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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 

Het is mogelijk om in ons verenigingsblad te adverteren.   

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, advertentie en sponsors) 

Ellis Willemse (kandidaat penningmeester) 

 

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 lid-

maatschap van de partner en thuiswonende kinderen tot 18 

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

sturen 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, kandidaat: Ellis Willemse 

 

Media Commissie media@beauceronvereniging.nl 

Annemieke Stoke (website en het 

    verenigingsblad) en  

Jeroen Kelfkens (facebook) 

    facebook@beauceronvereniging.nl 

Volg ons op Facebook: Beauceron Vereniging Nederland 
Fotoverantwoording voorzijde: Waterwerk examen 2016  

Enya Bhraonain des Bergers du Forez (foto: Gonda den Hartog). 
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Van de Bestuurstafel 

Voor u ligt al weer het laatste verenigingsblad van 2017.  Het is de vierde mooie uitgave van dit jaar over ons  

geliefde ras. Een blad vol met verhalen en mooie foto’s.  

 

Een verslag over de NHAT. De dag dat we met de Beauceron een schapenaanleg test hebben gedaan. De gebruike-

lijke rubrieken zoals: Een poot van Dokus, Een dwaas kan meer vragen en een item over gezondheid. Dit maal over 

de oudere hond in de winter. 

 

In het vorige blad hebben we aandacht besteed aan Ectopische Ureter. Een aangeboren afwijking  binnen ons ras, 

die we helaas vaker tegen komen bij onze honden. Dit heeft onze aandacht nodig. Komende jaar zullen we op de 

ALV bespreken of we een test moeten verplichten voor de honden die ingezet worden in de fokkerij of niet. Het is 

dan wel belangrijk om te weten in welke mate dit speelt bij uw en onze Beaucerons. Heeft u twijfels over de ge-

zondheid van uw hond, passen de symptomen van  EU bij uw hond. Neem contact op met uw fokker en laat het 

onderzoeken. U kunt ook altijd contact zoeken met ons, via de commissie Fokkerij, Gezondheid en Welzijn of via 

het secretariaat. 

 

We zijn nog op zoek naar een laatste wandelroute, om een mooie winterwandeling te houden. We maken altijd 

een pepernotenwandeling in december, met lekkere warme chocomelk en speculaas ter afsluiting. Wie wil de wan-

delgroep voorlopen? En weet de weg om een mooie wandeling te maken?  

Aanmelden kan via de activiteitencommissie. 

 

We wensen u allemaal veel winter plezier met uw Beauceron, ga er op uit.  

Hele fijne feestdagen toegewenst en het allerbeste voor 2018.  

Namens het bestuur, Dinette Bos-Schrijver 

RECTIFICATIE 

media@beauceronvereniging.nl 

In onze vorige uitgave hebben wij op pagina 14 een foto  

gepubliceerd zonder bronvermelding. Dat willen wij  

hierbij corrigeren. Tevens benadrukken wij dat de foto  

geen link heeft met de inhoud van het artikel. 

 

Hierbij alsnog het onderschrift: 

rechts N’Lewis l'Ami de la Campagne (Midas)  

en links Grizzly de l'Ami des Cheveaux 

Foto: Carin van Dellen 
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3. Wat doe je met je Beauceron? 

Gazou houd van snuffelen en  knuffelen en ik kan daar 

erg van genieten … ze heeft de leeftijd dat ze aan een 

heerlijke wandeling genoeg heeft. Beetje pootje baden 

… ook fijn! Daar Karra op zijn 12e nog genoot van een 

rondje aan de fiets … nou zo sportief is Gazou niet...  

 

Ben is net 1 dag bij ons en is nog maar 8 maanden. Hij 

mag eerst heerlijk bijkomen en natuurlijk moeten we 

elkaar leren kennen daarna gaan we zeker uitzoeken 

wat voor sport er bij hem en ons past … ik kan er nu al 

naar uit zien. 

4. Wat vindt je partner van de Beauceron? 

Die is net zo gek met ze als ik … Ik ben wel degene die 

het meeste met ze doet en de dagelijkse lange wande-

lingen loopt maar ook vaak lopen we samen met vrien-

den een mooie tocht...echt genieten! Ook onze zonen 

van 14 en 16 zijn graag met de honden bezig, beetje 

stoeien en balletje gooien is meer hun ding! Het is 

mooi om te zien dat ook onze jongens Ben meteen in 

hun hart sloten, en wat Ben betreft ook. 

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

Haha...Tuurlijk! Vooral de avondwandelingen zijn 

meestal voor William, even heerlijk je hoofd leegma- 

Een Dwaas Kan Meer Vragen 

In Ieder clubblad een ander lid aan het woord 

 

Hallo, wij zijn William en Gina Ems, we zijn beiden ein-

de veertig en wonen in Wolvega en zijn eigenaren van 

een Visspeciaalzaak. Sinds 2 jaar woont Gazou naar 

alle tevredenheid bij ons en zij is inmiddels 10 jaar. 

En sinds 1 dag (30-10) heeft Ben hier zijn intrede ge-

daan en deze heerlijke beginnende puber Beauce is 

net 8 maanden oud. 

 

1.  Waarom heb je voor een Beauceron gekozen? 

Voordat wij Beauceron's hadden, hadden wij Rottwei-

lers, helaas hadden zij veel problemen met HD. 

Toen we door iemand werden aangesproken of onze 

(best wel slanke) Rottweiler teef een Beauceron was, 

zijn we ons in het ras gaan verdiepen en hadden beide 

zoiets van: de Beauceron past bij ons! 

Groot, stoer en heerlijk actief! 

 

2. Waarom heb je voor deze Beaucerons gekozen? 

Gazou was al 8 jaar toen ze bij ons kwam wonen. 

Na het overlijden van onze teef Caiya waren we be-

wust op zoek naar een wat oudere dame. Karra was 

inmiddels al 12 jaar en we wilden hem niet opzadelen 

met een kleine druktemaker. 

 

Één telefoontje met Jeroen van Beauceron in Nood 

(BiN) was voldoende, binnen 5 min belde hij terug er 

had iemand gebeld die een “fijn nieuw thuis” zocht 

voor zijn teefje. De kennismakingsafspraak was snel 

gemaakt en van alle kanten voelde het goed. De klik 

was er en zo werd besloten dat Gazou bij ons zou ko-

men wonen. Met enige regelmaat heb ik nog contact 

met het vorige baasje van Gazou. Hij geniet van de fo-

to’s en de up-dates die ik hem stuur en ik vind het erg 

fijn dat hij nog steeds zo belangstellend is! 
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leegmaken na een drukke werkdag 

 

6. Heb je naast je Beauceron nog andere huisdieren? 

Nee, geen andere huisdieren. Wel komen er regelma-

tig logeerhonden van vrienden en kennissen gewoon 

omdat we dat zo gezellig vinden. Wat mij betreft, hoe 

meer, hoe gezelliger! 

7. Wat wordt de volgende hond of huisdier tzt? 

Zeker weten weer een Beaucie! Ik ben helemaal ver-

knocht aan het ras en daar denkt William net zo over. 

Ik heb nog niet één keer gedacht een ander ras te ne-

men, hoewel een Ierse Wolfshond vind ik ook prachtig 

maar die zijn erg op zichzelf en dat aanhankelijke van 

de Beauceron daar hou ik erg van... 

 

8. Wat vindt de buurt van je Beauceron? 

Vrienden en familie die onze honden kennen vinden ze 

geweldig. Voor buitenstaanders is het vaak toch een 

“grote zwarte hond” en natuurlijk een kruising … Maar 

ja … zo heb je wel altijd een leuk gespreksonderwerp. 

 

9. Ben je tevreden met de Beauceron fokker? 

Tja, wat moet ik daar op antwoorden...daar heb ik  

geen ervaring mee. Cajya was onze eerste herplaatser 

via de club, , zij was nog maar 9 maanden toen ze bij 

ons kwam en wij waren haar 3e eigenaar. Daarna 

kwam Karra toen Gazou en nu Ben onze 4e herplaat-

ser. Wij hebben bewust gekozen om “herplaatsers” in 

huis te nemen. Een pup is bij iedereen welkom, maar 

voor een 2e hands hond en zeker eentje die al wat op 

leeftijd is, is moeilijker een gouden mandje te vinden. 

Het geeft mij een goed gevoel dat ik dit kan en mag 

doen. Natuurlijk moet je veel geduld hebben en mag je 

ze (her-)opvoeden, maar dit is zo dankbaar werk. 

 

Het beeld dat veel mensen hebben van mensen die 

afstand doen van hun hond is niet altijd terecht. Het 

kan om de meest uiteenlopende redenen zijn en als de 

thuissituatie niet stabiel is, kan een nieuw thuis voor je 

hond zoeken zeker een vorm van liefde voor je hond 

zijn … omdat je kiest voor het welzijn van je hond! 

10. Was je je Beauceron wel eens en waarom? 

Nee nooit! Kan geen reden bedenken waarom … oh 

ja ... als ze hebben liggen rollen veeg ik het er met een 

doekje wel af! 

 

11. Waarom ben je lid van de Beauceronvereniging? 

Ik had mijn eerste 

lidmaatschap ka-

do gekregen van 

de eigenaar van 

Caiya. Daarna een 

poosje geen lid 

geweest en sinds 

vorig jaar wel 

weer!  Ik vind het 

ook een fijn blad 

om te lezen en ik 

kan heerlijk zwij-

melen bij al die 

mooie foto’s. 
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Lekker aan de wandel 

Dit keer nam Sandra de Fluiter ons mee door de  

Soester Duinen en het Bos van Pijnenburg. Onze vier-

voeters genoten met volle teugen, getuige alle foto’s 

die we op de website en op facebook bereikbaar 

maakten. Hier een fotoselectie.     Vervolg op pagina 21 

12. Heb je nog andere lidmaatschappen?  

Ja, ja ik ben ook lid van O&O (Nederlandse vereniging 

voor instructeurs in honden Opvoeding en Opleiding). 

Dit was puur hobbymatig. In de avonduren gaf ik les op 

een hondenschool hier in de buurt. 

13. Heb je iets leuks of aparts meegemaakt met je 

Beauceron?  

Met een Beauceron in huis is toch elke dag een feest-

je...ik kwam vanavond thuis en Ben had het huis ver-

siert met stukjes papier...(gelukkig waren het de recla-

mefolders) ik zei toch: we moeten elkaar nog even wat 

beter leren kennen...  

 

14. Wil je verder nog iets 

met ons delen?  

Jullie maken een mooi 

blad en organiseren leu-

ke evenementen, mijn 

complimenten. Ga voor-

al zo door! 

O ja, organiseer vooral 

heel veel wandelingen 

op zondag, dan kunnen 

wij er ook gezellig bij 

zijn! Altijd weer leuk om 

andere Beauceron's en 

hun baasjes te leren kennen. 

 

Groetjes van Gina  

en William 

poot van Gazou en Ben 

 

 

 

Noot van de redactie:  

We gaan eens kijken Gina en 

William of we aan de zondag-

wens volgend jaar een mouw 

kunnen passen. 
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Wij liepen ons helemaal de 

rambam en vandaag deed 

ik bijna alles goed. Tsja 

mijn vrouw kan mij echt 

niet naar twee meter 

hoogte tillen … waar ik ook 

nog moet blijven zitten. 

Ben je helemaal gek ge-

worden of zo … O ja mijn 

vrouw moest soms ook 

een opdracht zonder mij 

doen, dan mocht ik wel 

een beetje trekken …. dat 

mag ik anders nooit, be-

halve als ik mijn tuig om 

heb. Ik moest onder een 

dekzeil door … was ik ge-

woon sneller dan mijn 

vrouw. Het was een heer-

lijke dag en jammer van 

de twee hindernissen die 

we niet haalden vanwege mijn grootte, want we waren 

wel mooi de snelste van-

daag. Door de strafminu-

ten wonnen  we niet maar 

ik heb me heerlijk ver-

maakt en mijn vrouw vol-

gens mij ook. Nu mag ik 

uitrusten. Welterusten  

GGGAAAAAAPPPPPPP 

 

Door middel van ver-

schillende technieken 

kunnen de hindernissen 

overwonnen worden. 

Bij een survivalrun is 

een aantal factoren 

van groot belang om 

de finish te halen. t.w. 

Conditie en uithou-

dingsvermogen;  Kracht; Techniek: Inzicht en Door-

zettingsvermogen.  Je kunt niet alle kracht uit je armen 

halen, er zijn echt te veel en te zware hindernissen.  

Survivalrun gaat het hele jaar door en afgelasten ken-

nen ze niet. Je moet het echt samen doen want hulp 

krijgen is, als je individueel loopt, niet toegestaan.  

Poot van Dokus 

Vandaag moest ik al vroeg weer op.. IK 

kreeg een beetje eten en moest op-

schieten bij mijn ochtenritueel. Pffff 

wat dan toch vandaag weer? 

 

Ik werd er een dwarsligger van. Ik moest achter in de 

auto geladen worden en had daar geen zin in. Met een 

lekker worstje werd ik verleid en vertrokken we naar 

Zeewolde. De vrouw wilde met mij meedoen aan de 

DogSurvival. Ik hoorde al allemaal onderdelen waarbij 

ik echt denk “ben je nu helemaal betoeterd ….!” 

‘s Ochtends al vroeg uit mijn mandje want de vrouw 

loopt te ijsberen - die komen toch niet vandaag? Ik 

word er nerveus van. Ze heeft het over zo’n 5 kilome-

ter rennen met 15 hindernissen die we onderweg te-

genkomen.  Naast de natuurlijke hindernissen, zoals 

waterdoorwadingen, worden er hindernissen gebouwd 

zoals de glijbaan 

waar we samen af 

schijnen te moe-

ten.  Wil mijn 

vrouw hier echt 

samen met mij af? 

Die is echt gek ge-

worden hoor. Ook 

moeten we over 

een hele grote 

schutting heen …. 

we gaan het wel 

zien. 
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hoe de hond reageert op de andere honden en  men- 

sen. Saga staat naast Hacker (l’Etoile de la Nuit) en ze 

vindt dat wel een lekker ding. Maar ook Dokus die aan 

de andere kant van haar staat vindt ze leuk! Maar na 

een intens oogcontact snapt ze dat “keten” nu niet de 

bedoeling is en gaat dan maar rollen. Ook dat is niet de 

bedoeling, dus “ontrol” ik Saga maar even. Dan is het 

onze beurt om zonder de hond te sturen en/of aanwij-

zingen te geven langs al die leuke honden voor- en 

achter langs te lopen. Ik merk dat ik het voor mezelf 

best lastig vind, omdat je zo gewend bent op een cur-

sus dat juist wel te doen! Maar het gaat best goed en 

al gauw zit het eerste deel van de sociale test erop. 

Dan is het dus de beurt voor Ylva. Daarna volgen Ky-

ran, Noxe en Hacker. Dat onderdeel gaat best snel. Het 

is dan al gauw tijd dat ook wij het veld op mogen. Saga 

is heel relaxed. We beginnen met het onderdeel wan-

delen aan de riem, maar ook hier zonder appél op de 

hond te zetten. Daarna mag Saga los volgen. Ze doet 

net als thuis als ze losloopt. Ze houdt een “oogje” op 

me en houdt me van afstand in de gaten. Dan moet ik 

haar bij me halen en een ogenblik van weer oogcon-

tact maken zorgt ervoor dat ze al snel naast me staat. 

De volgende oefening is over een stokje springen om 

te kijken of dat soepel gaat. Met 2 vingers in haar be-

hoorlijke neus springt ze 2 keer soepel over de hinder-

nis.  Dan gaan we kijken of Saga snel schrikt en hoe ze 

zich herstelt. De openslaande paraplu wordt geïntro- 

SAGA en de TEST VAN HET HERDERSINSTINCT EN SO-

CIAAL GEDRAG / FCI-NHAT 

Gedeeld Winnaar Verhalenwedstrijd vierde kwartaal  

Zaterdagavond 26 augustus 2017: Wat heb ik nog 

meer nodig voor morgen? Water, stoeltje, stamboom 

van Saga, logboekje, dierenpaspoort, snoepjes voor 

Saga…..Ok alles is ingepakt. Wij kunnen morgen met 

een gerust hart naar de test gaan. Saga loopt om mij 

heen te drentelen. Ze is duidelijk opgewonden door 

alle “spulletjes” die ze ruikt en ziet. Vooral de snoepjes 

en het canicross tuigje hebben haar aandacht. Ze pro-

beert mijn aandacht te trekken met haar mooie diep-

bruine oogjes. Nee Saga we gaan morgen pas wat 

doen en helaas nog niet canicrossen. Ik heb dat tuigje  

gewoon nodig om jou morgen vast te kunnen houden 

bij de test. (helaas heb ik nog steeds last van mijn nek-

hernia en Carpaal tunnelsyndroom, maar dat terzijde.) 

Nee Saag, we gaan morgen kijken of je schaapjes leuk 

vindt en of je een herdersinstinct bezit. 

 

Zondagmorgen 9.30. 

Het was een uurtje rijden vanaf Almere, maar met de 

radio lekker aan “zoeven” we zo naar Maurik. We zijn 

in de ochtendgroep ingedeeld en ik ben nipt op tijd om 

ons te registreren en de briefing mee te maken.  

 

In het ochtendprogramma zitten 10 deelnemende 

combinaties. Het was ook heel leuk om een halfzusje 

van Saga te zien Ylva (living next door). Zij mag na het 

gezamenlijk gehouden deel van de sociale test de spits 

afbijten. Dat deel hield in dat alle 10 de combinaties op 

een rij moesten gaan staan, op ongeveer zo’n 2 meter 

afstand van elkaar. Dan moet elke combinatie voor -en 

achter langs alle honden, zonder de hond onder appél 

te zetten. De bedoeling is dat ze (keurmeester Joke van 

Leeuwen-Van Dijk en helper Sandra de Fluiter) kijken  
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duceerd. Poeh, nou daar schrikt ze helemaal niet van. 

Ze is eerder nieuwsgierig. Ook het rammelende blik 

wat naast haar op de grond wordt gegooid imponeert 

haar niet. Conclusie van de keurmeester is dat Saga 

een relaxte hond is. Ze mag door naar het tweede ge-

deelte van de test. Het Herding gedeelte.  

 

Ik ben echt benieuwd of Saga echt herderskwaliteiten 

heeft. Dus toen we opgehaald werden  door keurmees-

ter Saskia Clahsen-Polman was het moment suprême  

aangebroken. We lopen eerst zo’n 50 meter rechtdoor 

naar achteren, waarbij we aan onze rechterhand een 

kraal met schapen passeren. Saga huppelt gewoon 

mee naar achteren. Dan draaien we ons om en staan 

de schapen in het zicht. Saga mag ik losmaken van de 

riem en ze loopt eerst rustig weg om eens even goed in 

de schapenpoep te gaan rollen. Dan ineens ziet ze de 

schapen en rent ze naar ze toe. Haar interesse is ge-

wekt. Opeens springt er een ram uit de kraal. Saga 

neemt een aanloop en rent richting de ram. Omdat ik 

geen idee heb wat ze gaat doen roep ik haar terug. De 

ram is ondertussen weer veilig teruggebracht bij de 

andere schaapjes door helper Leo van Leeuwen. We 

gaan verder, maar de ram is het met zijn plaats in de 

kraal niet eens en springt er weer uit. Saskia zegt: “laat 

Saga maar gaan. Ik vertrouw haar wel. Laten we kijken 

wat ze doet”. Dan zie je dat Saga recht op de ram af-

rent en er vlakbij stopt. De ram ziet haar aankomen en 

springt gelijk terug bij de andere schaapjes in de kraal. 

Ik sta te glunderen van trots. Instinctief wist Saga het 

juiste te doen!  

 

De tweede stap is dat ik met Saga buitenom de kraal 

rond mag lopen. Ook dat gaat goed. Ze heeft interesse. 

De derde stap is dat ik in de kraal mag en Saga erbui-

ten blijft. De helper, Leo van Leeuwen stuurt de 

schaapjes wat rond en ik mag Saga afwisselend rechts -

en linksom de kraal sturen met handgebaren.  

De laatste stap is dat zowel Leo als ik samen de 

schaapjes uit elkaar drijven. Saga vindt het allemaal 

geweldig! Einde oefening. We zijn klaar en Saga krijgt 

een fantastisch rapport mee. 

 

Ondertussen staan de volgende combinaties al klaar 

voor deze test. Annemieke Stoke met Dokus, gevolgd 

door Ellen Westenberg met Miss Elek, Ellis Willemse 

met Jeano, Marjolein Goudswaard met Nougat en als 

laatste Josephine Bibo met Bob. En yeah we zijn alle-

maal voor elk onderdeel geslaagd!!!!! 

 

Om 12.45 is het ochtendprogramma afgelopen en be-

ginnen we aan een heerlijke lunch. Ondertussen wor-

den de diploma’s met toelichting van de keurmeester 

aan alle gelukkige eigenaren uitgedeeld. Het was een 

super dag! Het was behoorlijk warm en dat vergde veel 

extra inzet van zowel de honden, keurmeester en alle 

vrijwilligers! Mijn dank is dan ook groot aan iedereen 

die aan dit evenement heeft deelgenomen. Want zon-

der mensen geen evenement! 

 

Ondertussen is de volgende ploeg deelnemers gearri-

veerd. Weer 10 combinaties. Saga en ik nemen de kans 

waar om even naar de rivier de Lek te lopen, welke 

hier vlakbij stroomt. Daar spettert ze nog even heerlijk 

in het afkoelende water, maar veel puf heeft ze niet 

meer. Om halfvier keren wij moe, maar zeer voldaan 

huiswaarts. 
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naar het “schapendeel”. Ben je gezakt, dan is het jam-

mer, maar helaas mag je dan niet door! Bij het sociale 

deel wordt met name gekeken naar de natuurlijke aan-

leg van de hond, zijn eigenlijke gedrag, zonder dat de 

handler hier invloed op uitoefent. Het gaat hier niet 

om de gehoorzaamheid, maar: blijft hij/zij de handler 

in de gaten houden, ook al is hij bijv. aan het snuffe-

len? Beweegt hij goed en soepel; wil hij door een 

vreemde benaderd en aangeraakt/ vastgehouden wor-

den; reageert hij op vreemde prikkels, zo ja hoe is dan 

het herstel van de schrikreactie? 

Bijna iedereen vond het moeilijk om de controle over 

zijn of haar hond “los” te laten en de hond gewoon zijn 

gang te laten gaan. Alleen dan is zijn natuurlijke aanleg 

te beoordelen. Stond de Beauceron vroeger redelijk 

bekend als enigszins gereserveerd, tegenwoordig zijn 

de meeste Beaucerons aardig vrij naar vreemden. We 

hebben veel leuke, vrije  en enthousiaste honden ge-

zien. Sommige nog jeugdig en onderzoekend, sommige 

al wat meer doorgewinterd en zelfs een aantal al be-

kend met het werk bij de schapen. Allemaal sociaal 

naar mens en soortgenoten en vonden ze soortgeno-

ten toch wat spannend, dan wisten ze daar goed mee 

om te gaan door zelf al meer afstand tot die andere 

hond te nemen. Aan werkvermogen geen gebrek, alle-

maal energiek en graag samen met de handler iets wil- 

NHAT - De keurmeesters aan het woord… 

Voor zondag 27 augustus jl. waren we, Saskia Clahsen- 

Polman (de eerste Nederlandse keurmeester herding) 

en ik uitgenodigd door de BVN voor het afnemen van 

de FCI-NHAT (Natural Herding Aptitude Test). Saskia 

voor het “schapendeel”, zoals we dat in de volksmond 

zeggen, en ik voor het “sociale” deel. 

Beide hebben we al behoorlijk wat ervaring opgedaan 

met het afnemen van deze test bij de NHC (Neder-

landse Herdershonden Club) en voor de NVBH (Ned. 

Vereniging voor Belgische Herdershonden). Omdat het 

voor deze aanlegtesten ook mogelijk was voor andere 

hoedende hondenrassen om zich in te schrijven en we 

inmiddels al een aantal jaar lesgeven in het schapen-

hoeden, waar verschillende rassen aan mee doen, zijn 

we inmiddels bekend met de werkwijze van de diverse 

hondenrassen. Het was dan ook heel leuk om uitgeno-

digd te worden om een 20-tal Beaucerons te keuren. 

 

Voordat de honden naar de schapen mogen, wordt er 

eerst gekeken of de honden sociaal zijn naar mens en 

dier. Dit om te voorkomen dat bijvoorbeeld de keur-

meester en helpers bij het schapendeel, omstanders 

en andere deelnemende honden gebeten worden als 

de hond in contact komt met ze. Mocht de hond die bij 

de schapen loopt heel erg opgewonden worden, bij de 

schapen in de kraal wil springen en tegengehouden 

moet worden door iemand anders dan de handler, dan 

moeten we er zeker van zijn dat de hond betrouwbaar 

is. Natuurlijk staat het welzijn van de schapen voorop, 

dus die moeten ten alle tijden beschermd worden te-

gen agressie.  

 

De indeling van de dag bestond uit een ochtend- en 

middagsessie met elk 10 combinaties, beginnend met 

het sociale deel. Ben je hiervoor geslaagd, mag je door 
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willen ondernemen. Voor het sociale  deel is dan ook 

iedereen geslaagd! 

 

We hadden een prachtige locatie waar we de test af 

mochten nemen, prachtig weer en een goed verzorgde 

lunch! Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de uitno-

diging om te keuren en voor het vertrouwen dat jullie 

in ons hadden. Ik heb het een heel geslaagde dag ge-

vonden!  Joke van Leeuwen-van Dijk 

Als herding keurmeester sluit ik mij helemaal aan bij 

hetgeen Joke heeft geschreven. Mooi om te zien dat er 

zoveel instinct bij de Beauceron bewaard is gebleven. 

We hebben deze dag in aanleg en ervaring diverse 

honden gezien en ook getracht om de eigenaren zo-

veel mogelijk inzicht te geven in het instinct van hun 

eigen hond. Er zijn ook al wat tips gegeven over hoe 

het nu verder in training op te pakken, zelfs zonder 

schapen. Naast een mooi instinct heb ik vriendelijke 

honden gezien, honden die bereikbaar bleven ondanks 

een gedrevenheid die naar boven kwam en zich sociaal 

opstellen tegenover mens en dier. 

Het was een goed georganiseerde dag en ik zie de en-

thousiast geworden honden graag met hun bazen te-

rug op een van de komende Herding Working Testen 

en trials!  Saskia Clahsen-Polman 

 

Alle deelnemers aan deze dag ontvingen ook nog een 

mooi pakket die tot stand kwam dankzij de sponsoring  

  NUNSPEET 

 

We (BVN) hadden jullie beloofd om informatie te ge-

ven over adressen waar lessen/trainingen in het Her-

deren worden gegeven in Nederland. Via onderstaan-

de internetadres vind je veel informatie en adressen. 

http://schapenhoeden.jouwweb.nl/trainingslocaties 

Helaas zitten hier ook trainingslocaties voor alleen  

Border Collies tussen, dus even zoeken en navragen. 

Verder moet je zelf goed opletten op welke manier de 

lessen gegeven worden en dat het leuk is en blijft voor 

jou en je Beauceron. Kunnen jullie ons feedback zen-

den over waar jullie lessen en/of trainen en hoe dat 

bevalt? Train je al en gaat dat lekker? Schrijf het eens 

op papier en stuur dat dan naar onze redactie en het 

liefst met wat foto's erbij :-) 

 

 



  Beauceron Vereniging Nederland

12   

rammelblikje) getest evenals het springvermogen. 

In het tweede gedeelte mochten we naar de schapen: 

eerst langs de pen lopen en er weer vandaan, naar het 

startpunt. Daarna mocht de hond los en werd bekeken 

hoe de hond de kudde benadert. Was de hond een-

maal bij de kudde, dan was het de bedoeling dat hij 

genoeg interesse toonde in de schapen en op een ver-

standige ;) manier initiatief nam om het goede met de 

schapen te doen. 

Nou, dat lijkt heel wat en dat was het ook! Alle deelne-

mende honden aan het ochtendprogramma (Ylva, Ky-

ran, Noxe, Hacker, Saga, Dokus, Miss Elek, Jeano, Nou-

gat en Bob) en hun mensen geslaagd voor de test! 

 

Het middagprogramma zag er natuurlijk hetzelfde uit.                                                              

Eerst het gezamenlijke gedeelte, waarbij de ene hond 

wat relaxter reageert dan de andere. Gelukkig zijn Pau-

line en Mo goede vriendinnen, want twee honden te-

gelijk vasthouden was hier voor mij geen optie …                                                                           

Bij het individuele gedeelte liepen we kriskras over het 

veld op aanwijzing van Sandra, de helper van Joke. We 

mochten niks zeggen tegen de hond, maar dat was 

nogal een dingetje… Mo en Mika (bij ons beter bekend 

als “de meisjes”) zijn gewend dat het begin van een 

activiteit wordt aangekondigd met “haha…..we gaan 

iets doen!”, maar, zoals gezegd, we mochten niets zeg-

gen, dus voelden ze zich vrij om wat rond te gaan 

snuffelen…er waren genoeg interessante luchtjes in 

het gras …en de vrouw bleef toch wel in de buurt…! De 

sprong over de horde werd pas interessant met een  

De eerste officiële NHAT (NATURAL HERDING APTITU-

DE TEST) georganiseerd door de BVN 

Gedeeld Winnaar Verhalenwedstrijd vierde kwartaal 

Je woont met je twee Beaucerons tussen de schapen 

en Bordercollies … Wat doe je dan? Je Beaucerons zijn 

wel toe aan een nieuwe hobby … Wat doe je dan? Na-

dat je Beaucerons enkele jaren alleen van achter het 

hek naar de schapen hebben mogen kijken, tonen ze 

nog steeds interesse … Wat doe je dan? … Dan schrijf 

je je in voor de NHAT, de test van het herdersinstinct 

en het sociaal gedrag te Maurik . 

Samen met mijn zus Pauline en honden Mo en Mika, 

ging ik op weg richting de Betuwe. We waren inge-

deeld in het middagprogramma, maar bekeken het 

ochtendprogramma gedeeltelijk, zodat we alvast een 

indruk hadden van wat ons te wachten stond.  

 

De test bestond uit twee gedeeltes:                                                                                          

In het eerste gedeelte werden het sociale gedrag en de 

relatie hond-mens bekeken, waarbij de volgende oefe-

ningen werden uitgevoerd: alle tien de honden en hun 

bazen stonden op een rij en maakten kennis met de 

keurmeesters Joke en Saskia, waarbij ook de chip werd 

gelezen. Daarna liep iedereen met zijn/haar hond voor 

en achter langs de groep. Vervolgens kwam iedere 

deelnemer apart in de ring en werd bekeken of de 

hond genoeg aandacht heeft voor de baas (aangelijnd 

en los meelopen) en of hij niet in paniek raakt als de 

baas even uit zicht is. Ook werden visuele (de grap met 

de paraplu) en auditieve prikkels (de grap met het 
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leuk stuk speelgoed in zicht (terwijl ze dit toch wel ge-

wend zijn met een apporteerblok), de paraplu en het 

rammelblik waren leuke afleiding, maar niet heel span-

nend, dus: op naar de schapen! 

 

Eerst lopen langs de pen: “Oké, daar zijn de schapen 

dan, dat weten we nu, maar ze staan achter een hek, 

dusss … we mogen er niet bij!” Dan naar het startpunt: 

op 50 meter lag er veel schapenpoep: “Lekker!” Vanaf 

20-30 meter kwamen de schapen weer in beeld: “Toch 

interessanter”. Zeker interessant omdat Leo, de helper 

van Saskia, de schapen in beweging hield. Mo deed het 

prima: heel beheerst liep ze linksom en rechtsom om 

de pen heen. Ze snapte zelfs aanwijzingen die ze tot nu 

toe nog niet kende. Maar Mika ging een stapje verder: 

er was een ren met loopeenden! Die kun je ook hoe-

den. Wat een leuke speeltuin hier! Gelukkig mocht zij 

met de schapen in de pen en kwam alles toch nog 

goed. 

 

Na afloop van elke test kreeg iedere deelnemer feed-

back. Ik vond het knap van Joke dat ze in zo korte tijd 

kon doorzien wat ze voor vlees in de kuip had. Ze 

vroeg bijvoorbeeld: “Ben je zenuwachtig?”… “Nee, 

hoor”… “Wat heb je gisteren gegeten?”…”Ehhh…

waarom wil je dat weten?” … “Nee zeg eens, wat heb 

je gisteravond gegeten?”… Ik wist het echt niet meer…

toch zenuwachtig dan? Maar ook de honden wist ze 

feilloos te peilen. De meisjes zijn twee zussen die to-

taal van elkaar verschillen qua karakter. Dit had ze pre- 

cies in de gaten en wist het goeiige, vinnige, onzekere, 

lieve van elke hond te duiden. Ook Saskia bewonder ik 

om de manier waarop ze vooral positieve feedback 

gaf. Zelfs in Mika’s ‘loopeenden-actie’ zag ze nog een 

goede eigenschap! Verder was het ook fijn om tips 

mee te krijgen over wat je zou kunnen doen om je 

hond meer te motiveren en de belangstelling nog ver-

der aan te wakkeren. 

 

De meisjes hebben vandaag een nieuw woord geleerd: 

“INSTINCT”. Dat hebben ze allebei … fijn, dan kunnen 

we aan de slag! Net als de anderen trouwens, want 

ook alle deelnemende honden en mensen aan het 

middagprogramma zijn geslaagd. De complimenten 

voor Ayla, Loup, Mika, Iggy, Pitou, Enya, Homme, Mo, 

Rover en Kodi! 

 

Dankzij de gastvrijheid van Ernest en Jacqueline, de 

examenleiders Annemieke en Gonda, die alles in goede 

banen hebben geleid en Anneleen, Dinette en Jeroen 

van het secretariaat is het voor iedereen een prachtige 

en succesvolle dag geweest. We hebben veel verschil-

lende soorten Beaucerons (aan het werk) gezien: van 

rustig en bedachtzaam tot hyper enthousiast, van 

Beaucerons die indruk maakten op de schapen tot 

Beaucerons die onder de indruk waren van de scha-

pen, Beaucerons die zich door de baas lieten leiden, 

Beaucerons die goed konden samenwerken met de 

baas, maar ook Beaucerons die het wel zonder de baas 

af konden. Er waren bazen die met hun hond gingen 

wandelen en honden die met hun baas gingen wande-

len en er was zelfs een B…… o nee, dat was een Hol-

landse herder ;). Tot slot kreeg iedereen nog een gran-

dioos verwenpakket mee naar huis: indrukwekkend! 

 

Kortom: het was een inspirerende dag schapen drijven 

met de Franse slag!  Groet Karin 
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De verhaaltjes zijn soms ras(groep)specifiek, gaan dan 

weer over honden in het algemeen, soms met een 

educatief randje, soms regelrecht uit de voorpoot ge-

zogen en niet zelden zijn ze een weergave van een 

waargebeurde situatie. Wat niet eens zo vreemd is  

want wie honden kent weet dat voor de meeste geldt 

dat ze van tijd tot tijd stripfiguren in levenden lijve zijn. 

  

Doordat de strip, behalve dat honden altijd de hoofd-

rol spelen, geen vast omlijnd format heeft ziet u een 

zeer gevarieerd palet aan grappige gebeurtenissen 

voorbijkomen. Het is dus ieder week weer anders maar 

het gaat altijd over honden, hun typische kijk op het 

leven en hun gedrag. Want honden zijn tenslotte de 

leukste beesten die er zijn! 

  

Beauceron Vereniging Nederland kreeg van Jeroen van 

Rossum, eigenaar van www.yaroonscartoons.com,  

toestemming om zijn cartoons in ons verenigingsblad 

over te nemen.  

 

Wil je zelf meer info of geïnspireerd geraakt mail dan 

Jeroen op cartoons@yaroons.com  

Dogs Don’t Whisper, is een ware “must-follow” voor 

de echte hondengek, zeker als die naast honden ook 

een stripverhaal en/of een beetje humor kan waarde-

ren. De strips verschenen sinds februari 2017 in het 

Engels want hondengekken zitten nu eenmaal over 

heel de wereld. Sinds kort blaffen de honden echter 

ook in het Nederlands onder de naam “Pas Op voor de 

Hond!” op een eigen Facebookpagina. 

  

De cast van deze strip bestaat niet uit vaste hoofdrol-

spelers maar uit een afwisselend bont gezelschap. 

Sommige honden komen weleens terug maar over het 

algemeen komen er steeds andere figuren voorbij. De-

ze verschillende soorten en maten, rassen en karakters 

maar ook de gastoptredens van paarden, katten, men-

sen en nog meer maken de strip enorm gevarieerd. 

  

Daarbij doen de honden in deze verhalen waar ze zelf 

zin in hebben. Het kan dan wel een strip zijn die louter 

over honden gaat maar een gehoorzaam exemplaar zal 

je er niet vaak in tegenkomen. Honden zijn namelijk 

het leukst als ze de hond uithangen. Die regel gaat in 

het echte leven al op, dus ook in een stripverhaal! 
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Verhalenwedstrijd 2017 

Op pagina 6 en 10 leest u de verhalen over NHAT van  

Ibolya Moor en Karin Steneker, beiden het winnende 

verhaal van dit kwartaal.  De voorgaande kwartalen: 

 

Kwartaal 1 Schapendrijven, een leuk speeltje 

Stap met je hond een wei in waarin schapen staan en 

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

wel dat je hond graag met schapen werkt. In het ….. 

 

Kwartaal 2 Jekke wordt Hulphond 

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 ….. 

Kwartaal 3 650 kilometer om te beginnen  

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 ….. 

Wilt u deze verhalen nog eens nalezen? Ga dan naar 

onze website www.beauceronvereniging.nl en kijk on-

der verenigingsblad om de publicatie te openen.  

 

Stuur voor 1 februari  2018 een e-mail bericht naar 

redactiebvn@gmail.com en laat weten welk verhaal de 

beste is. Aan de winnaar wordt reiken we tijdens de 

KCM 2018 op 30 juni de BVN Schrijverstrofee uit.  

Fotonwedstrijd 2017 

Op de middenpagina treft u de winnaar van de foto-

wedstrijd van Kwartaal 4 Marielouise (links) en  

Marielle (rechts) met (Marco) Amou du Pre du Baron 

Foto: Susanne Spaan augustus 2017 

 

De voorgaande winnaars waren: 

  

Kwartaal 1: Ellen Westenberg met Elek 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwartaal 2: Monique de 

  Roder met Dokus 

 

 

 

 

 

 

 

Kwartaal 3: Wim den Hartog met Moya 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u bovenstaande foto’s vergroot zien? Ga dan naar 

onze website www.beauceronvereniging.nl en kijk on-

der verenigingsblad om de publicatie te openen of ga 

naar de archiefpagina 2017 waar vandaan u eveneens 

de voorgaande publicaties kunt openen. 

 

Stuur voor 1 februari  2018 een e-mail bericht naar 

redactiebvn@gmail.com en laat ons weten welk foto 

volgens U de beste is. Aan de winnaar reiken we tij-

dens de KCM 2018 op 30 juni een afdruk van zijn/haar 

winnende foto op plexiglas (circa 30x40 cm inclusief 

montagemateriaal) uit.  
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stand kan komen. Meestal gaat dit gepaard met heftig 

schokken, schuimbekken en urineverlies. Probeer niet 

in paniek te raken, blijf rustig. Haal alles uit de buurt 

van het dier zodat deze zich nergens aan kan verwon-

den. Doe een handdoek over de kop van het dier of 

maak het donker zodat er zo min mogelijk prikkels zijn. 

Het is beter niet te dicht in de buurt van het dier te ko-

men. Pas op dat u niet met uw hand tussen de kaken 

terecht komt, de hond is zich niet bewust van wat er 

gebeurd en kan er niets aan doen! Is het de eerste aan-

val dan is het aan te raden binnen 24 uur een afspraak 

te maken om uw huisdier te laten onderzoeken. 

 

Oogtrauma 

Oogbolluxatie 

Een oogbol die uit de oogkas schiet komt nog al eens 

voor bij de wat kleine kortschedelige rassen zoals bij-

voorbeeld de Franse Buldog en de Pekinees. Door een 

heftige klap kan de oogbol uit de oogkas schieten. Om 

te voorkomen dat het oog uitdroogt en beschadigd is 

het goed eerst het oog vet te maken met bijvoorbeeld 

wat slaolie en het oog af te dekken met een schone 

doek. Voor het zichtbehoud is het absoluut noodza-

kelijk direct naar de dierenarts te gaan. 

 

Ooglid en hoornvliesverwondingen 

Deze ontstaan bij de hond ontstaan meestal door  

Eerste Hulp Bij Dieren—deel 2 

 Vergiftigingen  

Vergiftigingen bij de hond ontstaan meestal doordat de 

hond het gif direct opeet. Dit in tegenstelling tot de kat, 

die vaker een giftige stof binnenkrijgt door het schoon-

likken van een bevuilde vacht. Verschijnselen bij ver-

giftiging kunnen zeer uiteenlopen, variërend van braken 

en sloomheid tot ernstige zenuwverschijnselen (kram-

pen, trillingen, oogboltrillingen, omvallen etc.). Probeert 

u altijd de verpakking mee te nemen als u naar de die-

renarts gaat, dit kan levensreddend zijn. 

 

Allergische reacties 

Allergische reacties komen met grote regelmaat voor. 

Ze kunnen ontstaan door insectenbeten maar ook door 

bijvoorbeeld planten of andere stoffen. Meestal zien we 

een acute zwelling van de huid. Meest opvallend zijn 

zwellingen aan de kop. Soms zien we ook zwellingen 

over het lijf en aan de poten. De zwelling trekt meestal 

binnen 24 uur weg zonder dat er wat aan gedaan hoeft 

te worden. Wordt uw hond gebeten door een stekend 

insect en ontstaat benauwdheid, dan is wel het zaak zo 

spoedig mogelijk naar een dierenarts te gaan. 

 

Epilepsie / Aanval van epilepsie 

Bij epilepsie vindt er een soort ontlading in de hersenen 

plaats waardoor de hond/kat in een algehele kramptoe- 

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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vechtpartijtjes of voorwerpen. Bij beide is het verstan-

dig zo nel mogelijk de dierenarts te bezoeken. Ooglid-

verwondingen moeten binnen enkele uren gehecht 

worden om mooi te genezen, een hoornvliesbeschadi-

ging kan ernstiger zijn dan in eerste instantie lijkt.  

 

WINTERTIPS 

Blijf zelf rustig. Denk aan uw eigen veiligheid, dieren in 

nood kunnen onverwacht bijten en krabben.  

Voorkom dat je hond “veel”sneeuw gaat eten. Door de 

sneeuw kunnen inwendige organen afkoelen. Ook kan 

het zijn dat de sneeuw strooizout bevat hetgeen erg 

schadelijk en zelfs dodelijk is voor de hond. 

 

Hoe weet je of je hond het koud heeft?  

-    Extreem rillen 

-    Lusteloosheid 

-    Zwakke hartslag 

-    Lethargisch, in niets geïnteresseerd en beweegt am- 

      per (Hond is in “zichzelf”, maakt geen contact) 

-    Ademhalingsmoeilijkheden 

-    Geen zin om te eten 

-    Coma 

-    Hartfalen 

 

Breng ze, bij onderkoeling, naar een verwarmde kamer 

-    Laat ze een oplossing drinken van warm water en 

     suiker of honing. Is je huisdier te zwak om te drin- 

 ken, smeer dan honing aan op het tandvlees 

-    Wikkel je huisdier in warme dekens of plaats in doe

 ken gewikkelde warmwaterkruiken tegen zijn of 

 haar lichaam. Gebruik geen haardroger, elektrische 

 dekens of warmtecompressen deze kunnen brand

 wonden veroorzaken of laten de aderen te wijd uit

 zetten, waardoor de vitale organen onvoldoende

 bloed krijgen. 

-    Bel onmiddellijk naar de dierenarts voor verdere 

 instructies! 

Wat zijn bevriezingsverschijnselen 

-  De huid is bleek en blauw en in een later stadium 

 zelfs rood en opgezwollen 

-  De hond heeft pijn aan de oren, staart of poten 

-  Een huid die koud blijft 

-  Gerimpelde huid 

Wat te doen als je kat of hond bevroren raakte? 

-  Gebruik handwarm (geen heet!) water om de be-

 vroren plekken te behandelen 

-  Ook hier: geen haardroger, elektrische  dekens of 

 warmtecompressen  

-  Wees erg voorzichtig met de aangetaste gebieden: 

 vermijd masseren of wrijven, zo kunnen de bevroren 

 plekken voorgoed beschadigd raken. Deppen en 

 met warmte omringen is beter. 

-    Bel onmiddellijk naar de dierenarts voor verdere 

 instructies! 
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om ergens op te stappen. Gebruik daarvoor bijvoor-

beeld lage verhoging, bijvoorbeeld een stevig bankkus-

sen en een commando/beloning ‘Goed zo, dat is poot-

jes op!’ Als je weet wat er waar gaat gebeuren (denk 

maar aan de tandarts!), geeft dat vaak houvast. 

Ga een aantal keren naar de dierenarts zonder dat er 

iets hoeft te gebeuren. Gewoon om alleen maar even 

‘hallo’ te zeggen en een lekker koekje of brokje te sco-

ren. Zo went je dier aan de geluiden en niet te verge-

ten ook de geuren van de praktijk. Dierenartsenprak-

tijkmedewerkers werken daar graag aan mee! 

Positieve ervaring opdoen is heel belangrijk. Lekkere 

snoepjes, belonginsworst of een tube met bijv. zalm-

pasta kan daarbij helpen (het likken aan en doorslikken 

van kleine beetjes pasta werkt ontspannend en rustge-

vend). Je kunt het bijvoorbeeld gebruiken om je hond 

ergens op te laten stappen of juist af te leiden tijdens 

het aanraken van zijn lichaam. 

Zo wordt de dierenarts een feestje 

met dank aan Prins en Dierenkliniek de Arker 

 

Wisten jullie dat uit onderzoek  blijkt dat minder dan 

de helft van alle honden ontspannen de dierenartsen-

praktijk binnenkomt? Dat  13% van de viervoeters zelfs 

naar binnen gedragen of getrokken wordt? Dat meer 

dan 75% van de honden bang is op de behandeltafel?  

 

Tijd voor actie dus! 

Je kunt een hoop doen om je hond (maar natuurlijk 

ook je kat of konijn) goed op een dierenartsbezoek 

voor te bereiden, en begin daar tijdig mee. Met het 

oefenen van oren of ogen bekijken wacht je niet tot je 

dier een pijnlijke ontsteking heeft! Oefen thuis regel-

matig met het optillen en vastpakken van je dier.  

Even de staart vasthouden terwijl je hond stil (!) staat; 

Poten optillen, afdrogen, vasthouden terwijl je hond 

rustig (!) zit; Voetjes op- en vastpakken: alle vier!!!; 

Borstelen en kammen, met de handen door de vacht 

gaan; Lichaamsdelen aanraken, bevoelen én benoe-

men: ‘Goed zo, dit is je kop/voorpoot/achterpoot, die 

gaan we nu knippen/borstelen/kammen.’ Dat maakt 

behandelingen voor een hond voorspelbaar.  

 

De hond laten kennismaken met de ‘look and feel’ van 

vachtverzorgingsmaterialen door hem eraan te laten 

ruiken en ernaar te laten luisteren. Je kunt knipgelui-

den maken met een schaar of nageltang. Eerst in de 

lucht, niet te dicht bij de hond, en daarna meer in de 

buurt van de vacht. Wennen aan scheren? Oefen het 

‘gevoel’ daarvan met een mobieltje op de trilstand. 

 

Uit onderzoek blijkt dat ook het ‘even’ op de weeg-

schaal stappen bij de dierenarts stressvol is en dus niet  

zo makkelijk als het lijkt. Leer je dier, ook weer thuis,  



Beauceron Vereniging Nederland 

  21 

  

Genoten hebben we zeker want het is natuurlijk altijd leuk met zo’n groep Beauceron nichtjes, neefjes, broertjes 

en zusjes. We hopen elkaar snel weer te treffen, bijvoorbeeld tijdens een winterwandeling.  

Welk baasje neemt het voortouw en organiseert? Wij komen, zeker weten, dan mee! 
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Begin november zonden wij iedereen al een e-mail 

waarin we het type lidmaatschap en het verschuldigde 

bedrag voor 2018 noemde. Wij vragen U om dat be-

drag voor 31 december a.s. aan ons over te maken op: 

NL51RABO0115362789  t.n.v.  Beauceron Vereniging 

Nederland en vermeldt daarbij 2018 + uw e-mailadres.  

 

Begin 2018 gaan wij de bewijzen van lidmaatschap 

weer verzenden. Een aantal van u heeft al betaald voor 

een langere periode of  t/m 31 december 2018.  

Deze leden hebben dan ook geen uitnodigings-mail 

gekregen om contributie te betalen. Zij zullen zij,  

indien nodig, zo snel mogelijk een aanvullend bewijs 

van lidmaatschap krijgen toegezonden. 

Contributie 2018 - betaalt u voor 31 december? 

Bij besluit van de ALV 2017 is de hoogte van de contri-

butie voor 2018 ongewijzigd t.o.v. dit jaar. Voor het 

lidmaatschap, dat gelijk loopt aan het kalenderjaar, 

betaalt U € 30,00. Uiteraard kan een gezinslidmaat-

schap worden afgesloten voor de partner en thuiswo-

nende kinderen tot 18 jaar, tegen een aanvullende 

contributie van € 5,00 per kalenderjaar. 
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Het staat er weer aan te komen……Vuurwerk 

De maand december is voor vele dieren niet altijd even 

prettig. Naast de koudere en kortere dagen krijgen zij 

ook te maken met vuurwerk! Rotjes, strijkers en dui-

zendklappers. Dit is voor baas en hond heel vervelend.  

 

Vuurwerkangst kan zich uiten door  

Angstig zijn bij elk harder dan gewoonlijk geluid 

Lage houding, oren plat of opzij 

Lippen aflikken, ook wel tongelen genoemd 

Hijgen (zonder het warm te hebben) 

Geeuwen (zonder moe te zijn) 

Overdreven alert zijn 

Niet meer naar buiten durven 

Nerveus en onrustig rondlopen 

Trillen en niet willen eten 

In hoekjes kruipen en weglopen 

Opeens weer onzindelijk worden  

en soms totale paniek.  

Dit laatste gedrag is voor eigenaren geen pretje en 

vaak de reden om bij de dierenarts een kalmeringsta-

bletje te halen. Het effect van een kalmeringstablet is 

echter onvoorspelbaar. De ene hond blijft alert, de an-

dere hond slaapt de hele dag. Over het algemeen wer-

ken de kalmeringstabletten versuffend. 

 

Schiet niet door in je behulpzaamheid. Natuurlijk moet 

je je hond helpen door je hond te laten merken dat je 

er voor hem bent. Probeer hem af te leiden en gedraag 

je opgewekt. Voorkom dat je overdreven gaat troos-

ten, knuffelen en aaien, want hiermee wakker je het 

angstgedrag alleen maar aan. Behandel je hond dus 

niet als slachtoffer met uitspraken als "Ahhh wat erg 

allemaal, dat vuurwerk is ook zooo eng!" Hiermee be-

vestig je de angst. Blijf zelf kalm en doe alsof het nor-

maal is wat er allemaal gebeurt. Houdt de gordijnen  

dicht en het licht aan en zet eventueel de TV (waar  

geen vuurwerk op is) of muziek aan. 

1. Begin op tijd met trainen door bijvoorbeeld een CD 

  met vuurwerkgeluiden (desensiteren) te gebruiken. 

 Bij vuurwerk spelen naast het geluid ook trillingen, 

 geur en lichtflitsen een rol bij de angst. Voor zover 

 mogelijk deze factoren toevoegen aan de training. 

2. Laat je hond zelf een veilige plek zoeken en als het 

  zover is en je hond heeft de behoefte om weg te 

 kruipen, laat dat dan toe. Laat het aan de hond over 

 wáár hij/zij zich op dat moment het veiligste voelt. 

 Leg desnoods een deken over de plek (bench) waar 

 de hond wegkruipt en desnoods een kledingstuk 

 met jouw geur erbij om zich extra veilig te voelen. . 

 Als je hond fysiek contact zoekt, biedt dat dan ook 

 aan: "Kom er maar lekker bij liggen hoor!" 

3. Thundershirt is gebaseerd op het inbakeren van kin

 deren zoals dat vroeger gebeurde. Honden die in 

 bepaalde situaties onrustig en angstig worden, heb

 ben baat bij de constante druk van de strakke stof. 

 Vaak werkt het al bij de eerste keer.  

4. Clomicalm-tablet is een methode waarmee enige 

 weken voor Oud en Nieuw begonnen wordt. Deze

 tabletten nemen het angstgevoel bij de hond weg. 

5. DAP-Verdamper bevat een synthetische vorm van 

 het natuurlijke hondenferonoom, een natuurlijke 

 stof welke door honden wordt uitgescheiden om 

 andere honden gerust te stellen en worden alleen 

 door soortgenoten waargenomen. Vanaf  2 à 3 we 

 ken voor Oud en Nieuw moet je beginnen. 

5. Naast reguliere medicatie kun je ook kiezen voor  

 natuurlijke middelen bijv. uit de Bach Bloesem serie 

  of Young Living Essential Oil die je verdampt.  

6. Mocht het voor je hond nog steeds te veel zijn alle

 maal, dan kun je je hond angstverminderende medi-

 catie geven zoals bijv. Adaptil. Overleg met je die-

renarts welk middel.  

 

Iedereen een rustige en hondvriendelijke jaarwisseling 

gewenst. 
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Wandelen: 

Ook tijdens wandelingen met de oudere hond moet je 

rekening houden met hem. Het is zaak dat hij warm 

blijft. Terwijl hij aan het bewegen is, is dat geen pro-

bleem. Maar kom je iemand tegen en je wilt een 

praatje maken, maak het niet te lang, want afkoelen is 

funest. Verder moet je goed opletten als je hond nat is 

geworden tijdens de wandeling. Zorg ervoor dat hij bij 

thuiskomst warmer kan liggen om te drogen of droog 

hem af, zeker als hij niet de mogelijkheid heeft om bij 

de kachel te kruipen. 

Lichamelijke verzorging: 

Op zich is er geen extra lichamelijke verzorging nodig 

bij onze oudere hond. Eens lekker warm insmeren met 

tijgerbalsem is met al die haren geen optie. Toch zijn er 

wel zaken die helpen. Er zijn een aantal voedingssup-

plementen op de markt die zorgen dat je hond minder 

stram wordt. De ene werkt in op de gewrichten zelf, 

een ander weer op de smering in die gewrichten. 

Vraag advies aan de dierenarts.  Als er gestrooid is en 

je loopt met je hond buiten is het erg lekker voor de 

voetzolen om deze voor de wandeling in te smeren 

met vaseline zodat de pekel niet in de voetzolen trekt, 

maar dit geld voor alle leeftijden. 

Winterbanden 

Nu de koude wintermaanden voor de deur staan, zijn 

we allemaal bezig om alles winterklaar te maken. De 

bomen worden ingepakt, de cv gecontroleerd en win-

terbanden onder de auto. Maar denken we ook aan 

onze oudere hond? 

Onze oudere beauceron, hoe stoer hij of zij ook is, 

heeft extra aandacht nodig als het om de winter gaat. 

 

Buiten slapen: 

De oudere beauceron 

die buiten slaapt in 

een buitenren of in 

een schuur of een 

stal. Ook als je hond 

in huis slaapt in een 

ruimte die niet wordt 

verwarmd, zijn een 

aantal dingen belang-

rijk. Hij moet van de 

grond af slapen, zo-

dat de tocht en de 

kou niet zo makkelijk in zijn lijf trekt. Als je hond bij het 

opstaan stijver en strammer overeind komt moet je 

gaan kijken naar een slaapplaats die meer warmte 

bied. Er zijn speciale bedden te koop voor oudere hon-

den die meer weerstand tegen de kou bieden en zet 

tijdelijk een kacheltje neer. 

Grimm (foto: Sanna Wendel 2010) 

Uit de oude BVN-fotodoos: De oude  garde (maker onbekend) 
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Glad: 

Als het glad is buiten of als er ijs ligt, wees dan voor-

zichtig. Als de oudere hond uitglijd en hij beschadigd 

wat, breekt of verzwikt wat, dan duurt het veel langer 

voor het herstelt is dan bij een jongere hond. De oude-

re hond kan niet veel meer verdragen, laat hem daar-

om niet rennen op een gladde ondergrond, maar hou 

hem aangelijnd.  

Jas of niet: 

Er zijn jassen in omloop in vele soorten en maten. Wat 

we vaak zien is dat mensen met grotere honden en 

zeker de stoerdere rassen, liever geen gebruik maken 

van een hondenjas. Maar soms heeft je hond er echt 

baat bij. Als je hond tijdens de wandeling in de kou een 

beetje achter de baas aansjokt, in zichzelf gekeerd lijkt 

en het duidelijk koud heeft, is het de moeite waard om 

een jas aan te schaffen. Je hond is met een jas aan vro-

lijker en actiever, simpelweg omdat hij het minder 

koud heeft. 

Tot slot toch nog even iets over oud en nieuw: Ook bij 

de oudere hond gaat het gehoor achteruit. Dit merk je 

vaak aan hem in de dagelijkse omgang. Hij slaapt veel 

dieper, schrikt als er onverwachte dingen gebeuren.  

De oudere honden hebben vaak meer problemen in de 

tijd van het vuurwerk. Doordat ze minder goed horen 

komt alles meer onverwacht en schrikken ze meer bij 

vuurwerk. Wees behoedzaam.  
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Zaterdagochtend vertrok ik met een aanhangertje met 

bagage, twee kinderen op de achterbank en Icoon en 

Marco in de kofferbak. Voordat ik Eric heb leren ken-

nen heb ik jaren alleen gereisd, maar dit was toch wel 

even wat anders. Vol spanning kwamen we na een reis 

van 4 uur, met twee plaspauzes aan bij het hotel. De 

ligging was sprookjesachtig en het ontvangst was 

warm. Ik dacht nog bij mezelf “ Dit kan wel eens een 

super week worden”. 

 

Het weer werkte de eerste dagen goed mee. We heb-

ben uren gewandeld. Trapjes op, trapjes af. De twee 

honden in het tuig aan elastische lijnen. Na zo’n hon-

derd treden hadden we door hoe dat het beste ging.  

De kinderen liepen voorop om aan te geven of er trap-

jes kwamen. Icoon ging voorop en Marco volgde ach-

ter mij. Gecontroleerd naar boven en naar beneden.  

Onze vakantie—Familie Spaan 

Zoals aangekondigd, hadden wij in de planning staan 

om er lekker met de caravan op uit te trekken.  

Hoe anders kunnen de dingen lopen?! 

 

We hebben een nest van 17 pups gehad bij een teef. 

Alle armen uit de mouwen. 9 weken intensief verzor-

gen en socialiseren om ze klaar te maken voor de grote 

buiten wereld bij hun nieuwe baasjes. Een heel bijzon-

dere maar wel zware tijd. Aan het einde van  de eerste 

week van Eric zijn vakantie vlogen de eerste pups uit.  

 

Eric kreeg buikklachten en kon nog maar weinig doen. 

Met hulp van mensen om ons heen hebben we de so-

cialisatie van de pups nog goed kunnen doorzetten. De 

laatste pup zou vrijdags in de tweede week van Eric 

zijn vakantie uitvliegen. We waren moe van de drukke 

periode en zagen het niet zo zitten om voor een week 

de caravan uit de stalling te halen en die later ook 

weer geheel te wassen en terug te brengen naar de 

stalling. 

Na intensief surfen op internet kwamen we bij hotel 

Muppentrupp in Consdorf, Luxemburg uit. Het was pas 

in april opengegaan en had nog weinig bekendheid. 

Gelukkig was er nog plaats voor ons gezin en onze drie 

Beaucerons. Er zijn niet veel locaties waar je met drie 

grote honden terecht kunt en die nog niet volgeboekt 

zitten in het hoogseizoen. 

 

Eric kreeg die maandag veel meer buikklachten en 

donderdags bleek dat hij galstenen had, welke de ern-

stige pijnklachten veroorzaakte. Hij moest zich maan-

dag bij de chirurg in het ziekenhuis komen melden. 

Daar lag onze laatste week vakantie in duigen. Uitein-

delijk besloten we dat ik met de kinderen en twee van 

onze honden toch zou gaan. Clair zou thuis blijven om 

op Eric te passen. 
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Op sommige stukken konden de honden loslopen, 

maar veelal liepen ze aan de elastische lijnen. Een 

overweldigend mooi gevarieerd wandelgebied met 

makkelijk en moeilijke stukken.  

 

De dagen met wat minder weer hebben we de ver-

schillende ruïnes en kastelen bezocht. Icoon en Marco 

gingen overal mee naartoe. We hebben ons prima ver-

maakt. De kinderen bouwden dammetjes en de hon-

den zwommen in de talloze beekjes. 

 

De mensen van het hotel waren super aardig en de 

faciliteiten voor de honden waren meer dan prima. Er 

werd op verschillende dagen les gegeven en er waren 

meerdere workshops. Wij hebben nergens aan meege-

daan, maar de mogelijkheid was er wel. Na een wan-

deltocht door de omringende bergen kwamen we mid-

den in een workshop voor honden met probleemge-

drag terecht. Stuk voor stuk hadden ze het probleem 

dat ze uitvielen naar voorbij lopende honden. Daar sta 

je dan met je twee Beaucerons. Het was kiezen of er 

tussendoor of terug de berg op en met een omweg 

naar het hotel. We waren al zes uur op pad dus weer  

omhoog en omlopen was geen optie. De eerste vier 

honden werden door die van ons volledig genegeerd, 

bij de volgende stond de instructeur uitleg te geven 

aan het baasje van een gemuilkorfde hond. We heb- 

ben even geduldig gewacht en op het teken van de 

instructeur zijn we rustig gepasseerd. Zo kwam het dat 

we onderdeel werden van de workshop. Twee keer 

heen en weer tussen de nog niet allemaal makkelijke 

honden. De instructeur was blij met deze extra bijdra-

ge en de deelnemers stonden versteld hoe onze hon-

den negeerden en waren blij dat ze de handvatten van 

de instructeur toe konden passen. Zo trots als een 

pauw liepen we terug naar het hotel. Waar we van een 

heerlijk avondmaal genoten. 

 

Eric werd de donderdag in onze vakantie geopereerd. 

Zijn galblaas was verwijderd. De operatie was niet sim-

pel geweest, maar toch goed verlopen. We spraken af 

om een dag eerder naar huis te gaan, zodat we hem in 

het ziekenhuis op konden halen. We hebben een super 

vakantie gehad in een fijn hotel op een super locatie. 

Absoluut voor herhaling vatbaar (En dan mogen Eric  

en Clair natuurlijk ook mee). 
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Activiteiten 

1 juli 2018 Natte Neuzen Motorrit 

info@beauceronvereniging.nl 

Na het succes van 2017 heeft de organisatrice van die 

tocht aangegeven dit in 2018 weer te willen organise-

ren voor Beauceron In Nood. Een voorlopige route 

staat in de steigers en het eindpunt te Doorn is be-

paald, het startpunt echter nog niet. Deze wordt be-

paald op basis van de deelnemers. 

 

Voor deelname wordt weer € 25,00 per motorfiets 

met berijder gevraagd en voor de duo passagier  

€ 10,00 extra. Koffie, thee en ander versnaperingen 

onderweg zijn voor eigen rekening zodat de volledige 

opbrengst komt ten goede aan Beauceron In Nood.  

Meerijden met een cabrio? Ook dat kan natuurlijk. 

Kun je niet meerijden? Donatie natuurlijk welkom! 

30 juni 2018: KampioenschapsClubMatch 2018 

info@beauceronvereniging.nl 

De Raad van Beheer is akkoord met deze datum en 

ook onze keurmeester, Ans Schellekens (u kent haar 

vast nog wel van de familiedag 2015) heeft toegezegd 

deze dag onze Beaucies te komen keuren. Voor de 

locatie zijn we hard op zoek. Heeft u een tip voor ons 

die het vergelijk met Harderwijk aankan? Laat het ons 

dan direct weten. 

6 april Algemene LedenVergadering 

info@beauceronvereniging.nl 

Locatie: Sport & Cultureel Centrum De Camp, 

Treekerzaal, Bosrand 15-17, 3931 AP Woudenberg.  

Aanvang: 19 uur. Verdere informatie volgt begin 

2018. Heeft u agendapunten? Stuur deze vast.  

van de Activiteitencommissie 

Met veel enthousiasme hebben wij de afgelopen drie 

jaar getracht het hele jaar door verschillende activi-

teiten te organiseren. Een heel aantal met een goede 

opkomst, maar helaas ook een aantal waarbij we het 

minimum aantal deelnemers niet gehaald hebben en 

deze op het laatste moment moesten af gelasten.  

Wij steken er veel tijd en energie in en vinden het 

spijtig als er activiteiten geannuleerd moeten worden 

en dus mensen moeten teleurstellen. Daarom gaan 

we het volgend jaar anders doen!  

 

Jullie zijn van ons gewend een jaarlijkse agenda te 

krijgen met alle activiteiten/data waarop er iets geor-

ganiseerd gaat worden. In 2018 zullen hier alleen de 

vaste activiteiten zoals de KCM en Familiedag c.q. JHD 

in voorkomen. De wandelingen worden regelmatig 

georganiseerd en een aantal weken voor de wande-

ling zal bekend gemaakt worden waar en wanneer er 

gezellig gezamenlijk gewandeld kan worden.  

 

Voor alle mogelijke activiteiten vragen we jullie input.  

Ben jij enthousiast over wat jij en je Beauceron doen? 

Weet jij een te gekke workshop die eigenlijk iedereen 

eens zou moeten doen?  

Meld het ons en stuur een mail met informatie aan:  

activiteitencommissiebvn@gmail.com. Wij zien jullie 

graag allemaal volgend jaar bij de KCM en Familie-

dag/JHD en zijn heel erg benieuwd welke ideeën bin-

nen onze vereniging leven!  

Met actieve groet, Sandra de Fluiter  

en Anneleen Heijboer 

Ibor Walks On The Water 2017 

Foto Jeroen Kelfkens 

Homme 

Foto: Ellen Westenberg (2015) 
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Ledenadministratie 

ledenadministratie@beauceronvereniging.nl 

Nieuwe leden:  Marianne en Fred Bartels met Coen 

(Charles du Pré du Baron) 

 

Opzegging m.i.v. 2018: Larissa de Vries; Marius Pool;  

Anja Kuijpers; Monique de Roder; Mireck Visser; Ro-

bert en Yolande van den Berge 

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 inmiddels meldingen ontvan-

gen. Deze worden zo snel mogelijk beoordeeld en be-

gin 2018 gepubliceerd. 

Dekmelding 

commissiefgw@beauceronvereniging.nl 

Bij Christa en Andre van Rooij werden op 6 september 

5 puppen  geboren. Mama Iélla Blue L'Etoile de la Nuit 

en papa Byon de la Forêt de Thuringe, zijn superblij 

met hun kroost. Inmiddels hebben de puppen hun 

intrede gedaan in de huishoudens van hun nieuwe 

bazen en bazinnen. Wij wensen de puppen veel geluk 

en de nieuwe bazen/bazinnen veel plezier. 

Ledennieuws 

Zomaar …. Chardu 

Een keer in de zoveel tijd lukt het om weer een mooi 

foto te maken van je maatje. Vorig jaar had Cardhu 

zijn debuut in “Een dwaas kan meer vragen”. De jong- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en mag er met zijn beperkingen gelukkig nog steeds 

zijn. Weliswaar wordt hij wel steeds strammer, en zijn 

baasje “grijzer” van de af en toe toenemende zorgen, 

hij heeft er nog steeds plezier in. Zijn medicatie en 

aquatherapie houden hem nog goed mobiel. Op 

11 september kreeg hij weer een extra knuffel vanwe-

ge zijn 10de verjaardag en gaan we toewerken naar 

zijn 11de. Groetjes en een poot van Martje en Cardhu 
Chardu 2017 

Foto Martje Hoogerman 
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30 september Dogshow Maastricht 

I. Vyguzov (RUS)  

Reuen 

Tussen klasse 

Oh Perac de l'Amouraudiere 2U 

Grizzly de l'Ami des Chevaux 1U CAC/CACIB en BOB 

Open klasse 

Barco 1U 

Kampioens klasse 

Barrique de l'Embouchure de la Sarre 2U 

Hector Blue du Serment des Brumes 3U 

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

Teven 

Jeugd klasse 

P'Merle l'Ami de la Campagne 2U 

Vingino Jeans Legendary Denim 3U 

Perditas des Loups des Pres 1U RCAC 

Tussen klasse 

Piaf Edith l'Ami de la Campagne 1U 

Open klasse 

Fire 2U 

Norange l'Ami de la Campagne 1U CAC/CACIB 

Kampioens klasse 

Noraly de l'Amouraudiere RCACIB 

Showuitslagen 

1 oktober Benelux Winner 

Ingo Bortel (DE)  

Reuen 

Tussen klasse 

Oh Perac de l'Amouraudiere 1U CAC/CACIB en BOB 

Kampioens klasse 

Barrique de l'Embouchure de la Sarre 2U 

Hector Blue du Serment des Brumes 1U RCAC/RCACIB 

Teven 

Jeugd klasse 

Perditas des Loups des Pres 1ZG 

Kampioens klasse 

Noraly de l'Amouraudiere 1U CAC/CACIB  

7 oktober IJsselshow Zwolle 

Mw. P.H. Runderkamp  

Reuen 

Tussen klasse 

Grizzly de l'Ami des Chevaux 1U 

Open klasse 

Django 1U CAC/CACIB 

Kampioens klasse 

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

Teven 

Puppy klasse 

Noosa Vali de la Bergerie d'Hirthe absent 

Jeugd klasse 

Damphyr du Gardiens des Chaos 1U RCAC 

Lois Jeans Legendary Denim 2ZG 

Tussen klasse 

Filou Admirable Chien absent 

Open klasse 

Envy of Troyan Pride 1U CAC/CACIB en BOB  

8 oktober IJsselshow Zwolle 

Mw. P.H. Runderkamp  

Reuen 

Tussen klasse 

Grizzly l'Ami des Chevaux 1U 

Open klasse 

Django 1U RCAC/RCACIB 

Kampioens klasse 

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

Teven 

Jeugd klasse 

Damphyr du Gardiens des Chaos 1U CAC en BOB 

Vingino Jeans Legendary Denim 2U RCAC 

Tussen klasse 

Filou Admirable Chien absent  

Elek - Training Oger Rubble sept2017 

Foto: Ellen Westenberg 
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Showkalender 2017 / 2018   

Datum Plaats Keurmeester 

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 

2 februari 2018 Eindhoven, Beursgebouw www.dogshoweindhoven.nl 

3 en 4 maart 2018 Groningen, Martinidogshow www.martinidogshow.nl 

17 maart 2018 Hazerswoude, Leiden Planetarium www.kvrijnland.nl 

31 maart en 2 april 2018 Goes, Dogshow Goes www.dogshowgoes.nl 

Voor de volledige kalender kijkt  u op www.beauceronvereniging.nl  shows/kalender en uitslagen. 

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 5 november 2017 

1. N'Lewis l'Ami de la Campagne - 102 punten 

2. Grizzly l'Ami des Chevaux - 83 punten 

3. Damphyr du Gardiens du Chaos - 34 punten 

4. Hirgoin Yvain de la Bonhardiesse - 20 punten 

4 november  Dogshow Bleiswijk 

F.R. Rodriguez (ES)  

Reuen 

Tussen klasse 

Grizzly de l'Ami des Chevaux: 1U CAC/CACIB en BOB. 

Open klasse 

Django: 1ZG 

Kampioens klasse 

N'Lewis l'Ami de la Campagne: 1U RCAC en RCACIB. 

Teven 

Jeugd klasse 

Lois Jeans Legendary Denim 1ZG 

5 november  - C. Habig (D) 

Reuen 

Tussen klasse 

Grizzly de l'Ami des Chevaux: 1U CAC/CACIB en BOB,  

     2de in rasgroep 1 bij de eindkeuring 

Open klasse 

Django 1ZG 

Kampioens klasse 

N'Lewis l'Ami de la Campagne: 1U RCAC/RCACIB 

Teven 

Jeugd klasse 

Vingino Jeans Legendary Denim 2U RCAC 

Noosa Vali de la Bergerie d’Hirthe 1U CAC  
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Volgende uitgave  

1 maart 2018 

Artikelen en foto’s aanleveren voor 1 februari 2018. 

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. 
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