


  Beauceron Vereniging Nederland

2   

Vereniginggegevens                  info@beauceronvereniging.nl 

Uitgave Beauceron Vereniging Nederland 

Oplage 100 stuks 

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

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

1 augustus en 1 november.  

 

Advertentietarieven 

Er is in ons verenigingsblad uiteraard de mogelijkheid om te 

adverteren. Natuurlijk kunnen we helpen bij de opmaak van 

de advertentie.  Neem contact op met de voorzitter om de 

mogelijkheden en prijzen te bespreken. 

 

Bestuur 

Gonda den Hartog (secretaris) 

Dinette Bos (algemeen, interim voorzitter) 

Annemieke Stoke (algemeen, interim penningmeester) 

Jeroen Kelfkens (algemeen lid) 

 

Lidmaatschap 

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

Voor een lidmaatschap van de partner en thuiswonende kin-

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

Opzegging voor 1 november zenden naar: 

ledenadministratie@beauceronvereniging.nl 

Bankgegevens NL51RABO0115362789   

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

 

Secretariaat secretariaat@beauceronvereniging.nl 

F.A. Molijnlaan 34; 8071 AG  NUNSPEET 

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

 

Activiteiten Commissie activiteiten@beauceronvereniging.nl 

Sandra Mittelmeijer, Anneleen Heijboer 

 

Commissie Fokkerij, Gezondheid & Welzijn 

     fokkerijcommissiebvn@gmail.com 

     commissiefgw@beauceronvereniging.nl 

Dinette Bos en Esther Boumans 

 

Financiële Zaken penningmeester@beauceronvereniging.nl 

Ellis Willemse 

 

Media Commissie media@beauceronvereniging.nl 

Annemieke Stoke, Gonda den Hartog en Jeroen Kelfkens 

 

Advertenties en Sponsoren  

     advertentie@beauceronvereniging.nl 

Jeroen Kelfkens 

Fotoverantwoording voorzijde: Thanks to Animals 

 Beauceron puppy found something on the table (051194) 
Volg ons op Facebook: Beauceron Vereniging Nederland 
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Van de Bestuurstafel 

Een nieuw jaar met nieuwe kansen, wensen, doelen en voornemens…. Ik vind het een mooi voornemen om actief 

verbinding te zoeken binnen onze Beauceron-wereld in Nederland.  

 

“De kynologie ligt al een tijd onder vuur en daarom is eenheid, verbinding en rust wenselijk.” Deze woorden sprak 

Jack Alberts (voorzitter Raad van beheer) in zijn nieuwjaarstoespraak op 13 januari jl. en illustreerde dit met een 

voorbeeld, namelijk een situatie in 1977: de Raad jubileerde en ineens bleek dat er niet één, maar twee commis-

sies hiervoor iets aan het voorbereiden waren. Er was “onrust”! Echter, beide commissies toonden de bereidheid 

om de koppen bij elkaar te steken en binnen anderhalf uur was men eruit en kon de nieuw gevormde commissie 

aan het werk. Het doel van de Raad met betrekking tot fokkerij is transparantie en eenheid.” Baron van Tuyll ge-

bruikte destijds de volgende beeldspraak: “kynologie is als een schip op zee. Eenheid en rust aan boord heb je zelf 

in de hand. De elementen niet, daar moet je gezamenlijk weerstand aan bieden.”  

 

De Beauceron is een oud en mooi ras met fijne 

(werk)eigenschappen en diversiteit. Dat willen we 

behouden.  Dat kan alleen als we samenwerken,  

allemaal, als groep en zeker ook individueel. 

 

Ik hoop van harte dat iedereen die de Beauceron een 

warm hart toedraagt zijn/haar verantwoordelijkheid 

hierin ziet en wil uitdragen. Alleen samen staan we 

sterk voor de toekomst van onze mooie Bas Rouge. 

 

Gonda den Hartog, secretaris 

ADVERTEREN? 

media@beauceronvereniging.nl 

Bij aanleveren van kant-en-klaar materiaal rekenen we 

per uitgave € 45,00 voor een A4-formaat full color.  

Wilt u A5? Dan rekenen wij € 25,00 per uitgave en bij  

A6-formaat wordt dat € 15,00. Uiteraard kunnen wij, 

tegen meerprijs, ondersteunen met DTP werk. 

 

Nu al besloten de advertentie in meerdere uitgaves te 

willen opnemen, neemt u dan contact op voor de juiste 

prijsopgave met Jeroen Kelfkens via  

advertentie@beauceronvereniging.nl 

 

Leden van Beauceron Vereniging Nederland vragen 
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De groep is zaterdagavond gearriveerd met weer veel 

bekenden van de jaren ervoor. Er zijn ook een paar 

nieuwe gezichten die door anderen zijn overgehaald 

om deze week mee te maken. Zoals een beauceron 

vaak doet begroet ook Faigar iedereen erg uitbundig. 

Hij ziet hoe rugzakken naar binnen worden gedragen 

en lijkt te snappen dat er weer een wandelweek gaat 

starten. Hij houdt rugzakken en zijn baasjes vanaf dan 

scherp in de gaten, zo ook ons minibusje dat voor de 

dagtochten een stukje in zal rijden en waarin hij een 

plekje zoekt zo gauw hij de kans krijgt… 

  

De volgende ochtend na een gezamenlijk ontbijt ziet 

Faigar hoe bergschoenen bij de deur staan te wachten 

en hoe rugzakken worden gepakt met spulletjes die 

meegaan. Wat moet dat lang duren als je hond bent, 

hij is al lang klaar, kan elk moment vertrekken en heeft 

geen voorbereiding nodig. 

 

Zoals gezegd, de bus gaat open en Faigar springt er in. 

Met tegenzin wil hij er nog even uit omdat er eerst 

rugzakken, wandelstokken en zijn kussen in gaan. 

Daarna hoeven we niks te zeggen, hij heeft zijn plek 

alweer bezet! 

 

De eerste wandeltocht is er een in de buurt van Col 

d’Izoard, bekend van de Tour de France. Het is een flin-

ke klim naar boven, we stijgen in totaal ruim 600 me- 

Prachtige uitzichten, we zitten al hoog. 

Onze wandelvakantie in de Franse Alpen met Faigar. 

Afgelopen oktober hebben we met onze beauceron 

Faigar weer een heerlijke wandelweek in de Franse 

Alpen gehad. Faigar Lam is 7 jaar en afkomstig van 

Wim en Gonda den Hartog (La Duchesse de la Fosse).  

Zoals veel eigenaren van een beauceron zijn ook wij 

erg blij met onze hond. Faigar is een heerlijk beest dat 

graag mee naar buiten wil, lekker in de bergen met zijn 

baasjes op pad. 

 

Wij, Kees en Rebecca, hebben een buitensportbedrijf 

in de Franse Alpen (Cimarron Buitensport). Faigar is 

daardoor opgegroeid met heel veel buiten-zijn. Hoe-

wel we in Nederland wonen zijn wij, en Faigar dus ook, 

zo’n 5 tot 6 maanden per jaar in de Franse Alpen. 

  

Châteauroux-les Alpes ligt in de zuidelijke Alpen tussen 

Gap en Briançon op 1000m hoogte. In dat typisch Fran-

se dorpje hebben we een landhuis dat de vaste basis is 

van alle activiteiten die we organiseren. Het ligt in het 

Parc des Ecrins, het grootste nationale park van Frank-

rijk met bergen tot 4102m (Barre des Ecrins) hoogte en 

heel veel gletsjers. In de kern van het Parc des Ecrins 

mogen geen honden komen en kiezen we vaak  wan-

delingen waar Faigar wel wordt toegelaten. 

Elk najaar als de herfstkleuren uitbundiger worden en 

de rust in het gebied terugkeert na een drukke zomer 

met veel toerisme, organiseren we wandelweken.  

De week die hieronder beschreven wordt hebben we 

dagtochten gemaakt waarbij we steeds terugkeerden  

naar ons landhuis. 

Kees heeft pauze, voor Faigar is dat niet nodig. 
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ter, pauzeren bij een bergmeertje en genieten van de  

inspanning. We eten en drinken wat en Faigar lest zijn 

dorst in het meer. Voor hem nemen we altijd een diep-

vriesbakje met brokken mee, zijn lunch. Het zicht is 

goed, het uitzicht steeds weer prachtig over de toppen 

van de Alpen met in de verte de besneeuwde hoogste 

pieken. Faigar loopt het liefst vooraan, vlakbij Kees die 

het tempo en de pauzeplekken kiest en af en toe 

wacht tot de groep zich weer verzameld heeft. Tijdens 

het wachten is Faigar de mensen af aan het gaan om 

na te gaan of er niemand is achtergebleven, dat kan hij 

feilloos bepalen. Als ik soms expres achter blijf komt hij 

me zoeken en haalt me op. Zo’n spelletje tussendoor 

vindt hij heel leuk, zeker als er soms een kleine belo-

ning tegenover staat. De eerste tocht is niet een heel 

zware. Zo kan iedereen in eigen tempo wennen aan de 

hoogte, het gebied en de nog steeds warme zon. 

 

Na drie dagen is er een rustdag, voor de wandelaars 

een fijne onderbreking om een dag zelf in te vullen. 

Ook Faigar is lekker ontspannen en ligt tussen de uit-

laatmomenten vooral op zijn matras. 

 

Er volgen nog twee dagen waarvan er één een bijzon-

dere is omdat we naar een top gaan waar ik ook voor 

het eerst op zal staan. We rijden richting Vars, starten 

boven de boomgrens op ongeveer 2000m hoogte en 

lopen in de zon verder omhoog. Ieder in zijn eigen 

tempo. Hier en daar wachten we tot de groep weer bij 

elkaar is, Faigar houdt alles in de gaten maar loopt 

steeds weer in de voorhoede mee. 

 

We gaan een col over, dat is een bergpas tussen twee 

bergkammen, en volgen een pad op een schuine hel-

ling tot aan het Lac des Neuf Couleurs. De naam zegt al 

dat dit een bijzonder mooie plek is, het meertje dat 

werkelijk allerlei kleuren kan aannemen ligt een beetje 

verscholen tussen steile rotswanden maar is goed be-

reikbaar. Toen Wim en Gonda in 2016 met hun  

beaucerons in Frankrijk bij ons op bezoek waren zijn 

we hier ook naartoe gewandeld. We zitten bij het 

meertje al op 2841m hoogte! Tot hier zijn we vaker 

geweest, een aantal van deze groep ook, maar na een 

korte pauze gaan we verder omhoog. Faigar loopt 

mee, ook al blijven er twee bij het meertje achter. 

Meestal hebben we hier een langere pauze bij zulk 

mooi weer, maar nu willen we voor de liefhebber de 

Mortice beklimmen. 

 

Na een ingekorte pauze klimmen we met de liefheb-

bers verder omhoog, een steil pad met hier en daar 

wat klauterpartijen. Dan steken we een kom over met 

gras en volgen de steenmannetjes die op een gladde  

zwarte rots met spleten de route aangeven. Rechts 

boven ons ligt de Mortice. Het laatste stuk is weer een  

Interesse in de route, een hond kan beter op zijn intuïtie afgaan… 
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AANKONDIGING: Herding Trials Groede 

 

De Werkgroep Herderen van de NHC organiseert op 

27, 28 en 29 april 2018 voor de 4e maal de Herding 

Trials in Groede. 

 

U kunt aanmelden voor: 

NHAT (de aanlegtest) op 27 en 28 april; keurmeesters 

Saskia Clahsen-Polman & Joke van Leeuwen-van Dijk 

HWT (Herding Working Test) en 

IHT International Herding Trials 1, 2 , 3 en traditional 

style. Keurmeesters Manfred Voigt en Saskia Clahsen-

Polman. 

 

Deelnemers, kijkers, sponsors, … iedereen is welkom. 

Voor meer informatie en aanmelden ga naar: 

https://docs.google.com/document/

d/1LqE9kCT_gl5crFPDoGcwE1ue5qP-S1nnJTpSz_V5Irg/

edit waar u links vind naar de online-presentatie, het 

sponsorformulier en naar de inschrijving zelf.  

Inschrijven kan nog tot 15-3-2018. 

 

Locatie:  Groede Podium 

Gerard de Moorsweg 4, 4503 PD  Groede 

 

Kosten:  

NHAT: € 25,00;  HWT: € 35,00;   IHT-1,2,3: € 30,00. 

 

Benodigde papier/documenten voor deelname vooraf 

insturen: 

-   rashondenlogboek (op tijd via de RvB aanvragen) 

-   kopie stamboom 

-   Europees dierenpaspoort met geldige entingen 

    (incl. rabiës-enting) 

 

Contact: Ron van Dijk rdkfoto1@gmail.com of  

                 Hanke Karreman: 0031 6 48314258 of  

                 via de website van de NHC 

                                 www.hollandseherder.nl  

 

Volg het laatste nieuws online via: 

https://docs.google.com/presentation/

d/1ffvEB_RkkCYCKBBhQkD6XGTK6pb_FvupEKmwghQ6

yLs/edit#slide=id.p 

smal paadje en uiteindelijk staat iedereen op de top 

van 3170m. Er staat een flinke wind boven en door de 

inspanning zijn we goed warm geworden maar nu koe-

len we snel af. We trekken een winddichte laag aan, 

daar heeft Faigar geen last van…altijd goed gekleed, 

voldoende isolatie en stevige zolen die niet slijten! 

Mooi om te zien dat zo’n sterke hond zich aanpast in 

allerlei omstandigheden. Na een lange afdaling en een 

half uurtje rijden zijn we weer terug bij het huis. 

 

Dit was de laatste wandeldag van het najaar, we ko-

men pas weer terug in de winter. Dan zullen we waar-

schijnlijk andere routes lopen omdat we niet zo ver 

kunnen inrijden. We lopen dan met sneeuwschoenen 

en Faigar gaat ook weer mee. Lekker ploeteren in de 

sneeuw en als het voor hem zwaar wordt door de die-

pe sneeuw volgt hij Kees zijn spoor, blijft vlak achter 

hem lopen en spaart zijn krachten. Onze grote lieve 

lompe schat heeft een geweldig aanpassingsver-

mogen!  

 

Groet van Faigar Lam en Rebecca en Kees van Haaren 
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Kennisdelen: Leggers 

Na de wandeling in Soest zaten we nog gezellig even 

op het terras met een hapje en een drankje met elkaar 

te keuvelen. Honden ook lekker drinken en in rust-

stand. Zien we ineens een Beauceron met een grote 

bult op zijn elleboog! In eerste instantie ALARM.  

Bij navraag bij het baasje kregen we het antwoord: “ 

oh, niks aan de hand, dat is een ‘legger’! Gaat vanzelf 

weer over hoor.”  

Gelukkig, maar: WAT IS EEN LEGGER??? Een legger is 

een bult die kan ontstaan op de hakken of ellebogen. 

Door het veelvuldig contact met de harde ondergrond, 

kan de slijmbeurs geïrriteerd raken. Deze vult zich met 

vocht en dat uit zich in een losse bult, meestal aan de 

achterkant van de elleboog of hak. Deze zwelling kan 

in een snel tempo erg groot worden. Leggers kunnen 

overal ontstaan waar de huid vlak over het bot heen 

ligt. Het hoge gewicht zorgt voor meer druk op de huid 

en de kans op irritaties van de slijmbeurzen. Ga naar 

de dierenarts als onderstaande van toepassing is: 

 De legger groeit hard 

 Als er vocht uit de plek komt 

 Indien de hond er steeds aan likt 

 Bij kreupelheid 

 

Als de hond eraan gaat likken, kan de irritatie van de 

plek erger worden. Wanneer de huid kapot gaat, kun-

nen er ontstekingen ontstaan, die de gezondheid van 

de hond in gevaar kunnen brengen. 

 

Bij leggers zie je zelden kreupelheid. Het dier blijft zich 

vrij bewegen. Soms is er een onderliggend probleem.  

Het gewricht kan overbelast zijn of er kan sprake zijn  

van een vorm van ellenboog problemen. Laat het dier 

bij kreupelheid altijd door een dierenarts nakijken.  

 

Het is belangrijker om de oorzaak van het probleem 

aan te pakken. De harde ondergrond moet worden 

vervangen door een zachte ondergrond. Zorg dat je 

hond bijvoorbeeld op een (hondenmatras) of kussen 

ligt. Sommige honden moeten hieraan wennen en wil-

len niet meteen op een zachte ondergrond liggen. 

Meestal zullen de plekken binnen een aantal weken 

tot maanden vanzelf weer verdwijnen. 

 

Bij leggers wordt nog weleens het advies gegeven om 

deze te draineren en daarna met verband te behande-

len. Ook hier geldt dat het beter is om de oorzaak aan 

te pakken en de hond op een zachte ondergrond te 

laten liggen. Met draineren is de kans op een ontste-

king groter. Leggers bij je hond kun je niet altijd voor-

komen. De grote Beauceron gaat over het algemeen 

niet zachtzinnig om met zijn lijf. Hij laat zich vaak met 

zijn volle gewicht op de grond ploffen. Met vaak de 

harde vloer als zijn favoriete slaap en rust plek is het 

lastig om de leggers onder controle te krijgen. Overi-

gens komt het ook vaak voor bij jonge dieren. 

 

En ja, helaas haalt een aantal dierenartsen een heel 

arsenaal aan onderzoeken uit de kast en herkennen de 

legger niet! Dit terwijl bij het grootste deel van de 

Beaucerons er niets meer aan de hand is dan een een-

voudige legger en behandeling niet nodig is. Het vocht 

uit de legger verdwijnt zodra de hond zich minder laat 

“vallen” op de harde ondergrond. 

 

Bedankt Suzanne voor het delen van deze nuttige en 

waardevolle informatie 
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Vandaag staat dus de door Beauceron Vereniging Ne-

derland georganiseerde NHAT op mijn programma. Op 

een Hollandse Herder na, ondanks uitnodigingen naar 

alle andere rasverenigingen, waren er allemaal nichtjes 

en neefjes, mama was er ook de halfzusjes en broer-

tjes en … allemaal Beaucies om mee te dollen. De test 

bij Joke en Saskia die ik best wel aardig vond. Van Joke 

kreeg ik zelfs een snoepje. Ook Sandra hielp maar die 

had zo’n enge paraplu en blikje (met stenen????) in 

haar hand. Hmm netjes zitten en doen alsof ….  

De schaapskudde werd gelukkig regelmatig afgewis-

seld zodat ze niet oververmoeid en/of gestresst raak-

ten en er voor hun ruimte is voor eten, koelte en drin-

ken.  Ik vond het allemaal best met mijn vers koppeltje. 

 

In de ochtend waren en, naast mij, nog 9 combinaties 

aan de beurt en in de middag, na de lunch, nog eens 

10 combinaties. Ik vond het allemaal geweldig, ik hoor-

de Joke en Saskia het allemaal aan mijn baasje uitleg-

gen, zowel tijdens de afnames als in de nabespreking 

namen ze er ruimschoots de tijd voor. Vooral de woor-

den “Zij hebben er een hobby bij, nu de bazen nog” 

maakten op mij heel veel indruk naast de tip aan mijn 

vrouwtje om “Grenzen lopen” te leren. Pffff nog meer 

trainen, doen we niet al genoeg vrouwtje? Afijn wij 

gingen naar huis met een Zeer Goed beoordeling en 

daar zijn we samen honde-trots op. 

Poot van Dokus 

Piep-piep-piep-piep … hoor ik echt de 

wekker? Op zondagochtend? Vroeg 

opstaan … niets voor mijn vrouwtje. Ik 

hoor wel heel veel gestommel en dan 

zie ik ineens het vrouwtje … wakker worden … ontbij-

ten, de kippen eten, ik mag buiten plassen en hup de 

auto in om verder te snurken.  Wat gebeurt er toch? 

 

Bij de pont van Amerongen word ik een beetje wakker 

en begon maar eens te piepen … ik wil eruit! Er wordt 

helemaal niets tegen me gezegd … horen ze me wel … 

de radio gaat iets harder … er gaat geen deur open ... 

vrouwtje toe nou, ik wil eruit!!!!! We gaan de pont op 

… en het raam gaat open … hmmm alleen maar om te 

betalen en ik moet dus nog langer wachten. Ineens 

rijden we verder. We hobbelen Maurik door en zijn op 

weg naar de allereerste CWH-geregistreerde Neder-

landse NHAT schapenaanlegtest (deze test heb ik no-

dig om te mogen deelnemen aan de HWT (Herding 

Working Test).  

Eenmaal in Maurik gaat mijn vrouwtje lekker met me 

lopen door de uiterwaarden en moet ik daarna nog 

wachten. Ik moet eigenlijk de auto weer in en daar ver-

zet ik me natuurlijk heftig tegen. Ik ga liggen en ben 

niet aan te pakken. Eens flink grommen en snauwen, 

dan komt er tenminste niemand meer in mijn buurt die 

me de auto in kan duwen of trekken of tillen of … er 

komt gewoon niets van in! Uiteindelijk stopt vrouwtje 

me in een bench die in de oude kas staat en iets later 

buiten in het doorlooppad waar een beetje een ver-

koelend briesjes staat. Prima … alles is goed als het 

maar niet in de auto is! Ik weet ook niet wat het is en 

ik hoor mijn vrouwtje er met Ellen over praten. Mis-

schien helpt Adaptil of Pepermuntolie of Rescue Pro of 

TraumaLife of ... vrouwtje gaat Kim (DogsUnderstood) 

opschakelen. Ik vind de auto gewoon helemaal niets …   
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Een Dwaas kan meer vragen  

In Ieder clubblad een ander lid aan het woord. 

Naam  : Pieter Ouborg 

Leeftijd : 33 

Woonplaats : Hoogblokland 

Beauceron : Haycko 

  

Als 'vrouw van de baas’ krijg ik de schone taak deze 

vragen te beantwoorden. Mijn man heeft sinds ander-

half jaar een hond, en beide heren tolereren mijn aan-

wezigheid in huis. Dit komt met name omdat ik vaak 

genoeg voor het eten zorg en knuffels geef, denk ik. 

 

1.  Waarom heb je voor de Beauceron gekozen? 

Pieter heeft zolang ik hem ken al geroepen dat hij een 

Beauceron wil. Een hond moet namelijk niet te klein en 

ook niet te volgzaam zijn, maar wel goed op te voeden. 

Dit ras is stevig en groot, maar toch ook lief en be-

schermend. Met precies genoeg eigenzinnigheid. 

 

2. Waarom juist voor deze Beauceron gekozen? 

Toen we allebei een fulltime baan hadden, vonden we 

dat we niet genoeg aandacht aan een hond konden 

geven. Zodra hier verandering in kwam, keken we wat 

actiever rond. 

 

We zijn bij Jeroen langs geweest om te kijken of een 

Beauceron ook echt iets voor ons zou zijn, en daar was 

Haycko. En er was 'de klik’. De twee heren begrepen 

elkaar op de een of andere manier gelijk. Een week 

later woonde Haycko bij ons. 

3. Ben je tevreden met de Beauceron fokker? 

Niet van toepassing. 

 

4. Wat doe je met je Beauceron? 

Pieter en Haycko stoeien graag heel lomp. Pootjes pak-

ken, flank meppen, arm bijten, knieen pakken, probe-

ren weg te springen. Het kan bijna niet hard genoeg, ze 

komen beide terug voor meer. 

En verder, doen we alles dat we altijd al deden, maar 

nu met vier pootjes extra. Uit eten met hond is voor 

ons gelukkig net zo makkelijk als uit eten met z'n twee-

ën. In restaurants zijn ze nog wel verbaasd dat hij de 

hele maaltijd rustig kan blijven liggen. 

 

5. Wat vindt je partner van de Beauceron?  

Gaat hij/zij wel eens ermee wandelen? 

Ik kan met beide heren goed leven. Ze maken alleen 

samen soms zo veel herrie als ze stoeien.. Gelukkig 

luisteren ze ook dan redelijk naar me. Haycko gaat zon-

der problemen ook met mij alleen mee. Wandelen in 

het bos met vriendinnen en hun honden, mee naar het 

werk, naar familie. Maar toch mist hij dan zijn baas, 

lijkt het. En verder mag ik hem ook gewoon uitlaten. 

 

6. Heb je naast je Beauceron nog andere huisdieren? 

Nu niet. We hebben een half jaar een Mechelse herder 

te logeren gehad. Dit was voor beide honden gezellig, 

volgens ons. Een Beauceron-pup er bij lijkt ons wel 

mooi. Maar eerst verwachten we een mensen-puppy. 

 

7. Wat vindt de buurt van je Beauceron? 

'wat is hij groot, hè?’ In het begin vonden de meesten 

hem wel indrukwekkend , maar ondertussen zijn ze 

aan ons gewend. Hij laat altijd snel een goede indruk 

achter met z'n goede opvoeding en lieve blik. 
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10. Wil je verder nog iets met de lezers delen? 

 Ga bij Jeroen langs voor je een puppy neemt.  

 

Als je op zoek gaat naar een hond: inlezen in het ka-

rakter van het ras dat je op het oog hebt!! 

Blij dat hij bij ons helemaal thuis lijkt. Het geschetste 

probleem gedrag van destijds niet meer gezien. 

Reist goed mee. Zelfs na 10 uur in de auto springt hij er 

blij weer in voor het volgende ritje. 

 

8. Doe je je Beauceron wel eens in bad? Waarom? 

In de zomer zwemmen baas en hond graag samen in 

het kanaal. Soms wordt er shampoo toegevoegd, dan 

telt het zeker als bad. Als hij in een vieze sloot is ge-

sprongen, of door derrie heeft liggen rollen, mag hij 

buiten onder de tuinslang. Dit is zeker geen favoriete 

bezigheid voor hem, en ook niet voor ons. 

Verder is er maar een sporadische badderbeurt, wan-

neer hij te vettig voelt, of te veel haren verliest in huis. 

Of als hij mee is geweest naar de werkplaats. 

9. Heb je iets leuks of aparts meegemaakt met je  

Beauceron? 

Hij vist van alles uit het kanaal, als het langs de kant 

drijft. Meestal takken, soms een dode vis of een slip-

per. Een tennisbal is de hoofdprijs, daar kan hij nog 

weken plezier mee hebben. Het is een grappige jutter. 
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Natte Neuzen Motorrit 2018 voor het goede doel 

Na de aankomst bij Beauceron In Nood bleek de tocht 

een onverwacht succes te zijn. Het idee om dit in 2018 

nogmaals te organiseren was dan al snel geboren. 

 

Als bezitter van een 

Beauceron lees je 

wel eens adverten-

ties van bijv. Dieren-

lot, Dierenbescher-

ming en voor opvang 

van honden uit  

diverse landen etc.  

Wellicht ondersteun 

je die doelen met 

een eenmalige of maandelijkse bijdrage. Prima, echter 

helaas horen we steeds vaker over Beaucerons die in 

moeilijkheden zijn en worden aangeboden aan asielen, 

op marktplaats gezet of erger nog bij een “dierenarts” 

om te laten inslapen. 

 

Met het oog op die onbegrepen Beaucerons is er de 

geweldige opvang van Beauceron In Nood (tegenwoor-

dig in Doorn). Hier helpt Jeroen Kelfkens al sinds 2010, 

de "refuge's" weer aan een goed thuis door middel van 

opvang, heropvoeding indien nodig, bemiddeling en 

begeleiding (van zowel hond als nieuwe baas).  

Waar nodig wordt er door een erkend gedragsthera-

peut een gedragstest afgenomen, om te zien hoe de 

hond op verschillende situaties reageert, en te bepalen 

waar extra aandacht naar uit dient te gaan. Op deze 

manier wordt gekeken naar wat het beste bij de hond 

past en welke eisen aan de nieuwe baas moeten wor-

den gesteld alvorens de hond te herplaatsen. Uiter– 

aard wordt ook met de fokker van de herplaatser con- 

tact opgenomen en gemeld dat een door hem/haar 

gefokte hond ter herplaatsing is aangeboden aan BIN. 

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

crematie et cetera niet alleen veel tijd nodig ook gaat 

daar heel veel geld in zitten. Geld dat niet voor het op-

rapen ligt en sponsoren voor bijvoorbeeld het eten of 

extra kennelinrichting etc. staan niet in de rij.  

 

Net als vorig jaar gok ik op een grote opkomst van mo-

torrijdende Beauceron-liefhebbers die hun ondersteu-

ning willen geven aan Beauceron In Nood en met mij 

een mooie motortocht van ca. 180 kilometer willen 

rijden vanaf een nog te bepalen vertrekpunt (centraal 

voor alle deelnemers) naar Doorn. Vorig jaar is, na aan-

komst, het verzoek gedaan om dit later in het jaar te 

rijden zodat we wellicht betere weersomstandigheden 

en warmer weer hebben. Gekozen is daarom voor 

1 juli, vertrek 10 uur s’morgens. We komen dan circa 

15:30 uur bij Beauceron In Nood aan waar we worden 

opgewacht met een hapje en drankje.  

 

Gaan we Beauceron In Nood weer een mooi bedrag 

brengen? Dat gaat zeker lukken als iedereen zich voor-

af aanmeldt via storo@chello.nl en vooraf het deelna-

mebedrag van € 25,00 per motor met berijder betaalt 

(Duopassagier is een meerprijs van € 10,00). Na aan-

melding  zal de tourleider u mailen met verdere gege-

vens en ongeveer 2 weken voor de rit de verzamelloca-

tie bekend maken.  

 

Deelname aan deze mo-

tortocht (versnapering-

en, de veerpont, brand-

stof etc.) is geheel voor 

eigen rekening en risico.   

 

Ga je niet mee donatie voor BIN is altijd welkom!!!!! 
Homme wil ook mee op de Liberator 

Foto: Rene Hoekstra - 2016 
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camperplaats, 2x op een camping en op de oprit bij 

vrienden. En bij al die plaatsen horen weer geheel ei-

gen geluiden. Mama Enya is dat al gewend en laat zich 

niet zo snel verleiden tot geblaf, maar de eerste paar 

dagen moest ik echt even wennen. D’r moet tenslotte 

iemand de bewaking doen! 

 

Het is fijn dat we overal lekker los mogen rennen en 

spelen. Behalve dan officieel op de campings, maar 

daar heb ik geleerd wat ‘onze plek’ was. Maar daar ook 

wel heeeeel veel honden ontmoet, klein, groot, harig 

en zelfs een halve Beauceron Fioggo uit Zwitserland. 

Hij was eerst wat knorrig, maar ik heb hem toch lekker 

uit de tent kunnen lokken J 

 

Onze route begon in Duitsland, door Oostenrijk naar 

Italië, Frankrijk en dan via Zwitserland weer richting 

ons Nederlandse huis. Heerlijk vier weken reizen van 

de ene mooie plek naar de andere, altijd de zon ach-

terna. En als de camper erg gaat hobbelen, vinden we 

de mooiste plekjes! We hebben erg veel gespeeld met  

YESSSS VAKANTIE!!!!! 

Tjonge, wat een drukte in en om het huis! Volgens mij 

is het weer zover: de vakantie komt eraan. Mijn baas-

jes zijn druk in de weer; vooral Wim om de ‘nieuwe’ 

camper klaar te maken. Daar is ook voor ons een speci-

ale plek gemaakt, onder de slaapplaatsen van Wim en 

Gonda. Mama Enya ik zijn nu samen. We horen de 

baasjes ook praten over ‘leuke reuen’ en de route die 

we gaan rijden. Nou, ik ben benieuwd! J 

 

Zondagmiddag is het zover, allemaal instappen en rij-

den maar. Gezellig hoor, zo voorin (oh… dat is niet de 

bedoeling???) Raar, “hup, hup, naar achteren” … Ja, ho 

effe, ik ben niet gek. Nee hoor, voorin is veeeeeel leu-

ker! “Mag niet van de politie”… nou en, blèèèèèr, boe-

oeoehoe, mwaoeaah… Nou jaaaaa, we gaan dan maar 

liggen achter de stoelen… pfffff, wat een gedoe. 

 

Maar goed, voor mij is 

vakantie altijd even wen-

nen. En het is ook onzet-

tend leuk. We zijn de hele 

dag samen met onze baas-

jes, maar we zijn steeds 

weer op andere plekken. 

Ook ons ‘huis’ is anders en 

mobiel. Zeker wel comfor-

tabel, met onze eigen kus-

sens, extra kleedjes, onze 

twee apen en ballen mee, 

dus daarover hoor je mij 

niet klagen. Het is wel wennen aan alle nieuwe gelui-

den op al die verschillende plekken. We hebben een 

camper en daarmee kun je overal staan om te slapen. 

In het bos, in een park, op een parkeerplaats, in een 

druivenveld, aan de rivier (Adige in Italië, de Var in 

Frankrijk), in een rivierbedding, op een bergpas op de 

grens Italië/Frankrijk aan een heel smal weggetje, op 

een ski-piste tussen de koeien, 1x op een speciale 



Beauceron Vereniging Nederland 

  29 

leuke Beauceron-jongens. Maar het was vooral ook erg 

leuk in Frankrijk toen we op weg waren naar André 

(die ken ik al van de NE’s).  

De nacht vooraf sliepen we ‘bij de boer’. Geweldig, die 

geur en de ambiance, helemaal TOP. En als kers op de 

taart kwam de buur-boer de volgende ochtend met al 

zijn koeien vlak langs ons. En wij waren heel erg 

braaf!!! Lieve koeien ook! 

Toen naar André en Ladie met wie ik heerlijk heb ge-

speeld. Ook met André lekker kroelen en op de foto, 

eten/drinken en 

toen s-middags nog 

lekker gevaren met 

de boot op Lac du 

Bourget. Terug aan 

de wal nog als een 

dolle gezwommen 

en gesprongen in de 

haven! Dat werd wel 

tijd, want er was be-

loofd dat we naar 

Lac St Croix zouden 

gaan, maar dat heb 

ik alleen vanuit de 

auto gezien want met onze TomTom (Comps -> Lac St 

Croix 37 km) is dat helemaal mis gegaan….  we hebben  

bijna 3 uur rond gehobbeld in het camp militaire du 

Canjuers (grootste van Europa). Gelukkig zijn we met 

hulp van de ‘boze’ forestière en onze redder/imker 

Gerard in Aups terecht gekomen. 

Na te zijn bijgekomen van dit avontuur als afsluiter 

langs Ian en Elaine en hun katten schrik aanjagen (ha, 

ha ,ha) en dan zit het er op en rijden we naar huis.  

Ik vond het weer een hele leuke vakantie. Alle talen 

weer kunnen gebruiken en veel gezwommen, gewan-

deld en gezien en weer nieuwe Beauceron-vrienden 

gemaakt! 

 

Tot volgend jaar! Poot van Moya 

Enya, Wim en Gonda 
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Slagaderlijke bloedingen 

Deze kunt u stelpen door stevig te drukken met een 

stuk schone stof . Indien dat onvoldoende is, kunt u 

ook proberen de bloeding te stelpen door druk uit te 

oefenen op de drukpunten in de straartbasis, de lie-

zen, de oksels en de hals. Soms kan het handig zijn een 

drukverband aan te brengen. 

 

Bloeding 

Leg een doek/jas/trui op de wond, oefen matige druk 

uit tot de bloedig stopt   

 

Open breuk 

Een open breuk betekent dat de huid kapot is en u het 

bot ziet. Hierbij is het belangrijk dat u een schone doek 

gebruikt om de wond af te dekken en/of te verbinden. 

 Bewusteloos 

Leg het dier op z’n zij met het hoofd iets lager dan de 

rest van zijn lichaam. Probeer nooit water in zijn bek te 

gieten. Wikkel een deken om hem heen. 

  

Hartslag controleren 

Controleer de hartslag van uw hond of kat door de wijs

- en middelvinger 

van één hand tegen 

de binnen- en bo-

venkant van de ach-

terpoot van het dier 

te leggen ter hoog-

te waarde poot in 

de romp overgaat. 

EHBO—deel 3: AANRIJDING 

Wat doet u als uw hond (of ander huisdier) is aangere-

den? Ga zo snel mogelijk naar de dierenarts ook al lijkt 

het mee te vallen. Sommige verwondingen kunnen in 

een later stadium pas goed zichtbaar worden. 

 

Het goed op een aantal punten te letten: 

 Blijf zelf kalm en laat iemand direct de dieren- 

ambulance en/of (dienstdoende) dierenarts bellen. 

 Let op uw eigen veiligheid, zelfs de betrouwbaarste 

hond kan van de pijn of schrik onverwachts bijten 

en krabben.  

 Zorg ervoor dat uw dier en u veilig zijn (bijvoorbeeld 

bij een situatie op de openbare weg).! 

 Probeer de hond niet onnodig te verplaatsen, dit 

kan tot ernstiger trauma leiden. 

 Controleer de hartslag, de ademhaling en op grote 

bloedingen. Deze verhelpen voor het vervoer naar 

de dierenarts kan levensreddend zijn. 

 Pas op met het dier zelf te helpen. Hoe goed be-

doeld ook, vaak kunt u het beter aan deskundigen 

overlaten.  

Uiteraard kunt u het wel iets comfortabeler maken 

voor het dier.  

 

Gewond dier vervoeren 

Til het dier voorzichtig op, of schuid er een plank on-

der. Rak alleen de lichaamsdelen aan die niet gewond 

zijn. Probeer hem zoveel mogelijk in dezelfde stand te 

houden. Verwarm het dier met een deken, jas of shirt 

(hiermee kunt u ook vastleggen op de plank). Een kat 

kunt u bijvoorbeeld het beste in een doos of wasmand 

vervoeren. 

  

Dierenambulance 

Dierenambulances kunnen vaak meteen eerste hulp 

bieden. En ze kunnen het dier op een veilige manier 

naar de dierenarts vervoeren. 
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Reanimeren? 

Iedereen heeft al wel eens gezien hoe reanimatie moet 

toepassen op mensen, misschien heb je zelfs al eens 

een reanimatiecursus gehad. Door reanimatie voor 

honden te kennen ben je mogelijk in staat het leven 

van je huisdier te redden zo dat deze nog verschillende 

jaren gezond kan leven.  

 

Honden en katten hebben ongeveer 120-130 compres-

sies (hartmassage) per minuut nodig.  

Je doet dit best als volgt: 

– 30x hartmassage 

– 2x mond-op-snuit beademing 

Dit blijf je natuurlijk herhalen tot je huisdier terug be-

gint te ademen en een hartslag heeft 

 

Voordat je begint met reanimeren, controleer je of je 

hond echt niet meer reageert. Check de ademhaling 

van de hond door je hand voor zijn neus en bek te hou-

den. Bedek de luchttoevoer niet! Je kunt ook je hand 

op de flank van de hond leggen. Als je merkt dat je 

hond niet ademt, maak meteen luchtwegen vrij door 

voorzichtig de tong van de hond verder uit de bek te 

trekken; Kijk in de keel of je een voorwerp aantreft dat 

er niet thuis hoort en verwijder het dan voorzichtig; 

Beweeg met het hoofd totdat de nek recht is. 

 

Controleer of hij nog een hartslag heeft door je oor 

tegen het deel waar zijn linkerelleboog tegen zijn borst 

komt te plaatsen of  je vingertop midden in de lies van 

de hond leggen.  

 

Mond-op-Mondbeademing 

Sluit je honds bek en adem 

rechtstreeks in zijn neus totdat 

zijn borst uitzet. Als de borst 

niet uitzet, controleer dan nog 

eens of er niets is blijven steken 

in de luchtpijp. Als de borst een-

maal uitzet, ga dan 

door met de mond-

op-mondbeade-

ming, aan een  

Tempo: 12 tot 15 

keer per minuut. 

 

 

 

Borstkasmassage 

Begin niet op de borst te drukken tot je de luchtweg 

hebt vrijgemaakt en begonnen bent met de beade-

ming. Leg je huisdier zachtjes op zijn rechterzij. Het 

hart bevindt zich aan de onderste helft van de borst-

kas, aan de linkerkant, achter de elleboog van de 

voorste linkerpoot. Plaats een hand onder het hart om 

de borst te ondersteunen en het andere hand over het 

hart. Druk zachtjes op de borstkas van de hond. Druk 

de borstkas 2,5 centimeter in bij honden van middel-

matige grootte, druk harder bij grote honden en zach-

ter bij kleine. Je krijgt het beste effect als je de borst-

kas rustig indrukt en vlot omhoog laat komen. Tevens 

is zo het risico voor beschadiging van de ribben het 

kleinst. Het effect op de bloedsomloop wordt bereikt 

door drukverhoging en drukverlaging in de borstkas.  

 

Tempo 80 tot 120 

keer per minuut te 

drukken voor grote 

dieren en 100 tot 150 

voor kleinere. 

 

Ga verder met de reanimatie tot je een hartslag en 

regelmatige ademhaling voelt of de hond beweegt of 

kreunt. Controleer dan weer de ademhaling en hart-

slag en reanimeer overnieuw als dit nodig is. 

 

Een aanrijding met een dier is vaak niet te voorkomen. 

Maar stel er is schade doordat een huisdier (niet alleen 

honden of katten) de weg overstak, wie is dan aan-

sprakelijk en moet de schade betalen? De bezitter van 

een dier is (risico)aansprakelijk voor de schade die het 

dier toebrengt aan anderen. Dit noemen we risico aan-

sprakelijkheid. Schuld speelt daarbij geen rol. Een be-

zitter is iemand die het dier voor zichzelf houdt. 

Meestal zal dit de eigenaar zijn. Maar het kan bijvoor-

beeld ook de manegehouder zijn, die jouw paard ge-

bruikt voor lessen. De buurjongen die jouw hond uit-

laat is geen bezitter. Hij houdt de hond namelijk niet 

voor zichzelf. De eiser moet aantonen dat het dier 

schade heeft veroorzaakt (noteer direct getuigen).  

Er zijn gevallen waarbij de bezitter/eigenaar niet aan-

sprakelijk is. Dit is het geval bij bijvoorbeeld overmacht 

of noodweer. Dieren die in het wild leven (herten, wil-

de zwijnen e.d.) hebben geen eigenaar. Er is dan vaak  

geen aansprakelijke partij voor een schadevergoeding 

tenzij het leefgebied beheerd wordt dan is soms de 
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beheerder aansprakelijk. Dit kan mogelijk het geval 

zijn, wanneer dieren kunnen ontsnappen door niet 

goed onderhouden hekwerken of wildroosters. Ook 

het ontbreken van waarschuwingsborden, kan leiden 

tot aansprakelijkheid van de beheerder.  

 

Schade door wild melden 

Wij delen de prachtige natuur met wilde dieren. In het 

verkeer is dat opletten geblazen. Op veel binnenwegen 

op de Veluwe kunnen wilde dieren oversteken. Pas je 

snelheid aan zeker na zonsondergang! In Nederland is 

het verplicht om na een aanrijding met "groot" wild 

(bijv. de zwijnen, reeën of edelherten) dit te melden bij 

de politie (bel met 0900 8844 en probeer zo goed mo-

gelijk de locatie door te geven, volg hun instructies op). 

De politie zal de faunabeheerder inschakelen om het 

gewonde dier op te sporen door een speciaal getrain-

de hond en uit zijn lijden verlost en/of het dode dier 

op te ruimen.  

Winnaar Fotowedstrijd 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door onze leden werd bovenstaande foto van “Moya 

kust Wim den Hartog” gekozen tot winnaar van de 

foto op glas en montage materiaal. Erik de Gooijer 

(Jekke bij de schapen) werd gekozen als beste verhaal  

2017 en verdient zo de workshop “korte verhalen 

schrijven”.  

Tijdens de KCM2018 worden de prijzen uitgereikt.  

Dekmelding 

commissiefgw@beauceronvereniging.nl 

Rond 12 maart verwacht Esther Boumans  

de puppen van:  

Mama: Hille en  papa Olli l’Etoille de la Nuit 

 

 

 

Ledennieuws 

Tips 

• Bij een snelheid van 60 km/uur heeft het wild kans 

   uw auto te ontwijken en u een kans om te stoppen. 

• Wijk niet uit, houd het stuur recht, dat is het veiligst. 

• Houd er rekening mee dat er meerdere dieren kun 

   nen volgen. 

 

Wat moet u beslist niet doen! 

• Doorrijden, dat is strafbaar. 

• Ga nooit achter het aangereden dier aan. 

• Neem doodgereden wild nooit mee. Geef het niet 

   aan derden. Het zijn beschermde dieren en de Flora- 

   en Faunawet staat dit niet toe en dus strafbaar! 

• Bel voor groot wild niet met de dierenambulance.  

   De dierenambulance ontfermt zich over klein wild 

   wat is aangereden en nog levend wordt aangetroffen 

   zoals dassen, konijnen, vossen, marters en vogels. 

Ledenadministratie 

ledenadministratie@beauceronvereniging.nl 

Nieuwe leden: Carla Dirksen; Teun Ruiten en 

 Corné Boogaard 

Geëindigd cadeau-lidmaatschap: Nanda Clarisse 
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Jenna 2014 

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 2016) heeft toegezegd 

deze dag onze Beaucies te willen komen keuren. Voor 

de locatie hebben we, gezien de ervaring van 2017, 

weer gekozen voor het terrein te Harderwijk  

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 aanvullende agendapunten?  

Stuur deze voor 22 maart  a.s. naar het secretariaat.  

23 september Familie– en Jonge Hondendag 

info@beauceronvereniging.nl 

Voor de locatie is op dit moment nog niet alles rond 

en houden we dit nog even geheim. Zet vast wel deze 

datum in de agenda. 

Zo vader, zo dochter 

Foto: Ellen Westenberg 2017 

20e Beauceron Special  

Agenda: 

27 april Meeting met CFH 

28 april Show  

29 april  seminar met M. Gerd Lede 

 

Op 28 april zal mevrouw K. Couteau de Beaucerons 

keuren voor de titel:  

"Three Country Corner Champion"  

 

Informatie via Yvonne Renz 

Voorzitter AG Beauceron Germany 

Website: www.cfh-ag-beauceron.de  

Nationale d’Elevage 2018 

19 en 20 mei Saint Pierre de Boeuf (F) 

Keurmeesters morphologie:  

A. Thevenon, G. Armatol, D. Vizzari, J. Anjoran  

en K. Couteau. 

 

Informatie en aanmelden zie  

Website: www.amisdubeauceron.org 
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8 december Holland Cup 

Erica Bakker - v.d. Woestijne 

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 

17 december Kerstshow Cuijk 

Mevr. R van Veen-Keur 

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  

2 februari Dogshow Eindhoven 

J. Schepers 

Reuen 

Kampioens klasse 

Hector Blue du Serment des Brumes 1U CAC en BOB 

Mastic du Domaine de Corail 3U 

Barrique de l'Embouchure de la Sarre 2U RCAC 

Teven 

Jeugd klasse 

Noosa Vali de la Bergerie d'Hirthe 1U 

Open klasse 

Olyx du Bois Tourbeux 1U RCAC/RCACIB 

Kampioens klasse 

L'Elue Luther Blue de la Terre des Lions 1U CAC/CACIB  

Beaucie Paws 

Ellen Westenberg—februari 2017 
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Showkalender 2018   

Datum Plaats Keurmeester 

3 maart 2018 

4 maart 2018 
Groningen, Martinidogshow 

Dhr. A. Polgar (CZ) 

Dhr. D. Rutten (NL) 

17 maart 2018 Hazerswoude, Leiden Planetarium R. Malo Alcrudo (ES) 

31 maart  2018 

2 april 2018 
Goes, Dogshow Goes 

Dhr. H. Tast (FIN) 

Dhr D. Rutten (NL) 

14 april 2018 Utrecht, Beursfabriek Nieuwegein  Mw. A.M. Beenen-Sluyters (NL)  

10 mei 2018 Arnhem, Joe Cat Show Dhr. R. Doedijns (NL) 

21 mei 2018 Venray, Pinkstershow  Mw. H. Assenmacher-Feyel (DE) 

9 juni 2018 Tilburg, KC de Baronie (open lucht) Mw. C. Kerssemeijer (NL) 

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

Coupe de Travail 

De Coupe de Travail wordt door de Beauceron  

Vereniging Nederland jaarlijks tijdens de KCM (dus 

zorg dat je erj bent) uitgereikt aan de handler en 

hond die de meeste officieel erkende Nederlandse 

diploma’s heeft behaald in het betreffende jaar.  

Om voor opname op de lijst in aanmerking te komen 

dient een kopie (of foto) van het diploma én werk-

boek of rashondenlogboek naar  

media@beauceronvereniging.nl en ook naar  

secretariaat @beauceronvereniging.nl  

gezonden te worden. 

 

Wij feliciteren de winnaar over 2017: 

Jett Rebel La Duchesse De La Fosse - 4 diploma’s 

 
Coupe de Beauté 

De Coupe de Beauté wordt door Beauceron Vereni-

ging Nederland jaarlijks tijdens de KCM (dus zorg dat 

je er bent) uitgereikt  aan de handler en hond die het 

hoogste aantal punten (de behaalde waardering 

wordt in punten uitgedrukt) op de Nederlandse 

shows/wedstrijden in dat jaar heeft behaald.  

Baby’s en puppen zijn uitgesloten. 

 

Wij feliciteren de winnaar over 2017 

1. N’Lewis de l’Ami de la Campagne – 119 punten 

2. Grizzly de l’Ami des Chevaux – 93 punten 

3. Damphyr du Gardiens du Chaos – 43 punten 

4. Lord Djibril de la Bergerie d’Hirthe – 24 punten 



  

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

Volgende uitgave  

1 juni 2018 

Artikelen en foto’s aanleveren voor 1 mei 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. 

 

Ledenadministratie 

E-mail: ledenadministratie@beauceronvereniging.nl 

Banknummer NL51RABO0115362789 (RABO2NL2U) 

ten name van Beauceron Vereniging Nederland 

 

              www.beauceronvereniging.nl 

Met  dank aan Jeroen van Rossum, Dog’s Don’t Whisper  

https://www.facebook.com/DogsDontWhisper/ 

of https://www.facebook.com/PasOpVoorDeHond/ 


