmolie door zijn eten tegen roos. 

 

13. Heb je nog andere lidmaatschappen?  

Ja diverse. Verder ben ik ook nog bestuurslid van de 

FHN (Federatie Hondensport Nederland). Dus honden 

maken wel een groot deel uit van mijn leven.  

 

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

Beauceron?  

Elke dag maken we wel wat leuks of interessants/

aparts mee, de ene keer heeft het een grotere impact 

dan de andere keer. De eerste keer een egel tegen ko-

men, een oefening doen die in een keer goed gaat, 

Günnar die een haas ziet en niet als een gek aan de lijn 

trekt om achter de haas aan te gaan. Ik kan me ook 

nog een vakantie herinneren dat er net een jong veu-

lentje geboren was en dat Julius de hele dag in de tuin 

heeft gezeten om naar het veulentje te kijken. Zo is 

elke dag speciaal. Ik word zelf heel gelukkig en heel 

rustig door alleen al naar mijn honden te kijken.  

 

15. Heb je nog iets toe te voegen?  

Ik hoop dat ik nog heel lang mag genieten van de hon-

den die ik nu heb, want helaas is onze eerste Beauce-

ron maar net 8 jaar geworden, wij hebben hem ruim 

een half jaar nadat we onze andere hond Manfred 

moesten laten gaan, laten inslapen. Het hakte er 

behoorlijk in toen we in 1 jaar tijd twee honden heb-

ben moeten laten inslapen.  

 

Samen genieten tijdens onze vakantie  

foto’s: Petra Melsen en Erik Herder 
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Dan vertelt het vrouwtje dat ze om half drie op Schip-

hol moeten zijn …. ik kan dus niet mee. Hmmm mij ver-

tellen ze daarna dat ik vanmiddag naar Geurie mag.  

Geweldig want daar kan ik ravotten, spelen, slapen, 

rennen, in het zwembad. Heerlijk geen gezeur van “we 

gaan trainen” of “detect” of  …….. Eindelijk gewoon 

een tijdje ….. hoe lang gaan ze eigenlijk weg? 

Die middag word ik weggebracht. Geurie vangt me op 

en ik mag bij de Jack Russels. Er komen vanmiddag nog 

twee loge’s en dan is het helemaal feest. Het wordt 

komende tijd best wel warm en Geurie belooft het 

zwembad op te zetten voor ons. Voorlopig eerst lekker 

even helemaal niets.  

Over twee weken word ik weer opgehaald, pffff da’s 

best wel lang. Maar het geeft niets hoor. Ik heb het 

hier erg naar mijn zin en als dan ook mijn vriendjes en 

vriendinnetjes er zijn dan mis ik mijn vrouwtje hele-

maal niet. Ik hoop dat zij, net als ik, een leuke tijd 

heeft. Ik heb ik vakantie en daarna ga ik me voorberei-

den op de DogSurvival van Zeewolde waar mijn vrouw-

tje zo nodig aan wil deelnemen. Dan moet ik van de 

glijbaan enzo …..  ben je helemaal gek geworden of zo? 

 Poot van Dokus 

 En dan is is het weer zover. Vakantie! 

 Ik verheugde me al een hele tijd op de 

 “quality time” met mijn vrouwtjes. 

 Wat gaan we dit keer doen? 

 

Begin van het jaar werd er al veel op internet gezocht 

en gesmoesd over wat allemaal te doen. Ik kan ze niet 

letterlijk verstaan en ga ervan uit, ze keken namelijk 

heel vaak naar mij, dat ik niet vergeten wordt. Heerlijk 

weer samen naar Frankrijk, of wordt het dit keer Duits-

land, Oostenrijk, Zwitserland of wat dan ook.  

Na spannende weken hoor ik op een dag uiteindelijk 

het vrouwtje roepen, “hoe laat kan ik Dokie brengen?” 

Hoor ik dat goed, gaan ze zonder mij? Waar ga ik heen 

dan? Naar Henny? Nee vast niet want die heeft het 

veel te druk met Colin en Chubby. Naar Gonda en 

Wim, vast ook niet. Ik krijg er nog eens stress van, wat 

een onzekerheid. Als ik ergens niet tegen kan is dat het 

wel. Afijn. Ik doe mijn best en wacht het maar weer ee 

af op wat voor mij komen gaat. 
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Mijn eerste Nationale met Milow… 

Je kreeg de vraag om mee te gaan naar de Nationale 

d’Elevage. Wat was je reactie? 

Oei oei, ik spreek geen woord Frans... Maar wat zou 

het gaaf zijn zoiets mee te kunnen maken.  

 

Had je enig idee over wat en hoe het zou zijn? 

We hadden helemaal geen idee. We hebben wel mee 

gedaan met wat shows, dus dat onderdeel was wel 

duidelijk, voor de rest waren we blanco. Gelukkig heb-

ben Wim en Gonda van tevoren wel het één en ander 

uitgelegd. Één ding was heel duidelijk, ik wist dat we 

heel veel Beaucerons zouden gaan zien! 

 

Heb je je nog voorbereid? Show, CSAU en CANT? 

Gezien onze gebrek aan ervaring hebben we niet echt 

heel veel getraind. In de training die ik zo af en toe her-

haal tijdens onze wandelingen zit het stukje volgen, stil 

blijven staan en blijven liggen. Deze 3 kwamen bij de 

show en de CSAU goed van pas. Ik wist dat we bij de 

karaktertest met een harde knal zoals een pistool 

schot te maken kregen, maar Milow liet al met oud en 

nieuw merken dat hij harden knallen niet interessant 

vond. Wat betreft de CANT twijfelde ik wel een beetje, 

de laatste keer dat Milow oog in oog stond met een 

schaap had hij ze in de opwinding de sloot ingejaagd.  

Waar heb je overnacht, hoe was dat? 

We hebben van donderdag tot en met maandag over-

nacht op de camping in Chartres. Gelukkig hebben wij 

de luxe van het in het bezit zijn van een camper. Dus 

een mooi plekje uitgezocht dat groot genoeg was voor 

onze camper en de mega tent van Wim en Gonda. Hier 

hebben we echt een soort van ons eigen terreintje ge-

creëerd. Er waren al wat Beauceron-mensen en later 

kwamen daar nog veel meer bij. Heel gezellig. De hon-

den deden het super. Ze hebben alle dagen los gelo- 

pen en zijn geen enkele keer weg gelopen. Tuurlijk is er 

stiekem wel eens gegluurd bij de buren, maar geen 

schokkende dingen. Milow heeft echt de tijd van zijn 

leven gehad. Hij had vijf dagen de mogelijkheid om de 

hele dag zijn zusje te pesten (spelen)… en gelukkig 

deed zussie maar al te graag mee.  

 

En dan is het zaterdag 6 mei……….  Hoe ging het die 

dag? De wekker... jemig wat vroeg in je vakantie en 

hoor ik daar nu regen op het dak van de camper??? 

Ja helaas, het weer werkte deze dag totaal niet mee. 

Snel even ontbijten en dan de laarzen aan, regenjassen 

aan, paraplu uit de camper en gaan. Gonda kon d’r 

capuchon niet vinden, dus dan zelf eentje creëren van 

een plastic tas en duck-tape. De camping was naast het 

terrein, dus na een korte uitlaat/wandeling hebben we 

ons maar direct aangemeld voor de CANT, want met 

die regen kon het niet anders dan een blubber spekta-

kel worden. We mochten gelukkig gelijk met de eerste 

groep meedoen. Eerst een gehoorzaamheidstest en 

daarna: hop zo de ring in met de schapen. Wij waren 

als derde en ik had goed opgelet wat de herder tegen 

anderen zei en wat ze vervolgens deden. Mijn schaarse 

Frans schoot erg tekort….  maar mr Pillard had het 

goed in de hand en Milow deed het super. Hij was snel, 

luisterde goed en liet de juiste instelling zien om te 

slagen voor de CANT. Mijn zusje Moya trouwens ook! 

 

Door naar het meten. Het volgende onderdeel Milow 

moest gemeten worden. Hij heeft super braaf gestaan 

en alles zonder tegenstribbelen ondergaan. Toen  

kwam de meetstok voor de hoogte. 1 keer, 2 keer en 

daarna door een andere man nogmaals meten. Helaas  

Milow was nog net een halve centimeter te klein 64,5. 

 

Door naar de karaktertest. Volgens Gonda het belang-

rijkste onderdeel. Hier hebben we even moeten wach-

ten, kon ik even afkijken hoe iedereen het precies 

deed (misschien toch een cursus Frans volgen). Toen 

Milow aan de beurt was, had zijn zussie Moya net haar 
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Dan de tweede dag, zondag 7 mei… Geen haast, rustig 

opstaan en weer naar het NE-terrein: wat heb je verder 

die dag gedaan? We hoorden in de verte al de eerste 

knallen en vandaag zou het droog blijven. Ik werd stie-

kem al wat onrustig, want ik was benieuwd hoe deze 

dag zou verlopen. Stoelen mee, eten en drinken mee 

en hop weer naar het wedstrijd terrein. Hier hebben 

we ons gesetteld langs het hek van de ere ring en zijn 

we gaan wachten. Wij hoefden vandaag niets te doen 

maar zussie Moya, moeders Enya en vader Geronimo 

moesten zich van hun beste kant laten zien. Gelukkig 

hadden we tijd om een leuke familiefoto te maken!  

Aan het begin van de middag hebben we allemaal 

meegelopen met de landenparade. Wauw, leuk om te 

zien welke landen er allemaal bij waren. Dan de grote 

eindkeuring. Moya moest eerst bij de jonge honden. Ze 

deed het super, helaas geen plaatsing maar wel een 

mooie medaille voor haar recommandee. Daarna was 

papa Geronimo, die samen met Wim naar de 2e plaats 

liep, wat een top prestatie. Nu mama Enya nog en zij 

kreeg de 3e plaats bij de werkhonden. Wauw wat een 

heerlijke droge dag, zelfs een lekker zonnetje, maar  

ook aan deze dag kwam een einde.  

 

Wat vond je van je eerste Nationale, de ambiance, de 

mensen, de honden enz. enz….. Het was echt een super 

weekend, een heerlijk sfeertje en een wat minder 

weertje, maar niemand liet zich er door tegen houden. 

We hebben leuke mensen ontmoet, waaronder onze 

Fransman campingbuurman met 7 honden en 4 perso-

nen in een uitgewoonde camper! Ik moest gewoon 

weten hoe dat paste en de conclusie was: NIET!. We 

hebben zoveel Beaucerons gezien in zoveel vormen en 

maten. We hebben onze ogen uitgekeken! 

 

Zou je deelname willen aanraden voor andere Beauce-

ron (en hun eigenaren)? Ja, absoluut. Deze ervaring is 

zo leuk om mee te maken. Ik ben enorm blij dat we er 

met Milow heen zijn gegaan.  

(Rein, Wendy en natuurlijk poot van Milow) 

beoordeling excellent gekregen, dus we hadden ons te 

bewijzen. Milow deed het super. Zoals verwacht gaf hij 

niets om de harde knallen en met het benaderen van 

een man die zwaaide en dreigde met een stok stond hij 

enkel te wachten totdat de stok gegooid werd. Daarna 

werd de stok aan de kant gezet om vervolgens met 

zwaaiende armen (in een dreigende houding) Milow te 

benaderen. Milow sprong als reactie bij de man in de 

armen om hem te bedanken met een kus.  

Yes... ook Milow heeft de beoordeling excellent. 

Als laatste naar de morphologie (show). Dit was be-

kend. Milow stond top en liet z’n mooiste kant zien: 

braaf blijven staan met tandjes kijken en … potver daar 

komt die meetstok weer. Vervolgens een rondje dra-

ven en weer meten. We kregen een top beoordeling. 

Eigenlijk hadden we excellent plus (de hoogste beoor-

deling). Hij vond Milow echt een mooie hond, maar de 

hoogte.... doordat hij net iets te klein was, hebben we 

excellent gekregen. Uiteraard nog steeds heel trots.  

 

Door naar de CSAU. Hier moesten we gehoorzaamheid 

test doen. Een stukje volgen, passeren van een andere 

hond, het achter blijven bij een vreemde man, terwijl 

het baasje weg liep weer een schrik geluid en blijven 

liggen terwijl de baas weg liep en vervolgens op com-

mando het hier komen. Dit was allemaal geen punt 

voor Milow. Yes, met vlag en wimpel geslaagd! 

 

Voor ons zat er nu op. Nu moest alleen zussie Moya 

nog naar de ere ring voor een test met andere honden 

en heel veel hard knallen. Als ze deze haalt dan is ze 

recomandee. En yes... mevrouw heeft het met vlag en 

wimpel gehaald! Al met al hebben we, ondanks de re-

gen, want het was nog geen uur droog geweest, alles 

met top prestaties gehaald. Terug naar de camper voor 

droge kleding en om alle indrukken te verwerken. 
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van 27 m3 mag ik helaas nooit in, want hij wordt aan-

gelegd voor het  helofytenfilter. 

Verder ben ik net terug van een weekje Italië. Dat was 

helemaal niet de bedoeling, maar ach ik heb reislustige 

baasjes en die beslissen dan ineens anders. Dus je 

weet maar nooit met ze. Dus ja zat ik zomaar vorige 

week in Italië. Ze hadden zelfs de motor op een aan-

hanger mee, maar ik mocht mee en dat is het belang-

rijkste. Ik ben super braaf geweest tijdens de lange 

reis, maar werd rijkelijk beloond met geweldige wan-

delingen. Ook ben ik een dag mee geweest met de 

trein naar Trento. In de trein moest ik eerst van de 

conducteur een muilkorf om, maar zo kon ik niet goed 

hijgen. Gelukkig mocht hij al snel af, want het was erg 

warm. Terug lag ik altijd prinses heerlijk op de kamer 

van mijn baasjes. Aangezien ze de deur openlieten kon 

ook nog eens ik ronddarren op het balkon. Wat ik heel 

speciaal vond was dat ik op de kamer bij mijn baasjes 

sliep. In de ochtend ging ik dan altijd even bij ze langs 

als ze nog sliepen en dan werden ze wakker van mijn 

snorharen die blijkbaar prikten. 

 

Dit was dus heel bijzonder voor mij.  

Maar de zomer is nog lang niet afgelopen en ik krijg 

zeker weer een fijne tijd. 

 

Groetjes, Saga 

Baasjes bouwen nieuw huis en toch nog een weekje 

eruit naar Italië 

Ik ben Saga Living next door. Iets langer dan 3 jaar ge-

leden ben ik bij Ibolya en Wouter komen wonen. Ik 

kwam van een boerderij af en vond dat geweldig. Nu 

zijn Ibolya en Wouter al twee jaar bezig, dus 2/3 van 

mijn leven bij hun, met een stuk grond te kopen om 

een huis op te bouwen. Het blijkt een speciaal project 

te zijn, want ze kopen rechtstreeks van het Rijk. Daar-

door duurt het wel langer dan normaal en ze moeten 

ook stadlandbouw gaan bedrijven. Ach, ik vind het alle-

maal niet erg. De afgelopen twee jaar gaan we er we-

kelijks  wandelen en dat is superrrrr!  Ook ben ik bij 

veel grondonderzoeken geweest, wat heel spannend 

was voor mij (sondering). 

Maar deze zomer gaat 

het gebeuren. Het huis 

gaat gebouwd wor-

den, de eigen weg 

wordt aangelegd en ik 

mag er bij zijn. Deze 

zomer hobbel ik over 

het mini landgoed van 

Wouter en Ibolya. 

Nee, ik kom niets te-

kort. Ze hebben mij 

wel verteld dat ik 

soms niet naar dingen 

mag gaan om te 

snuffelen, omdat dat 

te gevaarlijk is. Maar 

ach ik heb zat te doen.  

Het wild loopt daar 

gewoon rond en we 

komen daar aan de 

rand van het bosje te 

wonen. Wouter en 

ibolya gaan een stukje 

omheining voor mij 

maken, omdat zo 

nieuwsgierig als ik ben 

anders ook ander-

mans terrein wil gaan 

verkennen of in de 

aan te leggen water-

berging zal duiken. 

Deze waterberging  
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  Eerste Hulp Bij Dieren – deel 1 

De belangrijkste tips bij EHBO voor dieren. 

 

Blijf zelf rustig, denk aan uw eigen veiligheid, dieren in 

nood kunnen onverwacht bijten en krabben. 

Waarschuw de dierenarts dat u er aan komt. 

Waarschuw indien nodig de dierenambulance. 

 

Aanrijdingen. Aangereden dieren moeten altijd direct 

door de dierenarts nagekeken worden. Ook al lijkt het 

mee te vallen. Sommige verwondingen kunnen in een 

later stadium pas goed zichtbaar worden. 

Wanneer een dier is aangereden is het goed op een 

aantal punten te letten: Blijf zelf kalm en laat iemand 

direct de dierenambulance bellen. Let op uw eigen 

veiligheid, zelfs de betrouwbaarste hond kan van de 

pijn of schrik onverwachts bijten. Probeer de hond niet 

onnodig te verplaatsen, dit kan tot ernstiger trauma 

leiden. Controleer de hartslag, de ademhaling en op 

grote bloedingen. Deze bloedingen stelpen voor ver-

voer naar de dierenarts, kan levensreddend zijn. 

Hartstilstand. Leg het dier op de zij en druk met beide 

handen op de borstkas met de handpalmen op de 

borst. Druk de borst in gedurende 1 seconde en laat 

dan los. Herhaal dit 30x per minuut gedurende 2 minu-

ten. Controleer de hartslag. 

Ademstilstand. Zorg er eerst voor dat de tong uit de 

bek getrokken is. Indien de ademhaling dan nog niet 

op gang is gekomen kunstmatig beademen. Dit doet u 

door de kop in gestrekte positie te leggen, de bek te 

sluiten en de lippen goed over de onderlippen te vou-

wen. Dan kunt u door de neus beademen (denk aan 

uw veiligheid!). 3 seconden lucht inblazen en 2 secon-

den uit laten ademen.  

 

Slagaderlijke bloedingen, kunt u stelpen door stevig te 

drukken met een stuk schone stof. Indien dat onvol-

doende is, kunt u ook proberen de bloeding te stelpen 

door druk uit te oefenen op de drukpunten in de 

staartbasis, de liezen, de oksels en de hals. Soms kan 

het handig zijn een drukverband aan te brengen. 

 

Wonden. In verband met bacteriële infecties is het 

van belang onderscheid te maken in  

Snij- en schaafwonden worden regelmatig opgelo-

pen. De kans op bacteriële infecties is een stuk kleiner 

dan bij bijtwonden maar dat is natuurlijk afhankelijk 

van het voorwerp. Indien uw hond veel aan de wond 

likt is het verstandig bijvoorbeeld een sok of een lichte 

bandage aan te leggen. Bij blijvend likken aan de wond 

doet u er goed aan de wond door de dierenarts te la-

ten controleren. 

Bijtwonden. De schade die vechtwonden kunnen ver-

oorzaken verschilt enorm. Het is afhankelijk van de tijd 

dat de kaken hebben vastgezeten, de plek waar gebe-

ten is en de afmetingen van de hond die bijt. Vooral 

bijtwonden waarbij grote honden een kleine hond 

hebben gepakt of waarbij lang is vastgehouden (met 

kopschudden erbij) kunnen verraderlijke wonden ma-

ken. Niet zelden zijn dat kleine steekwondjes met ern-

stige onderhuidse schade. Het gebit van honden en 

katten bevatten bacteriën waardoor het gevaar van 

infectie op de loer ligt. Daarom altijd direct naar een 

dierenarts voor controle. 
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         Wat is ‘trigger stacking’ en waarom 

                              moet je het zien te voorkomen? 

                              Met dank aan: Charlotte Post  

 

“Dat doet ‘ie anders nooit!” 

Hoeveel hondeneigenaren zullen dit niet al eens vol 

verbazing of frustratie hebben uitgeroepen? Hun nor-

maal gesproken zo zachtaardige en stabiele hond ver-

toont opeens angstig, reactief of zelfs agressief gedrag. 

Er kunnen meerdere redenen zijn die hieraan ten 

grondslag liggen (denk bijvoorbeeld aan medische pro-

blemen) maar je hebt best kans dat het gedrag wordt 

veroorzaakt door trigger stacking. Wat betekent dez e 

term, hoe herken je het en vooral .. hoe te voorkomen. 

 

Wat is trigger stacking? 

Trigger stacking (vrij vertaald: opeenstapeling van prik-

kels) is een situatie waarin meerdere – vaak spannen-

de – gebeurtenissen in een te kort tijdsbestek plaats-

vinden, waardoor de hond uiteindelijk een zeer heftige 

stressrespons vertoont. Los van elkaar, met genoeg tijd 

ertussen, zouden de gebeurtenissen hoogstens een 

milde stressreactie teweegbrengen maar als ze op el-

kaar worden gestapeld, vindt er een cumulatief effect 

plaats en wordt het eenvoudigweg teveel. Ook bij 

mensen kan er een dergelijk effect plaatsvinden. Denk 

maar eens aan die dagen waarop alles mis lijkt te gaan; 

je wordt te laat wakker, ontdekt dat je hond in huis 

heeft gepoept, morst koffie over je nieuwe kleren (of 

erger nog: de koffie blijkt op te zijn!), krijgt je auto in 

eerste instantie niet aan de praat en komt even later 

ook nog in een file terecht, waardoor je natuurlijk veel 

te laat op je werk aankomt.  Los van elkaar zouden de-

ze gebeurtenissen wel vervelend zijn maar je zou er 

nog niet van over je toeren raken. Als zij achter elkaar 

plaatsvinden, is er echter een grote kans dat je er be-

hoorlijk gestresst van raakt. Je kan dan bijvoorbeeld 

‘opeens’ in woede uitbarsten terwijl je in die file staat 

of helemaal overstuur op je werk aankomen. Dit komt 

door de opeenstapeling van al die kleine, vervelende 

‘triggers’. Bij honden werkt dit hetzelfde. 

 

Wat gebeurt er precies? 

Net als mensen krijgen honden gedurende de dag te 

maken met verschillende prikkels. Indien een bepaalde 

prikkel een milde stressreactie uitlokt, is er in principe 

nog niet zoveel aan de hand. Let wel: of een bepaalde 

prikkel als eng of bedreigend wordt ervaren, is volledig  
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honden tegen te komen of over zijn hoofd te worden 

geaaid. Daarnaast vindt hij vreemde mensen ook niet 

altijd even leuk; het is een beetje een kat-uit-de-boom-

kijkend type. We noemen deze hond Ted. 

 

Bij de ochtendwandeling is het 

gelijk al raak; hond nummer 

één komt opeens om een 

hoek gelopen. Dit levert zoals 

verwacht een milde stressre-

actie op bij Ted. Hij begint met 

zijn tong langs zijn lippen te 

likken en de haren op zijn rug 

komen iets overeind. Zodra de 

hond uit het zicht is, bedaart 

Ted weer een beetje. 

 

De volgende prikkel dient zich 

echter alweer direct aan: er 

komt een kind aangelopen dat 

probeert Ted over zijn hoofd 

te aaien. Kinderen zijn norma-

liter geen probleem voor hem 

en zijn baasje ziet er dan ook 

geen kwaad in. Ted laat on-

dertussen al aardig wat stress-

signalen (hoofd wegdraaien, 

oren naar achter, gespannen 

gezichtsuitdrukking, hijgen) 

zien maar helaas kan zijn 

baasje deze nog niet zo goed 

herkennen. Het niveau van de 

stresshormonen wordt nu als-

maar hoger. 

 

Dan komt de druppel die de emmer doet overlopen; ze 

komen een voor Ted onbekende man tegen (kennelijk 

kent zijn baasje de man wel) en deze man begint hem 

vol enthousiasme aan te halen. Ook over zijn hoofd. 

Voor Ted is het nu echt genoeg, de stress wordt hem 

teveel en hij kan zich niet meer inhouden. Een flinke 

waarschuwingsbeet is het gevolg. De huid van de man 

wordt rakelings geraakt en hij heeft geen verwondin-

gen maar het baasje van Ted is zich helemaal rot ge-

schrokken en put zich uit in verontschuldigingen tegen-

over de man. “Het spijt me enorm, ik weet niet wat 

Ted heeft bezield om zich zo te gedragen. Hij doet dit 

anders nooit!” 

afhankelijk van de individuele hond. De ene hond vindt 

fietsers spannend, de ander mannen met baarden en 

weer een ander rennende kinderen (en ga zo maar 

door). Bij stress of spanning komen er in het lichaam 

verschillende hormonen vrij, zoals cortisol en adrenali-

ne. Adrenaline is een kortwerkend stresshormoon en 

stelt het lichaam in staat tot directe actie (vecht- of 

vluchtreactie). Als de prikkel is verdwenen, zal het hor-

moon ook weer vrij snel uit het lichaam verdwijnen. 

Cortisol kan echter wel 5 tot 8 uur actief blijven. Daar-

om is het belangrijk dat er genoeg tijd zit tussen de 

verschillende  prikkels; het lichaam heeft de tijd nodig 

om weer in balans te komen. Als de ene prikkel vrij 

snel na de andere optreedt, zijn er echter nog steeds 

stresshormonen aanwezig in het lichaam. De hormo-

nen die bij deze nieuwste gebeurtenis vrijkomen, wor-

den hier dan als het ware bij opgeteld. 

Positieve spanning 

Belangrijk om te vermelden is dat ook positieve span-

ning kan bijdragen aan trigger stacking. Dit kan je mis-

schien het beste vergelijken met het gedrag van een 

kind na een drukke dag in een pretpark. De hele dag 

heeft het het kind de grootste lol maar eenmaal thuis 

wordt het kribbig en huilerig; hoe leuk het ook was, de 

vele prikkels en voortdurende drukte eisen toch hun 

tol. Als je met je hond hebt deelgenomen aan een ple-

zierige activiteit (bijvoorbeeld een behendigheidswed-

strijd of een workshop) is het dus belangrijk dat je re-

kening houdt met de positieve spanning die er daarna 

in zijn lijf aanwezig is. 

 

Hoe werkt trigger stacking nu in de praktijk?  

Laten we als voorbeeld een hond nemen die redelijk 

stabiel is maar het wel spannend vindt om andere  
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“Vanuit het niets” 

Door trigger stacking kunnen honden die zich normaal 

gesproken goed gedragen toch ‘opeens’ agressie (of 

elke andere extreme stressreactie) vertonen. Voor veel 

mensen komt dit gedrag vanuit het niets en er wordt 

dan ook vaak beweerd dat de hond geen enkele waar-

schuwing gaf alvorens over te gaan tot een beet. Er 

gaat echter altijd iets vooraf aan dergelijke reacties en 

de kans dat het te maken heeft met een opeenstape-

ling van stress is vrij groot. 

Elke hond heeft een bepaalde grens. Bij de ene hond 

zal deze grens sneller worden bereikt dan bij de ande-

re hond maar voor iedere hond geldt dat als de grens 

wordt overschreden hij gedrag kan gaan vertonen dat 

niet past binnen zijn normale repertoire. Het hoeft niet 

altijd een beet te zijn; sommige honden bevriezen bij-

voorbeeld van angst of vluchten juist weg. 

In het voorbeeld van Ted had de laatste ontmoeting 

best goed kunnen gaan. De aanhalingen van de man 

zouden alleen milde stress hebben opgeleverd (ook 

niet fijn, maar wel beheersbaar). Als er geen andere 

stressvolle gebeurtenissen hadden plaatsgevonden, 

zou Ted zich in feite gewoon hebben gedragen zoals 

altijd en zou zijn baasje niets hebben gemerkt. 

 

Voorkomen is beter dan genezen 

Wat kan je als hondeneigenaar nu doen om trigger 

stacking te voorkomen? Hieronder volgen enkele tips. 

– Weet waar de grenzen van je hond liggen. De ene 

hond heeft sneller zijn grens (threshold) bereikt dan de 

andere hond. Probeer in te schatten waar de toleran-

tiegrens van jouw hond ongeveer ligt en voorkom dat 

hij daar overheen kan gaan. Voor veel honden staat dit 

niveau gelijk aan een bijtgrens; een overschrijding hier-

van kan ervoor zorgen dat zelfs de meeste relaxte 

hond uiteindelijk zal bijten. Dit betekent tevens dat je 

heel goed moet weten welke factoren stress of span-

ning bij de hond kunnen veroorzaken en hoeveel hij 

daarvan kan hebben. Neem elke factor even serieus, 

hoe weinig het in jouw ogen misschien ook voorstelt. 

Vergeet niet dat verschillende factoren bij elkaar opge-

teld een enorme stressreactie kunnen veroorzaken. 

– Herken de manieren waarop je hond stress laat zien. 

Observatie is alles! Probeer een expert te worden in 

het lezen van de lichaamstaal van je hond. Hoe rea-

geert hij in verschillende situaties, welke gedragingen 

laat hij zien, wat doet hij met zijn lichaam? Let vooral 

ook op de kleinste signalen! Zodra je deze signalen   

leert herkennen, zal je makkelijker kunnen bepalen 

wanneer een bepaalde situatie of prikkel teveel is. 

– Herken de situaties waarin je hond gespannen kan 

raken. Wat zijn de triggers van je hond? Welke ervarin-

gen bezorgen hem stress (hoe mild ook)? Dit kan echt 

van alles zijn: een bezoekje aan de dierenarts, borste-

len/kammen, andere honden ontmoeten, kinderen, 

katten, mannen met hoeden, een balspelletje 

(positieve spanning!), fietsers, hardlopers, enzovoort. 

Elke hond heeft een eigen karakter, leer je hond ken-

nen als individu en breng al zijn verschillende eigen-

schappen in kaart. Wat brengt hem van de wijs en 

waar loopt hij juist helemaal warm voor? Op die ma-

nier leer je zijn gedrag van tevoren steeds beter te 

voorspellen en kan je daar rekening mee houden. 

– Neem je hond in bescherming. Het is natuurlijk nooit 

helemaal te voorkomen dat je hond in een situatie te-

recht komt die hem spanning oplevert. Dan zou je in 

feite niet meer met hem naar buiten kunnen. Spanning 

en stress (positief en negatief) horen ook gewoon een 

beetje bij het leven. Zorg echter wel dat je hem zo 

goed mogelijk begeleidt tijdens deze situaties zodat hij 

niet overprikkeld kan raken. Daarnaast doe je er ver-

standig aan hem uit een situatie te halen die hem echt 

teveel stress geeft. Als je weet dat hij extra heftig kan 

reageren op spelende en rennende kinderen, zoek ze 

dan niet op of loop een andere kant op met hem. Dit-

zelfde geldt voor alle prikkels waar hij heftiger op kan 

reageren dan normaal. 

– Geef je hond de tijd om tot rust te komen. Heel be-

langrijk! Geef je hond en zijn lichaam de tijd om te her-

stellen na een spannende ervaring, zodat nieuwe prik-

kels niet kunnen zorgen voor een opeenstapeling van 

de aanwezige stresshormonen. Ook als je denkt dat je 

hond het allemaal nog makkelijk aankan of als je geen 

duidelijk stresssignalen ziet, geef hem altijd de moge-

lijkheid om zich terug te trekken en tot rust te komen. 

middenpagina: Winnende foto 3de kwartaal gemaakt door  

Hanneke Reitsma hoofdredacteur Hondenmanieren Compasso Media: 

Wim den Hartog met Moya - Alertdag september 2016 
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Symptomen van een ectopische ureter kunnen heel 

divers zijn en in meer of mindere mate voorkomen. 

 Urine incontinentie (lekken van urine).  

Dit kan plaatsvinden tijdens het lopen maar ook 

vaak tijdens de slaap. 

 Vaker kleine beetjes plassen 

 Veel drinken 

 Slecht of niet zindelijk krijgen van uw pup 

 

Wanneer u 1 of meer van bovenstaande zaken her-

kent, is het verstandig een afspraak te maken bij uw 

dierenarts. Neemt u bij uw bezoek alstublieft ook verse 

urine (max 8 uur oud, gekoeld bewaard) mee, zodat 

wij deze kunnen onderzoeken. Indien uw huisdier 

wordt verdacht van de aanwezigheid van een verkeerd 

aangelegde urinebuis, dan zal er een echo worden ge-

maakt van blaas, nieren en urinewegen.  

 

Indien middels echo is vastgesteld dat uw dier een ver-

keerd aangelegde urineweg heeft, zal deze chirurgisch 

moeten worden hersteld. Daarnaast zal een eventuele 

urineweg infectie alsmede een mogelijke beschadiging 

van de nier worden behandeld. Tijdens de operatie 

wordt een verkeerd aangelegde urinebuis losgehaald 

en op de juiste plaats in de blaas geïmplanteerd en 

vastgehecht. 

 

 

 

 

Ectopisch Ureter      Wat is dat? 

Ectopisch ureter of ureteren is een aangeboren afwij-

king van de urinewegen bij de hond. Deze afwijking 

houdt in dat de afvoerende urinewegen van de nieren 

naar de blaas verkeerd zijn aangelegd. De aandoening 

kan eenzijdig of tweezijdig voorkomen. Rassen waarbij 

ectopische ureteren relatief vaak voorkomen, zijn:  

Briard, Labrador Retriever, Golden Retriever, Entlebu-

cher en Bearded Collie. 

Normaal gesproken eindigt de afvoerbuis van de nier 

in de blaas ruim voor de blaashals en de sluitspier 

(rode pijl). In het geval van een ectopische ureter ein-

digt de afvoerbuis te dichtbij of zelfs na de sluitspier 

(blauwe pijl) direct in de plasbuis. Het gevolg is dat de 

sluitspier de urine niet goed in de blaas kan houden en 

de hond urine lekt.  

 

Honden met één of twee ectopische ureteren zijn ook 

gevoeliger voor blaasontsteking. Daarnaast kan er 

doordat de afvoerbuis door een langer stuk blaaswand 

loopt, een verstoorde afvoer van urine ook ophoping 

(stuwing) van urine plaatsvinden in de nier die moge-

lijk tot nierschade kan leiden.  

 

Vroegtijdig vaststellen van een ectopische ureter is 

daarom essentieel. Op deze manier kan verdere scha-

de aan met name de nieren worden voorkomen. Om-

dat ectopische ureteren een aangeboren afwijking is 

en dus met name wordt gezien bij jonge honden kan 

de diagnose lastig zijn. Mensen nemen een pup in huis 

en gaan volledig toegewijd aan de slag met het zinde-

lijk maken van hun pup. Wanneer een pup niet of 

slecht zindelijk wordt, wordt dat vaak geweten aan 

“het pup zijn: hij moet het nog leren.” Echter het is 

belangrijk om signalen van een ectopische ureter 

vroegtijdig te herkennen en bij twijfel contact op te 

nemen met uw dierenarts. 

SeeYourHeartBeat.com de specialist in Hartslagmeters, 

Sporthorloges, Duikcomputers, Naviga-

tiesysteem (voor auto, camper, vracht-

wagen, motor en fiets) ,  GPS toestel-

len, Fietstrainers,  Thule & Hapro Dak-

koffers en dakdragers  

en nog veel meer. 
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Workshop Kynosport (IPO) 

Ik zal me eerst voorstellen. Mijn naam is Nathalie en 

mijn passie is “honden”. De Beauceron stond al ruim 

10 jaar op mijn favorieten lijstje. Vorig jaar was het 

moment daar, om bij onze lieve Amerikaanse Bulldog, 

voor een hond erbij te gaan. Na lang wachten was het 

eindelijk tijd voor “The Beauceron”.  Op 18 nov werd 

ons hondje geboren bij Suzanne & Eric van Kennel Du 

Pre Du Baron.  Sinds januari ben ik samen met mijn 

man Ed, de gelukkige eigenaar van Jaimy, een vriende-

lijke vrolijke dame. 

 

Via Facebook zag ik in juni de uitnodiging voor de IPO 

workshop (Kynosport). Aangezien ik (nog) geen lid was 

stuurde ik een berichtje. Ik werd telefonisch benaderd 

met uitleg over de deelname. Er werd netjes uitgelegd 

dat leden voorrang hadden op niet- leden, dat onge-

veer een week van tevoren bekend zou zijn of er vol-

doende plek beschikbaar zou zijn. Ook werd mij uitge-

legd dat men niet precies wist wat die dag zou brengen 

en gezien de jonge leeftijd van Jaimy  de kans bestond 

dat wij niet aan alle oefeningen mee konden doen. Dit 

was voor mij heel begrijpelijk en dus geen enkel pro-

bleem. Persoonlijk vind ik naar anderen kijken ook al-

tijd leerzaam. Al met al, de week ervoor kreeg ik be-

richt, ik was ingedeeld. Helemaal leuk!! 

 

De voorafgaande dagen waren behoorlijk zonnig en 

warm geweest. Gelukkig was het deze dag  bewolkt. 

Op zich prima om wat met de hondjes te ondernemen. 

 

De workshop werd verzorgd door Michael Ruben. Bij 

aankomst werden we ontvangen met koffie en wat 

lekkers. Startend met een voorstelrondje, gevolgd 

door een introductie en de indeling van de middag.  

De groep werd verdeeld in 2 groepen, de jeugd (7 tot 

14 maanden) en de overige leeftijden. Ik werd  inge-

deeld bij de jeugdgroep die uit 3 combinaties bestond.  

Het eerste onderdeel bestond uit Gehoorzaamheid.   

de oefening aangelijnd volgen, waarbij zit en af com-

mando’s werden gegeven en er enkele voorwerpen ter  

afleiding op het parcours waren neergelegd. Het ver-

volg hierop was dat de hond op en over een lege krat 

moest lopen. Het voordeel van een klein groepje is dat 

je vaak aan de beurt bent. De andere kant is dat een 

onderdeel hierdoor vrij lang lijkt te duren. Jaimy haak-

te hier en daar af en besloot ik iets eerder te stoppen 

voor een rustmomentje.   

Voor het volgende onderdeel mocht je een keuze ma-

ken uit apporteren of speuren. Ik koos voor speuren, 

omdat ik daar niet echt ervaring mee heb en zeker niet 

via de IPO manier. De instructrice zette d.m.v. voet-

stappen een vierkant uit en hierin werden voertjes 

neergelegd. Vervolgens was het aan de hond om de 

voertjes te zoeken. 

 

Na de pauze werd er een demonstratie gegeven.  Over 

de uitvoering waren de meningen verdeeld. In alle eer-

lijkheid had ik gehoopt meerdere demonstraties te  
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650 kilometer om te beginnen aan mijn lange tocht  

Winnaar Verhalenwedstrijd derde kwartaal  

We hebben het er al lang over gehad, een lange trek-

tocht te maken samen met de hond. Omdat we nog 

een oude Labrador, Banjer, in huis hadden hebben we 

het steeds uitgesteld maar nu Banjer er niet meer is 

gaat het er dan toch van komen. 

We vertrekken met rugzak en tent, ook Ayla heeft haar 

eigen rugzak, voor een wandeltocht door Duitsland en 

Luxemburg. 

 

De eerste 650 kilometer lopen we met z'n drieen, van 

thuis uit richting Vierlingsbeek, stukje Pieterpad tot 

voorbij Venlo, dan de E8 tot Aachen. Hier pakken we 

de Eifelsteig op tot naar Trier waarna de Saar Hunsrück 

Steig ons tot Schengen voert. Dan lopen we terug naar 

Echternach en Berdorf waar onze vrienden Manita op 

zullen halen. Ik loop nog een stuk verder samen met 

Ayla, terug naar Koblenz, verder via de Lahnweg, 

Rothahrsteig en Sauerland Waldweg naar Iserlohn 

waar ik begin juli na ongeveer 1500 kilometer hoop 

aan te komen. 

 

Donderdag 6 april hebben we om half 9 de rugzakken 

omgehangen, de poort gesloten en zijn we aan onze 

wandeltocht begonnen. 

Onderweg trekken we al 

snel bekijks. Mensen die 

ons aanspreken, fietsers 

die naar ons lachen, auto's 

die langzamer gaan rijden. 

Het ziet er ook wel apart 

uit, 2 volwassenen en 1 

hond allemaal met een 

rugzak. Overnachten wil-

len we zoveel mogelijk op 

campings en gemiddeld 20 

kilometer wandelen per 

zien met verschil in training niveau. Het leek mij inte-

ressant te zien en te weten waar men naartoe werkt 

als je werkelijk IPO trainingen zou willen gaan volgen. 

Juist het pakwerk is lijkt mij een trigger als het om IPO 

training gaat. Jammer genoeg kwam dit niet helemaal 

ter uiting.  

Na de demo was het aan de deelnemers om je hond 

een stukje jutte (deel van de bijtmouw) aan te bieden. 

De bedoeling was om hiermee een spel de hond uit te 

dagen en vervolgens het spel weer te stoppen.  Jaimy 

vond dit wel wat en werd zelfs fanatiek.  

 

Er is mij gevraagd om een stukje over deze dag voor 

het blad te schrijven. Dat doe ik met alle liefde, echter 

wel in alle eerlijkheid en uit mijn beleving. Het was een 

geslaagde middag, had wat meer van  deze workshop 

verwacht/ willen zien. Het is niet mijn bedoeling om 

het als negatief over te laten komen. Misschien was ik 

wat teleurgesteld en had graag actie willen zien ;-)   

 

We hebben ondanks de jonge leeftijd van Jaimy met 

alle onderdelen mee kunnen doen. Het is logisch dat 

wij als niet- ervaren deelnemers alleen basis oefenin-

gen konden uitvoeren. Al met al een actieve middag, 

waarbij ik kennis heb gemaakt met een groep leuke 

mensen en hun honden. Voor Jaimy was het een inten-

sieve middag, die heeft s’ avond de gehele middag nog 

eens opnieuw beleefd in droomland.  

 

Inmiddels ben ik een geregistreerd BVN “lid” en wat 

mij (en Jaimy) betreft, zijn we een volgende workshop 

en/ of bij andere activiteiten weer van de partij.  

 

Mijn dank aan de vereniging voor de organisatie!! 

Groetjes Nathalie en een poot van Jaimy 
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wandelen. Ayla heeft wel in de gaten dat er iets aparts 

aan de hand is, ze loopt bijna de hele dag los maar 

blijft heel goed bij ons in de buurt. Voor het eten van 

Ayla zijn we aangewezen op de lokale supermarkten 

waar we telkens voor 1 of 2 dagen voer kunnen kopen. 

Gelukkig is ze niet al te kieskeurig en heeft natuurlijk 

ook honger van de hele dag wandelen. 

In Duitsland is overnachten met een hond voor ons 

geen probleem geweest, bijna overal waren we wel-

kom en mocht Ayla op de kamer slapen. We rolden 

haar slaapmatje uit aan het voeteneinde van ons bed 

en al gauw was ze in dromenland, moe van het wande-

len en alle indrukken onderweg. Als we haar soms al-

leen op de kamer lieten voor ons avondeten of ontbijt 

lag ze, als we terugkwamen, heerlijk op ons bed te sla-

pen. In de tent sliep ze in de voortent op haar eigen 

slaapmatje met de rugzakken om haar heen. 

 

Wandelaars die we onderweg tegenkwamen vonden 

de rugzak een prachtig gezicht, alleen dacht Ayla daar 

anders over en als de mensen ons aanspraken begon 

ze standaard te blaffen. Onderweg bleef Ayla regelma-

tig stil staan als ze een muis hoorde ritselen tussen de 

bladeren om er vervolgens met 4 poten tegelijk boven-

op te springen. Een paar keer is ze het bos ingelopen 

achter een konijn of hert, maar gelukkig bleef ze nooit 

lang weg anders hadden we wel een probleem gehad. 

Ayla droeg namelijk onze tent in haar rugzak. 

 

Onze wandeltocht was voor Ayla één groot avontuur. 

Klimmen en klauteren over rotsige paden, drinken uit 

heldere beekjes. Dichte bossen en mooie landwegge-

tjes, af en toe een hindernis zoals een muurtje van 1 

meter waar Ayla met 1 commando "hoog" met haar 

rugzak bovenop sprong. En natuurlijk de hele dag sa-

men met de baasjes op pad. 

 

Op de paden door de natuur liep Ayla fantastisch met  

ons mee maar zodra we op asfalt of in een stad kwa-

men ging haar staart hangen en daalde haar enthousi-

asme en daarmee ook het tempo. 

 

Na ruim 6 weken ging 

Manita naar huis. De eer-

ste morgen keek Ayla 

nog even in de tent of er 

nog een baasje uit zou 

komen maar helaas. Ik 

begon samen met Ayla 

aan deel twee van de 

wandelreis maar na een 

halve dag had ze wel in 

de gaten dat er iets niet 

klopte, ze bleef achterom kijken waar Manita bleef. 

 

We zijn met de bus en trein doorgereisd naar Koblenz 

waar we twee nachten op een camping hebben ge-

staan maar na de eerste nacht wilde Ayla niets meer 

eten en drinken. Op de dag dat we naar het station 

liepen om naar het beginpunt van onze wandeling te 

reizen heb ik anderhalf uur gedaan over de twee kilo-

meter van de camping naar het station, Ayla liep ter-

gend langzaam achter mij aan. Dit voelde niet goed en 

onderweg nam ik de beslissing:  we gaan terug naar 

Nederland! 

 

Na een reis van ruim 4 

uur met trein en bus 

kwamen we aan in Veg-

hel en zijn we de laatste 

kilometers naar huis 

gelopen. Pas het laatste 

stuk kreeg ze in de ga-

ten waar we waren, 

bijna thuis na ruim 650 

kilometer... 

 

Na iedereen emotioneel te hebben begroet plofte Ayla 

op het gras, alles was weer goed. 
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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 op-

zetten. Dit was een flin-

ke 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. 

Foto’s: Rene Hoekstra; Monique de Roder 

KampioenschapsClubMatch 2017 

Wat waren we allemaal druk geweest met 9 juli … een 

geschikt terrein vinden die alle opties heeft; een keur-

meester; 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 ver-

schillende verhalen die ons bereikten. 

BABY’S 
Startnummer: 1 : Nayo Hachi Living Next Door  

Eigenaar: Corine Kindermans 

Geboortedatum: 18 maart 2017 

NHSB: 3075480 Reu 

Resultaat: Veel Belovend - 1

  Beste Baby 

Startnummer: 2 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       Thorin Le Jeune Courrier Maman 

Eigenaar: Jos Lantman 

Geboortedatum: 6 februari 2016  

NHSB: 3033046 

Jeugd klasse 

Resultaat Uitmuntend - 2 

Startnummer: 5 Ceasar Legendary Denim 

Eigenaar: Mario Lethonen (D) 

Geboortedatum: 8 juli 2016 

NHSB: 3051143 

Jeugd klasse 

Resultaat Uitmuntend - 1 

Jeugd CAC 

Startnummer: 4 Gozer Legendary Denim 

Eigenaar: Karen Holwerda 

Geboortedatum: 8 juli 2016  

NHSB: 3051144 

Jeugd klasse 

Resultaat Zeer Goed - 3 

REUEN 
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Deze mooie dag zou zonder de medewerking van onze 

sponsoren niet tot stand zijn gekomen. Wij bedanken: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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 

Foto’s: Rene Hoekstra; Monique de Roder; Annemieke Stoke 

Startnummer: 9 Hacker L'Etoile de la Nuit 

Geboortedatum: 7 febr 2012 

Eigenaar: Hans Mulder 

NHSB: 2870529  

Open klasse 

Resultaat Uitmuntend - 1 

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: 12 Grimm Blue de la Noé du Jardin  

Geboortedatum: 2 jan 2011 

Eigenaar: Michele Ponce 

 Moreau (F)  

LOF: 133166  

Kampioens klasse 

Resultaat Uitmuntend - 2 

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: 14 Frodo Fonda La Duchesse de la Fosse 

Geboortedatum: 16 okt 2010 

Eigenaar:  Anneleen Heijboer 

NHSB: 2813756 

Werkhonden klasse 

Resultaat Uitmuntend - 1 

Reserve CAC 

 

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

Coupe de Travail is een prijs van Beauceron Vereniging Nederland 

die jaarlijks haar lid die met zijn/haar Beauceron de meeste offici-

ële Nederlandse werkcertificaten behaalde en deze met een kopie 

van het werk- (of rashonden log-) boekje en diploma (of certifi-

caat) aan het secretariaat heeft toegezonden, daarmee waar-

deert. Ook voor de nummers 2 en 3 zijn er jaarlijks certificaten. 
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Een vrijwilliger aan het woord: Monique de Roder

Voor mij was dit  de eerste keer om een Kampioen-

schapsClubMatch mee te maken of wat voor honden-

show en keuring dan ook. Ik was gevraagd om vandaag 

foto’s te maken en kreeg vooraf natuurlijk allerlei in-

structies 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 redac-

tie 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 bijzon-

der 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. 

 

Verder vond ik 

Harderwijk een 

mooie locatie en 

waarbij er van al-

les voorhanden 

was om goed ge-

organiseerd en 

veilig een dergelijk 

evenement te 

houden. De sa-

menwerking tus-

sen 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 

Achter de jurytafel: Gonda den Hartog 

Ik heb deze keer de functie als schrijver bij de keur-

meester 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. 

Zo'n dag meeschrijven met de keurmeester is erg leer-

zaam 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 de-

buterende 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 ontspan-

nen 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! 
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Een vrijwilliger aan het woord: Wim den Hartog 

Zondagmorgen 9 juli... vroeg op om op tijd in Harder-

wijk 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 wa-

ren nog een aantal die 

de schouders er onder 

zetten. Zo ontstonden 

subgroepjes die alle-

maal een deel voor 

hun rekening namen. 

Mooi om te zien, alle-

maal 1 doel en dat is 

"een geslaagde KCM"! 

En dat is wat mij be-

treft 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! 

 

 

 

Foto’s: Rene Hoekstra; Monique de Roder 

TEVEN 

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: 15 Damphyr du Gardiens du Chaos 

Geboortedatum: 26 aug 2016  

Eigenaar: Ellen Westenberg 

NHSB: 3070496 

Jeugd klasse 

Resultaat  Uitmuntend - 1 

Jeugd CAC 

Startnummer: 20    Moya Brennan La Duchesse de la Fosse  

Geboortedatum: 16 januari 2016  

Eigenaar: Wim den Hartog 

NHSB: 3030512 

Tussen 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: 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: 17 Vingino Jeans Legendary Denim 

Geboortedatum: 8 juli 2016  

Eigenaar: Anette van Sluijs 

NHSB: 3051146  

Jeugd klasse 

Resultaat Uitmuntend - 3 

Startnummer: 22 Ebby Celesta Admirable Chien 

Geboortedatum: 28 sept 2015 

Eigenaar: Linda Helmers 

NHSB: 3019940  

Tussen klasse 

Resultaat Uitmuntend – 1 



  Beauceron Vereniging Nederland

26   

 

 

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. 

 

Vader en dochter mee, Elek voor het eerst in de Jeugd-

klasse. 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 zon-

netje 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 

 

 

 

Startnummer: 25    Jeans Argentee du Mont des Croisettes 

Geboortedatum: 29 janu 2014 

Eigenaar: Anette van Sluijs  

NHSB: 2997141  

Open klasse 

Resultaat Uitmuntend – 3 

Startnummer: 26 Inouck Eder du Perouet 

Geboortedatum: 14 sept 2013 

Eigenaar: Dinette Bos-Schrijver 

NHSB: 2950131  

Open klasse 

Resultaat Uitmuntend – 1 

Startnummer: 23 Jerêve Bergers des Bouleaux 

Geboortedatum: 2 aug 2014 

Eigenaar: Geke Broers 

NHSB: 2974274  

Open klasse 

Resultaat Uitmuntend – 2 

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: 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 

Startnummer: 31 Enya Bhraonain des Bergers du Forez 

Geboortedatum: 13 nov 2009 

Eigenaar: Wim den Hartog 

NHSB: 2819543  

Werkhonden klasse 

Resultaat Uitmuntend – 1 

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: 29 Halle Ebby Living Next Door 

Geboortedatum: 12 dec 2012 

Eigenaar: Dinette Bos-Schrijver 

NHSB: 2907824  

Kampioens klasse 

Resultaat  Uitmuntend – 3 
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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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Oproep Nationale Hondenwandeling 

1 oktober 2017 

 

 

 

 

 

Activiteiten 

Pepernotenwandeling 2017? Wie organiseert? 

info@beauceronvereniging.nl 

24 september: UV proef 

activiteiten@beauceronvereniging.nl 

Voor de 12de keer wordt een UV georganiseerd door 

de Nederlandsche Briard Club. Ditmaal in combinatie 

met Beauceron Vereniging Nederland in de mooie 

omgeving van Garderen. De keurmeester is Gerard 

List uit Harderwijk, een man met een lange loopbaan 

in de hondensport.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat wordt er gevraagd? De test van 20 kilometer 

wordt in 3 etappes afgelegd;  8 kilometer, 15 minuten 

pauze; 7 kilometer, 20 minuten pauze en dan de laat-

ste 5 kilometer, 15 minuten pauze; er volgt dan een 

kleine gehoorzaamheidsoefening. Het fietstempo ligt 

tussen de 12 en 15 km per uur en de hond loopt in 

draf naast de fiets. In de pauzes worden de honden 

gecontroleerd op de voetzolen en of ze nog in goede 

conditie zijn. Er rijdt altijd een bezemwagen mee en 

een extra fiets voor het geval dat …. 

 

We gaan om 11.00 uur van start, de startplaats even 

als de route wordt een week van te voren via email 

bekend gemaakt omdat we voor die tijd de route nog 

zullen voorrijden. Het is of in het dorp Garderen bij 

Restaurant “De Bonte Koe” / parkeerplaats Spar of  

bij “Boshuis Drie”. 

 

Inmiddels heeft de Activiteitencommissie alle leden  

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. 

PLANNING: 12 mei 2018 

Natte Neuzen Motorrit 

info@beauceronvereniging.nl 

Na het succes van 2017 heeft de organisatrice van de 

tocht aangegeven dit in 2018 weer te willen organise-

ren voor Beauceron In Nood. De route staat al in de 

steigers en het eindpunt te Doorn is bepaald. Voor 

deelname wordt € 25,00 per motorfiets met berijder 

gevraagd en voor de duo passagier € 10,00 extra. De 

volledige opbrengst komt ten goede aan Beauceron 

In Nood. Niet meerijden? Donatie natuurlijk welkom. 

30 juni 2018: KampioenschapsClubMatch 2018 

info@beauceronvereniging.nl 

Zet deze datum alvast in uw agenda want zojuist  

ontvingen wij van de Raad van Beheer de bevestiging 

voor onze KCM op deze datum. De locatie en keur-

meester zijn op dit moment nog niet bekend, die 

volgt natuurlijk zo snel mogelijk. 

een e-mail gezonden met inschrijfformulier.  

Zin om mee te fietsen en niets ontvangen? Kijk op 

onze website bij archief 2017 of vraag het formulier 

aan via isaieduc@hotmail.com of via 

activiteiten@beauceronvereniging.nl 

De kosten zijn € 22.50 per hond inclusief verfrissing 

met wat lekkers onderweg en het diploma. 
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Ledenadministratie 

ledenadministratie@beauceronvereniging.nl 

Nieuwe leden: Marjoleine en Dirk Goudswaard;  

Nathalie Ridderhof - van Hoek, Cora Wagenaar en 

Michele Ponce-Moreau. Allen hartelijk welkom 

 

Opzegging per 1 juli en/of niet verlengde cadeau 

lidmaatschappen: Gerard van Geldrop en Christel 

Geurts; Thea Smal 

 

Beëindigd per 1 juli door BVN wegens wanbetaling: 

Marjolein Rietkerken 

Geboren 

commissiefgw@beauceronvereniging.nl 

Susanne Spaan - Rubingh zag op  31 mei een nest van 

17 puppen geboren worden van mama Inez Poussiere 

de Lune en papa Morse L’Ami de la Campagne. Alle 

puppen zijn inmiddels uitgezwaaid. 

 

 

 

 

 

 

Coupe de Travail 2017 

De Coupe de Travail 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 Chirsta van Rooij wordt alles in gereedheid ge-

bracht voor het verwachte nest op 4 september a.s. 

van mama Iélla Blue L'Etoile de la Nuit en papa Byon 

de la Forêt de Thuringe. 

Chloë Grimm 2016 

Ledennieuws 
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27 mei Oss 

R. Douma 

Reuen 

Jeugd klasse 

Grizzly l'Ami des Chevaux 1U 

Ceasar Legendary Denim 2ZG 

Open klasse 

Barco 2ZG 

Django 1ZG 

Kampioen klasse 

Hector Blue du Serment des Brumes 3U 

Barrique de l'Embouchure de la Sar 2U RCAC/RCACIB 

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

Teven 

Open klasse 

Jango from Dara's Home 2ZG 

Jerel from Dara's Home 3ZG 

Fire 1ZG 

Showuitslagen 

4 juni Arnhem Pinkstershow 

Mw. I. Hectors (BE) 

Reuen 

Jeugd klasse 

Ceasar Legendary Denim 2ZG 

Gozer Legendary Denim 3 ZG 

Grizzly l'Ami des Chevaux 1U RCAC 

Open klasse 

Django 1U 

Kampioen klasse 

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

Barrique de l'Embouchure de la Sarre 2U RCACIB 

Teven 

Jeugd klasse 

Vingino Jeans Legendary Denim 1U CAC 

Open klasse 

Jeans Argentee du Mont des Croisettes 1ZG  

2 juli Limburgia Dogshow Echt 

J. Wauben 

Reuen 

Jeugd klasse 

Ceasar Legendary Denim 1U CAC en BOB 

Tussen klasse 

Oh Perac de l'Amouraudiere 1U RCAC 

Teven 

Kampioens klasse 

Ch. Noraly de l'Amouraudiere 1U CAC/CACIB  

9 juli KampioenschapClubMatch BVN 

Godelieve de Wit-Bazelmans 

Zie elders in het verenigingsblad 

29 juli Dogshow Rotterdam 

Jo Schepers 

Reuen 

Open klasse 

Django 1U CAC/CACIB 

Kampioens klasse 

Hector Blue du Serment des Brumes 1U RCAC/RCACIB 

Teven 

Tussenklasse 

Olympe du Spero Patronum 1U CAC/CACIB en BOB 

Open klasse 

Hally Black Frizz de la Freya 1ZG 

Kampioens klasse 

Granger Hermione du Foudre de Zeus 1U RCAC  

30 juli Dogshow Rotterdam 

Ans Schellekens 

Reuen 

Tussen klasse 

Grizzly de l'Ami des Chevaux 1U RCAC/RCACIB 

Kampioens klasse 

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

Teven 

Jeugd klasse 

Damphyr du Gardien du Chaos 1ZG 

Tussen klasse 

Olympe du Spero Patronum 1U CAC/CACIB 

Open klasse 

Hally Black Frizz de la Freya 1ZG 

Kampioens klasse 

Granger Hermione du Foudre de Zeus 1ZG  
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Showkalender 2017   

Datum Plaats Keurmeester 

8 september 2017 KampioensClubMatch  

Beauceronclub 

www.beauceronclub.nl 

Alain Thevenon (Frankrijk) 

30 september 2017 Dogshow Maastricht www.dogshowmaastricht.nl 

Steven Gladstone (USA) 

1 oktober 2017 Benelux Winner Maastricht www.dogshowmaastricht.nl 

Ingo Bortel (Duitsland) 

7 oktober 2017 IJsselshow Zwolle www.ijsselshow.nl 

Mw. P.H. Runderkamp 

8 oktober 2017 IJsselshow Zwolle www.ijsselshow.nl 

G. Jipping 

4 november 2017 Hazerswoude-dorp, Planetarium 

Dogshow Bleiswijk 

www.dogshowbleiswijk.nl 

Jacques Medard (Frankrijk) 

5 november 2017 Hazerswoude-dorp, Planetarium 

Dogshow Bleiswijk 

www.dogshowbleiswijk.nl 

Christopher Habig (Duitsland) 

8 december 2017 Amsterdam, RAI Holland Cup www.winnershow.nl 

Erica Bakker – v.d. Woestijne 

10 december 2017 Amsterdam, RAI Winnersow www.winnershow.nl 

Hans v.d. Berg 

17 december 2017 Gorinchem, Evenementenhal 

Kerstshow Cuijk 

www.kerstshow.com 

Mevr. R van Veen-Keur 

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. 

Baby’s en puppen zijn uitgesloten. 

Zeer Goed = 2 punten 

Uitmuntend = 5 punten 

RCAC /RCACIB = 7 punten 

CAC/CACIB = 9 punten 

BOB = 15 punten 

 

De tussenstand voor 2017 t/m 30 juli 2017 

1. N'Lewis l'Ami de la Campagne - 60 punten 

2. Grizzly l'Ami des Chevaux - 28 punten 

3. Olina L’Etoile de la Nuit - 18 punten 

4. Hirgoin Yvain de la Bonhardiesse - 15 punten 



  

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

 

Volgende uitgave  

1 december 2017 

Artikelen en foto’s aanleveren voor 1 november. 

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 met 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 

Arlequin 

Foto: Wikivrij 2017 


