Beauceron Vereniging Nederland

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
Dinette Bos (voorzitter)
Gonda den Hartog (secretaris)
Ellis Willemse ( penningmeester)
Annemieke Stoke (algemeen lid
Jeroen Kelfkens (algemeen lid)
Lidmaatschap
1 januari t/m 31 december € 30,00 per kalenderjaar.
Voor een lidmaatschap van de partner en thuiswonende kinderen tot 18 jaar, + € 5,00 per kalenderjaar.
Opzegging voor 1 november zenden naar:
ledenadministratie@beauceronvereniging.nl
Fotoverantwoording voorzijde: Thanks to Animals
Beauceron puppy found something on the table (051194)
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ADVERTEREN?
advertentie@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
Jeroen Kelfkens naar hun zeer speciale prijzen .

Van de Bestuurstafel
Inmiddels is het voorjaar losgebarsten en kunnen we volop genieten van lekker met onze hond(en) actief in het
Hollands weer buiten bezig zijn of gewoon lekker onderuit samen aan de waterkant, in het bos of op de camping.
Plannen voor de vakantie, afspraken bij de kennel of gewoon besluiten thuis te blijven. Kortom met onze Beauceron is er altijd wel wat te beleven.
Wij zijn druk in de weer met de organisatie van de komende KampioenschapsClubMatch op 30 juni. Na de ervaring
van vorig jaar konden we bijna niet anders en kozen weer voor de locatie te Harderwijk. Brengt u droog weer mee
op 30 juni, dan wordt het vast weer een fantastische dag met een terechte kampioen. Wij wensen alvast alle deelnemers heel veel succes.

Na de afgelopen Algemene Leden Vergadering is contact gezocht met Beauceronclub Nederland en hebben wij namens onze leden aangegeven en dat we graag verder willen praten. Op het moment dat wij deze editie laten printen en verzenden, heeft hun ALV nog niet plaatsgevonden en kunnen we hierover nog niet berichten.
Heel Nederland praat over de nieuwe Privacywet. Ook voor onze verenging en haar toeleveranciers heeft de aanscherping van de wet impact en hebben wij gekeken naar hoe we omgaan met uw gegevens, hoe we de privacy
borgen, hoe we bewaren en hoe om te gaan bij verzoek tot verwijdering en lidmaatschap-opzegging. Elders treft u
een hierover een uitgebreider artikel aan.
Voor uw bestuur komt er nog wat drukte aan en daarna gaan ook wij van vakantie genieten en ons voorbereiden
op de Jonge Honden/Familiedag. Heeft u ideeën voor activiteiten en kunt u daarbij het voortouw nemen, laat het
aan ons weten, dan kunnen wij u natuurlijk bij de organisatie ondersteunen Rest mij niets anders meer dan iedereen een fijne vakantie toe te wensen en stuurt u ons vooral uw honden-verhalen en foto’s.
Groeten, Annemieke
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Frodo zijn grootste liefhebberij: WATERWERKEN!
Als het verenigingsblad op de deurmat valt, is het waterwerkseizoen al weer in volle gang. Ik wil jullie graag
nog even mee nemen naar vorig jaar.
April 2017, het waterwerkseizoen gaat voor ons weer
beginnen! Van te voren alle spullen die nodig zijn voor
Frodo en mijzelf weer uit de mottenballen gehesen. Je
zult je afvragen wat heb je allemaal nodig? Nou best
nog wat. Voor Frodo zijn waterwerktuig, grondpin met
lijn, halsband, handdoeken, speeltje voor het uitlopen,
beloningkoekjes voor eventueel het oefenen van de
landoefeningen en zijn eten ;-). Zelf ga ik ook te water,
dus wetsuit (verplicht om aan te hebben), waterschoenen, handschoenen, handdoeken, droge kleding, zonnebrandcrème!, eten en drinken, stoeltje, tent en bolderkar om alle spullen in te kunnen zetten voor als we
naar de trainingslocatie lopen vanaf de parkeerplaats.

zelfde obstakel kampten. En jawel hoor, het kwartje
was gevallen! Toch maar uit de boot ondanks dat
vrouwtje er in blijft zitten. Dus de eerstvolgende training aan de Brielse Maas zachtjes gehoopt en toch
weer geprobeerd. En daar ging hij, alsof hij nooit anders gedaan had.
Ik had het brevetexamen voor dit jaar al lang van zijn
agenda gehaald, want dacht niet dat het voor die tijd
ging lukken. Maar toen kwam André en zei: “Je hebt
Frodo nu toch al wel ingeschreven voor het brevet?”
Euh nee….. “Nou dat zou ik als ik jou was maar snel
gaan doen”. Dus op goed geluk zowel ingeschreven
voor België-B en Nederland-C.

Frodo heeft het ontzettend naar zijn zin en wil graag
werken en dat is ook te horen aan de waterkant ;-)
De trainingen verlopen heel goed en voor de inschrijving voor het Nederlands C brevet staat er eigenlijk
niets in de weg totdat meneer besluit om niet meer uit
de boot te springen als ik er nog in zit. Tja, dat is wel
een dingetje omdat bij een aantal examen onderdelen
hij toch echt alleen uit de boot zal moeten springen.
Van alles geprobeerd, maar hij weigert er uit te springen. Blijven oefenen en dan volgend jaar maar weer
een poging doen.

Maar ja, bij zo’n examen moet hij ook even laten zien
dat hij gehoorzaam is….. Dus wij een paar weken van
te voren aan het oefenen voor beide landoefeningen.
Voor België moet hij 20 meter aangelijnd volgen en 20
meter (terug) los volgen. Appeltje eitje en op verschillende plaatsen geoefend. Voor Nederland is het een
behoorlijke klus. Dus eerst zorgen dat ik zelf het parcours in mijn hoofd heb en daarna met Frodo aan het
oefenen. Het gaat aardig goed en heb er dan ook het
volste vertrouwen in dat hij het gaat doen.

Op de demodag bij Camping de Meeuw aan het oefenen geweest, er waren nog twee honden die met het

19 augustus is het dan zover, we gaan naar Mol, België. Daar aangekomen hebben wij ons aangemeld en is
het wachten totdat we aan de beurt zijn. Er hangt van
de landoefening wel iets af, want als we het niet goed
doen, mogen we het water niet in voor de rest van het
examen. Aangelijnd volgen gaat prima, maar dan gaat
hij zijn neus achterna…… overal heerlijke luchten en
andere honden die hun plas gedaan hebben. Tsja, daar
moet je iets mee. Nadat wij weer bij de keurmeester
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Kwamen, ging ik er eigenlijk al vanuit dat we het water
vandaag niet zouden voelen. We mochten voor een
herkansing, niet dat die veel beter was, maar gelukkig
we mochten toch door naar het water.
Zodra hij bij het water komt, gaat er een knopje om en
is hij helemaal in zijn element. Boottrekken 18/20, ophalen mannequin (vertrek vanuit boot) 20/20, ophalen
drenkeling 25m 19/25 en ophalen stuurloze boot 25 m
25/25. Bij het ophalen van de drenkeling was hij even
de weg kwijt en heeft hij de drenkeling gehinderd waar-

door hij 5 punten aftrek kreeg. Bij het ophalen van de
stuurloze boot was het nog even spannend, want waar
hangt dat touwtje? En dan is het een kwestie van goede
timing om hem de goede kant op te sturen. Gelukt!
Van keurmeester Rita een mooi compliment “dit is een
voorbeeld van goed samenwerken en een team vormen!” Zo trots op mijn kanjer! Als eerste Beauceron
het België brevet-B gehaald!
10 september naar Asselt voor het Nederland Brevet-C.
Van André een paar tips mee gekregen en één ervan
was erg belangrijk. Vandaag alle aandacht en tijd naar
Frodo: samen een rondje doen en Frodo rust geven
voordat hij aan de gang gaat. Helemaal gefocust op mij.

De landoefening ging verschrikkelijk slecht, eenmaal
neus op de grond en er niet meer vanaf. Op de helft
ging de riem af, Frodo ging de eerste meters goed mee,
maar daarna was het weer neus op de grond. Zijn

commando’s, zit/af en blijf gingen goed waarna hij bij
‘hier’ gelijk voor kwam. De verlossende woorden van
de keurmeester “ik denk dat hij het in het water beter
doet” kwamen als een verrassing, ik dacht echt dat het
water ver weg was. En ze heeft gelijk gekregen! In het
water is Frodo weer helemaal in zijn element en doet
hij het fantastisch. Zelfs de wind kan hem niet tegen
houden. Drenkeling ophalen met een reddingsboei
19/20, een bewusteloze drenkeling ophalen 18/20,
Reddingsvest naar de boot brengen 19/20 en afgedreven boot ophalen 20/20. Bij de laatste oefening zat
Andre op mijn schouder want op het juiste moment de
richting aangeven om bij het touw te komen is toch
wel een dingetje. Nou het heeft gewerkt, want bij het
commando ‘rechts’ ging hij gelijk naar rechts en vond
het touw. Ook hier weer van de keurmeester een groot
compliment ontvangen, dat wij een heel goed team
samen zijn en dat dit samenwerken is. Wat ben ik toch
verschrikkelijk trots! Vandaag als eerste Beauceron het
Nederland brevet-C gehaald! Opluchting alom, want
dat betekent dat bij een volgend examen er geen landoefening meer gedaan hoeft te worden. Yeah!
Voor dit jaar hadden wij grootse plannen om samen te
gaan doen. Oefenen voor het Nederland brevet-D,
België brevet-C, misschien ook het Duitsland brevet-B
en als het oefenen lekker loopt eens kijken of Frankrijk
tot de opties behoort.
Helaas mocht het
er allemaal niet
van komen ……..
8 november 2017
hebben wij heel
snel en op veel te
jonge leeftijd
afscheid van
je moeten
nemen.

NB. Op zaterdag 9 juni a.s. organiseert WaterwerkGroep Colonia Nederland een brevettendag te Brielle
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Een Dwaas Kan Meer Vragen
In iedere uitgave een ander lid aan het woord over het
wel en wee van en met haar/zijn Beauceron. Natuurlijk
nodigen we graag iedereen daarvoor uit en bij deze
roepen we dan ook iedereen op om zijn/haar verhaal
aan ons te mailen. Vergeet u niet om ook foto’s van uw
Beauceron(s) bij te sluiten. Afhankelijk van de resolutie
- kwaliteit kunnen we die groot (of klein) publiceren.
De vragen die wij hebben:
1. Waarom heb je voor de Beauceron gekozen?
2. Waarom juist voor deze Beauceron gekozen?
3. Ben je tevreden met de Beauceron fokker?
4. Wat doe je met je Beauceron?
5. Wat vindt je partner van de Beauceron?
Gaat hij/zij wel eens ermee wandelen?
6. Heb je naast je Beauceron nog andere huisdieren?
7. Wat vindt de buurt van je Beauceron?
8. Doe je je Beauceron wel eens in bad? Waarom?
9. Heb je iets leuks of aparts meegemaakt met je
Beauceron?
10. Wil je verder nog iets met de lezers delen?

3.

Ben je tevreden met de Beauceron fokker?
We zijn zeer tevreden over onze Beauceron fokker
(Wim en Gonda den Hartog). Ze geven vanaf het
begin veel informatie, vanaf de zoektocht naar
een goede combinatie van de a.s. pa en ma, het
verloop van de zwangerschap, de geboorte, het
socialiseren enz. en wat niet onbelangrijk is: we
mogen vaak komen kijken naar onze a.s. pup.

4.

Wat doe je met je Beauceron?
Ik heb de puppy-cursus, de basistraining en de 1e
gehoorzaamheidstraining gevolgd. Verder ga ik
(weer) starten met speuren. Duke is heel erg onrustig in de auto, dus de ritjes naar de trainingen
vormen steeds een uitdaging. We zijn aan het trainen!! Overdag doe ik geregeld spelletjes met Duke, zowel binnen als buiten.

5.

Wat vindt je partner van de Beauceron? Gaat hij/
zij wel eens ermee wandelen?
Frits vindt dit ook een geweldig ras, hij wilde
graag een grote hond, maar een gezond ras was
een absolute voorwaarde voor onze keus. Hij
neemt over het algemeen de ochtendwandeling
voor zijn rekening. En we gaan af en toe met Duke
op pad, naar bos of water.

Wij wachten in spanning af.
Nu de inzending van: Ina Busscher
Leeftijd
: 65
Woonplaats
: Lelystad
Beauceron
: Duke
1.

Waarom heb je voor de Beauceron gekozen?
Een sterk, mooi en vooral gezond ras.

2.

Waarom juist voor deze Beauceron gekozen?
Ik wilde nu vooral graag een knuffelhond; dit is
onze derde Beauceron. En dat heb ik met Duke
zeker gekregen.
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6.

Heb je naast je Beauceron nog andere huisdieren?
Nee, niet meer.

7.

Wat vindt de buurt van je Beauceron?
Meestal krijgen we te horen: wat een grote hond
en wanneer ze hem hebben leren kennen:
wat is hij lief!!

8.

Doe je je Beauceron wel eens in bad? Waarom?
Zelden, alleen als mijnheer in iets heel vies heeft
liggen rollen.

9. Heb je iets leuks of aparts meegemaakt met je
Beauceron?
Duke heeft een korte onderkaak, dus we wisten van
te voren, dat hij daaraan geopereerd moest worden. Dat is inmiddels gebeurd en hij heeft nu twee
wat afgeslepen hoektanden. Het vangen van iets
gaat wat meer onbeholpen dan bij de vorige honden, maar dat mag de pret niet drukken voor hem!!
10. Wil je verder nog iets met de lezers delen?
Onze 1e en 2e Beauceron waren stoere, zelfstandige honden, Duke is een beetje een watje, maar zo
vreselijk lief, dat we ook op deze kerel weer
verliefd zijn.

UV Examen 21 april 2018 in Borger bij de KNON
Leuk zullen we het UV examen gaan doen samen met
Moya en Jeano? Altijd leuk om zo’n mail te ontvangen
en ja natuurlijk willen we dat! De week voor het examen was het 28-30 graden dus s’ ochtends heel vroeg
op de fiets om te trainen omdat dat overdag niet mogelijk was.
Heel raar maar vrijdag toch wel een beetje zenuwachtig, examen doen morgen, 2 uur rijden, wel of niet
eten geven nog wandelen van te voren kortom altijd
weer spannend.
Zaterdagmorgen om 6.45 vertrokken, fiets achterop en
van alles mee. Net voor de afslag Borger reed Gonda
voor me met de kamper dus konden we samen het
terrein gaan zoeken. Daar aangekomen werden we
met een kop koffie verwelkomt en alle papieren
meteen afgegeven. Er waren 7 deelnemers waarvan
4 Beaucerons dus gezellig.
Om 9.15 vertrokken we met z’n allen voor het eerste
stuk door het dorp, waar al gauw bleek dat iedereen
een eigen tempo had. Jeano bleef gelukkig vrij rustig
en liep goed aan de springer mee dus had ik mijn handen vrij. Af en toe werd er van achter geroepen:
“Telgang”, dus even corrigeren maar.

Al gauw fietsten we het dorp uit langs de weilanden
waar het heerlijk rustig was. Gelukkig was het maar 12
graden dus een heerlijke temperatuur voor ons en de
honden. De eerste 8 kilometer gingen heel snel en we
waren verbaasd dat we al gingen stoppen. De honden
even laten drinken en wij kregen weer een heerlijk
kopje koffie met een plak cake. Het advies was om de
honden wel een beetje actief te houden, en de chip
werd gecontroleerd door de keurmeester en ook de

7

Beauceron Vereniging Nederland
voetjes. Ik had met Jeano veel getraind omdat hij het
niet zo fijn vindt als een vreemde aan hem zit. Mijn
vriendin vertelde mij dat zij haar hond liet liggen zodat
het heel makkelijk was om te controleren, wat ik dus
ook met Jeano heb gedaan waardoor hij niet eens
heeft gemerkt dat het gebeurde. Na de pauze weer op
de fiets voor de volgende 7 kilometer, over het viaduct

de bossen in. Ellen had haar eigen bezemwagen mee
die ons allemaal goed volgde en in de gaten hield. Hier
werd het wat moeilijker met de honden omdat er ook
wild loopt natuurlijk dus de neuzen gingen omhoog en
Moya trok even haar eigen plan maar vergat dat Gonda en de fiets er ook nog waren, dus belande ze samen
in de berm zonder gevolgen gelukkig.
De volgende stop was bij een van de trainers van de
club thuis waar de honden heerlijk in de schaduw konden zijn en water konden drinken. Voor ons was het
wel fijn dat we even een plaspauze konden hebben. Na
de koffie en de cake kregen we zelfs nog een ijsje aangeboden. Weer op de fiets gestapt voor de laatste 5
kilometer, waar ik merkte dat Jeano moe begon te
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worden en het ook warm begon te krijgen, tunneltje
onderdoor wat best krap was. Yeah het terrein was
alweer in zicht, waar we na 10 minuten nog de gehoorzaamheidstest moesten lopen. Gelukkig had Gonda
gehaktballetjes meegenomen dus liep Jeano volgens

het boekje mee en kon ik relaxen. De keurmeester
vond dat iedereen het goed had gedaan dus iedereen
kreeg ook een diploma.
Ik vond het een super leuke dag om samen met mijn
hond 20 kilometer te fietsen, en was dan ook super
trots op Jeano dat hij het zo goed heeft gedaan. Kortom een aanrader voor iedereen.

Ellis en Jeano
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Concept-notulen van de Algemene Leden Vergadering van de BVN op 6 april 2018
Locatie
: Sportcentrum De Camp, Woudenberg
Aanvang
: 19.00 uur
Aanwezig: Jolien Hullekes, Anneleen Heijboer, Wim
den Hartog, Dinette Bos-Schrijver, Rob Hullekes, Annemieke Stoke, Gonda den Hartog, Jeroen Kelfkens, Rene
Hoekstra, Ellen Westenberg, Fabrice Ottburg, Carin van
Dellen, Cora Wagenaar, Marjoleine Goudswaard, Ellis
Willemse-Bonneveld, Simone Woutersen en Susanne
Spaan-Rubingh.
Afmeldingen: Esther Boumans, Erik en Annet de
Gooijer, Erik Herder, Tony en Manita Martens, Ina Busscher, Frits Bos-Waaldijk, Carla Dirksen, Marianne en
Fred Bartels, Cecile Maas, René Rousseau, Petra Melsen, Wilma Plantinga, Eric Spaan.
1. Opening en welkom
Dinette (voorzitter ad-interim) opent de vergadering om 19.00 uur en heet allen van harte welkom
op deze algemene ledenvergadering
2. Mededelingen, afmeldingen en vaststelling agenda
Van zestien personen heeft het secretariaat een
afmelding ontvangen, zie hierboven.
De 12-maanden-regel is in het KR van de Raad van
Beheer aangepast. De tekst van artikel VIII.1 lid 5 KR
luidt nu: "Een teef mag niet worden gedekt als deze
dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes
van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen
termijn van ten minste 12 maanden zit."
Zie link: https://www.houdenvanhonden.nl/fokkenmet-je-hond/basisreglement-welzijn-engezondheid
Wij zullen dit uiteraard nog aanpassen in ons eigen
VFR.
Het bestuur stelt voor een agendapunt 10 tussen te
voegen: Contact met BCN.
3. Ingekomen stukken: - mail F. Ottburg d.d. 2-9-2017
Op 2 september 2017 stuurde F. Ottburg de volgende mail: “Een ander punt is natuurlijk de manier hoe
dit allemaal wordt afgehandeld en het tijdspad wat
eroverheen gaat. Het duurt allemaal veel te lang.
Vanaf november 2016 al 10 maanden en vanaf de

ALV vergadering in april 2017 al bijna 6 maanden,
voordat jij als voorzitter met een reactie komt (jouw
onderstaande brief in het geel). Mij lijkt het verstandig dat de BVN een termijn van bijvoorbeeld twee
weken aanhoudt richting ingebrachte stukken om te
reageren. Wij zien nu namelijk dat het in de mailwisseling van de afgelopen weken het niet meer om de
inhoud gaat.
Hierbij brengen wij dit punt (reactiesnelheid BVN op
ingebrachte stukken en met name op inhoud) in
voor de komende ALV vergadering.”
Na een korte discussie geeft het bestuur aan geen
vaste termijn af te willen spreken voor het beantwoorden van mails, omdat het niet van te voren is
aan te geven hoeveel tijd een antwoord vergt en
hoeveel onderzoek soms gedaan moet worden. Het
bestuur bestaat uit vrijwilligers die ook elk een privé
leven en een baan hebben. Het bestuur kan wel
toezeggen dat het secretariaat zo snel mogelijk op
elke vraag een ontvangstbevestiging stuurt/mailt.
4. Goedkeuring notulen ALV d.d. 2-4-2017
De notulen worden doorgenomen en zonder wijzigingen akkoord bevonden en vastgesteld.
5. Vaststelling gewijzigd HHR
Het HHR wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
6. Jaarverslagen bestuur over 2017
Secretariaat: Geen vragen, op-/aanmerking en/of
aanvullingen
Activiteitencommissie: Geen vragen, op-/
aanmerking en/of aanvullingen
Ledenadministratie: Geen vragen, op-/aanmerking
en/of aanvullingen
Media: Geen vragen, op-/aanmerking en/of aanvullingen.
Commissie FWG: Geen vragen, op-/aanmerking en/
of aanvullingen.
Financiën: waar in de begroting staat Jongehondendag is bedoeld NHAT. Verder geen vragen,
op-/aanmerking en/of aanvullingen.
7. Financiën—vervolg
De BVN probeert zoveel mogelijk kiet te draaien bij
activiteiten. Helaas is dat soms niet mogelijk, zoals
afgelopen jaar bij de NHAT en ook de KCM is duur-

9

Beauceron Vereniging Nederland
uitgevallen. We zullen bekijken hoe dit op te lossen,
mogelijk een verhoging van bijdragen.
Er komen nog ideeen, bijvoorbeeld gebruik van
“sponsorkliks” (Anneleen). Dit is een gratis ‘knop’
die leden kunnen gebruiken om bestellingen te
doen. Van elke koop gaat dan een kleine bijdrage
naar de BVN. We horen graag hoe dat werkt en mogelijk invoeren.
Kascontrole over 2017:
de kascontrole is afgelopen jaar gedaan door Anneleen Heijboer en Rob Hullekes. De kascommissie
heeft samen met de penningmeester de stukken
doorgenomen en in orde bevonden. De commissie
verleent het bestuur decharge voor het gevoerde
beleid.
Begroting 2018: vastgesteld.
Kascommissie 2018 (ALV 2019):
Rob Hullekes en Fabrice Ottburg en een reserve:
Carin van Dellen.
Vaststelling contributie
De contributie voor 2019 wordt niet verhoogd en
blijft dus 30 euro voor een lid en 5 euro voor een
gezinslid.
8. Commissie FWG
Er is de laatste tijd veel over gezondheid te doen,
onder andere EU. Ook hoort de Commissie FWG
diverse andere gezondheidsproblemen binnen ons
ras! We hebben echter geen idee hoe het met de
gezondheid van de Beauceron in NL is gesteld, De
commissie stelt voor dit te inventariseren middels
een enquête. Hoe denkt de ALV daarover?
Zou je dat invullen. Hoe invullen, anoniem of niet.
Er komt de vraag of we dan ook niet buiten de BVN
moeten inventariseren, dus breder ook met BCN en
buitenlandse verenigingen? Goed idee. Dinette zal
e.e.a. voor bereiden. Ellen Westenberg biedt aan
om te helpen om de enquête te vertalen naar Engels en Duits, Gonda helpt bij de vertaling naar het
Frans. Wordt vervolgd.

9. Bestuursverkiezingen
Stemming Dinette: functie voorzitter.
15 voor en 1 tegen.
Stemming Gonda: functie secretaris.
16 voor, 0 tegen
Stemming Ellis: functie penningmeester.
16 voor en 0 tegen.
10.Contact met BCN
Even een korte opfris. De BVN ontstond doordat
een aantal leden van BCN de MAG-test verwierpen.
Inmiddels heeft de BCN de MAG-test niet meer verplicht, is er dan nog een draagvalk om twee verenigingen te hebben in Nederland? Voldoende reden
voor het bestuur om hier naar te kijken.
Daarom heeft het bestuur Annemieke en Ellis afgevaardigd voor een gesprek met de BCN. Dat is geweest op 21 februari jl. een gesprek met Sieneke
Groenman en Sheila Krebaum met de insteek
SAMENWERKEN op het gebied van bijv. KCM, Jonge
Hondendag, Toptest, diverse andere activiteiten
etc. In het gesprek dat wij (Ellis en Annemieke)
hadden bleek ons min of meer dat ten aanzien van
samenwerken er weinig/geen beletsel is, wel zullen
wat kleinere punten moeten worden besproken.
Al (informeel) verder pratend kwam ter sprake of
het misschien mogelijk is om op termijn de beide
verenigingen samen te voegen en zo te komen tot
een grote sterke en breed gedragen Beauceronbehartiging voor een gezond Beauceron-ras.
Voordat wij (het bestuur) verder kunnen praten
met het bestuur van BCN willen wij graag jullie mening weten en als we verder mogen, willen wij samen met een afvaardiging van de leden (bijv. 1 fokker, 1 lid en 1 bestuurslid) de verschillen en mogelijkheden bespreken en inzichtelijk te maken om te
komen tot een advies aan de leden en het bestuur.
Daarna kan (mits wij een opdracht van leden krijgen
en de leden van BCN datzelfde aan hun bestuur
geeft) een meeting met beide besturen plaatsvinden en gekeken worden naar een vervolg. Graag
horen wij jullie opinie en inzichten?

Er komt een korte discussie op gang over de vooren nadelen en wat de Vereniging-eigen punten zijn
die de BVN maken tot wat het nu is geworden.
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Echte tegenstanders zijn er niet en dat is wel een
positieve zaak. Vooral nu de MAG-test is losgelaten
zijn de opties open. Hoe doen we dat dan met twee
besturen straks? Sowieso wordt dit punt ook in de
ALV van de BCN besproken. Dat moeten we dus nog
afwachten. Het is een mooi initiatief!

Sponsorkliks
Het concept is heel simpel. Bestel via de SponsorKlikspagina van uw vereniging bij alle bekende webwinkels
waar u normaliter ook al koopt. Van alle aankopen
wordt een commissie maandelijks aan uw vereniging
uitbetaald! Het kost u niets extra!

In tussentijd zal een kleine werkgroep de statuten,
HHR en VFR van BVN en BCN naast elkaar leggen.
Anneleen Heijboer, Wim den Hartog en Annemieke
Stoke melden zich hiervoor aan.

Reserveer een restaurant of bestel online een pizza via
o.a. Thuisbezorgd en uw sponsordoel ontvangt geld in
de clubkas. Via de categorieën boven in het menu kunt
u bij diverse webwinkels als Wehkamp, Bol.com, Coolblue, Booking.com, Expedia en Zalando bestellen. Een
percentage van het aankoopbedrag gaat dan naar uw
sponsordoel. En nogmaals, het kost u niets extra!

11.Wat verder ter tafel komt
Susanne heeft een vraag naar het privacy-beleid dat
in mei dit jaar van kracht wordt. Gonda heeft inmiddels deze vraag uitgezet bij de jurist van de Raad
van Beheer. Er is nog geen antwoord binnen.
Annemieke zegt dat hierover een artikel in ons komende blad verschijnt. We zijn er dus mee bezig.
12. Rondvraag en sluiting
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun
inbreng en sluit de vergadering om 20.45 uur.

Wilt u uw sponsordoel ook GRATIS sponsoren? Doe
dan uw online aankopen via de SponsorKlikspagina van
BVN. Voor u een kleine moeite, voor ons directe inkomsten. Vertel het door aan andere mensen die uw
sponsordoel (BVN) een warm hart toedragen.
Hoe werkt het?
Heel simpel. Webwinkels betalen een commissie voor
elke bestelling die via SponsorKliks.nl wordt gedaan.
75% van deze commissie storten wij op de bankrekening van uw sponsordoel. Of u nu rechtstreeks naar
bijvoorbeeld Bol.com gaat of u gaat via SponsorKliks.nl
naar de site van Bol.com, u betaalt hetzelfde MAAR
alleen in het laatste geval keert Bol.com een commissie uit en profiteren wij hier direct van!
Waarom SponsorKliks?
SponsorKliks is al sinds 2011 actief en wordt door de
hoge omzetten die zij leveren bij de meeste winkels in
het hoogste commissiesegment geplaatst. Doordat
duizenden verenigingen actief deelnemen kunnen zij
zeer goede, en regelmatig exclusieve, commissieafspraken maken met winkels. Door die schaalvoordelen keert SponsorKliks de hoogste nettocommissie uit
in de markt!
Vanaf wanneer heeft BVN een pagina SponsorKliks?
Op dit moment is ons secretariaat nog bezig om de
laatste hand aan de aanmelding te leggen.
Zodra alles rond is en ook de pagina is aangemaakt
zullen alle leden daarvan per e-mail op de hoogte gebracht worden.

11

Beauceron Vereniging Nederland
Privacy wetgeving en de Beauceron Vereniging
Sinds 25 mei jl. is in Nederland de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR)) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf
die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele
Europese Unie (EU). De oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt vanaf dan niet meer.
De AVG zorgt onder meer voor: versterking en uitbreiding van privacyrechten; meer verantwoordelijkheden
voor organisaties; dezelfde, stevige bevoegdheden
voor alle Europese privacytoezichthouders. Naast de
AVG is er een aparte Richtlijn Gegevensbescherming
Politie en Justitie.
Wat merken mensen van wie persoonsgegevens worden verwerkt van de AVG? Door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) krijgen mensen
meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij
de verwerking van hun gegevens. In de AVG staat bijvoorbeeld een speciaal artikel over toestemming. Hierin staat wat de voorwaarden zijn voor organisaties om
geldige toestemming te krijgen van mensen om hun
persoonsgegevens te verwerken. Zo moeten diverse
organisaties kunnen bewijzen dat zij geldige toestemming hebben gekregen. En moet het voor mensen net
zo makkelijk zijn om hun toestemming in te trekken als
om die te geven.
Naast versterking van de bestaande rechten krijgen
mensen door de AVG een aantal aanvullende rechten.
Zo hebben mensen al het recht om een organisatie te
vragen hun persoonsgegevens te verwijderen. Nu kunnen zij daarnaast eisen dat de organisatie de verwijdering doorgeeft aan alle andere organisaties die deze
gegevens van deze organisatie hebben gekregen. Ook
hebben mensen (onder bepaalde voorwaarden) het
recht op dataportabiliteit (de organisatie moet hun
persoonsgegevens in een standaardformaat opleveren). Zij kunnen zelfs eisen dat de organisatie hun persoonsgegevens direct doorstuurt aan de nieuwe
dienstverlener, als dat (technisch) mogelijk is.
.
Deze nieuwe Europese privacywet geldt voor álle organisaties die persoonsgegevens verwerken, ook voor
kleine verenigingen, mkb’ers en zzp’ers. Zoals het bijhouden van afspraken van klanten/leden, telefoon-
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nummers van klanten/leden of personeelsinformatie
etc. Vanuit deze Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben wij als vereniging meer verplichtingen gekregen bij het verwerken van de persoonsgegevens (ledenadministratie). De AVG legt namelijk meer nadruk op onze verantwoordelijkheid om
aan te tonen dat wij ons aan deze wet houden
(verantwoordingsplicht). Dit houdt in dat wij moeten
kunnen aantonen dat we de juiste organisatorische en
technische maatregelen hebben genomen om aan de
AVG te voldoen.

Welke gegevens verkrijgt en heeft Beauceron Vereniging Nederland van/over u en wat hebben wij toe nu
toe gedaan om de privacy van uw gegevens te beschermen en wat gaan we er toekomstig mee doen?
Zodra u zich aanmeldt als lid verkrijgen wij gegevens
van u zoals Naam, adres, woonplaats, mailadres en
telefoonnummer. Daarnaast de informatie over uw
hond(en) waaronder uw NHSB-nummer en naam van
uw hond. Alle overige gegevens worden door ons niet
actief bewaard. Wel is het mogelijk om bijvoorbeeld
via de bank”afschriften” van onze bankrelatie RABO,
uw banknummer te zien die bij betaling is gebruikt.
Ook deze informatie wordt door ons niet actief bewaard noch kunnen we invloed uitoefenen op het wel
of niet tonen van deze informatie.
De gegevens worden binnen onze ledenadministratie
digitaal in de “cloud” bewaard binnen een encrypted
file die tevens met een password is beveiligd. Daarnaast wordt een backup bewaard op een computer, in
een afgescheiden speciale directory voor BVN. Zowel
de directory als de PC zelf zijn beveiligd met een password, die alleen aan de bestuursleden verantwoordelijk voor de ledenadministratie bekend is en
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vingerafdruk van de eigenaar van de computer. Naast
deze back-up wordt een kopie bewaard op een encrypted portable gegevens drager, eveneens beveiligd met
passwords.

toegankelijk) dat deze slechts door enkele medewerkers van ons kunnen worden ingezien. Deze medewerkers hebben uiteraard een geheimhouding clausule in
hun overeenkomst. Geheel volgens de AVG”

Hoe gebruiken wij uw gegevens? Ieder kwartaal vraagt
de media-groep een lijst op van leden met adressen
waarnaar het verenigingsblad gezonden wordt. Daarnaast kan het secretariaat en de Activiteiten Commissie vragen om een leden-mailadressen-lijst voor het
verzenden van uitnodigingen; de penningmeester de
lijst een leden-mailadressen-lijst opvragen voor de verzending van het verzoek tot betaling van de contributie
voor een nieuw verenigingsjaar en de ledenadministratie (secretariaat of media) de leden-mailadressen-lijst
gebruiken voor het verzenden van de bewijzen van
lidmaatschap. Uiteraard hebben alle bestuursleden
een geheimhoudingsplicht ten aanzien van gegevens
van leden.

Uiteraard hebben wij ook de Raad van Beheer om hun
activiteiten tot borging van de privacy gevraagd. Wij
vernamen de volgende (verkorte) reactie: “ Goed om
te merken dat de AVG bij u en uw leden leeft. Het is
immers van belang dat elke vereniging, dus ook de
Raad van Beheer en de bij ons aangesloten verengingen, hieraan voldoen. Toestemming is slechts één van
de wettelijke grondslagen om persoonsgegevens te
verwerken. Dat kan bijvoorbeeld ook op basis van de
uitvoering van een overeenkomst of als u een gerechtvaardigd belang heeft. Het is dus zeker niet in alle gevallen noodzakelijk dat expliciet toestemming van de
betrokkenen gevraagd moet worden. Voor onder meer
het bijhouden van een ledenadministratie is, waarin
persoonsgegevens van leden zijn opgenomen, hoeft
geen toestemming gevraagd te worden. Daarvoor is
immers een gerechtvaardigd belang. In het geval van
de ledenlijsten die naar de Raad van Beheer gestuurd
worden, is er sprake van dat dit is vastgelegd in de reglementen van de Raad van Beheer. Elke aangesloten
vereniging en - omdat dit in de statuten van die verenigingen is vastgelegd - ook hun leden zijn daaraan gebonden. Vervolgens is het natuurlijk aan de Raad van
Beheer om met die ledenlijsten zorgvuldig om te gaan
en dat doen we ook al jaren. Zij worden alleen gebruikt
waarvoor ze bedoeld zijn. En dat is allereerst de bepaling van de contributie van de vereniging aan de RvB”

Beauceron Vereniging Nederland maakt geen adressen
openbaar nog verstrekt zij enige informatie over haar
leden aan derden zonder uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van haar leden, tenzij hiertoe een wettelijke verplichting wordt opgelegd. Beauceron Vereniging Nederland is verplicht haar ledenlijst te delen met
de Raad van Beheer (Jaarlijkse afdracht). Indien noodzakelijk kan het bestuur bij de Raad van Beheer de kopie-ledenlijst (stand per 1 april van een kalenderjaar)
opvragen indien, door overmacht of andere gewichtige
reden, de materialen bij de ledenadministratie verloren zijn gegaan.
Wij gaan er van uit dat alle leden die zich tot nu toe
hebben aangemeld bij Beauceron Vereniging Nederland voldoende mogelijkheden hebben/hebben gekregen zich op de hoogte te stellen over hoe de Beauceron Vereniging Nederland omgaat met hun gegevens
en de privacy waarborgt conform AVG.
De aan Editoo (onze verzorger van druk-/printwerk)
worden de NAW-gegevens aangeleverd zodat deze op
het druk-/printwerk direct kunnen worden meegenomen. Van Editoo ontvingen wij het volgende “De
adressen bestanden maken deel uit van de order omdat wij ook de verzending en facturatie van de verzendkosten verzorgen voor uw vereniging. De bestanden
zijn dusdanig opgeslagen (versleuteld en beperkt
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Poot van Dokus
En dan krijg ik ineens een bericht van
Homme en Elek over een werkweek
Lawinespeuren in 2018. Ik raak helemaal van de kook want daar wil ik natuurlijk heen. Zouden mijn vrouwtjes wel willen? Wat
een pret gaat dat worden als er nog meer Beaucerons
zijn, dus meteen een berichtje naar Jeano. Hopen dat
alle vrouwtjes luisteren naar ons want het wordt opschieten, de week loopt snel vol …..
Die middag gaan we een lekker stuk wandelen en dartel ik mezelf suf in de sneeuw. Heerlijk om te rennen
en te springen. Ik zak er tot aan mijn buik in hoor.

Jawel hoor, beide vrouwtjes enthousiast en …. we
gaan erheen. Ik werd er in de weken vooraf best nerveus van, slaapzak inkruipen, dekje passen, isolatiedeken ….. en nog veel meer. Een speciale rugzak waar
alles voor mij inpast …. mooie kerstkado’s maar een
kluif vind ik wel lekkerder onder de boom. Afijn, eind
van het jaar weer.
Omdat die zaterdag in Oostenrijk de bijnam Zwarte
Zaterdag heeft vertrokken we vrijdagavond rond 21.30
uur. Mijn vrouwtje had al lekker een paar uurtjes geslapen en gaat de nacht doorrijden om een voorsprong te hebben. Helemaal top. Alles ging goed, met
werkzaamheden-files tot ongeveer München. Het
vrouwtje wilde graag even een uurtje slapen. We deden allemaal onze ogen dicht en een uurtje later gingen we weer verder. Natuurlijk had ik even heerlijk
rondgewandeld en wat een lekkere luchtjes toch op
die parkeerplaats. Heel anders dan thuis en heel aparte stress. In Oostenrijk allemaal tweebaansweg en dat
houdt heel erg op. Nog zo’n 200 kilometer en dat
duurt zo’n 3 uur. Uiteindelijk rijden we de berg op en
worden aan het eind ontvangen door Roeland, Brenda, Ellen, Rieks en Rene en krijgen een slaapzaal met 3
stapelbedden voor ons alleen, De matrassen zijn superzacht …. en dat is natuurlijk mooi voor mij want ik
krijg alleen mijn dek voor op de harde vloer.
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Op zondag begint het feest voor mij. Ik moet wel even
wennen want, sinds Rhea, mijn Mechelse vriendin, niet
meer leeft, speel ik eigenlijk niet meer. Iedereen gaat
in een sneeuwhol iets ophalen en naar de baas brengen die dan als beloning speelt met zijn/haar hond. Ik
apporteer wel maar vind er eigenlijk niet zoveel aan en
laat het gewoon vallen onderweg. Ik bijt er ook niet in
als het me voorgehouden wordt ….. de uitdaging voor
de komende tijd dus. Ze zetten mij op voer-beloning,
zowel in het hol als terug bij de baas, die af en toe de
gekste capriolen zal uithalen, hele vliegtuigen binnenloodst, om mij weer bij haar terug te krijgen.
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Ik leer deze week zo ontzettend veel, ik word volgens
mijn vrouwtjes ook zelfverzekerder “ze zien me groeien” - in de breedte zeker – ik doe m’n best en vind het
ook steeds leuker worden. Van een “open” ingang hol

ga in elke dag een stap verder naar gesloten hol en
uiteindelijk komt er vrijdags een kroon op mijn leervermogen doordat er dan nog eens een dikke laag sneeuw
bijkomt waar ik doorheen moet graven. Dat doe ik dan
ook als een dolle om mijn beloning op te halen.

dankzij mijn
fijne bivak en
donzen bodywarmer, helemaal niets van
voelde. Iedere
dag klommen
we de berg
op, mijn ene
vrouwtje ver
vooruit met
mij want wij
konden dat
wel en het
andere
vrouwtje die
maar niet aan de sneeuwschoenen kon wennen, ergens in de achterhoede. Die dieselt wel door dus bovenkomen deed ze wel, hoewel het, af en toe, best
moeite koste
Aan alle leuke dingen komt een eind en zaterdags gaan
we rond 9 uur weer de berg af om naar huis te rijden.
We nemen afscheid van iedereen en beginnen aan de
reis terug die de vrouwtjes met een korte tussenstop
om een halfuurtje met mij te wandelen, in 1 ruk doorrijden naar huis. Om 22.30 uur zijn we eindelijk thuis
…. wat een files. Ik mag weer lekker lopen maar ben zo
moe van de indrukken, van het werken, van het slapen
in de auto, van het …… dat ik het liefst naar mijn mand
wil en slapen. Ze hebben het over morgen naar het
strand ……. pffffffffffffff krijg ik dan echt geen rust ……..
ik ben zo moe …… en stiekum mis ik mijn bivak die achterbleef op de Oostenrijkse berg.

.Wat was deze week vermoeiend, niet alleen door de
hoogte maar ook door de kou (-22 graden) waar ik
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Gedenksieraden
Het verliezen van je geliefde viervoetige maat(je) heeft
impact. Voor de een meer dan voor een ander. Een
ding hebben we allemaal gemeen: het doet pijn.
Sommige van ons vinden dat hun maat(je) ook hun
steun en toeverlaat was aan wie ze alles konden vertellen. Een maat(je) die je niet beoordeelde en/of veroordeelde, die hun dagboek was. Over wie ze hele
verhalen, leuke en minder leuke, kunnen vertellen.
Voor al die mensen, en ook voor mensen die het gewoon mooi vinden, zijn er gedenksieraden te koop in
allerlei soorten en maten. Sieraden die hun verhaal
vertellen en waarover je gaat vertellen.
Een voorbeeld van een gedenksierraad kan een foto of
pootafdruk (al dan niet samen met tekst) te laten graveren en daar een armband, ring of hanger van te laten maken. Meer informatie daarover vind u op
www.shoppe.nl

Van een geheel andere orde zijn de gedenksieraden
van SeeYou die ik mocht ontdekken, bekijken en vasthouden in een gezellige winkel in hartje Putten.
Beadare Beads & Jewelry aan de Molenstraat op nr 8.
Zij hebben voor het maken van deze sierraden alles in
huis en u wordt dus persoonlijk geholpen. Zelfs het
maken van uw sieraad gebeurd hier en u mag er natuurlijk ook bij zijn.
Wat maakt deze gedenksieraden, die zijn uitgevoerd in
edelstaal, gerhodineerd zilver, verguld zilver of goud,
uniek? De as van uw geliefde viervoeter wordt met
behulp van (gekleurde) epoxyhars verwerkt, waardoor
het niet direct als zodanig, door anderen, herkenbaar
is. De kunsthars is in tien verschillende transparante
kleuren beschikbaar. Eenmaal uitgehard is het spatwaterbestendig en het sieraad geschikt voor dagelijks dra-
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gen. Meer informatie: bel met 06-19190247 of kijk op
www.beadare.com/nl/handgemaakte-sieraden/seeyou-gedenksieraden

Gedenkglas 2D en 3D
Naast gedenksieraden zijn er natuurlijk nog veel meer
mooie gedenkspullen te vinden zoals bijv. gedenkglas.
Deze techniek start bij een computer gestuurde lasergravure in een blok
optisch zuiver kristalglas, waarbij het
oppervlak niet wordt
beschadigd maar
inwendig in elke
pixel leidt tot een
“micro-explosie” en
de doorschijnendheid ervan verandert. Het 3D ontwerp (gemaakt vanaf een normale foto) geeft een prachtig effect, alsof
het in de ruimte zweeft. Kristalglas is niet onderhevig
aan weersinvloeden. Vele artikelen zijn ook verkrijgbaar met
en zonder (niet doorschijnend)
asbusje waarbij bijv. het
busdopje nog handmatig worden gemaakt op basis van zilver. Het nadeel van Gedenkglas
is dat levering alleen mogelijk is via de officiële dealers.
Voor meer informatie o.a.:
www.gedenkglas.eu of www.uitvaartglas.nl
Kortom gedenkmaterialen bestaan in allerlei vormen, maten en
prijzen.
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KampioenschapsClubMatch - KCM
De KampioenschapsClubMatch wordt gehouden volgens de reglementen van de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland. De Kampioenschapsprijs
telt dubbel als er meer dan 20 honden aan de keuring
deelnemen. Op een KampioensClubMatch kan een
kampioenschap (CAC) en reserve-kampioenschap (resCAC) worden behaald, die meetellen voor het behalen
van een Nederlands Kampioenschap. Voor het CAC en
voor het res-CAC komen alléén honden in aanmerking
die in overeenstemming met de regels van Raad van
Beheer in een stamboek zijn ingeschreven d.w.z. honden van in Nederland wonende eigenaren moeten zijn
opgenomen in het NHSB en honden van nietNederlands ingezetenen in het buitenlandse stamboek.
Honden die zijn opgenomen in een bijlage van het
NHSB komen niet in aanmerking voor het (res)CAC.
De keuring vindt plaats in de volgorde van de catalogus
waarbij de honden zijn ingedeeld in klassen naar
leeftijd (jong naar oud) en geslacht (reu / teef). Ook de
volgorde van keuring is voorgeschreven.
1.
Jongste Puppy klasse (Baby)
4 tot 6 maanden
2.
Puppy klasse
6 tot 9 maanden
3.
Jeugd klasse
9 tot 18 maanden
4.
Tussen klasse
15 tot 24 maanden
5.
Open klasse
Vanaf 15 maanden
6.
Gebruikshonden klasse*
Vanaf 15 maanden
7.
Kampioen klasse
Vanaf 15 maanden
8.
Veteranen klasse
Vanaf 8 jaar
* Voor de gebruikshonden klasse (ook wel werkhonden klasse genoemd) dient u een gebruikshondenverklaring te kunnen overleggen op de keuringsdag.
Er bestaan nog 3 collectieve klassen, die tijdens deze
KCM niet worden gekeurd t.w. Fokkerij klasse; Koppel
klasse en Nakomelingen klasse.
Vergeet dus niet uw dierenpaspoort en rashonden
logboek mee te nemen en samen met de verklaring
gebruikshonden in te leveren bij de jury.
Volg de aanwijzingen van de organisatie, medewerkers
en keurmeester op. Er kan een gedelegeerde van de
Raad van Beheer aanwezig zijn en uiteraard kan hij/zij
controles uit voeren op uw inschrijving.

Alle honden krijgen van de keurmeester een kwalificatie. Voor de baby’s en pups is dit: veelbelovend (VB),
belovend (B) en weinig belovend (WB). In alle andere
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klassen worden de honden beoordeeld met: uitmuntend (U), zeer goed (ZG), goed (G) of matig (M). Er
wordt zelden een hond gediskwalificeerd, maar het
kan als deze niet voldoet aan de ras standaard of zich
agressief of extreem angstig gedraagt. Als een klasse
gekeurd is, worden de beste 3 of 4 honden geplaatst.
Honden die in hun klasse 1ste worden met kwalificatie
“uitmuntend” dingen mee voor beste reu en beste
teef. De beste reu en beste teef dingen naar de beste
van het ras. De beste Beauceron wint een officiële nationale titel die op de stamboom van de nakomelingen
vermeld mag woren. Tevens krijgt deze clubwinnaar
een uitnodiging van de Raad van Beheer voor deelname aan “Hond van het Jaar”.
Is uw hond 2de uitmuntend in zijn/haar klasse geworden? Let u dan op bij de eindkeuring, als de winnaar in
uw klasse het CAC wint dan komt uw hond in aanmerking voor het reserveCAC en zal daarvoor terug moeten komen in de ring. Houdt u uw hond dus gereed als
deze 2de is geworden in zijn/haar klasse.
De keurmeester legt de bevindingen vast in een keurverslag. U kunt daarvan na afloop een afschrift (vaak
de doorslag) ophalen bij de jurytafel. De uitslagen worden zo snel als mogelijk gepubliceerd in het verenigingsblad en op de website.
Laat uw hond goed uit voor u de ring ingaat. Dat kan
buiten het terrein. Mocht er een ongelukje gebeuren
en uw hond poept op het terrein of in de ring dan
ruimt u dit meteen op. Poepzakjes zijn aanwezig.

Let goed op wanneer u aan de beurt bent, u wordt niet
persoonlijk
omgeroepen.
Draag in de
ring uw startnummer duidelijk zichtbaar en volg
de aanwijzingen van de
ringmedewerkers direct op.
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Osteosarcoom
4 december 2017 krijg ik een whats app bericht binnen
van Esther, de eigenaresse van Abby.
Hallo Dinette, hoe gaat het met jullie? Ik heb even een
vraag, Abby krijgt vandaag bij verdenking van een hernia en zwakte in de linker achterpoot een CT scan. Heb
je daar ervaring mee? Komt dit vaker voor bij de Beauceron en kun je wat over de beste behandeling zeggen?

Symptomen:
Zoals al aangegeven en ook bij Abby het geval was,
heeft de ziekte een zeer pijnlijk verloop. Door de pijn
gaat de hond in eerste instantie mank lopen, maar later ontziet hij of zij de poot helemaal. In een later stadium is er verdikking in de poot te zien. Tijdens mijn
contact met diverse dierenartsen over dit onderwerp
hoorde ik dat het vaak voorkomt dat de hond met een
botbreuk net boven of onder het botgezwel wordt binnengebracht bij de dierenarts.
Diagnose:
De dierenarts zal proberen de pijnlijkheid te lokaliseren en röntgenfoto’s maken. Een bottumor heeft
meestal een vrij kenmerkend beeld hoewel in een pril
stadium de diagnose op een gewone foto moeilijk kan

Hallo Esther, Vaya kreeg op deze leeftijd de eerste tekenen van Spondylose, dat geeft soortgelijke klachten.
Ik weet van 1 beauceron die geopereerd is aan een
hernia.
Hallo Dinette, bedankt voor je informatie, op dit moment loopt Abby nog maar op drie poten, dus ik vrees
dat er wel wat aan gedaan moet worden …….
Hallo Dinette, Abby wordt verdacht van een Osteosarcoom, donderdag wordt ze verder onderzocht…………..
Osteo betekend bot en een sarcoom is een kwaadaardig gezwel. Deze agressieve vorm van botkanker komt
vaker voor bij grote hondenrassen. Het is zeer pijnlijk,
bij mensen maar ook bij honden. Botkanker ontstaat
vanuit botweefsel van de hond. Meestal ontstaat het
rondom de knie, in de poten van de hond. Botkanker
begint binnen in het bot van de hond, langzaam werkt
de kanker naar buiten toe en vernietigt zo het bot.
Botkanker kunt u herkennen aan bulten of knobbels,
maar deze vormen zich echter pas in een later stadium
van de kanker, aangezien de kanker van binnen naar
buiten groeit. Als de osteosarcoom te laat ontdekt
wordt of niet wordt behandeld, is de levensverwachting 3 tot 6 maanden.
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Osteosarcoom in de achterpoot (fotoverantwoording: Sterklinieken)
N.B. Dit is geen foto van Abby’s achterpoot

zijn. Op de CT of MRI is een dergelijk proces vaak beter
zichtbaar te maken. Als de hond verdacht wordt van
botkanker en het beeld is niet helemaal duidelijk, dan
kan de dierenarts een weefselonderzoek adviseren. Bij
een weefselonderzoek worden stukjes botweefsel operatief met een hol boortje of een dunne naald verwijderd. Soms gebeurt de chirurgische ingreep alleen om
het weefsel van de eventuele tumor te kunnen onderzoeken. Dan worden er slechts enkele kleine stukjes
weefsel verwijderd. Meestal is het beeld van een
kwaadaardige tumor wel duidelijk en heeft de hond al
erg veel last van de tumor.
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Behandeling:
De behandeling is afhankelijk van de prognose en de
levensverwachting. Omdat de tumor vaak laat ontdekt
wordt is het soms te laat voor een goede behandeling.
Deze vorm van botkanker staat er om bekend dat hij
uitzaaiingen geeft naar de longen, longmetastasen genoemd. Dus ook dat moet worden meegenomen in het
behandelplan. Als er geen longmetastasen zijn, dan
wordt de poot geamputeerd. Honden kunnen heel
goed lopen op drie poten en passen zich vaak snel aan.
Tevens krijgt de hond een aantal chemokuren.

Op 15 december, een dag na de operatie bericht Esther het volgende:
Het gaat boven verwachting goed met Abby. Ze stond
meteen op drie poten. Eet, drinkt, plast en poept.
Heeft vandaag overdag geen morfine nodig gehad.
Op 29 december start de serie van 4 chemokuren met
Carboplatin.
Gelukkig zijn honden vaak minder misselijk van de chemokuur als mensen, toch krijgen ook zij een antibraakmiddel.

En Abby?
Op 7 december is uit de onderzoeken geconstateerd
dat er bij Abby een tumor aanwezig was onder de knie
in de linker poot. Meteen zijn die dag ook biopten genomen uit de longen om te kijken of er longmetastasen zijn. De longen waren “schoon”. Abby is een week
later op 14 december geopereerd. Haar linkerpoot is
net boven de knie geamputeerd. Dit is functioneel bij
het ontlasten en cosmetisch fraaier.

Op 9 maart krijg ik een filmpje toegestuurd, waarop
Abby een wandeling maakt, samen met haar beauceron reu Louis. Ze heeft geen beperking van het feit dat
ze op drie poten loopt.
Het berichtje erbij van Esther; Hallo Dinette, het gaat
erg goed met Abby. Ze lijkt enorm tevreden en gelukkig, is pijnvrij. We genieten echt iedere dag intens.
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Met de beste bedoelingen
Met dank aan Barbara Vuisten die haar artikel baseerde op het blog van dierenarts Dr. Ralph Rickert (2016).
Door BVN werd dit artikel als onderstaand aangepast.
Veel hondeneigenaren zijn ervan overtuigd dat men
honden moe moet maken, ze non-stop activiteiten
moet laten doen. Behendigheid, Gehoorzaamheid,
Trailen, Speuren etc. Er wordt zoveel aan activiteiten
aangeboden en steeds nemen wij deel. Van kleins af
aan zorgen we voor een overvolle honden-agenda.

Perfect gesocialiseerd zijn volgens onze standaard. Een
ideale pacifist, want zelfs als hij een keer gromt naar
een soortgenoot, laat staan hem zelfs bijt, wordt hij
zonder pardon tot asociale probleemhond veroordeeld
die alleen nog door uitgebreide therapeutische maatregelen op het goede pad terug gebracht kan worden.

Wij, als moderne en verantwoordelijke hondeneigenaar zijn goed op de hoogte van wat er allemaal kan,
hebben ons voordat de pup kwam, goed georienteerd
en willen het beste voor onze hond! Uiteindelijk geldt
maar één ding: Voor ons zijn het maar een paar jaar,
maar voor de hond zijn hele leven. Maar, schieten we
ons doel niet voorbij? Kan je ook te veel doen?
Al jaren raden dierenartsen aan om moeite en tijd in
de hond te investeren. Zij waren voorstander om de
puppycursus onder de aandacht van het grote publiek
te brengen. Daarnaast werden “specialisten” nagepraat dat het niet goed zou komen met bijvoorbeeld
een Border Collie, als je hem niet van ’s morgens tot ’s
avonds zou laten werken.
Een hele industrie houdt zich bezig met het opleiden,
welzijn en bezighouden van onze honden. In ruil daarvoor verwachten wij van onze hond niets minder dan
perfectie.
Vrolijk,
speels, zelfs
enthousiast
mag hij zijn,
maar alleen
wanneer en
waar het ons
uitkomt. Zelfverzekerd en
zelfstandig
moet hij zijn,
maar tegelijkertijd slaafs
onze nog o zo
kleine bevelen opvolgen.
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Gaan we te ver? Verwachten we te veel? Kan het zijn
dat we met de beste bedoelingen aan de werkelijke
behoeften van onze honden voorbij gaan? Het is namelijk helaas zo dat ik volledig subjectief het gevoel
heb niet minder maar juist meer honden met psychische problemen te zien. Vooral stress en angststoornissen lijken sterk toe te nemen, uitgerekend bij de
honden waarbij op het eerste gezicht alles goed gedaan is. Misschien is het tijd om onze ideeën over wat
onze hond wil of moet, onder de loep te nemen.
In onderzoeken naar gedrag en de sociale omgangsvormen bij straathonden werd o.a. ontdekt dat honden
die zelfstandig wonen, de hele dag niet veel doen en
daardoor energie vretende inspanningen eerder een
uitzondering zijn. Natuurlijk, bepaalde dingen moeten
gebeuren zoals: het gebied dagelijks verkennen om
controle te houden over de voedselbronnen, concurrenten te identificeren en eventuele mogelijkheden tot
doorgeven van genen te bespeuren. Echter vindt deze
rondwandeling absoluut niet in looppas plaats, maar
eerder langzaam, met veel neuswerk, zeg maar snuffelen. De voedselvoorziening moet worden gewaarborgd. Er wordt behoorlijk wat tijd besteed aan het
zoeken naar voedsel en het eten daarvan. Bij voldoende voedselaanbod wordt er ook wel, zij het kort, gespeeld. Hoe jonger, hoe eerder gespeeld wordt.
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Sociale interacties zijn helemaal niet zo gebruikelijk.
Andere honden kunnen als concurrenten worden gezien. Er worden geen permanente roedels gevormd!
De rest van de tijd wordt met rusten en slapen doorgebracht. Waarbij rest van de tijd eigenlijk een verkeerde
benaming is, want met tot wel 18 uur slaap gaat het
eigenlijk om het leeuwendeel van de dag. Wat kunnen
we dus voor conclusies trekken over het dagelijks leven van onze honden?
RUST, veel meer rust als dat wij onszelf ooit zouden
gunnen. En ook werkelijk rust in de zin van, dat de
hond de gelegenheid heeft om zichzelf op een geschikte plaats terug te trekken.
WANDELINGEN (in de ogen van de hond is dat gebied
verkennen) moeten niet zo zeer gemeten worden in
afgelegde afstand, maar in intensiteit. De hond moet
de gelegenheid krijgen om zijn territorium uitgebreid
met de neus te verkennen. Dus meer aanpassen aan
de snelheid van de hond, zeker wanneer hij aan de
riem loopt. Neuswerk is hersenwerk en zeer intensief.
OMGANG met andere honden , zonder dat het er ruw
aan toe gaat. Andere honden zijn in zijn ogen in eerste
instantie concurrenten. Als men een exemplaar heeft
die op dat gebied wat heftiger reageert als anderen,
laat je niet ompraten, maar volg je onderbuik gevoel,
en beperk of vermijd het contact met andere honden.
Het verhaal dat honden het zelf onderling wel regelen,
heeft al vaak tot tranen, dierenartsbezoek en rechtszaken geleid. Als de honden het daadwerkelijk zelf regelen wordt het vaak een bloederige gebeurtenis en dat
wordt door de baasjes helemaal niet geaccepteerd.
ACTIVITEITEN, overwerk uw hond niet! Agility, Mantrailing, Reddingshondenwerk, Flyball, Hondenrennen,
Frisbee enz. dat is allemaal goed en wel, maar alleen
zo lang het om de hond gaat en niet om uw eigen ambities te bevredigen. Neem nu als voorbeeld de beroemde Border Collie die zogezegd enkele uren per
dag bezig gehouden moet worden tot hij de kolder in
de kop krijgt. De hele dag krijgt hij met fluitsignalen
van de herder rangeeraanwijzigingen om de schapen
bijeen te houden. Zwaar mentaal en lichamelijk werk.
Maar moeten wij dat bij benadering kopiëren om onze
hond tevreden te stellen? Wat doet een Border Collie
eigenlijk in de winter als de schapen onder dak zitten

en er niet gehoed moet worden? Nou ja, als typische
seizoensarbeider is hij in deze periode werkloos. Dan
doet hij idealiter hetzelfde als een Italiaanse straathond: rondom huis scharrelen, wat te kanen zoeken,
naar de meisjes of kleintjes kijken en verder rondhangen of slapen. Krijgt hij daardoor een woedeaanval?
Neen, dat krijgt hij hoogstwaarschijnlijk als hij door
opzwepende activiteiten. Dan heeft hij duidelijk de
ingrediënten om hyperactieve actiejunkie te worden
die geen rust meer vindt en tenslotte te kampen krijgt
met psychische problemen. Overdrijf dus niet met uw
hond!
Er zijn eigenlijk maar een paar signalen, instructies,
commando’s, aanwijzingen (kies zelf welke het beste
bij u past) die de hond zou moeten kennen, zodat hij
veilig en maatschappelijk aanvaardbaar kan deelnemen aan de maatschappij. Als u hem tussendoor wilt
aanlijnen, moet hij op uw signaal of terugroep bij u
terugkomen. Aangelijnd of niet moet hij in de buurt
zijn, dichtbij u als u van punt A naar punt B loopt. Hij
moet op uw aanwijzing zitten of liggen en op de gekozen plek gedurende een tijdje kunnen blijven liggen.
Dat is het eigenlijk. Natuurlijk is er niets op tegen, om
de hond voor de lol in de loop der tijd meer te leren,
maar het moet geen heilig moeten worden of zijn!
Om geen misverstanden te hebben: Dit is geen pleidooi voor zowel hond als eigenaar, plezier gevende
activiteiten zoals spelen, sport, wandelen, zwemmen
of wat dan ook altijd in te zetten. We moeten volgens
mij iedere keer afwegen of we onze hond willen blootstellen aan onze hectische levensstijl en ons door anderen aangeprate verwachtingen op onze hond projecteren en hem daarmee hopeloos overbelasten.
Daarom: Rustig blijven en vooral geen stress!
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Foto’s maken van en met je hond
Velen van ons gebruiken hun telefoon om foto’s te
maken. Op vakantie, onderweg, van hun huisdier of
zomaar een onderwerp wat interrssant is. We hebben
dan ook een paar tips verzameld want er is een grote
kans dat je vaker met je smartphone fotografeert, dan
belt.
Je smartphone stelt meestal op het dichtstbijzijnde
punt dat de camera ‘ziet’, scherp. Als je hond verder
weg is en je maakt automatisch een foto, komt dat
meestal wel goed. Maar, zit je hond dichtbij de camera
dan stelt de camera uit zichzelf vaak scherp op het
dichtstbijzijnde punt bijvoorbeeld de neus met als gevolg dat de ogen dan vaak onscherp zijn. Dit kan heel
vervelend zijn als je die mooie blik van je hond scherp
op de foto wilt krijgen. Je kunt het scherpstelpunt van
je smartphone zelf bepalen door op het scherm te tikken op bijvoorbeeld de plek waar de ogen staan,
meestal verschijnt daar dan een vierkantje, druk daarna op de opnameknop. Laat daar niet teveel tijd tussen
zitten, want honden bewegen en voor je het weet is
het punt waarop je hebt scherp gesteld veranderd.

wereld en je krijgt een beter contact Een selfiestick
met ‘afstandsbediening’ (opnameknop bij/in het handvat) kan handig zijn. Je kan dan makkelijker vanuit een
laag standpunt en op een afstandje de foto maken.
Licht is ontzettend belangrijk bij het maken van een
foto. Je kunt op dezelfde plek staan en alleen door het
aanpassen van de richting waarin je de foto maakt het
resultaat ervan beïnvloeden. Het is soms een verschil
van dag en nacht. Ziet een camera veel licht dan stelt
deze zich automatisch in dat de foto onderbelicht
wordt. Verander je standpunt en laat het licht in de
ogen van de hond vallen. De foto wordt er sprekender
door. Het heeft geen zin de flits van je smartphone te
gebruiken omdat deze geen groot bereik heeft en niet
sterk genoeg om de beweging te ‘bevriezen’. Sterker
nog: je hond krijgt vaak zelfs van die oplichtende
‘spooky’ oogjes. Zet je smartphone-flits standaard uit.
Het kan ontzettend lastig zijn om een donkere of lichte
hond goed op de foto te krijgen. Hoe komt dat? Je camera ziet eigenlijk geen kleur maar grijstinten. En een
goed belichte foto is volgens de camera gemiddeld
grijs. Zonder hier nu diep op in te gaan komt het er op
neer dat als je camera veel wit ziet en weinig zwart:
dan is volgens de camera je foto te licht (en dus geen
goed belichte foto) en wordt de hele foto donkerder
gemaakt. Andersom geldt dat ook voor zwart: ziet je
camera veel zwart en weinig wit dan wordt de foto
lichter gemaakt.
Probeer foto’s van je hond zo te maken dat hij geen
stip is aan de horizon, maar vol in beeld. Je kan met
bijna elke smartphone (in)zoomen, maar de zoomfunctie van een smartphone is niet echt goed. De kwaliteit
van je foto gaat erg achteruit. Meestal wordt de fotovaag, onscherp of blokkerig. Gebruik om te zoomen

Als je lekker aan het wandelen bent en je wilt even
snel een foto maken van je hond, is het logisch om te
blijven staan. Maar, wist je dat je foto er heel anders
uitziet als je deze op ooghoogte maakt van je hond?
Probeer eens door je knieën te gaan en maak de foto
op ooghoogte van je hond. Je zit dan meer in zijn leef-
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De oplossing? Gelukkig kun je in het geval dat je camera de belichting niet goed bepaalt zelf de belichting
aanpassen. Door een beetje onder- of overbelichten
met de belichtingscompensatieknop. Bijna elke
smartphone heeft deze functie. Bij de iPhone zit deze
op het scherm naast het scherpstel vierkantje. Bij
Samsung zie je de
optie meestal als
je op het scherm
tikt (balkje net zoals in de video
maar dan meer
naar rechts) of zit
het onder de Prof
stand. Bij andere
merken is het een
+/- symbooltje in
je camera menu of
een balkje of rondje op het scherm
als je wilt scherpstellen.
Andere tips:
Tip 1: Schakel hulptroepen in
Groothoek-, fish-eye en macrolenzen, externe filters,
afstandsbedieningen, statieven, zonnekappen. Wat je
smartphonecamera niet in huis heeft, voeg je gewoon
zelf toe. Er zijn vele tools, effecten, collagemaker, camera, clipart-bibliotheek, miljoenen stickers, tekentools en gratis apps zoals bijv. LookAbout; SnapSeed;
Adobe PhotoShop Express; Prisma: PhotoFunia; VSCO;
ColorPop en natuurlijk Instagram. Na bewerken kan je
de foto opslaan. Zorg ervoor dat je een kopie opslaat
zodat je ook het originele fotobestand behoudt.
Sommige apps zijn alleen voor Apple verkrijgbaar.
Tip 2: Gebruik de regel van derden
Met een paar simpele vuistregels kun je je foto’s al
flink verbeteren. De belangrijkste: de regel van derden.
Hierdoor verplaats je het hoofdonderwerp uit het centrum, naar een positie op een derde vanaf de zijkant
van het beeld. Dit geldt voor onder en boven. Zet de
horizon dus niet in het midden, maar op een derde van
boven of onder. Kleine moeite, groot verschil.
Tip 3: Focus!
Wil je een mooie close-up met een kleine scherpte-

diepte (lees: een wazige achtergrond)? Kruip dan zo
dichtbij mogelijk op het onderwerp en tik op dát deel
van het beeld dat je scherp wilt hebben.

Tip 4: Zonder trillen
Je telefoon perfect stil houden bij het afdrukken blijft
lastig. Zeker bij minder licht, als de sluitertijd automatisch langer wordt. Gebruik de zelfontspanner-modus!
Ook ideaal voor selfies-op-afstand zónder selfiestick!
Tip 5: Klik-klik-klik
De HDR-functie maakt rap achter elkaar enkele foto's
met verschillende belichtingen en combineert deze tot
één optimale foto. Ideaal bij veel licht/donker contrast.
De burstfunctie (op een iPhone de afdrukknop lang
indrukken) maakt er desgewenst nog meer achter elkaar: perfect voor snel bewegende onderwerpen.
Tip 6: Poetsen
Haal voor heldere foto's regelmatig een doekje over je
lens. In je zak en tas is je smartphone een magneet
voor stof, vet en ander vuil.
Tip 7: Vertel een verhaal
Een goede foto vertelt een verhaal in beelden. De
kijker wil dit verhaal in zijn hoofd afmaken. Klopt het
fotoverhaal? Dan denkt de kijker ‘fijn’ en vindt hij het
een goede foto. Een varende boot moet bijvoorbeeld
altijd een leeg stukje foto voor de boeg hebben.
Tip 8: Zoek naar rood
Opvallend genoeg spreken foto’s met een rood element meer aan dan kiekjes zonder rood. En of het nou
komt omdat het een alarmkleur is, of omdat we vroeger als oermens leefden van rode bessen; zie je iets
roods, neem het mee in de foto!
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Ziekte van Weil (Leptospirose)
Er zijn liefst 13 verschillende soorten met hun serotypen van het geslacht Leptospira (spiraalvormige bacteriën) die ziektes, waaronder de ziekte van Weil (die
voor het eerst is beschreven in 1886 door Adolf Weil,
een Duitse internist), kunnen verwekken. De bacteriën
kunnen worden overgedragen door zowel wilde dieren
als huisdieren, meestal zijn de knaagdieren.

Jaarlijks raken naar schatting wereldwijd zeven tot tien
miljoen mensen besmet met de ziekte van Weil. De
behandeling van de infectie bestaat uit gebruik van
antibiotica zoals: doxycycline, penicilline of ceftriaxon.
Aan de ziekte van Weil (nierfalen en bloedingen) en
het zeer ernstige pulmonale-hemorragiesyndroom
(bloeding in de longen) overlijdt jaarlijks meer dan 10%
respectievelijk 50% van de patiënten, ondanks behandeling. Ook Nederland kampt met een stijging van het
aantal gevallen, zo werd in september 2016 duidelijk.

De ziekte van Weil wordt ook wel de rattenziekte genoemd, omdat de belangrijkste verspreider de bruine
rat is. Een andere leptospirose is bijvoorbeeld melkerskoorts die wordt overgedragen in contact met runderen. Een oude benaming voor de ziekte van Weil is Typhus Hepaticus.
Overdracht vindt gewoonlijk plaats door
urine van dieren of
door water of aarde
die dierlijke urine bevat en in contact
komt met wondjes,
met de ogen, de
mond of de neus. Zo
kan onze hond na het
spitten/groeven in
bijvoorbeeld aarde
die besmet is, de ziekte van Weil overdragen aan zijn eigenaar/huiselijke
kring door bijvoorbeeld een lik in het gezicht.
Pogingen om de ziekte te voorkomen omvatten beschermende voorzieningen om contact te vermijden
met mogelijk besmette dieren, zorgvuldig wassen na
zulk contact, en terugdringen van het aantal knaagdieren in gebieden waar mensen wonen en werken. Er
bestaan vaccins voor dieren tegen een bepaald type
Leptospira die het risico van overdracht op mensen
kunnen verminderen.
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Door de recente stijging van het besmettingsrisico in
Nederland, meer de helft van de bruine ratten blijkt
leptospirose bij zich te dragen, en de toename van het
aantal gevallen is tevens een nieuw gevaar ontstaan:
een verhoogde mortaliteit doordat huisartsen de kennis nog niet in huis hebben tot diagnose te komen,
door een gebrek aan herkenning van het ziektebeeld
als gevolg van het eerder sporadisch voorkomen van
de ziekte van Weil in ons land.
Dieren die geïnfecteerd zijn, kunnen geen symptomen,
lichte symptomen of ernstige symptomen (het syndroom van Weil) vertonen en kunnen verschillen per
diersoort. Bij sommige dieren nestelen de Leptospira
zich in de voortplantingsorganen, zodat ze worden
overgedragen tijdens de paring.
De ziekte van Weil staat opgenomen in de B-lijst van
de Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE), en is
een aangifteplichtige ziekte. De ziekte is, voor zowel
mens als dier, niet echt te voorkomen.

Beauceron Vereniging Nederland
 Denk aan de (slaap)plaats van uw hond die u op het





Het is al weer bijna vakantietijd. Sommigen van ons
nemen hun hond mee en anderen brengen hun hond
naar vrienden of familie of naar het pension.
Hoe dan ook een korte vakantie-checklist is nooit weg:



 Is uw hond gechipt en geregistreerd?













◦Zo ja, zijn de geregistreerde gegevens actueel,
zoals uw mobiele telefoonnummer?
◦Zo nee, laat het hond chippen bij de dierenarts
en registreer de hond bij bijv. NDG
(Nederlandse Databank Gezelschapsdieren).
Hang een naamplaatje aan de halsband van uw
hond met uw telefoonnummer en chipcode.
Hangt u er tijdens de vakantie een kokertje aan de
halsband bij met het vakantieadres.
Is uw hond voldoende beschermd tegen wormen,
teken, vlooien en zandvliegen? Neem beschermende maatregelen tegen infectie met buitenlandse
parasieten en voorkom ziekte.
Heeft uw hond medicijnen nodig? Zorg ervoor dat u
voldoende medicijnen meeneemt in de originele
verpakking met bijsluiter en extra voor onvoorziene
omstandigheden. Vraag uw dierenarts om een toelichtende verklaring als u naar het buitenland gaat.
Neem een EHBO tasje mee met bijvoorbeeld een
tekentang, desinfecterende middelen, verband, tabletten tegen diarree, oogzalf en thermometer.
Zorg voor voldoende
voer voor onderweg
en op het vakantieadres. Gaat u naar
het strand, neem dan
schoon drinkwater
mee!
Zorg voor een drinkbak en water voor
onderweg.







vakantieadres inricht, de mand/kleed en/of bench.
Vergeet de favoriete speeltjes niet!
Halsband (met naamplaatje) en riem (eventueel
extra lange) niet vergeten en een reserve paar is
altijd een aanrader.
Gaat uw hond in de auto mee naar het buitenland?
Informeer dan naar de regels in het betreffende
land (en de landen waar u doorheen reist); hoe uw
hond vervoerd moet worden, bijv. aan de gordel op
de achterbank (in een harnas), achter een hek of
net of in een bench.
Heeft uw hond een Europees hondenpaspoort (met
chip- of tatoeagenummer) en is het paspoort voorzien van de geldige inentingsbewijzen?
Let op: rabiësvaccinatie is meestal verplicht voor
honden die meegaan naar het buitenland!
Heeft uw hond een ziektekostenverzekering die ook
geldig is in het buitenland? Maak dan een kopie van
de papieren en neem deze mee.
Biedt de reisverzekering ook dekking voor uw
hond?
In sommige landen is het verplicht om een muilkorf
bij u hebben.
Heeft u de gezondheidsverklaring voor landen buiten de EU bij uw dierenarts opgehaald?

Wij wensen iedereen een fijne vakantie toe en hopen
u tijdens de Familie/Jonge Hondendag in september
(weer) te ontmoeten.
Vergeet u niet ons uw vakantie-verhaal en foto’s te
zenden voor de volgende uitgaven.
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Ledennieuws
Geboren
commissiefgw@beauceronvereniging.nl

Hille en Olli l’Etoille de la Nuit geven trots te kennen
op 17 maart de ouders te zijn geworden van 9 zonen
en 1 dochter. Wilt u op kraamvisite? Neem dan contact op met Esther Boumans (Berger de la Bage).
Voor alle puppen staan de gouden mandjes al klaar.

Ledenadministratie
ledenadministratie@beauceronvereniging.nl
Nieuwe leden: geen nieuwe aanmeldingen
Beëindigd door BVN: 4 lidmaatschappen in verband
met non-betaling. Uiteraard zijn diverse acties
ondernomen om de betaling te verkrijgen. Helaas
is het gewenste resultaat uitgebleven.
Niet verlengde cadeau-lidmaatschappen: 5
Aantal leden per 1 juni 2018: 79

NAGEKOMEN INFORMATIE
Op de voorpagina van onze eerste uitgave dit jaar
preikte de foto van: Gayak des Bergers de la Vallee
eigenaar: Marie Louise Roijmans uit Oss en de foto
werd gemaakt door: Sieneke Groenman. Dank jullie
wel voor het gebruik van deze foto.

Homme in
Dromenland
(november 17)
Foto: Ellen
Westenberg

Jeano (mei 2017)
foto Ellis Willemse

Coupe de Travail

Coupe de Beauté

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 werkboek of rashondenlogboek naar
media@beauceronvereniging.nl en ook naar
secretariaat @beauceronvereniging.nl
gezonden te worden.
Voor 2018 hebben wij nog geen meldingen mogen
ontvangen.

De Coupe de Beauté wordt door Beauceron Vereniging 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 hiervan uitgesloten.
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De stand 2018 t/m 14 april
1. Grizzly de l'Ami des Chevaux - 54 punten
2. Nici Vayou de la Bergerie d'Hirthe - 12 punten
3. Noor Henna Living Next Door - 11 punten
4. Damphyr du Gardiens du Chaos - 10 punten

Beauceron Vereniging Nederland

Activiteiten
1 juli 2018 Natte Neuzen Motorrit
info@beauceronvereniging.nl
Na het succes van 2017 wordt ook in 2018 voor
Beauceron In Nood een mooie motorrit gereden.
Een voorlopige route staat in de steigers met het
eindpunt te Doorn, het startpunt nog niet definitief.
Deze wordt bepaald 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!
Meldt je aan via info@beauceronvereniging.nl of
storo@chello.nl.
Deelname is geheel voor eigen rekening en risico.

23 september Familie– en Jonge Hondendag
info@beauceronvereniging.nl
De locatie is nog niet helemaal rond en moeten we
nog even geheim houden. Houdt u de datum in de
agenda gereserveerd? Nadere informatie volgt zo
snel mogelijk in uw mailbox en het volgende blad.

Weet U een leuke activiteit
info@beauceronvereniging.nl
Die hadden we hier uitgebreid kunnen beschrijven en
wie weet konden we het de leden aanbieden. Heeft u
een idee, vertel het ons voor een volgende keer.

Ik kan ook vliegen, mama
Foto: Monique de Roder 2014
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Showuitslagen
Rectificatie 2017
In de vorige uitgave zijn de resterende uitslagen van
2017 verwisselt waarvoor onze excuus.
Op de website vindt U de correcte uitslagen.
Op basis van alle uitslagen 2017 is de Coupe de
Beauté vastgesteld met als winnaar
N’Lewis de l’Ami de la Campagne (roepnaam Midas)

4 maart MartiniDogShow
D. Rutten (NL)
Reuen
Babyklas
Nouveau 1VB en beste baby
Openklas
Django 2ZG
Teven
Tussenklas
Damphyr du Gardien du Chaos 2U
Lois Jeans Legendary Denim 1U RCAC/RCACIB
Openklas
Envy of Troyan Pride 1U CAC/CACIB en BOB
Jereve Bergers des Bouleaux 2ZG

18 maart Dogshow KV Rijnland
R. Malo Alcrudo (ES)

Op de bovenstaande foto (publicatie: Kynoweb©)
staat links zijn eigenaresse Carin van Dellen en rechts
zijn eigenaar Fabrice Ottburg. Tijdens de KCM op 30
juni a.s. zullen wij de Coupe de Beauté overhandigen.

3 maart MartiniDogShow
A. Polgar (CZ)
Reuen
Tussenklas
Grizzly l'Ami des Chevaux 1U CAC/CACIB en BOB
Teven
Babyklas
Only Jeans Legendary Denim 1VB
Tussenklas
Damphyr du Gardien du Chaos absent
Lois Jeans Legendary Denim 1ZG
Openklas
Envy of Troyan Pride 1U CAC/CACIB

30

Reuen
Openklas
Grizzly de l'Ami des Chevaux 1U CAC/CACIB en BOB
Teven
Jeugdklas
Noor Henna Living Next Door 1U CAC
Openklas
P'Merle l'Ami de la Campagne 1ZG
Hally Black Frizz de la Freya 2ZG
Kampioenklas
L'Elue Luther Bleue de la Terre des Lions 1U RCAC

31 maart Dogshow Goes
H. Tast (FI)
Reuen
Openklas
Barco ZG
Grizzly de l'Ami des Chevaux 1U CAC/CACIB en BOB
Kampioensklas
Barrique de l'embouchure de la Sarre 1U RCAC
Teven
Jeugdklas
Nici Vayou de la Bergerie d'Hirthe 1U CAC/RCACIB
Openklas
Fire 1U RCAC/RCACIB

Beauceron Vereniging Nederland
1 april Dogshow Goes
D. Rutten (NL)
Reuen
Openklas
Barco afwezig
Grizzly de l'Ami des Chevaux 1U CAC/CACIB en BOB
en 6de in de rasgroep
Kampioensklas
Barrique de l'embouchure de la Sarre 1ZG
Teven
Jeugdklas
Nici Vayou de la Bergerie d'Hirthe afwezig
Openklas
Fire 1U afwezig
Kampioensklas
L'Elue Luther Bleue de la Terre des Lions 1U CAC

14 april Dogshow Goes
D. Rutten (NL)
Reuen
Openklas
Grizzly de l'Ami des Chevaux 1U CAC/CACIB
Teven
Babyklas
Only Jeans Legendary Denim 1VBCAC
Jeugdklas
Nici Vayou de la Bergerie d'Hirthe 1U RCAC
Noor Henna Living Next Door 2ZG
Tussenklas
Vingino Jeans Legendary Denim 2U RCACIB
Damphyr du Gardien du Chaos 3U
Sardine du Chevalier de Daehl 1U CAC/CACIB en BOB
Voor de huidige stand in de Coupe de Beauté en de
Coupe de Travail verwijzen we naar bladzijde 28

Showkalender 2018
Datum

Plaats

9 juni 2018

Tilburg, KC de Baronie (open lucht) www.show-kcdebaronie.nl
C. Kerssenmeijer (NL)

30 juni 2018

Harderwijk, KampioenschapsClub- www.beauceronvereniging.nl
Match Beauceron Vereniging NL
Ans Schellekens (NL)

23 en 24 juni 2018

Zwolle. IJsselshow

www.ijsselshow.nl
23: S Kokotovic (SR)
24: A M Beenen-Sluijters (NL)

4 en 5 augustus

Den Bosch, Brabanthallen

www.outdoor-uden.nl
4: N Deschuymere (BE)
5: N Lemo

9 augustus 2018

Amsterdam, Benelux Winner

www.wds2018.com
Sylvie Desserne (FR)

10 augustus 2018

Amsterdam, World Dog Show

www.wds2018.com
Jean-Jacques Dupas (FR)

11 augustus 2018

Amsterdm, Rasgroepshows

www.wds2018.com
Roel van Veen-Keur (NL)

8 en 9 september 2018

Rotterdam Dog Show

www.dogshowrotterdam.nl
8: Salvatore Giannone (FR)
9: Marion ten Cate

Voor de volledige kalender kijkt u op www.beauceronvereniging.nl

Keurmeester

shows/kalender en uitslagen.
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met dank aan Jeroen van Rossum, Dog’s Don’t Whisper
op Facebook onder DogsDontWhisper en onder PasOpVoorDeHond

Volgende uitgave
1 september 2018
Artikelen en foto’s aanleveren vóór 1 augustus 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

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

