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Vereniginggegevens                  info@beauceronvereniging.nl 

Uitgave Beauceron Vereniging Nederland 

Oplage 100 stuks 

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

Artikelen en advertenties aanleveren voor:  

1 februari, 1 mei, 1 augustus en 1 november.  

 

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 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  

Voorzitter voorzitter@beauceronvereniging.nl 

Dinette Bos 

 

Secretariaat secretariaat@beauceronvereniging.nl 

F.A. Molijnlaan 34; 8071 AG  NUNSPEET 

 

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 (website en verenigingsblad) 

Jeroen Kelfkens (facebook) 

 

Advertenties en Sponsoren  

     advertentie@beauceronvereniging.nl 

Jeroen Kelfkens 

Foto voorzijde: Broeder Dokus ziet gij Ukke al komen? 

Eigenaar: Monique de Roder / Annemieke Stoke 
Volg ons op Facebook: Beauceron Vereniging Nederland 
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Inhoudsopgave 

2 “Beauceron in Nood”; Vereniginggegevens 

3 Inhoudsopgave; Van de Bestuurstafel 

4 KampioenschapsClubMatch 2018 

11 Help, mijn hond heeft een hobby! 

14 Nationale 2018 

18 Wat ervaarde ik toen er een hond na een 

 (vermeend) bijtincident in beslag werd genomen? 

19 Poot van Dokus 

21 Castreren 

24 Ledennieuws / Activiteiten 

25 Uitslagen 

27 Coupes en Showkalender 

28 Dog’s Don’t Whisper / Volgende uitgave 

Van de Bestuurstafel 

Pff om maar meteen met de deur in huis te vallen, wat is het warm. Mijn eerste KCM in Harderwijk als bestuurslid 

en ik kon de locatie niet vinden. Natuurlijk stond het allemaal netjes aangegeven maar helaas niets gezien. Geluk-

kig waren de deelnemers allemaal goed voorbereid en werden er plekjes met schaduw gecreëerd. Voor de bezoe-

kers was er een mooi overdekt terras en genoeg te drinken en eten. Ondanks de warmte lieten de honden zich 

weer van de beste kant zien en kregen een zeer uitgebreide beoordeling van de jury, kortom een geslaagde dag.  

Een spannend jaar wat betreft samenwerking met de BCN. Een commissie buigt zicht over de eventuele struikel-

blokken en werkt druk achter de schermen om tot een goed vergelijk te komen.   

Voor een volgende activiteit zijn wij als bestuur bezig zijn om een Honden-Doe-Dag te organiseren. Wij zullen u, bij 

voldoende animo, uiteraard op de hoogte brengen van de locatie, activiteiten en de kosten.  

In september ga ik met Jeano suppen in Loosdrecht. Hoe 

gaaf is dat om dit samen met je hond te doen, hij moet 

toch wel heel veel vertrouwen hebben om op de plank te 

gaan zitten, we gaan het zien. Genoeg te doen dus met 

onze beauceron, volgens mij een echte allrounder! 

 

Groeten, Ellis Willemse (penningmeester) 

 

P.S. Ook is de natte neuzen rit weer gereden dit jaar met 

als startpunt Ugchelen en aansluiten een prachtige rit 

naar Doesburg voor een lunch, met als eindpunt de stich-

ting BIN waar de opbrengst is overhandigd. Voor volgend 

jaar hoop ik dat we dit weer kunnen doen, zodat we 

weer een stukje Nederland kunnen ontdekken en 

er weer een bijdrage geleverd kan worden aan een goed 

doel. Ik ben er zeker weer bij! 

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 . 
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KampioenschapsClubMatch 2018 te Harderwijk 

De voorspellingen gaven een prachtige dag aan met veel zon en een stevig wind. Wederom kozen we Harderwijk 

vanwege de locatie en faciliteiten. Om half negen bouwden we, met behulp van de vrijwilligers, onze stands op en 

al om ca. 9 uur druppelden de eerste deelnemers binnen. Veel eigenaren van de teven lieten het, mede gezien de 

verwachte warmte, nog even afweten. Het programma voor de teven (behalve de puppen) begint immers pas na de 

middag.  Kort na 10 uur opent Dinette Bos de KCM 2018 en heet iedereen welkom, introduceert de keurmeester 

Ans Schellekens, en gezien de “warmte” beginnen we iets vroeger dan aangegeven. De keuringen zijn alsvolgt: 

Startnummer: 1 

Volledige naam: Nector Argente du Mont des Croisettes 

NHSB: 3116518 Geboren: 26 december 2017 Fokker: A. Leurs 

Vader: Iko  du Mont des Croisettes 

Moeder: Lovely Godiva du Mont des Croisettes 

Eigenaar: Jorien Levert 

Beoordeling: 6 maanden en 4 dagen oude Arlequin reu. Mooi gespierd. Goede maat, mooi stevig 

bone. Toont op het moment wat gestrekt. Stevig reuenhoofd, krachtige voorsnuit, moet in schedel nog ontwikkelen. Correct 

aangezet oor van goed formaat. Schaargebit, voldoende donker oog, goed pigment. Goede hoekingen voor en achter. Voor 

leeftijd al goed ontwikkelt lichaam, Ronde, gesloten voeten, Dubbele HK, prima staartlengte, in stand in J gedragen. Mooie 

verdeling grijs/zwart. Prima roestbruine brand. Op de rug in vacht wat open (jeugdvacht). Toont al mooi, regelmatig en soepel 

gangwerk. Gedraagt zich uitstekend en heel mooi voorgebracht. 

Klassificering: Veel Belovend, 1ste  

Startnummer: 2 

Volledige naam: Djera Du Pre du Baron 

NHSB: 3107358 Geboren: 28 december 2017 Fokker: .A.M. Spaan- Rubingh 

Vader: Iggy Pousierre de Lune 

Moeder: Kamp. Cora Alita Admirable Chien 

Eigenaar: S.A.M. Spaan- Rubingh 

Beoordeling: 6 maanden, uitstekend ontwikkeld voor de leeftijd, nu al mooie boven- en onderbelijning. Toont harmonisch; 

heel mooi vrouwelijk hoofd, mooi belijnd hoofd. Prima aangezet oor van goed formaat. Mooi horizontaal geplaatste bruine 

ogen. Schaargebit. Uitstekende hoekingen voor en achter, goede voorborst. Prima ontwikkeld lichaam, sterke ronde gesloten 

voeten. Prima staartlengte, correct gedragen. Dubbele HK, uitmuntende vacht en vachtkleur. Mooie brand. Voor de leeftijd al 

heel mooi en soepel uitgrijpend gangwerk. Toont zich vrij en vriendelijk. Goed gepresenteerd. 

Klassificering: Veel Belovend, 1ste en Beste Pup 

Startnummer: 4 

Volledige naam: Gipsy Goldorak Admirable Chien 

NHSB: 3081865 Geboren: 30 april 2017  Fokker: W. M. Plantinga 

Vader: Goldorak de la Noë d' Oriënt 

Moeder: Celesta Alita Admirable Chien 

Eigenaar: T. Ruiten 

Beoordeling: 1 jaar en 2 maanden. Mooi formaat, prima verhoudingen hoofd/lichaam. Goede boven en onderbelijningen. 

Hoofd passend bij lichaam. Goede mannelijke expressie. Stevige voorsnuit, schaargebit, goede stop. Goed aangezet, flink oor. 

Donkerbruin, iets schuin geplaatst, oog. Belijning in hoofd moet nog wat meer parallel worden. Uitstekende hoekingen voor en 

achter. Mooie voorborst. Staat mooi recht op de voorbenen, sterke ronde gesloten voeten. Uitstekend ontwikkeld lichaam, 

Bekken licht hellend, prima hoekingen in knie en hak. Mooie staartlengte, correct gedragen. Dubbele HK, correcte vacht en 

brand, mooie bevedering aan broek en staart. Heeft wat ringtraining nodig, onwennig maar blijft vriendelijk.  

Klassificering: 1U 

Startnummer: 3 - Absent 

Volledige naam: Nayo Hachi  Living Next Door 

Puppen 

Reuen 

Jeugdklasse 
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Startnummer: 6 

Volledige naam: Ceasar Legendary Denim 

NHSB: 3051143 Geboren: 8 juli 2016  Fokker: A. van Sluis 

Vader: Lee Warrior Soul 

Moeder: Jeans Argentee du Mont des Croisettes 

Eigenaar: V. Lethonen 

Beoordeling: Bijna 2 jaar, arlequin. Goede maat, uitstekende verhoudingen, mooie boven-

belijning , vloeiend, prima onderbelijning, loopt mooi door. Heel mooi reuenhoofd met mannelijke expressie. Goed geplaatste 

ogen, voldoende donker. Correct aangezet oor van goed formaat, verhouding voorsnuit/schedel goed, mocht wat gestrekter 

zijn in totaal. Stop duidelijk zichtbaar. Pigment in de bek mocht wat beter. Krachtig schaargebit. Prima gehoekte voorhand, goe-

de voorborst, prima lichaam tot aan ellebogen. Ribben mooi doorlopend. Mooie lendenpartij, goed bespierd. Uitstekend ge-

hoekte achterhand, mooi stevig bot. Dubbele HK. Mooi gedragen staart en lengte. Mooie vachtstructuur. Goede verdeling van 

grijs, zwart overheerst een beetje. Uitgrijpend soepel gangwerk! Toont zich vriendelijk en open, mooi gepresenteerd.  

Klassificering: 1U RCAC  

Startnummer: 7 

Volledige naam: Mylo Gimly Living Next Door 

NHSB: 3051223 Geboren: 15 juli 2016 Fokker: A.m. Bos-Schrijver 

Vader: Frodo Fonda la Duchesse de la Fosse 

Moeder: Gracia Gallandra Living Next Door 

Eigenaar: Nanda Clarisse 

Beoordeling: Bijna 2 jaar, grote reu en nog volop in ontwikkeling. Op het moment toont 

hij zich wat hoog op de benen. Bovenbelijning loopt af over het bekken. Onderbelijning loopt wat op. Mannelijk hoofd, goed 

ontwikkelde voorsnuit, mooi pigment. Neusrug niet helemaal recht, donkerbruin oog, iets schuin geplaatst. Correct aangezet 

flink oor. Voldoende hoeking in voorhand. Draait voorvoet iets uit. Moet nog ontwikkelen in lichaam, sterk hellend bekken. 

Verder voldoende hoeking. Gesloten voeten, dubbele HK. Mooie diepzwarte vacht, mooie brand, goede bevedering aan staart 

en broek. Neiging tot telgang. Als hij draaft, mocht het wat meer uitgrijpend zijn. Toont zich heel vriendelijk en open.  

Klassificering: 2ZG  

Tussenklasse 

Startnummer: 5 

Volledige naam: Charles Du Pre du Baron 

NHSB: 3085971 Geboren: 31 mei 2017 Fokker: S. A. M . Rubingh 

Vader: Morse L'Ami de la Campagne 

Moeder: Inez  Poussiere de Lune 

Eigenaar: M. + F. Bartels 

Beoordeling: 13 maanden. Krachtige reu, goed formaat. Bovenbelijning loopt iets op over de 

lendenen en bekken helt nogal. Krachtig reuenhoofd, schedel moet nog vlakker worden. Middengroef duidelijk te zien. Staat 

recht op de voorbenen. Goede hoekingen in voorhand. Al krachtig ontwikkeld lichaam, neiging om ondergeschoven te staan. 

Ontlast linker-achterpoot, draait nogal uit. Dubbele HK, goede staartlengte en goed gedragen. Goede diepzwarte vacht, over 

het kruis nog iets te open. Goede bevedering aan staart en broek. Gangwerk vandaag niet optimal, ontlast achterhand 

(blessure?). Toont zich open en vriendelijk, goed voorgebracht. 

Klassificering: 2ZG  
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Startnummer: 12 

Volledige naam: Gasan z Babanovho vŕŝka 

VDH-CFH-BE.XXXVII/1863/üSPKP1888   Geboren: 26 februari 2016   Fokker: V. Mozolova 

Vader: Colin  Mereva 

Moeder: Dita z Babanovha vŕŝka 

Eigenaar: Sylvia Heims 

Beoordeling:  2 jaar en 4 maanden. Goede maat. Bovenbelijning loopt iets af over het 

bekken, wat lage staartaanzet. Gestrekt hoofd, mag in schedel wat uitzwaren. Correcte 

stop. Hoog aangezette correcte oren. Donkere ogen, goed geplaatst maar konden wat ovaler. Schaargebit. Correcte hoekingen 

in voorhand, achter wat hellend bekken, verder correct. Ronde gesloten sterke voeten. Dubbele HK. Prima diepzwarte vacht; 

mooie brand en kleur. Correcte staartlengte, wat vrolijk gedragen. Soepel gangwerk, voldoende uitgrijpend. Prima gepresen-

teerd. Vriendelijk en relaxed. 

Klassificering: 2U 

Startnummer: 9 

Volledige naam: Jaos de la Terre Sacree de Marius 

NHSB: Import 2013052528 Geboren: 22 februari 2014 Fokker: V. Rouquette 

Vader: Eros de la Grange Colombe 

Moeder: Cadix de la Terre Sacree de Marius 

Eigenaar: Gerrit Mulder 

Beoordeling:  4½ jaar. Goede grootte. Bovenbelijning iets aflopend over het bekken. 

Goede onderbelijning. Hoofd is wat compact. Voorsnuit mocht wat krachtiger. Goede stop. Donker goed geplaatst oog. Hoog 

aangezet oor van goed formaat, goed pigment, schaargebit. Goede hoekingen in voor en achterhand. Wat hellend bekken en 

lage staartaanzet. Goede voeten, dubbele HK. Bevedering in orde. Prima vacht, mooie brand. Staart van goede lengte, wordt 

vrolijk gedragen. Gemakkelijk en soepel gangwerk. Wordt goed getoond. 

Klassificering: 3ZG  

Startnummer: 8 

Volledige naam: Hacker L'Etoile de la Nuit 

NHSB: 2870529 Geboren: 7 februari 2012 Fokker: L. de Vries 

Vader: Evian Igor du Murrier De Sordeille 

Moeder: Enza de la Terre Sacree de Marius 

Eigenaar: Hans Mulder 

Beoordeling:  6½ jaar. Grote krachtige reu met passend bone. Goede boven en onder-

belijning, krachtig reuenhoofd met mannelijke expressie. Goede belijning, zowat parallel, lichte stop, krachtig voorsnuit, hoog 

aangezet oor van goed formaat. Donker oog, goed geplaatst. Schaargebit. Zeer goede hoekingen in voor en achterhand. Prima 

voorborst. Prima lichaam ook en ribben goed doorlopend. Prima bespierde lendenpartij. Draait achtervoeten wat uit. Goede be-

vedering aan broek en staart. Diepzwarte vacht, iets open aan de lendenen. Brand mocht wat donkerder. Regelmatig gangwerk, 

mocht iets meer uitgrijpen. Toont zich uitstekend en goed voorgebracht, staart wat vrolijk. 

Klassificering: 1U  

Startnummer: 10 

Volledige naam: Moby Dick La Duchesse de la Fosse 

NHSB: 3030507 Geboren: 16 januari 2016 Fokker: Th.W. den Hartog 

Vader: Geronimo du Seize Thermidor 

Moeder: Enya Bhraonain des Bergers du Forez 

Eigenaar: A.J.A.M. van den Boogaard 

Beoordeling:  2 jaar en 5 maanden. Net voldoende groot, toont zeer gestrekt. Goed belijnd hoofd, correcte stop, correct aan-

gezette oren van goed formaat. Donkerbruin mooi geplaatst oog. Krachtig schaargebit, mooi pigment. Hoofd mag wat gestrekter 

zijn. Evenwichtige hoekingen in voor- en achterhand. Voorhand ligt wat naar voren waardoor ellebogen minder goed aansluiten 

en wat breed staat. Goed ontwikkeld lichaam, wat lang in lendenen. Correcte staart en bevedering, mooie vacht, mooie kleur 

brand. Dubbele HK. Correcte staart. Soepel en harmonisch gangwerk. Uitstekend gepresenteerd. Toont vriendelijk en open. 

Klassificering: 4ZG  

Open klasse 
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Startnummer: 11 

Volledige naam: Thorin Le Jeune Courier Mamman 

NHSB: 3033046 Geboren: 6 februari 2016 Fokker: H.M> de Jong - Postma 

Vader: Kamp. DeeJay Andy Living next Door 

Moeder: Noura Djayla de la Fière Maison 

Eigenaar: J. Lantman 

Beoordeling: 2 jaar en 5 maanden. Temperamentvolle hond, goed formaat, goede verhoudingen. Goede bovenbelijning, 

prachtig hoofd met mannelijke expressie. Goede belijning en verhouding, lichte stop. Hoog aangezette correcte oren, donker-

bruine ogen, goed geplaatst. Krachtige voorsnuit, mooi pigment. Correcte hoekingen in voor- en achterhand. Ronde gesloten 

voeten, dubbele HK. Voor leeftijd goed ontwikkeld lichaam, mooi bespierde lendenen. Super conditie. Correcte staartlengte, 

vrolijk gedragen. Soepel uitgrijpend gangwerk. Schaargebit, krachtige elementen. Heeft wat ringtraining nodig, heeft moeite met 

tanden laten zien. Blijft vriendelijk. 

Klassificering: 1U 

Veteranenklasse 

TEVEN 

Werkhondenklasse 

Startnummer: 13 

Volledige naam: DeeJay Andy Living Next Door 

NHSB: 2537809 Geboren: 16 september 2008 Fokker: A.M. Bos-Schrijver 

Vader: Valderic du Chemin du Val au Loup 

Moeder: Vaya Wimmy la duchesse de la Fosse 

Eigenaar: Jorien Levert  

Beoordeling: 9 jaar en 9 maanden. Prima verhoudingen, mooie boven en onderbelijning. Mooi mannelijk hoofd, gestrekt. 

Goede verhoudingen, correcte stop. Hoog aangezet oor van goede maat. Schaargebit, mooi pigment. Donkerbruin horizontaal 

geplaatst oog. Prima expressie. Prima hoekingen in voor en achterhand. Correct krachtig lichaam, voorvoeten mochten iets ste-

viger. Extra duim rechtsvoor. Dubbele HK. Passend bot. Correcte vachstructuur. Goede brand, mocht iets donkerder. Draagt 

staart iets naar rechts, verder correct. Nog uitstekend gangwerk. Vriendelijk, open en relaxed. Uitstekend gepresenteerd. 

Klassificering: 1U CAC 

Startnummer: 14 

Volledige naam: Nici Vayou de la Bergerie d'Hirthe 

NHSB: 3070223 Geboren: 23 januari 2017 Fokker: C. Wagenaar 

Vader: Iko du Mont des Croisettes 

Moeder: Kamp. Hirthe Vajen Ysa de la Bonhardiesse 

Eigenaar: M. Goudswaard 

Beoordeling: 17 maanden. Toont nog zeer jeugdig. Heel erg vrouwelijk, wat kleinere teef. Onderbelijning loopt wat op. Zeer 

vrouwelijk hoofd, mooie belijning, correcte stop. Donker oog, mooi horizontaal geplaatst. Correct aangezet oor. Schaargebit, 

goed pigment. Goede hoekingen in voor- en achterhand. Ronde compacte voeten. Wat licht bone, wel passend bij totaalbeeld. 

Wat hellend bekken, verder correcte hoekingen achter. Correcte staartlengte, goed gedragen. Mooie vachtstructuur, diepzwart, 

mooie brand en rode kleur. Harmonisch uitgrijpend gangwerk. Toont zich heel vriendelijk. Moet zich nog verder ontwikkelen.  

Klassificering: 2ZG 

Jeugdklasse 
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Startnummer: 15 

Volledige naam: Noor Henna Living Next Door  

NHSB: 3075486 Geboren: 18 maart 2017  Fokker: A.M. Bos-Schrijver 

Vader: Fan Ubac Yem (Boyd) de la Bonhardiesse 

Moeder: Kamp. Halle Ebby Living Next Door 

Eigenaar: Dinette Bos-Schrijver 

Beoordeling: 15 maanden. Goede maat, al goed ontwikkeld. Goede verhoudingen. Mooi pas-

send bone, voldoende stevig. Vrouwelijk hoofd, mooie expressie, mooi belijnd. Hoog aangezet correct gevormd oor. Doorbruin 

goed geplaatst oog, mooi pigment. Prima hoekingen in voor en achterhand. Bekken licht hellend. Rond gesloten voeten. Voor 

leeftijd goed ontwikkelde borst, lendenen goed bespierd. Dubbele HK. Mooie lange staart, recht gedragen. Goede bevedering, 

goede vachtstructuur. Prima brand. Al mooi soepel en uitgrijpend gangwerk. Toont zich zeer vriendelijk. 

Klassificering: 1U 

Startnummer: 17 

Volledige naam: Joke 

NHSB: 2908213 Geboren: 29 december 2012 Fokker: - 

Vader: Kamp. DeeJay Andy Living next Door 

Moeder: Angie 

Eigenaar: Brenda Dijkstra - van Beek 

Beoordeling: 5 jaar. Mooi maat, wat gestrekt. Goede bovenbelijning en onderbelijning. Mooi belijnd hoofd, correcte stop.  

Donkerbruin, iets schuin geplaats, oog. Prima hoekingen voor en achterhand. Ronde gesloten voeten. Dubbele HK. Goed ontwik-

kelde borst. Sterke lendenen. Mooie staartlengte, dik en stevig. Net in nieuwe vacht, diepzwart. Mooie donkere brand. Bevede-

ring aan staart en broek komt eraan. Toont vriendelijk. Heeft nog ringtraining nodig voor tanden kijken. Heel mooi gangwerk.  

Klassificering: 2U 

Startnummer: 16 

Volledige naam: Lois Jeans Legendary Denim 

NHSB: 3051146 Geboren: 8 juli 2016   Fokker: A. van Sluis 

Vader: Lee Warrior Soul 

Moeder: Jeans Argentee du Mont des Croisettes 

Eigenaar: Anette van Sluijs 

Beoordeling: 23 maanden. Goede verhoudingen. Vrouwelijk hoofd. Stop duidelijk zichtbaar. Hoog aangezet oor van correct 

formaat. Donker oog, goed geplaatst, middengroef duidelijk zichtbaar. Schaargebit, mooi pigment. Evenredige hoekingen, 

mocht iets meer zijn. Voldoende sterke voeten. Voor leeftijd goed ontwikkelt lichaam, wat sterk hellend bekken. Onder belij-

ning loopt nog wat sterk op. Dubbele HK. Goede staartlengte. Diepzwarte vacht, nogal open op de rug. Mooie donkere brand. 

Gangwerk soepel, voldoende uitgrijpend. Toont zich vriendelijk. 

Klassificering: 1ZG 

Startnummer: 18 

Volledige naam: Inouck Eder du Perout 

NHSB: 2950131 Geboren: 14 september 2013 Fokker: L. Romond 

Vader: Eros de la Grange Colombe 

Moeder: Eder Du Perouet 

Eigenaar: Dinette Bos-Schrijver 

Beoordeling: Bijna 5 jaar. Uitmuntend type, prima verhoudingen, boven en onderbelijning. Heel mooi tevenhoofd. Prachtige 

expressie. Mooi gestrekt. Parallelle belijning. Mooie stop. Correcte oren. Schaargebit. Uitstekende hoekingen voor en achter. 

Dubbele HK. Voeten mochten iets ronder. Uitstekend ontwikkeld lichaam, ribben goed doorlopend. Gespierde lendenen. Mooie 

staartlengte, goed gedragen. Vacht op het moment op volst, zit nog veel oude wol in. Vriendelijk en zelfbewust. Uitstekend 

gangwerk aan alle kanten. Goed gepresenteerd. 

Klassificering: 1U CAC en BOB 

Tussenklasse 

Tussenklasse 
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Startnummer: 19 

Volledige naam: Ebby Celesta Admirable Chien - Buiten Mededinging beoordeelt 

NHSB: 3019940 Geboren: 28 september 2015 Fokker: W. M. Plantinga 

Vader: Ercules L'Ami Noir 

Moeder: Celesta Alita Admirable Chien 

Eigenaar: Linda Helmers 

Beoordeling: 2 jaar en 9 maanden. Grote teef. Mooie boven en onderbelijning. Mooi vrouwe-

lijk hoofd. Goede verhouding. (Goede) lichte stop. Schaargebit. Hoog aangezette oren van flink formaat. Donker oog, goed ge-

plaatst. Neusrug niet helemaal recht. Prima hoekingen voor en achterhand. Staat recht op de benen, mooie voeten. Uitstekend 

lichaam met voorborst. Diepzwarte vacht (net nieuw). Mooie donkere brand. Mooie staartlengte. Lichte bevedering aanwezig. 

Temperamentvol, vriendelijk en uitstekend gangwerk. 

Geen klassificering 

Startnummer: 20 

Volledige naam: Moya Brennan La Duchesse de la Fosse 

NHSB: 3030512 Geboren: 16 januari 2016  Fokker: Th.W. den Hartog 

Vader: Geronimo du Seize Thermidor 

Moeder: Enya Bhraonain des Bergers du Forez 

Eigenaar: Wim den Hartog 

Beoordeling: 2½ jaar. Goede maat, gestrekte teef met mooi vrouwelijk gestrekt hoofd. Mooie belijning. Correct aangezet oor 

van prima formaat. Donkerbruin oog, goed horizontaal geplaatst. Mooi pigment. Schaargebit. Prima hoekingen voor en achter. 

Wat lange lendenen. Goede voorborst. Sterke ronde voeten. Prima gedragen staart. Bevedering aan staart en broek. Prachtige 

diepzwarte vacht met mooie dieprode brand. Toont zich vriendelijk en onbevangen. Goed gepresenteerd. 

Klassificering: 3U 

Startnummer: 22 

Volledige naam: Halle Ebby Living Next Door—Absent 

Startnummer: 21 

Volledige naam: Enya Bhraonain des Bergers du Forez 

NHSB: 2819543 Geboren: 13 november 2009 Fokker: A. Charenton 

Vader: Ulima Grimm la Duchesse de la Fosse 

Moeder: Valou du Murrier de Sordeille 

Eigenaar: Wim den Hartog 

Beoordeling: Bijna 9 jaar. Mooie maat. Goede verhoudingen, mooi type. Alles past bij elkaar. Mooi vrouwelijk expressief 

hoofd. Mooie belijning en stop. Correct aangezette oren en formaat. Donkerbruin, mooi geplaatst, oog. Krachtige voorsnuit, 

schaargebit. Prima hoekingen voor en achter. Mooi lichaam en voorborst. Mooie staartlengte, mooi gedragen. Ontlast linker-

achterpoot (blessure?) en laat dat in gangwerk zien. Correcte vachtstructuur, goede brand. Toont zich super vriendelijk. 

Klassificering: 1U 

Startnummer: 21a 

Volledige naam: Celesta Alita Admirable Chien 

NHSB: 2877285 Geboren: 30 maart 2012  Fokker: W. Plantinga 

Vader: Borduval Des Onze Hermines 

Moeder: Alita 

Eigenaar: Wilma Plantinga 

Beoordeling: 6 jaar en 3 maanden. Uitmuntend type, goede boven en onderbelijning. Mooi vrouwelijk gestrekt hoofd met 

mooi expressie. Parallelle belijning, mooie stop. Correct aangezet oor, mooi formaat. Donker horizontaal geplaatst oog. Schaar-

gebit. Prima hoekingen voor en achter. Goede staartlengte, goed gedragen. Flink in de verharing, wel goede vachtstructuur. Pri-

ma brand, bevedering wel aanwezig. Soepel uitgrijpend gangwerk. Toont zich vriendelijk en attent. Heeft temperament. Goed 

gepresenteerd. 

Klassificering: 1U RCAC 

Veteranenklasse 

Kampioensklasse 
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Deze KCM werd een geslaagd evenement mede dankzij 

de vrijwilligers: Mirjam Bos, Anneleen Heijboer en Wim 

den Hartog en natuurlijk onze sponsoren 

 

 

 

 

Van Ans Schellekens, de keurmeester die dag, ontvin-

gen we haar terugblik: 

 

“Een kleine maar fijne KampioensschapsClubMatch. 

 

Met heel veel plezier heb ik de Beaucerons op deze 

dag gekeurd. Het tijdschema was dusdanig ruim dat ik 

voor iedere hond ruim de tijd kon nemen. 

 

De twee puppy's, beiden nog maar net 6 maanden 

oud, waren al heel mooi ontwikkeld voor hun leeftijd 

en toonden zich heerlijk vrij en vriendelijk. 

 

De gehele dag door heb ik het keuren als zeer aange-

naam ervaren. De honden gedroegen zich vriendelijk, 

met temperament zoals dat van een Beauceron ver-

wacht wordt. De honden hadden een goede maat met 

een enkeling die flink aan de maat was. De lichaams-

verhoudingen over het algemeen vrij goed. Hier en 

daar wat lang in lendenen.  

 

Een grote variatie in hoofden gezien. Van vrij compact 

tot de gewenste zeer rastypische hoofden. Het ge-

slachtstype was bij reuen en teven zeer duidelijk. Ik 

was tevreden over de bouw en de hoekingen bij de 

meeste honden. Er waren wat honden met een wat 

meer hellend bekken. Dat is wel een aandachtspuntje.  

 

Alle honden waren in een prima gespierde conditie en 

lieten over het algemeen, ondanks de warmte, een 

vlot gangwerk zien. Ook de bazen toonden hun hond 

op een fijne manier.  

 

Ik heb genoten van de honden en hun bazen.” 
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HELP, mijn hond heeft een hobby! 

 

“Zodra ik tijd heb, ga ik met Midas waterwerk doen” 

 

Door: Carin van Dellen 

 

… Enfin zondag 8 april 2018 was het dan zo ver, de eer-

ste training met Midas bij Colonia Nederland in Brielle, 

was een feit. En wat vond hij het leuk en wat deed hij 

het goed. Bij de tweede training werd hij al geschikt 

bevonden om opgegeven te worden voor het A-brevet 

examen. Tja, wat doe je dan? Even over nagedacht en 

de stoute schoenen aangetrokken om ons als team op 

te geven. Nog twee trainingen gedaan en dan moest 

het maar gaan gebeuren. (Ondertussen ook nog grond-

oefeningen getraind, want dat was ook een punt waar-

op je zou kunnen zakken, en dat wilden we niet). 

 

Zaterdag 9 juni 2018, vroeg opgestaan, ochtendritueel 

doorstaan, auto ingepakt en een deal met Midas geslo-

ten dat we er, hoe dan ook, een topdag van zouden 

maken. Aangekomen in Brielle stond de tent klaar, hin-

gen de Nederlandse-, Duitse- en Belgische vlaggen ge-

moedelijk naast elkaar te wapperen. Wat een gezellig-

heid, er waren gasten uit onze buurlanden die ook zo’n 

mooi brevet kwamen halen. Ondertussen zette ik mijn 

spullen op de plaats, Midas in de bench en omkleden 

maar. Ik voelde toch wel de nodige spanning, ondanks 

dat ik zeker wist dat Midas zijn oefeningen kende, 

maar toch, je kent dat wel, die vervelende kriebels.   

 

 

 

Er waren 22 kandidaten die meededen, die werden 

opgedeeld in meerdere groepen. Wij zaten in de twee-

de groep, dus konden we nog even kijken hoe het ging. 

Het zonnetje scheen al volop, wat een prachtige dag. Ik 

liet Midas een paar keer  vrij lopen en deed nog wat 

oefeningen, wat duurt wachten lang. De eerste groep 

was inmiddels klaar met een hoop geslaagden, zo leuk!  

 

Opletten nu, ja, onze groep kon 

zich opstellen. Met nummer 8 

aan een koordje om mijn nek 

mochten we ons voorstellen 

aan de keurmeester, mevrouw 

Monika Skarphagen uit  

Noorwegen.  

 

 

We liepen de ring in en deden de grondoefeningen. 

Keurig liep Midas naast me en liepen we met een goed  

gevoel de ring uit.  

 

Nadat alle kandidaten klaar waren met de grondoefe-

ningen, werden we één voor één naar het water ge-

roepen  

Grondoefeningen, Carin met Midas. Foto’s: Colonia Nederland  

Catalogus brevetten waterwerk juni 2018.  

Bron: Colonia Nederland.  
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ik Midas naar de pop sturen. Hij zwom in een rechte 

lijn er naartoe, pakte de pop bij de arm en bracht het  

 

naar de kant. Alweer tijd voor de laatste oefening, uit 

de boot springen en naar de kant zwemmen. Appeltje 

eitje. Ja, en dan komt dat moment dat je te horen 

krijgt: “Gefeliciteerd, jullie zijn geslaagd”, wauw wat 

was ik (en nog steeds) blij en trots op Midas.  

In de pauze werden we verwend met een overheerlijke 

lunch, met broodjes beenham, meloen, ei, druiven en-

zovoorts. Na de pauze gingen er nog een aantal exa-

men doen voor het B-brevet, C-brevet en D-brevet.  

Die werden ook door iedereen toegejuicht en gefelici-

teerd. Helaas was een enkeling gezakt.  

Midas apporteert vanaf de waterkant de pop uit het water.  

Foto’s: Colonia Nederland  

Team nummer 8 stond aan de waterkant. Gonda den 

Hartog stond met haar schrijfmap klaar en de keur-

meester gaf het teken dat we konden starten. We gin-

gen ervoor! Anneleen Heijboer zat op de boot en riep 

naar Midas: “Kom hem maar halen, let op hè”!  Nou 

Midas kwam zijn apport wel halen bij de boot. Hij 

zwom wel eerst even naar de boei, maar ging toch 

door naar de boot. Hij bracht zijn apport naar mij en 

we konden door naar oefening twee, de pop uit het 

water halen.  

 

Daar ging Anneleen weer in de boot met de pop, waar-

bij ze weer goed de aandacht van Midas had. Pop uit 

de boot gegooid en op teken van de keurmeester kon 

Midas springt uit de boot. Foto’s: Colonia Nederland  

Apport vanuit en naar de boot. Foto: Colonia Nederland  
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Aan het einde van de dag werd door Mirjam de Neeff-

Vermeulen, voorzitter van Colonia Nederland, een 

speech gehouden en werd door haar de prijsuitreiking 

gedaan. Het duurde en duurde maar, voordat ik onze 

namen hoorde. Zou dit wel oké zijn? En ja hoor daar 

werden we naar voren gehaald en met 96,5 punten 

van de 100 punten behaalden we de 2e plaats! Wat is 

dit een motivatie zeg. Wij gaan door! 

Colonia Nederland en alle vrijwilligers nogmaals harte-

lijk bedankt voor het organiseren van deze dag.  

 

Wil je meer informatie over waterwerken met je hond 

kijk dan op de website van Colonia Nederland. 

https://colonianederland.jimdo.com/ 

 

Sportieve groeten van Midas & Carin. 

 

 

 

Naschrift van de redactie: 

We feliciteren Carin en Midas met dit mooie resultaat. 

Daarnaast feliciteren we Jos Lantman met Thorin het 

hun A-brevet en Rob Loohuis met Loup hun B-brevet. 

Groepsfoto van alle deelnemers en organisatoren. Foto: Colonia Nederland  

Linksboven: Prijsuitreiking. Foto: Colonia Nederland        

Linksonder: 2e plaats voor Midas. Foto’s: Fabrice Ottburg.  

Een trotse eigenaresse bij haar hond Midas(je). Foto: Colonia Nederland  



  Beauceron Vereniging Nederland

14   

De camping komt altijd lekker vol te staan en vrienden 

uit heel Europa zullen er zijn met hun honden. Veel 

anderen logeren in hotels en gites in de buurt. Wij vin-

den het altijd erg prettig als de camping naast het ter-

rein ligt, want je kunt alles lopend doen of even snel 

terug als je iets vergeten bent. 

 

Bij binnenkomst struikelen we over de Engelse delega-

tie met Steve en Jackie en direct daarna treffen we al 

enkele vertegenwoordigers uit Duitsland, Heinz en 

Ivanka. En het beloofd mooi weer te worden! Dat is 

altijd erg fijn  want ook met regen, gaat het hele ge-

beuren gewoon door (zoals vorig jaar in Chartres). 

De vaste campinggasten zijn nieuwsgierig en altijd in 

voor een praatje over de Beauceons en verbazen zich 

steeds weer over hoe braaf en opgevoed ze zijn. 

Onze Franse vrienden arriveren zaterdagmorgen en 

het wordt een gezellig weerzien.   Het dorpje Saint Pierre de Boeuf 

Nationale d’Elevage in Saint Pierre de Boeuf 

Half mei reizen we in onze camper met Enya en Moya 

naar de Nationale d’Elevage die op 19 en 20 mei voor 

de derde keer plaatsvindt in Saint Pierre de Boeuf, een 

klein plaatsje onder Lyon aan de Rhône. Voor ons nos- 

 

talgie, want hier beleefden we in 2002 als “groentjes” 

onze eerste NE! We waren onder de indruk en zijn 

sindsdien bijna altijd van de partij. En het is een top-

locatie en wel om de volgende redenen: de camping 

(tegenwoordig met zwembad en prima restaurant) ligt 

naast het terrein waar de keuringen zijn, het terrein 

zelf is een mooi en groot park waar ruim voldoende 

plaats is om lekker te wandelen én het ligt aan een 

aftakking van de rivier de Rhône, dus lekker zwemwa-

ter voor de honden. Het knusse dorpje met lekkere 

bakkers en groenteboer ligt op loop- en fietsafstand. 

 

 

Op de camping in St p de b 
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En dan zaterdag eerst onze papieren halen en aan de 

bak. Enya en Moya zijn beide al recommandee, dus we 

hoeven alleen maar op audiëntie bij mr Armatol. Ze 

doen het allebei ondanks de warmte prima, mooi lo-

pen, netjes alles laten bekijken en betasten; eerst bij 

de vreemde stagiar en dan nog eens bij mr Armatol. 

Allebei een dikke Excellent. 

Zo, voorlopig klaar en dan nu gezellig rondlopen, klet-

sen en veel “Hi, Hello, Bonjour, Toll dass ihr auch da 

seit….” We komen zelfs een groep Amerikanen waar-

onder Elaine Gianelli weer tegen! En haar website 

Aboutbeaucerons.com zal binnen redelijke termijn 

weer up-to-date zijn. 

 

Zaterdag tussen de middag gaan we gezellig bij ons 

barbecueën met Thierry, Valerie en André. Daarna nog  

 

even langs bij de NE-foto-stand. Aan het eind van de 

dag uiteraard nog lekker zwemmen in de Rhone. 

 

Zondag uitslapen en rustig opstaan en dan met onze 

stoelen onder de arm richting het park. Onze Franse 

vrienden zijn toch wat onrustig en willen graag lunchen 

op het keuringsterrein dicht bij de grote ring en dus 

bezetten we een picknickbank onder de bomen voor 

ons groepje en nog enkele andere vrienden. De drank 

staat koel en de worstjes en friet zijn besteld. Al etend 

en drinkend en pratend is het dan ineens weer tijd 

voor de eindkeuringen in de grote ring. 

 

Voor de eindkeuringen is er weer de traditionele lan-

denparade op volgorde van het aantal ingeschreven 

honden, met België op kop, gevolgd door Duitsland en 

de andere landen. Nederland zit dit jaar aan de onder-

kant met 5 inschrijvingen (Enya, Moya, Monty, Midas 

en Grizzly). 

Even rondkijken aan het water met uitzicht op het terrein v d NE 

Nog even lekker poedelen 

Zaterdagmiddag BBQ met vrienden 

NL delegatie bij de landen parade. 
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Wat cijfers met betrekking tot deze Nationale 2018: 

Totaal aantal inschrijvingen: 431 Beaucerons 

  197 reuen en 234 teven. 

België  : 24 

Duitsland : 18 

Engeland : 10 

Zwitserland :   7 

Tsjechië :   6 

Nederland :   5 

Zweden :   3 

Spanje :   2 

Finland :   1 

Italië  :   1 

 

Beste reu: Gibbs by Empreinte du Mont des Croisettes 

Beste teef: Flicka des Bergers du Vent 

 

Noteer alvast in de agenda de NE volgend jaar:  

20 & 21 april 2019 te Aubigny sur Nere 

  

Wim heeft goed getraind en moet aan de bak in de 

grote eindring! Eerst met Geronimo en ook dit keer 

weer vele vele vele rondes lopen in een groot deelne-

mersveld van 90 reuen. Het is erg warm inmiddels, 

maar tussendoor mogen de handlers en hun honden 

onder de bomen even wachten. Maar dan toch weer 

een ronde, en weer een ronde, en zo blijven er steeds 

minder honden over, maar Wim en Gero houden 

stand…. En dan: eindelijk een laatste ronde en tot ie-

ders vreugde wordt Gero geplaatst als vierde! 

Dan nog eens hetzelfde ritueel met Enya en Moya.  

Beide dames, vooral Moya, laten zich goed voorbren-

gen, maar worden helaas niet geplaatst.  

We zijn klaar voor vandaag. De druk is er af en we gaan 

met alle honden er even tussen uit om te zwemmen.  

 

Terugkijkend is het wederom een mooi en zonnig eve-

nement geweest, weer nieuwe vrienden erbij en voor-

al veel gezelligheid. Hopelijk is Nederland volgend jaar 

weer van de partij met een grotere delegatie? 

Blij met de beker van Geronimo 

Wim met Moya 

Met de keurmeester, mr Armatol, even napraten 





Beauceron Vereniging Nederland 

  18 

Wat ervaarde ik toen er een hond na een (vermeend) 

bijtincident in beslag werd genomen? 

Uit eigen ervaring van A.J. Kelfkens  

 

Zodra middels 112, een ambulance wordt gebeld voor 

een incident wordt door de regionale 112, automatisch 

de politie verwittigd. Dit gebeurt ook altijd bij bijt-

incidenten, of de hond nu zijn eigenaar bijt of iemand 

anders, het maakt voor de politie niets uit! Allereerst 

worden hond en eigenaar van elkaar gescheiden door 

de daartoe bevoegde instantie (meestal de politie). Dit 

kan zelfs thuis in eigen huis gebeuren. 

De politie schakelt iemand in die de hond komt beoor-

delen. Is hij echt gevaarlijk of niet? Wordt hij als 

"gevaarlijk" beoordeeld dan komt er weer iemand an-

ders die de hond "vangt" en meeneemt. Niemand mag 

weten waar naar toe. De hond “verdwijnt” in het 

"systeem" en wordt alléén opgesloten, voor een aantal 

weken, maar vaker zelfs voor maanden. 

 

Er wordt niets met de hond gedaan, geen persoonlijke 

aandacht, geen aai, geen knuffels, enkel de dagelijkse 

behoefte aan eten en drinken. 

 

Dan, na weken/maanden, komt er een gedragsthera-

peut" naar de hond kijken naar zijn gedrag en psyché. 

Ook wordt er gekeken naar hoe een hond op dat mo-

ment op bepaalde situaties reageert, en dan velt men 

een oordeel. 

 

Er zijn drie opties: 

1. Bij vermeend kans op recidiverend gedrag, en de 

hond dus als gevaarlijk blijft bestempelt,  wordt er 

meestal besloten tot inslapen. 

2. De hond komt onder restricties terug bij de eige-

naar (te denken valt aan muilkorf en aanlijn plicht) 

3. Er wordt besloten dat de eigenaar en de hond niet 

de juiste match zijn. De hond wordt elders ge-

plaatst. 

Jij als eigenaar bent altijd de huilende derde zogezegd,  

want je hebt geen enkel recht van spreken, en daar 

komt bij dat de communicatie tussen beslaglegger en 

eigenaar niet vlotjes verloopt. 

 

Op Facebook zijn er groepen te vinden voor Hulp in 

beslag genomen honden waarin mensen zich verenigd 

hebben, samen met een aantal advocaten, om  mens 

en dier bij te staan waar mogelijk. Ik vond dat ook han-

dig om in mijn agenda te zetten want de molen van 

inbeslagname waar ik in terechtkwam is werkelijk een 

mallemolen gebleken. 

 

Mochten er leden zijn die op hierop willen reageren,  

iets soortgelijks hebben meegemaakt en/of vinden dat 

er onjuistheden staan. Reageer dan alstublieft op dit 

verhaal zodat we kunnen corrigeren en/of aanvullen.  

 

Verder is op Internet veel informatie te vinden over 

Informatie over bijtincidenten. Een goed artikel vinden 

jullie op: https://www.diergeneeskunde.nl/media/

filebank/cc6a2fa72edf4a3f91cfd0677b921958/

informatie-bijtincidenten.pdf . Verantwoordelijkheden 

rondom bijtincidenten liggen primair bij gemeentebe-

sturen (de burgemeester als verantwoordelijke voor de 

openbare orde en veiligheid) en het OM (Openbaar 

Ministerie). Bij het overgrote merendeel van de bijtin-

cidenten dat in Nederland plaatsvindt, komt het niet 

tot een officiële aangifte, de eigenaar van de bijtende 

hond regelt vanuit eigen initiatief en verantwoordelijk-

heid de nodige hulp en vergoedt de aangerichte scha-

de. Indien er wel melding wordt gemaakt of aangifte 

gedaan, gaat de hondenbrigade of dierenpolitie vaak in 

eerste instantie bij de eigenaar langs van de hond 

waarover een bijtincident is gemeld. Per jaar worden 

ongeveer 150.000 personen gebeten (bron: rapport 

Commissie van Wijzen) en nog meer honden door hon-

den gebeten. Slechts een heel klein deel van de bijten-

de honden wordt in beslag genomen en aangemeld om 

een risico-assessment te ondergaan. In 2014 werden 

61 honden via het OM en 17 honden bestuursrechte-

lijk aangemeld. Van de 88 gevallen is in 50% van de 

gevallen retourneren aan de eigenaar aanbevolen, on-

der voorwaarden. Retourneren of herplaatsen is in 

12% van de gevallen geadviseerd, herplaatsing in 8% 

van de gevallen en in 15% van de gevallen is herplaat-

sing of retourneren geadviseerd en als dit niet zou luk-

ken, euthanasie. In 15 % van de gevallen is direct een 

euthanasie-advies gegeven. 
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Poot van Dokus  

Lekker, het is weekend … euhh Pink-

steren. Het ene vrouwtje rent zich 

een RoPa-suf en het andere vrouwtje 

doet allerlei leuke dingen met mij. Ik 

geniet met volle teugen van dit lange rustige weekend. 

In de hoek staat mijn tas met speurtuig, canicrosstuig, 

wandel en speelspullen, kleed en handdoeken. Hmmm 

hoop niet dat er ook zonnebrandcrème inzit of die 

“vieze” doucheschuim en ….. dat is toch allemaal niets 

voor mij. Dinsdag gaan de vrouwtjes een caravan op-

halen en vertrekken we met heerlijke vooruitzichten  

naar Noord-Nederland voor onze vakantie. In de  cara-

van krijg ik een hele grote eigen ligplaats. Reken maar 

dat ik die ook volledig ga gebruiken. Eerst rijden we 

dan naar St. Jansklooster. In de auto liggen met zo’n 

sleurhut achter me aan, ik krijg er nu al stress van. 

Al met al viel het best nog wel mee of kwam dat omdat 

ik moe was van de dag ervoor, die hele lange wande-

ling op het Erkemederstrand. Afijn. Ik had het in ieder 

geval daar naar mijn zin, alle wandelingen kon ik lekker 

mee, behalve die door het aangrenzende natuur– en 

rustgebied, de Wieden. Vrouwtjes vertelden honderd-

uit maar tsja Nederlands is niet mijn beste vak ge-

weest, dus begreep ik alleen dat we weer verder gaan 

naar de natuurcamping bij het Lauwersmeer. 

 

Daar aangekomen staan we helemaal alleen op het 

grote veld. De dames moeten de voortent aan de cara-

van schuiven en ja hoor, ik zag het al aankomen en 

probeerde hun nog te blaschuwen, verkeerd om. Dat 

wordt overdoen. Uiteindelijk lukt het zonder proble-

men. Dan is het tijd voor de koffie en daarna voor een 

lekkere wandeling in de omgeving van Kollumerpomp 

en Dokkumer Nieuwe Zijlen.  

‘s Avonds gaan we even in het natuurgebied achter de 

camping wandelen maar wat een muggen treffen we. 

Achter ons een hoop gezoem en op ons een hoop 

beesten. Links en rechts werden we gestoken en bij 

terugkomst, snel de caravan in. Morgen eerst maar 

eens anti-mug voor mij kopen. Misschien dat de 

vrouwtjes daar dan ook iets aan hebben. 

 

De volgende dag gingen we lekker naar het “honden-

strand” bij paviljoen Meerzicht in de buurt. Heerlijk 

want het was ook best wel warm. Het water lekker 

koel en daar genoot ik met grote teugen weer van.  
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Al met al een hele fijne vakantie en joh, wat heb ik er-

van genoten. Zo wil ik nog wel vaker mee. 

Inmiddels zijn we al weer een paar weken thuis en kre-

gen we geweldig bericht. Ik krijg een kleine vriendin in 

augustus. Main Aigen Klaine Maisje. De vrouwtjes gaan 

haar in ieder geval Ukke noemen, een mooie, eigenwij-

ze Friese meisjesnaam voor mijn vriendin. Ik vind het 

in ieder geval reuze spannend en hoop dat we samen 

gaan caniën … enfin als we maar samen lekker kunnen 

dollen, zwemmen en crossen door de bossen. 

O ja, we liepen daar ook een hele lange wandeling en 

aan het einde vond het vrouwtje een schaap in de 

sloot, die ze wel wilde redden … het andere vrouwtje 

zou alles filmen. Nu vind ik schapen echt mijn ding en 

een schaap redden, daar kom ik wel even bij helpen. 

Jullie snappen al dat er niet veel van filmen terecht is 

gekomen. Het schaapje, en ik ook, stond uiteindelijk 

wel weer op het droge.  

 

Na een dag of drie waren we de jachtlustige en bloed-

dorstige muggen zat. Ik reageerde er ook wel een beet-

je allergisch op en het besluit was dan ook snel geno-

men door de vrouwtjes. Verkassen! Waarheen? Ze 

vonden een natuurcamping aan Meerland in de buurt 

van de Blauwe Stad. We waren met 3 gasten en de 

informatie gelovend is het een rustige en mugloze 

plek. Ik hoop het! Eerst maar eens de omgeving ver-

kennen want ik ruik allemaal lekkere luchtjes. 

 

We zaten daar ook lekker bij een kanaal in de buurt en 

dat betekent lekker zwemmen. Het vrouwtje wilde wel 

vissen maar daar komt niet zoveel van als ik de hele 

tijd kan zwemmen en plonzen en zwemmen en wande-

len en rennen en af en toe ook lekker bij de caravan 

blijven liggen om weer uit te rusten. 



Beauceron Vereniging Nederland 

  21 

Castreren  

Algemeen 

Moet ik mijn hond nog laten helpen? Is vaak de vraag. 

Helpen? Waarmee? vraag ik dan. Nou moet ik hem nog 

laten opereren, zodat ze niet meer loops kan worden. 

O, u bedoelt castreren......., nee ik bedoel steriliseren, 

want het is een teefje...... 

 

Hoe zit het nu werkelijk in elkaar. Als je het op zoekt in 

een woordenboek dan staat er bij castreren: het ope-

ratief verwijderen van de testis (zaadballen) of de ova-

ria (eierstokken).  Sterilisatie wordt bij een hond in ui-

terst zeldzame gevallen gedaan. Dit omdat bij sterilisa-

tie de geslachtsorganen intact blijven. Bij de reu wor-

den de zaadleiders doorgesneden, waardoor hij on-

vruchtbaar wordt. Bij de teef worden de eileiders afge-

klemd, waardoor zij ook onvruchtbaar wordt.  

 

De operatie van de reu is een relatief kleine ingreep. 

Het blijft altijd risicovol omdat het onder algehele nar-

cose wordt gedaan. De operatie van de teef is aanzien-

lijk groter. Omdat de geslachtsdelen van de teef via de 

buik bereikt moeten worden, is dit een behoorlijk gro-

te buikoperatie. Bij de teef is er ook de mogelijkheid 

om de operatie laproscopisch te laten doen. Dan wordt 

er lucht in de buikholte gebracht en via een kijker 

wordt de operatie uitgevoerd. De kosten liggen ook 

nog al uiteen. De operatie van teef is een heel stuk 

duurder als de operatie van de reu. 

Casteren bij de reu 

Er zijn voor en nadelen op te noemen, wat betreft het 

castreren van een reu. Ik zet ze op een rijtje.  

 

Voordelen: 

 Geen pussige uitvloeiing meer: veel reuen krijgen 

als zij om en nabij 1 jaar zijn uitvloeiing uit hun pe-

nis. Zij verliezen dan regelmatig een druppel vocht.  

 Geen wegloop gedrag meer. Sommige reuen lopen 

weg van huis, hun neus (of iets anders) achterna. 

Op zoek naar de loopse teef die een paar straten 

verder op woont.  

 De reu vertoont minder plasgedrag, het zogenaam-

de vlaggen uitzetten wordt minder. 

 Het rijgedrag wordt minder of verdwijnt. Sommige 

reuen met een hoog libido bestijgen en berijden 

graag andere honden, ook andere reuen en zelfs 

mensen. Dit gedrag wordt minder of verdwijnt. 

 Vaak wordt het afnemen van agressie genoemd, dat 

is echter iets waar de laatste tijd discussie over is. 

Als een hond gaat vechten om te laten zien dat hij 

een stoere man is, dan gebeurd dat onder invloed 

van het mannelijke hormoon testosteron. Maar ook 

het karakter van de hond speelt een rol en zijn hu-

meur die dag. Zeker is ook stress niet uit te sluiten. 

Bij zo’n eerste vechtpartij leert je hond wat hij aan 

kan, hoe hij moet vechten, eigenlijk leert hij te 

vechten, dit is de ervaring die hij opdoet. Die erva-

ring slaat hij op in zijn hersenen. Zijn geslachtsdelen 

verwijderen helpt dan niet. 

 De reu is onvruchtbaar en kan niet meer voor nako-

melingen zorgen. 
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Castreren bij de teef 

Ook hier de voor en nadelen op een rijtje. 

 

Voordelen: 

 Niet meer loops worden en dus geen kans op onge-

wenste nakomelingen. 

 De schijndracht die vaak na de loopsheid optreedt 

verdwijnt. Sommige teven hebben last van de 

schijndracht en verzamelen bijvoorbeeld knuffels. 

 Gedragsveranderingen om en nabij de loopsheid 

verdwijnen. Er zijn teven die dichtbij het loops wor-

den op hun strepen gaan staan en duidelijk willen 

laten zien dat zij het waard zijn om zich voor te 

planten. Soms gaat dit gepaard met agressie en 

vechtpartijen. Vooral als er meerdere teven in een 

gezin wonen. 

 Minder tot bijna geen kans op baarmoeder-

ontsteking.  

 Verminderde kans op mammatumoren ( gezwellen 

bij de tepels). Door de invloed van hormonen heeft 

een niet gecastreerde teef meer kans op mamma-

tumoren, castreren voor de derde loopsheid, en dit  

is wetenschappelijk onderzocht, vermindert dit. 

 

Nadelen: 

 De vachtstructuur verandert. Bij honden met een 

lange vacht is dit vaak minder mooi en vraagt het 

om meer verzorging. 

 De stofwisseling wordt lager, als de voeding niet 

wordt aangepast, wordt de hond snel te dik. 

 Bij vroeg castreren zie je een langere en lichtere 

groeiontwikkeling in de beenderen. Bij teven zie je 

vaak dat zij groot zijn en hoog op hun poten staan. 

 Als groot nadeel is bij de teef de gedragsverande-

ring te noemen. Deze gedragsverandering is vooral 

te zien bij teven die geboren zijn in een nest met  

Nadelen: 

 De vachtstructuur verandert. Bij honden met een 

lange vacht is dit vaak minder mooi en geeft meer 

verzorging. 

 De stofwisseling wordt lager, als de voeding niet 

wordt aangepast, wordt de hond snel te dik. 

 Bij vroeg castreren zie je een langere en lichtere 

groeiontwikkeling in de beenderen. Bij reuen zie je 

dan ook een verzwakking van de spieren ontstaan, 

dit door gebrek aan testosteron. 

 Als groot nadeel is te noemen, het ontstaan van 

agressie. We zien vaak dat er angst-agressie ont-

staat bij de reu, na het castreren. Vooral bij onzeke-

re reuen is dit te zien. Dat is eigenlijk wel te begrij-

pen, want als je al niet stoer bent, heb je juist dat 

beetje mannelijk hormoon nodig wat je een stoer 

gevoel geeft, testosteron. 
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 overwegend broertjes. Ook bij de teef wordt in het 

lichaam in kleine hoeveelheden het mannelijke hor-

moon testosteron aangemaakt. Het mannelijke ge-

drag wordt getemperd door de vrouwelijke hormo-

nen. Door deze te verwijderen zie je een mannelijke 

ontwikkeling. Zij tillen hun poot op bij het plassen en 

gaan een goede vechtpartij niet uit de weg. 

 

Conclusie: 

Er zijn goede redenen om uw reu of teef te laten cas-

treren. Er zijn ook goede redenen om dat niet te doen. 

Het is ook voor een groot deel een gevoelskwestie.  

Als u dit artikel doorleest merkt u vanzelf wat van de 

genoemde voor en nadelen aansluit bij het denkbeeld 

wat u van uw hond heeft. Tenslotte moeten jullie  

samenleven met elkaar. 

 
Blije Eieren 
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Geboren 

commissiefgw@beauceronvereniging.nl 

 

 

 

 

 

 

Op 26 juni zagen 9 puppen (3 teven en 6 reuen) her 

licht bij Cora Wagenaar. Deze puppen, die allemaal al 

een gouden mandje tegemoet kunnen zien komen 

voort uit de kruising van: 

Mama: Hirthe Ysa Vajèn de la Bonhardiesse 

Papa: Eros von den Wachten aus Bayern 

 

 

Ledennieuws 
Ledenadministratie 

ledenadministratie@beauceronvereniging.nl 

Nieuwe leden: geen nieuwe aanmeldingen 

Gazou van Gina en William Ems 

foto Gina Ems (2016) 

Activiteiten 
Honden-Doe-Dag op ???? 

Bij voldoende animo organiseren we de Honden-Doe-Dag waarbij we onze leden uitnodigen om samen met hun 

hond o.a. een puzzeltocht met hindernissen te lopen, mogelijk een leuke workshop en afsluitend samen eten. We 

gokken dan op individuele starts tussen 10 en 12 uur en gezamenlijk eten vanaf 16 uur. Lijkt jullie dit leuk, stuur 

ons direct een bericht info@beauceronvereniging.nl en/of activiteitencommissiebvn@gmail.com. 

Weet U een leuke activiteit? 

info@beauceronvereniging.nl 

Dan hadden we die hier uitgebreid kunnen beschrijven en het de leden aanbieden.  

Heeft u een idee, vertel het ons voor een volgende keer. 

Wilt u een wandeling organiseren? Vertel het ons, dan gaan wij u daarbij ondersteunen. 

Uw verhaal in ons blad?           media@beauceronvereniging.nl 

Heeft u een verhaal, stuur het ons! Sluit ook meteen foto’s bij! Wij kunnen deze in het komende blad al plaatsen.  
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Showuitslagen 
 

10 mei Jow Cat Show 

R. Doedijns (NL)  

Reuen 

Openklas 

Elliot Ercules Admirable Chien 3ZG 

Amou du Pre du Baron 1U CAC 

Grizzly de l'Ami des Chevaux 2U 

Kampioensklas 

Barrique de l'Embouchure de la Sarre 1U RCAC 

Teven 

Babyklas 

Djena du Pre du Baron 1VB 

Puppyklas 

Only Jeans Legendary Denim 1VB 

Jeugdklas 

Nici Vayou de la Bergerie d'Hirthe 1U 

Noor Henna Living Next Door 2ZG 

Tussenklas 

Vingino Jeans Legendary Denim 1U 

Lois Jeans Legendary Denim 3U 

Noosa Vali de la Bergerie d'Hirthe 2U 

Openklas 

Filou Admirable Chien 2ZG 

Inez Poussiere de Lune 1U RCAC 

Damphyr du Gardien du Chaos afwezig 

Kampioensklas 

Celesta Alita Admirable Chien 1U CAC en BOB 

  

Susanne Spaan wint met haar honden Inez Poussiere 

de Lune en Amou du Pre du Baron de koppelklasse. 

21 mei Pinkstershow Arnhem 

Mw. H. Assenmacher (NL) 

Reuen 

Puppy klasse 

Nectar Argentee du Mont des Croisettes 1VB 

Openklasse 

Django 1ZG 

Kampioenklasse 

Barrique de l’Embrouchure de la Sarre 1U CAC BOB 

Teven 

Openklasse 

Joy du Relai de Thyle 1U CAC  

9 juni KC de Baronie Tilburg 

mw. C. Kerssemeijer  (NL) 

Reuen 

Kampioenklasse 

Lord De L’Ombre Rouge De Phrygie 2U ResCAC 

Oh Përac de lÁmouraudiere 1U CAC BOB 

Teven 

Puppy klasse 

Oskia De Euskal Herria 1VB 

Jeugdklasse 

Noosa Vali de la Bergerie d'Hirthe 1ZG 

Tussenklasse 

Lois Jeans Legendary Denim 1ZG 

Openklasse 

Olyx Du Bois Tourbeux 2U ResCAC 

Oldie De L’Amouraudiere 1U CAC 

Sardine Du Chevalier De Daehl 3ZG 

Kampioenklasse 

L’Eule Luther Bleue De La Terre Des Lions 1U  

23 juni IJsselshow 

mw. S. Kokotovic (Servië)  

Reuen 

Openklasse 

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

Teven 

Jeugdklasse 

Api Noir L'Esprit d'Hamrik 1ZG 

Noor Henna Living Next Door absent 

Tussenklasse 

Damphyr du Gardien du Chaos 1U CAC/CACIB en BOB  

24 juni Hanzeshow 

mw. A.M. Beenen-Sluyters  (NL) 

Reuen 

Openklasse 

Django 1U CAC/CACIB en BOB 

Grizzly de l'Ami des Chevaux 2U RCAC/RCACIB 

Teven 

Jeugdklasse 

Noor Henna Living Next Door absent 

Tussenklasse 

Damphyr du Gardiens du Chaos 1U CAC/CACIB  
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Showuitslagen 
4 augustus Brabant Cup 

N. Deschuymere (B) 

Reuen 

Kampioensklasse 

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

Grizzly de l'Ami des Chevaux 2U RCAC/RCACIB 

Veteranenklasse 

Moisionmaen Fillis 1U 

Teven 

Jeugdklasse 

Noor Henna Living Next Door absent 

Openklasse 

Oldie de l'Amouraudiere 1U CAC/CACIB 

Sardine du Chevalier de Daehl 2U RCAC/RCACIB 

Veteranenklasse 

Avataran Brittany 1ZG 

5 augustus de Meijerij Show 

N. Lemo 

Reuen 

Openklasse 

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

Veteranenklasse 

Moisionmaen Fillis 1U RCAC/RCACIB 

Teven  

Jeugdklasse 

Noor Henna Living Next Door absent 

Openklasse 

Sardine du Chevalier de Daehl 1U CAC/CACIB 

Vingino Jeans Legendary Denim 2U RCAC/RCACIB 

Kampioensklasse 

L'Elue Luther Bleue de la Terre des Lions 1U 

Veteranenklasse 

Avataran Brittany 1U 

9 augustus BENELUX Winner 

S. Desserne (F)  

Reuen 

Openklasse 

Bias Canis Mayrau 2U 

Ceasar Legendary Denim 1U CAC/CACIB en BOB 

Countryfoek My Shaggy Guagd 3U 

Kampioensklasse 

Voor de volledige uitslag, zie de website. 

Teven 

Jeugdklasse 

Noor Henna Living Next Door 1U beste jeugdhond 

Only Jeans Legendary Denim 2ZG 

Tussenklasse 

Damphyr du Gardiens du Chaos 2ZG 

Nici Vayou de la Bergerie d’Hirthe 1ZG 

Openklasse 

Countryfoek Marcelina 1U CAC/CACIB en BOS 

Lois Jeans Legendary Denim 4ZG 

Nouka Du Domaine D'epalais 3U 

Vingino Jeans Legendary Denim 2U 

Voor de volledige uitslag, zie de website. 

10 augustus World Dog Show 

J.J. Dupas (F)  

Reuen 

Openklasse 

Grizzly de l’Ami des Chevaux U 

Magnus Olam Berger Fort et Posé 2U 

Gebruiksklasse 

N’Lewis l’Ami de la Campagne 2U 

Kampioensklasse 

Hector Bleu Du Serment Des Brumes 1U CAC en BOB 

Jehtro Des Feux De L'ange 2U RCAC/RCACIB 

Morse L'Ami De La Campagne U 

Voor de volledige uitslag, zie de website. 

Teven 

Jeugdklasse 

Colorata Canis Mayrau 1U 

Noor Henna Living Next Door 2U 

Tussenklasse 

Damphyr Du Gardiens Du Chaos 1ZG 

Openklasse 

Lois Jeans Legendary Denim ZG 

Vingino Jeans Legendary Denim 3U 

Voor de volledige uitslag, zie de website. 
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Showkalender 2018   

Datum Plaats Keurmeester 

8 september 2018 Rotterdam Dog Show www.dogshowrotterdam.nl 

Salvatore Giannone (FR) 

9 september 2018 Rotterdam Dog Show www.dogshowrotterdam.nl 

Marion ten Cate (NL) 

29 september 2018 Maastricht Dog Show www.dogshowmaastricht.nl 

Mw. J. Magdas (ROM) 

30 september 2018 Maastricht Dog Show www.dogshowmaastricht.nl 

Mw. V. Degeeter (B) 

3 november 2018 Dogshow Bleiswijk Plantarium www.dogshowbleiswijk.nl 

Mw. J. Lawless (IE) 

4 november 2018 Dogshow Bleiswijk Plantarium www.dogshowbleiswijk.nl 

Mw. M. Ostland-Holmsten (SE) 

14 december 2018 Hollandcup www.winnershow.nl 

G. Jipping (NL) 

16 december 2018 Winner www.winnershow.nl 

P.P. Condo (IT) 

22 december 2018 Kerstshow KNON Venray www.kerstshow.com 

J. de Gids (NL) 

Voor de volledige kalender kijkt  u op www.beauceronvereniging.nl  SHOWS EN KCM/uitslagen. 

 Coupe de Travail 

De Coupe de Travail wordt door de Beauceron  

Vereniging Nederland jaarlijks tijdens de KCM (dus 

zorg dat je er bent) uitgereikt aan de handler en hond 

die de meeste officieel erkende Nederlandse diplo-

ma’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. 

Voor 2018 nog geen meldingen mogen ontvangen. 

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 hiervan uitgesloten. 

De stand 2018 t/m 11 augustus 

1. Grizzly de l'Ami des Chevaux - 102 punten 

3. Damphyr du Gardiens du Chaos - 38 punten 

3.  Noor Henna Living Next Door - 28 punten 

4.  Nici Vayou de la Bergerie d'Hirthe - 25 punten 



  

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

Volgende uitgave  

1 december 2018 

Artikelen en foto’s aanleveren vóór 1 november 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  

op Facebook onder DogsDontWhisper en onder PasOpVoorDeHond 


