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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.
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willen opnemen, neemt u dan contact op voor de juiste
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Leden van Beauceron Vereniging Nederland vragen
Jeroen Kelfkens naar hun zeer speciale prijzen .

Van de Bestuurstafel
Beste leden.
Het is weer zover, het nieuwe clubblad ligt weer voor u, het laatste voor dit jaar alweer.
Na een bijna eindeloze zomer staan de winter en de feestdagen inmiddels voor de deur.
De afgelopen maand heeft een verschuiving in het bestuur plaatsgevonden. Onze secretaris Gonda den Hartog
heeft zich genoodzaakt gezien haar functie met onmiddellijke ingang neer te leggen. Momenteel wordt de functie
binnen het bestuur ingevuld maar natuurlijk zijn wij op zoek naar een enthousiaste nieuwe secretaris.
Heeft u belangstelling meld u bij onze voorzitter, Dinette Bos.

Het was een mooi jaar en wij als bestuur hebben genoten
van de dingen die we voor u mochten doen.
Wat we jammer vonden was dat we de doe-dag dit jaar, in
verband met te weinig interesse moesten laten vallen.
Dit neemt niet weg dat we voor volgend jaar weer een aantal nieuwe activiteiten zullen organiseren waar we van hopen dat we velen van u weer mogen verwelkomen. Wij komen daar later op terug. Heeft u eventueel ideeën die we
wellicht ten uitvoer kunnen brengen meld die dan zo snel
mogelijk aan bij onze activiteiten commissie. Ook kunnen
we altijd nieuwe copy gebruiken voor ons clubblad. Dus
heeft u zin om een leuk stukje over uw belevenissen met uw Beauceron(s) te schrijven of een aantal mooie foto's
van uw Beauceron in het blad te zien staan, dan kunt u dit naar onze media commissie sturen.
Verder wenst het bestuur u via deze weg heel fijne feestdagen en een mooi begin van 2019.
Vriendelijke groet, Jeroen.
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Een Dwaas kan meer vragen!
In Ieder clubblad een ander lid aan het woord.
Naam
: Marjoleine Goudswaard
Woonplaats : Zuid-Beijerland
Beauceron : Nici Vayou de la Bergerie d’Hirthe
(roepnaam Nougat 23-1-2017)
Orange Vana de la Bergerie d’Hirthe
(Roepnaam Oluk 26-6-2018)
1. Waarom heb je voor de Beauceron gekozen?
Voorheen hadden wij 2 Entlebucher Sennenhonden.
Een fijn ras, maar omdat we op het boerenland gingen
wonen en dit nogal afgelegen lag, wilden we een hond
die wat groter van formaat was. Dat werd onze
Nougat. Ik heb in de zoektocht naar een bij ons passende hond de meest uiteenlopende hondenrassen
bekeken en kwam tot de conclusie dat een herdershond het beste bij ons als personen past. Het moest
een hond worden die zelfstandig, baasgericht, slim en
hierdoor leergierig, maar ook waaks was.

De Beauceron was geen ras waar ik veel over gehoord
of gelezen had.
Onze buren, en dan moet je denken aan mensen die 3
kilometer verder op wonen, kwamen op een avond
voorbij lopen met hun hond. We vonden het een
prachtige hond en raakten met ze in gesprek. Laat die
hond nou precies alle kenmerken hebben die wij graag
wilden. En ja het was een Beauceron. Dus ik ben in die
week erop volgend van alles op internet gaan lezen
over de Beauceron en werd alleen maar enthousiaster
over dit ras. Dit moest onze nieuwe hond worden!
2. Waarom juist voor deze Beauceron gekozen?
Ik heb op de websites gekeken en kwam een lijst tegen
met fokkers, deze hadden veelal een link naar hun eigen website. Op die manier kon ik wat inzicht krijgen
over hoe deze mensen fokken en wat ze belangrijk vinden voor hun pups, maar ook hoe ze leven, of ze ook
andere dieren hebben net als wij. En wat ze belangrijke waarden vinden om een nest te fokken. Daar had ik
zelf namelijk ook wel een lijstje met wensen over.
De Entlebucher is namelijk een ras waarbij veel Ectopische Ureter problemen voorkomen en daar had ik me
nogal in verdiept. Had daar ook de meest trieste verhalen van dichtbij over gehoord en gezien. Dus ik wilde
weten welke ziekten en afwijkingen (oa. HD, ED en
agressie) er bij de Beauceron voorkwamen en hoe de
door mij te kiezen fokker omging met die wetenschap.
Het willen testen en kijken naar de combinatie met de
reu, inteelt percentages enz. Het was niet zomaar dat
ik de eerste de beste pup wilde nemen. Ik wilde een
fokker die een bijdrage wilde leveren aan het fokken
van het ras, Beauceron, en die niet voor eigen ego zou
gaan. Dat had ik te vaak gezien.
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3. Ben je tevreden met de Beauceron fokker?
Zo kwam ik op de website van Cora Wagenaar terecht.
Behalve dat deze website me aansprak door hun liefde
voor dieren en het boerenleven waar de pups al vroeg
mee werden gesocialiseerd, hadden wij ook een heel
fijn gesprek aan de telefoon. De beroemde ‘klik’.
Ze vertelde mij veel over haar zorgvuldige manier van
fokken en was heel open en eerlijk over wat er voorkwam in de lijnen van de Beauceron voor zover bekend en hoe ze daar mee om wilde gaan bij het maken
van keuzes voor het fokken van een nestje. Ook vertelde ze wat ze allemaal al doet in het nest om de pups
al met van alles vertrouwd te maken. Om ze vroeg
neurologisch te stimuleren, dmv bepaalde prikkels,
wat invloed heeft op de ontwikkeling en prestatie van
de pups in hun latere leven. Een methode waar honden-trainer Sam Turner bekend mee is. Ook vertelde
ze me dat we nog meer dan één jaar moesten wachten
voordat haar teef, Vajèn, weer gedekt zou worden.
Omdat die nog niet zo lang daarvoor van haar eerste
nest was bevallen. Ook dat vond ik zorgvuldig, niet
nest na nest, maar genoeg hersteltijd voor de teef. We
besloten te wachten tot het zover zou zijn.

Wij kregen zo onze Nougat die een ondernemende
dame is, die de nodige uitdaging nodig heeft en zich
anders gauw verveelt. Deze inschatting hadden ze
goed gemaakt. Zij past perfect bij ons! En met vragen
kunnen we altijd bij ze terecht.
In antwoord op de vraag of wij tevreden zijn: Ja we zijn
heel tevreden, zo tevreden dat we inmiddels een 2e
pup bij hun vandaan hebben. Onze Oluk.

4. Wat doe je met je Beauceron?
Naast de gewone gehoorzaamheidstraining, doe ik funtrailen met zowel Nougat als Oluk. Het is het zoeken
van een verborgen mens aan de hand van een geurartikel. Nougat speurt vanaf 4 maanden en met Oluk zijn
we vanaf 11 weken hier mee begonnen. Ze vinden dit
allebei geweldig om te doen. We doen dit iedere week.

We gingen een keer op bezoek bij Cora en partner
Frank, om wederzijds kennis te maken. Wij wilden
graag de moederhond zien, omdat je ook daar veel
informatie uit haalt. En zij wilden natuurlijk ook zien
wat voor vlees ze in de kuip hadden. En of zij ons geschikt vonden voor een pup van hun. Een van de vragen op de lijst die wij bij ze invulden was, wat we wilden doen met onze hond. Nou zijn wij best redelijk
sportief en wilden graag een pup die hier voor in was.
Een actieve ondernemende hond. Het fijne is dat zij al
in het nest kijken wat voor pup er bij de wensen van de
pupkoper past.

Sinds kort doen we ook schapendrijven. Nougat was
erg fel op de schapen. Heeft vorig jaar de NHAT
(aanlegtest) gedaan en was geslaagd. Maar ik wilde
graag dat ze leerde om normaal met schapen om te
gaan en niet zo fel. Dat doet ze nu en het is leuk om te
zien dat natuurlijke eigenschappen zo gebruikt worden
als het in goede banen wordt geleid. Dat zegt dus ook
veel over mijn werken met haar. De kleine Oluk loopt
ook tussen de schapen, maar krijgt er meteen gehoorzaamheidsles. Ze leert zo, op een heel natuurlijke manier, hoe je met schapen omgaat. Ze mag aan het eind
van de les ook even drijven. Verder loopt Nougat heel
graag naast de fiets te rennen en als het enigszins kan
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dan doen we dat ook elke dag. We wandelen graag en
gaan dus vaak op pad met de hond. Ook gaan ze mee
op vakantie. En Nougat is ook gek op frisbeeën. Of
ander apporteerspel. We hebben een soort hondenspeeltuin in de tuin, met een schommel, wipwap, cavalleti’s, balanskussens, klimdingen. Dat vinden ze allebei
super leuk en is met simpele materialen veelal zelf te
maken. Als het regent doen we binnen hersenwerkjes,
zoals puzzels of zoekspelletjes.

7. Wat vindt de buurt van je Beauceron?
Geen idee de buren wonen een eind verderop. Behalve
dan degene die ons op de Beauceron gewezen hebben,
die vinden het natuurlijk geweldig dat wij er nu zelfs 2
hebben rondlopen.
8. Doe je je Beauceron wel eens in bad? Waarom?
In principe doe ik ze nooit in bad. Alleen als ze in iets
ranzigs hebben liggen rollen dan gaan ze onder de
tuinslang. Ze zwemmen allebei graag, dat scheelt ook.
9. Heb je iets leuks of aparts meegemaakt met je
Beauceron?
Op dit moment is elke dag een feestje. Het is zo leuk
om 2 Beaucerons te hebben. Ze kunnen het supergoed
met elkaar vinden en spelen zo leuk met elkaar. Ik kan
er uren naar kijken. En vervolgens liggen er dan 2 heerlijk bij je te slapen. Het zijn de kleine dingen die je gelukkig kunnen maken toch?!
10. Wil je verder nog iets met de lezers delen?
Volgens mij heb ik al best heel veel gedeeld .

5. Wat vindt je partner van de Beauceron? Gaat hij/zij
wel eens ermee wandelen?
Mijn partner is actief met de honden. Hij wandelt met
ze, fietst met Nougat en gooit ook graag met de frisbee. Ook doet hij gehoorzaamheidstraining met Oluk.
De andere activiteiten doe ik met ze omdat ik er meer
tijd voor heb.
6. Heb je naast je Beauceron nog andere huisdieren?
Ja, konijn Bella, een grote Vlaamse reus. Een toom
hennen en een haan en komend voorjaar komen er
ook wat schapen bij.
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Suppen met Jeano “Help Ik Sup”
door Ellis Willemse
In juli vroeg ik een privé les aan om met Jeano te gaan
suppen bij ikSUP op de Loosdrechtse Plassen. Omdat
de sup-school het heel heel heel druk had in die periode kon het pas in september en wat een geluk dat het
weer nog zo mooi was.

door mij en door golfjes, gleed Jeano gracieus van het
board af. Doordat hij een tuigje aan had wat aan mijn
taille riem vast zat, kon ik hem snel weer op het board
hijsen. Ik had niet eens door dat mijn lieverd toch zo’n
40 kilo weegt.

Van verschillende kanten hoorde ik dat suppen met je
hond heel populair is en tegelijk dat het eigenlijk niets
is om met een Beauceron te doen. “Hmmm”, dacht ik,
“dat ga ik dus eens mooi proberen”.
Eindelijk was het dan zover en na alle gebruikelijke
ochtendrituelen stapten we in de auto en reden naar
Loosdrecht. Daar aangekomen moest ik eerst een wetsuit aantrekken en aansluitend werden we in een boot
naar een privé eilandje gebracht om uitleg en instructies te krijgen hoe je samen met je hond op een board
kan gaan zitten, hoe het tuigje met taille riem om te
doen en aan de hond vast te maken. Voor mij met een
actieve en zenuwachtige hond wel een dingetje.

Het was een ongelofelijke ervaring, doodstil glij je door
het water langs eilandjes met roofvogels, vissen en
vooral veel muggen. Iedere beweging die jij of je hond
maakt is merkbaar en het board schommelt dan ook
erg. Na zo’n 15 minuten met de benen om het board
geklemd te zitten kreeg ik toch pijn in mijn benen en
mocht ik het op mijn knieën geknield proberen. Dit
ging direct gelijk een stuk beter ging. Jeano maakte het
niets uit, hij bleef liggen.
Een stuk verderop zat er veel wild langs de oevers van
de Loosdrechtse Plassen en was het in het begin voor
Jeano best wel heel moeilijk om te blijven liggen op het
wiebelende board, laat staan om rustig te blijven liggen. De verleiding was erg groot maar mijn topper
deed het keurig en maakte mij een trotse bazin.

Daarna leerde ik eerst om te gaan zitten met mijn benen op het board. En daarna leert Jeano tussen mijn
benen te zitten, wat hij al snel doorhad. Gaaf! Zo verlieten we, al suppend, het eiland. Na wat gewiebel,

Halverwege zijn we gestopt om iets te drinken en genieten van de rust en natuur waarna de terugreis werd
aanvaard. Natuurlijk waren we nog steeds onwennig
maar deden het al een stuk beter. Ik nam me voor om
snel weer te gaan en ik had ook al iemand daarvoor in
gedachten. Ik meldde dat aan ikSUP en die gaven aan
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Na wat gesupt te hebben zijn we allemaal gaan staan
op het board en dat is een geweldige ervaring omdat
je dan meer kracht hebt om te peddelen (en te wiebelen). Voor onze honden maakt het kennelijk allemaal
niets uit of je nu staat of zit, wiebelt of niet. Zij genieten net zo hard met ons mee en kijken rustig om zich
heen. Uiteindelijk moesten we weer gaan zitten voor
een volgende oefening: iets drinken samen. Dat is dan
flesje pakken, openen, inschenken, neerzetten, flesje
dichtdoen, wegzetten … toch wel een dingetje op zo’n
wiebelend bord met ook een hond die meedrinkt.

dat volgende week al mogelijk zou zijn …. straks meteen even bellen en met ikSUP regelen.
Vol enthousiasme reden we de week later samen met
nog 2 Beaucerons en een hond van mijn vriendin naar
Loosdrecht. Met z’n allen in de boot, wetsuit aan (het
leek alsof we dit iedere dag doen). Alle 4 de honden
waren heel opgewonden en blij en algauw konden we
op weg naar het eiland en dan natuurlijk het water op.
De instructrice gaf aan dat het voor honden die vaak
zwemmen moeilijker zou zijn om op het board te blijven zitten. Toch deden Enya en Moya (waterwerk) het
keurig totdat Moya bedacht om maar eens van board
te wisselen … wiebel-wiebel-oei-oei, niet doen, en daar
ging ze …. zelfs onze instructrice haalde nu een nat
pak, en dat vonden wij natuurlijk geweldig.
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Na de pauze zijn we weer staand gaan suppen. We
peddelden zelfs langs tegemoetkomende boten en
over hun golven, alsof het niets was. Kortom dit was
echt een super ervaring om samen met Jeano en andere honden te doen.
Ik betrapte mezelf erop dat ik wel 100 keer sit en down
gezegd heb om maar zo min mogelijk uit balans te raken. Wat een vertrouwen moet je hond hebben in
zichzelf en in jou om op zo’n wiebelend ding te stappen en ook nog te blijven … of kwam dat door al die
“sit en down”? Ik ben ervan overtuigd dat honden dit
geweldig vinden om samen met hun baas te doen.
Jeano was ‘s avonds doodmoe na alle ervaringen!
Er worden door ikSUP ook workshops gegeven voor
grotere groepen dus wie weet kunnen we er een
Beauceron-Sup-Dag van maken volgende seizoen.

GEDRAG EN OPVOEDING

Tekst: Dinette Bos-Schrijver, namens de NVHG. | Foto: Shutterstock

Vrienden
Mevrouw De Winter heeft twee Duitse Herdershonden: Dino, een gecastreerde reu
van vier jaar, en Rex, een gecastreerde reu van een jaar oud.
Sinds een half jaar is het vechten geblazen. Het gaat van kwaad tot erger.
Mevrouw De Winter denkt dat herplaatsen de enige oplossing is.
Met het oog op de privacy zijn
de namen gefingeerd. Beschreven consult is uitgevoerd door
een gecertificeerde kynologisch
gedragstherapeut (KGT), lid van
de NVGH (Nederlandse Vereniging van Gedragstherapeuten
voor Honden). De KGT heeft
hiervoor een meerjarige opleiding gevolgd en moet – om lid te
zijn van deze beroepsvereniging
- jaarlijks bijscholing volgen.
Therapieën en trainingen zijn altijd gebaseerd op een uitgebreide anamnese aan de hand van
een vragenlijst en gesprek(ken)
met de eigenaar. Geen situatie
is hetzelfde en geen hond is hetzelfde. Toegepaste therapie kan
dus niet zomaar op alle situaties
toegepast worden.
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Wat vooraf ging
Via haar dierenarts is mevrouw doorverwezen naar een gedragstherapeut die
aangesloten is bij de dierenkliniek. Deze
therapeut heeft beide honden tijdens een
consult op de dierenkliniek bekeken en
heeft Dino gedragsmedicatie (fluoxetine,
een antidepressivum) voorgeschreven.
Maar deze helpt niet. Sterker nog: het lijkt
steeds erger te worden. Dit is niet zo gek:
Dino heeft inmiddels geleerd dat agressie
zin heeft en zal het dus vaker doen.
Daarom heeft gedragsmedicatie zonder
gedragstherapie meestal geen zin.
Uiteindelijk luidt het advies: ‘laat maar
inslapen’.
Gelukkig was dat een stap te ver voor
mevrouw De Winter en belt ze Ronald
op van de stichting die herdershonden
herplaatst. Ronald luistert goed naar
haar verhaal, vraagt nog wat door en
schat goed in dat de situatie wellicht nog
te redden is. Beide eigenaren zijn blij met
zijn antwoord en nemen op verzoek van
Ronald contact met mij op. Ik laat hen
een vragenlijst invullen en we maken
een afspraak voor een visite thuis.
Gedragsbeoordeling kan immers het
beste in de situatie waarin het probleemgedrag zich afspeelt.

Gescheiden van tafel en bed
Bij binnenkomst geef ik mevrouw De
Winter het advies te doen zoals zij altijd
doet wanneer er bezoek binnenkomt.
Benieuwd van wat ik te zien krijg, loop
ik achter mevrouw de tuin in. Daar
lopen Rex en een oude Jack Russelldame die ook bij het gezin hoort. Rex is
zich erg aan het uitsloven. Loopt druk
heen en weer, geeft de oude dame geen
rust. ‘Waar is Dino?’ vraag ik. Dino en
Rex leven op advies van de eerder
ingeschakelde gedragstherapeut gescheiden van tafel en bed. De ene leeft
in huis en de andere in de hal. De ruitjes
in de deuren zijn afgeplakt met karton
om conflicten te voorkomen. De heren
kunnen elkaar niet meer zien. Op deze
manier manoeuvreren de mensen en
honden al weer ruim twee maanden om
elkaar heen in het huis. Ik hoop dat deze
manier van het probleem ‘managen’ in
plaats van oplossen, niet heeft gezorgd
voor nóg meer spanning tussen beiden

honden. De hond in de hal zal immers veel minder
aandacht krijgen.

Onbewust gedrag in stand houden
Mevrouw De Winter vertelt dat Dino erg onzeker is
geworden na het overlijden van haar vorige herderreu. Ze
hoopte dat de komst van pup Rex, Dino zou helpen. Ze
vertelt dat het ook eerst goed ging, maar dat de onzekerheid van Dino toch meer en meer opspeelde en dat hij
agressie ging inzetten. Inmiddels is de situatie onhoudbaar. Ik vraag haar wat ze voor het scheiden van de
honden heeft gedaan, hoe ze heeft gereageerd op ruzies
tussen de heren. Het blijkt dat ze het sneu vindt voor de
jonge, vrolijke Rex. ‘Hij geniet van het leven en is zich van
geen kwaad bewust. Zonder reden geeft Dino hem
opeens een pak op zijn broek’. Omdat Rex bij de eerste
aanvaringen pas acht maanden oud was, nam ze Rex
altijd in bescherming. Ze heeft Dino weggestuurd en Rex
getroost. Onbewust heeft ze hiermee het gedrag van
beide honden gestimuleerd. Voor Dino werd de situatie
nog vervelender, waardoor hij onzekerder werd. En Rex
werd beloond voor zijn onstuimige gedrag.

wat bij Dino

waarschijnlijk
terecht oproept dat
hij moet optreden

Grenzen verleggen
Wat mevrouw De Winter heeft gemist, is het feit dat Rex
naast heel vrolijk en blij, ook heel erg bezig is met - zoals
veel pubers doen - grenzen verleggen: even de oude Jack
Russell-dame een por geven met zijn snuit, terwijl ze
lekker ligt te zonnen. Even met de staart hoog in de lucht,
uitdagend voorbij rennen en ondertussen een knuffel in
je bek dragen. Even je roedelgenoot aan de kant duwen
als je er langs wilt. Gedrag wat bij roedelgenoot Dino
waarschijnlijk terecht oproept dat hij moet optreden. Mijn
beeld van Rex is na de informatie uit de vragenlijst, het
gesprek en eigen observatie wel duidelijk. Rex is lekker
aan het puberen en krijgt alle ruimte zijn grenzen op te
rekken. Het wordt tijd om Dino erbij te halen.

Wandelen
Omdat spanning tussen honden eerder oploopt in de
gesloten ruimte van een huis of tuin, wil ik beide honden
zien terwijl we in beweging blijven. ‘We gaan wandelen
met de honden’, zeg ik.
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Mevrouw De Winter schrikt. ‘Maar dan? Als
het vechten wordt?’, wil ze weten. Dat
voorkomen we uiteraard. We lijnen de
herders aan en lopen in eerste instantie met
voldoende ruimte tussen beiden, zodat ze
elkaar niet in de haren kunnen vliegen. Al
wandelend is de omgeving een mooie
afleiding en kunnen de honden kiezen zich
daar mee bezig te houden in plaats van met
elkaar. Het geeft mij de gelegenheid te kijken
hoe de twee reuen met elkaar omgaan.
Welke signalen worden uitgewisseld, kijken
ze naar elkaar, wat is te zien aan hun houding en zijn er stresssignalen. Zie ik provocatiegedrag (zoals elkaar recht aankijken en/
of op elkaar af gaan met gespitste oren en
hoge staart) of mijden ze elkaar heel demonstratief om te laten zien dat ze geen confrontatie willen. We lopen naar een landweg
zonder verkeer.

Een paar veilige testjes
De honden lopen ontspannen mee. Dino is
wat terughoudend, komt niet uit zichzelf
naar me toe, maar vindt het wel goed om
aangehaald te worden. Ik doe wat testjes om
hem in te schatten. Ik loop naar hem toe, kijk
hem aan, aai hem. Daarna doen we hetzelfde
met Rex. Vervolgens laten we de honden wat
dichterbij elkaar lopen om te kijken of dit
spanning of eerste signalen van agressie
oproept. We zien vooral ontspanning: Rex
kwispelt er vrolijk op los en Dino kijkt met
zachte ogen af en toe naar zijn jonge huisgenoot. Dan laten we ze, aan een lange slappe
lijn, zo dicht bij elkaar dat er fysiek contact
kan zijn. Er valt geen enkele wanklank. De
honden lijken vooral blij om elkaar weer te
zien. Ik besluit om de stap te wagen: ‘Toe
maar, de honden mogen los.’ Dino en Rex
rennen achter elkaar aan, lopen samen op,
snuffelen aan dezelfde grasspriet. Allerlei
dingen die twee vrienden samen doen. Er is
niets van stress naar elkaar toe te zien. Ook
mevrouw De Winter loopt ontspannen. Op
mijn vraag wat ze er van vindt, verklaart ze
heel blij te zijn. Zo hebben de heren alleen
helemaal in het begin met elkaar gespeeld en
de omgeving verkend.

Niet reageren

iets is gebeurd. In de woonkamer gaan we op de bank
zitten. Dino komt bij ons liggen. Ik zeg: ‘Als er wat
gebeurt, doen we in eerste instantie of het heel normaal is
en we reageren niet. Als je dat niet kunt, loop je weg naar
buiten.’ We willen namelijk niet dat onze spanning door
de honden wordt overgenomen. Rex komt uitdagend
aanlopen met een grote knuffel in zijn bek en zijn staart
hoog. Dino ziet Rex en staat op. Dit is voldoende voor Rex
om te kiezen voor een bochtje om de bank de andere kant
op en daarmee het conflict niet aan te gaan. Even later
komt Rex terug, zonder knuffel en met een ontspannen
houding. Dino kijkt naar hem, maar blijft lekker liggen.

Lichaamstaal
Ik leg eigenaren uit wat er net gebeurde. De lichaamstaal
is duidelijk voor de honden onderling. Door ingrijpen van
de eigenaar, zoals in dit geval Rex beschermen tegen
Dino, kan een jonge hond juist grenzen over gaan en het
verkeerde leren. Dit zorgt júist voor confrontaties tussen
honden. Uiteraard moet je als eigenaar ingrijpen als de
correcties van honden onderling buiten proportie zijn. Er
moet niet tot bloedens toe worden gevochten. In het geval
van deze twee honden zorgt Dino voor een prima opvoeding van Rex. De eigenaren beloven voortaan niet in te
grijpen, maar weg te lopen. Zou het toch echt vechten
worden, wat ik niet verwacht, dan moeten ze mij direct
bellen. We spreken ook af dat ze met de dierenarts
bespreken hoe ze de medicatie van Dino op een goede
manier kunnen afbouwen en dat ze bij twijfel hierover
ook moeten bellen. Ik wil namelijk graag een vinger aan
de pols houden, omdat deze afbouw tot gedragsverandering kan leiden.
Inmiddels zijn we tweeënenhalf jaar verder. De heren zijn
echte vrienden. Ze hebben nog één keer naar elkaar
gegromd, maar daar is het bij gebleven. De eigenaren zijn
erg blij. Regelmatig zie ik foto’s voorbijkomen op
Facebook met beide honden samen op de bank. ■

OVER DE NVGH
De Nederlandse Vereniging van
Gedragstherapeuten voor Honden
(voorheen Alpha) is sinds 1997 de
beroepsvereniging die belangen behartigt van haar (HBO afgestudeerde)
leden en goede therapeutische behandeling door haar leden bevordert en bewaakt. Voor meer informatie verwijzen
wij graag naar de site: www.nvgh.nl.

We lopen terug naar huis om te kijken of de
spanning zich daar toch weer opbouwt. Dit
is wel bij de eigenaren het geval, maar de
beide honden gedragen zich alsof er nooit
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ALLES OVER
DE KONG
Met dank aan Doggo.nl. Dit artikel kwam tot stand in
samenwerking met Maike Leenen, eigenaar en hondentrainer bij hondenschool DogManagement.
Waarom een Kong?
Hobby
Kauwen is natuurlijk gedrag voor honden. Het is goed
voor het gebit en het tandvlees en veel honden beschouwen het als een prettige manier om de tijd door
te brengen. Een Kong is dus een ideaal speeltje voor je
hond, waar hij zich (afhankelijk van de moeilijkheidsgraad) lange tijd mee kan bezighouden.
Probleemgedrag
Zodra je je hond hebt geleerd om zich te vermaken
met de Kong in jouw bijzijn, kun je je hond ook alleen
laten met de Kong. Hiermee kun je voorkomen dat je
hond overmatig gaat blaffen of spullen in je huis gaat
slopen als jij van huis bent.
Beginners en gevorderden
Als je hond nog geen ervaring heeft met de Kong is het
verstandig om het in het begin heel makkelijk te maken. Vul de Kong met zijn favoriete brokken die er bijna als vanzelf uit vallen. Zo wordt het een interessant
spelletje voor de hond en wordt de hond gemotiveerd.

Voorkom frustratie en stress
De bedoeling is dat je hond de Kong leuk gaat vinden
en ook beloond wordt voor zijn inzet. Duurt het te lang
en is het te moeilijk om de inhoud eruit te krijgen, dan
raakt je hond alleen maar gefrustreerd en krijgt zelfs
een hekel aan de Kong. Voorkom dit en bouw de moeilijkheidsgraad geleidelijk op. Om deze reden is het
daarom ook van belang dat je in het begin bij je hond
blijft als hij de Kong krijgt, zodat je kunt zien hoe hij op
de Kong reageert.
Tussendoortje of maaltijd?
Bang dat je hond te dik wordt? Doe de complete maaltijden van je hond in de Kong in plaats van in zijn voerbak. Op deze manier moet je hond werken voor zijn
eten en wordt hij niet dik van extra lekkernijtjes.
Welke Kong is geschikt
voor jouw hond?
De Kong Classic is bij de
meeste mensen wel
bekend en ook voor de
meeste honden geschikt. Sommige honden bijten de rode Kong
snel kapot. Voor die
honden is de Kong Extreme bedacht. Deze is sterker,
maar sommige honden bijten ook deze kapot. Er bestaat ook een zachtere variant voor pups en oudere
honden, die moeite hebben met kauwen.
De verschillende soorten Kongs zijn verkrijgbaar in verschillende maten. Kijk dus goed op de verpakking van
de Kong voor welke honden en maat deze geschikt is.
Veiligheid
Er bestaat geen onverwoestbaar hondenspeelgoed.
Laat je hond daarom
eerst met de Kong spelen onder toezicht, zodat je kunt zien of hij er
veilig mee omgaat en er
geen stukken vanaf bijt.
De zwarte Kong Extreme is dan wel het
meest geschikt voor de
sterkste kaken, maar
ook dan blijft veiligheid een belangrijk aspect.
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Je moet er niet aandenken dat je hond een stuk afbijt
en erin stikt.
Tip
Heb je een huishouden met meerdere honden die ieder een eigen type Kong nodig hebben, zorg er dan
voor dat de grootste, sterkste hond niet per ongeluk
de kleinste Kong te pakken kan krijgen. Hij zou deze
anders met één hap kapot kunnen bijten.
Maak de Kong goed schoon na gebruik
Soms blijven er restjes eten achter in de Kong. Om te
voorkomen dat deze gaan rotten en schimmelen is het
belangrijk de Kong regelmatig schoon te maken. De
Kong is vaatwasserbestendig.
Wat stop je er in?
Iedereen stelt zijn eigen
criteria. De een wil zijn
hond alleen rauw vlees
voeren, de ander vindt
brokken prima. Vul de
Kong met hetgeen wat
jij gezond acht. Het
hangt er ook vanaf of je
de Kong gebruikt voor
maaltijden of slechts voor tussendoortjes. Vul je de
Kong met de maaltijd van je hond, dan dient dit uiteraard voedzaam en verantwoord te zijn. Dan is er nog
de discussie of een hond zuivelproducten, granen,
groenten en fruit mag eten. Ook dit is een afweging die
je zelf moet maken. Er zijn ook nog producten die giftig
zijn voor honden, die stop je er uiteraard niet in.

heb je de Kong goed geintroduceerd, zodat je veiligheid en plezier kunt waarborgen. Alleen op die manier
kan je hond fan worden van de Kong!
Veel recepten vind je via www.doggo.nl/artikelen/
honden-voeding/kong-recepten/ we willen je er eentje
vast meegeven.
Kong Rijsttafel maat M
Benodigheden:
- pindakaas (let op sommige honden zijn allergisch)
- gekookte rijst (1 el)
- kipfilet droog gekookt (50 gr)
- lichte bouillon
- mok, lepel , vriezer
Bereiding
 Kook de rijst gaar, kook de kipfilet goed gaar
(droog, dat de kip uit elkaar valt).
 Stop het kleine gaatje dicht met pindakaas* (Let op:
sommige honden zijn allergisch voor pinda's).
 Draai de Kong om in een mok (kleine gat onder).
 Voeg de gekookte kip en rijst toe.
 Giet er nu bouillon over heen en plaats de Kong in
de diepvries voor 4 uur.
 Spoel de Kong even af onder de kraan voordat je
hem aan de hond geeft, anders kan zijn tong eraan
vastplakken.

Prakken, weken, smelten en invriezen
Je kunt de ingrediënten op allerlei manieren verwerken. Honden met meer ervaring kun je uitdagen door
de inhoud in te vriezen of door kaas, bij wijze van cement tussen de brokken, te smelten in de magnetron.
Brokken kun je bijvoorbeeld ook eerst weken en dan
invriezen. Let er wel op dat je een bevroren Kong alleen geeft aan honden met een sterke maag.
Kong recepten
Wees zelf creatief en stem de recepten af op wat jouw
hond lekker vindt en houd daarbij uiteraard rekening
met de gezondheid en het uithoudingsvermogen van
jouw hond. Voordat je aan de slag gaat met recepten,
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Poot van Dokus
Ik had bedacht om jullie van alles te
vertellen over mijn kerstfeest als jonge
pup en mijn eerste oud-en-nieuw samen met Rhea (mijn surrogaatmoeder
in 2014), die me leerde hoe ik om
moest gaan met een kerstboom, de ballen erin, kadootjes eronder, de luide knallen, vuurpijlen met licht,

den. Wat zou het beste bij mij passen? Uiteindelijk
kreeg ik eerst meer tijd om echt volwassen te worden
en te genieten van mijn plek als enige hond …. hoewel
ik toch altijd mijn maatje bleef missen.
In mei hoorde mijn vrouwtjes dat ze een pup zouden
gaan krijgen. De puppen worden verwacht in de tweede helft van juni. Op 26 juni was het zo ver en al snel
daarna kreeg ik foto’s en filmpjes te zien en hoorde ik
alle verhalen als de vrouwtjes er weer geweest waren.
Ik werd heel nieuwsgierig naar het maatje dat zou
gaan komen en eindelijk was het op 21 augustus zo
ver. Ukke kwam in mijn hondenleven, wat een vrolijk
meid en wat gezellig. Ze is nog heel kwetsbaar dus ik
dus doe heel voorzichtig. Voor zo’n lomperd als ik is
dat best een opgave.
rotjes en alles wat je met die feestdagen aan het donkere einde van het jaar tegenkomt. Ik kom echter niet
toe aan alle mijmeringen nu Ukke is gearriveerd. Wat
een vermoeiend ding.
Met Rhea speelde ik altijd en zij leerde me ook veel
over wie ik als hond ben. Wat mijn plaats is in de grote
mensenmaatschappij en in de roedel, die ik ook nog
moest delen met twee poezen. Toen Rhea al op mijn
jonge leeftijd overleed, stond ik er alleen voor. Het
maakte ook dat ik wel veel meemaakte maar toch een
maatje miste. Ik wilde wel spelen, maar niet met mijn
baasjes. Ik wilde graag honds spelen, zoals met Rhea.
Mijn vrouwtjes hielden vol met mij en gaven me de tijd
om te genieten van speuren, detectiewerk, waterwerk,
canicross en te ontdekken wat ik leuk zou vinden. Ik
kreeg de tijd om volwassen te worden in plaats met
alle druk op wat moet. Vrouwtjes hadden het er al
eens over om een tweede hond te nemen. Ze overlegden of dat een reu (zoals ik) of een teef zou gaan wor-
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Toen Ukke naar de dierenarts moest voor haar prikje
ben ik ook meegegaan. Ik vond het daar helemaal niets
en heb diazepam nodig voordat Benjamin mij mag betasten hoor, maar zij … wat een dappere kabouter! Ik
ben helemaal trots. Een week later zijn we samen gaan
wegen en nog een week later is ze alleen gegaan, volgende week gaan we weer samen om te wegen en zien
we de lieve assistentes weer, die mij in ieder geval niet
vergeten. Ik krijg dan ook knuffels en lekkere mergpijpjes van haar en dat vind ik natuurlijk heerlijk.
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Ukke krijgt al genoeg eten, ik moet het doen met 2x
per dag dus …

hebben. Oef wat deed dat zeer zeg de scherpe puppytandjes… tsja Ukke, dat is toch een ander verhaal.

Op de dinsdag en donderdag heb ik een rustdag, Ukke
mag dan mee naar het werk en loopt dan veel in het
bos en in de duinen en …. Ja deze “ouwe” man heeft
die dagen wel nodig om het vol te houden met zo’n
onvermoeibare meid. Toch is het geweldig gezellig en
in die korte tijd dat ze er nu is heb ik mijn hartje wel
aan haar verpand hoor. Ik speel weer, doe trekspelletjes, samen verbouwen we de tent en de slurf en …. ??

Op het strand mag ze ook met andere honden spelen,
ik kijk wel van een afstandje of het allemaal goed gaat.
Wordt er één opdringerig dan jaag ik die gewoon weg.
Ik grom en blaf dan even en klaar. Toch moet ik oppassen dat Ukke niet bang van mij wordt als ik een beetje
grom. Zo kwamen we laatst mijn broer tegen en dat
was wel grappig. Er waren ook rottweilers bij, die gingen in een cirkel om Ukke heen staan en keken naar
Dokus en zijn broer alsof ze haar wilden beschermen
tegen alles wat er verder rondliep. Wel mooi maar wij
zijn daarna snel verder gegaan.

Samen gaan we ook al naar het strand en speuren we
… mijn maiske is daar goed in joh, ’n kanjer!
Soms spelen we te enthousiast met elkaar en bijt zij
mij wel eens verkeerd. Ja, ja, ik haar ook. Zij bijt me
dan waar ze me maar pakken kan, in mijn poten, oor,
wang, pielemuis, staart … daar heb ik nog een trauma
van hoor. Toen ik zelf puppy was speelde ik vaak met
een Friese Stabij (Merel) en die moest altijd mijn staart

Afijn, jullie snappen vast wel dat ik niet zoveel rust
krijg, in ieder geval niet voldoende om jullie alles te
schrijven. Tegenwoordig wil ze ook nog in mijn mand
of bij mij in mijn mand liggen, terwijl ze een eigen plek,
mand, kleed en bench heeft. Ook dan ben ik niet veilig.
Alles bij elkaar houdt dat in dat ik, alleen als zij slaapt,
een verhaaltje kan schrijven over mijn wel en wee en
ook daarnaast flink moet uitrusten en slapen. Als ik nu
moet kiezen …. ga ik nu weer slapen.
Fijne feestdagen en tot volgend jaar.
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Adviezen voor de laatste dagen voor Oud & Nieuw
Bron: Internet divers
 Laat de hond aan het begin of halverwege de
avond zijn behoefte doen, ga niet naar buiten tijdens de jaarwisseling.
 Laat de hond aan de lijn lopen en voorzie de halsband van uw naam en telefoonnummer.
 Check of halsband en riem van goede kwaliteit zijn,
een angstige hond heeft superkracht en kan zich
losrukken.
 Doe het kattenluikje in de middag van oudejaarsdag dicht en houd de kat binnen.
 Indien nodig: sluit de kat op in een aparte ruimte
met kattenbak en etensbak. Dat maakt de kans
kleiner dat het dier uit huis ontsnapt als je veel in
en uit loopt. Het is wel belangrijk dat de kat deze
ruimte al kent en zich daar veilig voelt.
 Sluit de gordijnen zodat hond of kat geen last heeft
van de lichtflitsen. Zet radio of TV iets harder, wel
muziek maar geen vuurwerkgeluiden.

dier kan niet meer in paniek wegkruipen maar de
angst is nog steeds aanwezig. Er zijn aanwijzingen
dat sommige medicatie de geluidsgevoeligheid vergroot. Vraag uw dierenarts om de juiste middelen
voor een angstige hond.
 Ondersteunende middelen kunnen heel belangrijk
zijn voor het welzijn van angstige dieren. Zonder
angst verlagende middelen wordt de jaarwisseling
weer als trauma ervaren en verergert het probleem elk jaar weer verder.

 Vuurwerkangst generaliseert en wordt uw dier wo Geef je dier iets enorm lekkers rondom de jaarwis-
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seling. Zo kun je een hond een lekkere kluif geven
of een voer-verstopspel laten doen bijvoorbeeld
brokjes laten zoeken in een doos met WC rolletjes.
Als uw dier onder in een kast wil kruipen, onder
het bed of in een andere ruimte laat het dier zijn
gang gaan. Bied schuilplekken aan voor zowel
katten als honden. Het fijnst is om ze van te voren
aan te leren wat een veilige plek is.
Laat een angstig dier niet alleen.
Gedraag je niet ineens heel anders, maar steunen
is prima, bijvoorbeeld door de hond of kat bij je te
laten liggen.
Geef geen “overdreven” aandacht die uw dier kan
bevestigen in het gedrag bij “eng”.
Als het dier medicatie nodig heeft bedenk dan dat
sommige medicatie het dier slechts sedeert. Het

steeds angstiger, bijvoorbeeld ook bij elke onweersbui? Zoek hulp en laat uw dier mogelijk behandelen
voor zijn angst. Wacht niet tot een volgende jaarwisseling.
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Weer Wandelen met Frans
In het verleden organiseerde en begeleidde Frans
Smeijers vele wandeltochten voor de BVN. Het verheugt ons te melden dat Frans dit weer graag voor de
leden van de BVN wil doen. Omdat niet iedereen Frans
kent, hebben hem gevraagd zichzelf voor te stellen:

In de zomer van 2008 zijn we op zoek gegaan naar een
herplaatser Beauceron en kwamen uit bij Beau. In
2011 kwam daar een tweede herplaatser bij: harlekijn
Beauceron Donna. Nadat we Rex en Beau hebben
moeten laten gaan, kwam er een Beauceron pup bij:
Gentille (een dochter van Deejay en Angie).
Op 18 juli 2015 kwam daar onze volgende herplaatser
Diego bij (zoon van Borduval en Alita). Familie dus omdat Alita en Angie, beide moeders, zussen zijn.
Twee jaar geleden hebben we Donna laten gaan en zijn
er 2 Beaucerons over (Gentille en Diego).

Mijn naam is Frans Smeijers, ben 56 jaar en getrouwd
met Yolanda. Er is mij gevraagd om weer wandelingen
voor de Beauceron Vereniging te gaan organiseren en
daarom mezelf voor te stellen aan leden van de BVN.
Honden hebben we altijd gehad, altijd vuilnisbakrassen
(en daar is niks mis mee). De interesse voor de Beauceron kwam toen de buren een harlekijn Beauceron pup
kregen. Wij zijn ons daarna op internet gaan verdiepen
in het ras en wat we over de Beauceron vernamen
sprak ons zeer aan. Toen hadden wij onze Rex, een mix
die nog het meeste weg had van een Kelpie.

We gaan dagelijks wandelen in de bossen, in het weekend ga ik fietsen met Diego. We spelen vaak met de
disc en de bal en verder ga af en toe speuren. De ervaringen die ik heb met Beauceron-wandelingen is dat
alle honden het ervaren als een positieve ervaring en
de begeleiders ook. Daarom wil ik die wandelingen zo
vaak mogelijk organiseren. Misschien dat we elkaar
snel op zo’n wandeling ontmoeten.
Frans Smeijers

9 december Winterwandeling
Heeze, 9 uur
Start vanaf de Huisvenseweg in Heeze op de parkeerplaats van de Bosgroep Zuid Nederland.
De wandeling is toegankelijk voor jonge honden en
kan ingekort worden voor deze viervoeters.

Rechterpagina: Wat vind jij d’r nou van?
Met dank aan Jeroen van Rossum (www.PasOpVoorDeHond.nl
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Vraag het Beau
WAGENZIEKTE
“Beste Beau, Wij hebben net onze
pup opgehaald, maar zij heeft erg
last van wagenziekte. Hoe moeten we hier mee
omgaan? Heeft u nog tips?”
Algemeen
Bij reisziekte, ook wel wagenziekte genoemd, wordt de
hond misselijk tijdens het autorijden. De hond kan dan
tijdens de autorit last krijgen van kwijlen, smakken en
braken en is dan vaak rusteloos. Bijna 20% van de honden heeft wel eens of vaker last van reisziekte. Vervelender is dat de hond dan vaak niet meer wordt meegenomen in de auto, ook niet voor lekkere strand- en
boswandelingen of een sportieve vakantie. Ook bij
mensen komt het voor, dit is vergelijkbaar met dat wat
de hond meemaakt bij wagenziekte.
De oorzaak van reisziekte is dat er een verschil ontstaat tussen de waargenomen beweging en de werkelijke beweging. Dat gebeurt bij bepaalde richtingsveranderingen. Met name als de richtingsveranderingen
door de hond (of mens) niet wordt waargenomen. Het
evenwichtsorgaan (in het middenoor) ondergaat deze
richtingswijzigingen wel. Dit orgaan bevat van binnen
gevoelige haartjes met vocht. Het vocht beweegt mee
bij richtingsveranderingen en de haartjes registreren
de bewegingen van het vocht. Vervolgens sturen de
haartjes signalen naar de hersenen. Die signalen wijken dan af van de signalen van de ogen van de hond en
daardoor ontstaat desoriëntatie. Desoriëntatie kan dan
het braakcentrum activeren.

Lichamelijk klachten
In deze groep vallen veelal de pupjes. Zij zijn niet in
staat om zich lichamelijk aan te passen aan het bewegen van de auto. Er zit ook veel verschil in de mate van
ziek zijn, de ene hond is alleen maar misselijk en kwijlt,
terwijl de andere hond bij de eerste bocht zijn hele
maaginhoud eruit gooit. Wat bij deze honden typerend
is, is dat ze pas misselijk worden als de auto gaat bewegen. Staat de auto stil, met een draaiende motor is
er nog niets aan de hand.
Wat helpt bij deze honden? Dit is afhankelijk van mate
van misselijkheid:
 Korte stukjes rijden, en altijd naar iets leuks.
Door de leuke verwachting, “vergeet” de hond de
misselijkheid.
 Zoek uit of eten helpt: Soms is de hond gebaat bij
een lege maag, soms helpt juist een klein bodempje, het kan ook zijn dat het niets uitmaakt, maar
probeer uit wat helpt bij je hond.
 Zoek uit of de plaats in de auto uitmaakt: ook hierin
kan per hond verschil zitten. Sommige honden
zitten in de achterbak in een bench en geven geen
probleem, maar los weer wel. Soms helpt het als de
hond op de achterbank zit of juist op de grond ervoor. Of voor tussen de benen van de baas op de
grond. Ook dit moet je uittesten.
Let wel: volgens de wet moet de hond vastzitten,
op de achterbank in een tuig of in de achterbak in
een tuig of bench. Als de hond los zit in de achterbak moet er een hondenrek tussen zitten.

Honden kunnen niet laten weten dat ze misselijk zijn of
worden. We moeten het dus doen met dat wat we aan
de hond zien, de symptomen van wagenziekte.
 Hijgen, rusteloosheid
 Smakken, kwijlen
 Kokhalzen, braken
 Trillen, opgewondenheid
We kunnen wagenziekte bij honden in twee groepen
indelen. De groep honden die door lichamelijk klachten last hebben van wagenziekte en de groep honden
die door gedragsmatige klachten last hebben van wagenziekte.
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 Gebruik medicatie. Er is een goed middel tegen mis-

selijkheid op de markt: Cerenia. Te verkrijgen via de
dierenarts. Ook humane (menselijke ) medicatie
helpt, maar vaak is moelijker te doseren. Medicatie
is een aanrader als je een lange rit moet maken.
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 Maak er een niet te groot punt van. Honden erva-

ren misselijkheid en overgeven anders dan mensen.
Zij herstellen snel en vergeten hun misselijkheid
zodra ze uit de auto stappen.
Het komt vaak voor dat de hond als pup wagenziek is
geweest met als oorzaak de lichamelijke klachten.
Maar de ervaring en het leren van de hond zorgt er
dan voor dat hij als volwassen hond bij de groep honden hoort die gedragsmatige klachten hebben.

Gedragsmatige klachten
Als je hond als pup vaak misselijk is, gaat hij als snel die
link leggen met autorijden. Dan zie je vaak een hond
die niet meer naar de auto wil, er in getild moet worden en zodra hij / zij de mogelijkheid heeft de benen
neemt. Deze hond wordt misselijk in de auto omdat
het zijn of haar ervaring is en niet omdat hij niet tegen
autorijden kan. Als deze hond in een andere auto rijdt
is er niets aan de hand.

niet gericht zijn om de misselijkheid te dempen, maar
om het gedrag wat af te zwakken. Naast medicatie
moet er ook getraind worden.
Medicatie die helpt ter ondersteuning is: Adaptil, Zylkéne, Thundershirt, Bachbloesem, homeopatie.
De training bestaat uit de hond leren rustig te zijn in de
auto. Hij moet leren een commando ‘zit’ of ‘af’ op te
volgen. Eerst oefen je dat in een stilstaande auto.
Daarna rij je 5 meter, dan 10 en zo breid je dat uit.
Wordt de hond onrustig dan gaat de training te snel.
Tot slot
Een leuk weetje tot
slot. Ook in de fokkerij zien we veranderingen. Waar
de fokkers vroeger
hun pups in een
afgesloten ruimte
hielden, omdat dit
handiger was met
schoonmaken, zie
je tegenwoordig dat de fokkers hun pups veel ruimte
en veel speelgoed aanbieden. Het is gebleken dat pups
zich beter ontwikkelen als er veel te doen is. Eén van
die aangeboden dingen is een schommel. Nu blijkt dat
pups waarbij in het nest een schommel aanwezig is,
dat zij minder last hebben van wagenziekte.

Het kan ook zijn dat je hond ergens met de auto naar
toe gereden is en daar een nare ervaring heeft opgedaan. Bijvoorbeeld naar de dierenarts. Hij kan dan de
link leggen dat de auto hem ergens brengt waar het
pijn doet en zich zo druk maakt om met de auto weg te
gaan, dat hij er misselijk van wordt.
Er zijn genoeg redenen te bedenken waardoor de hond
zich niet rustig gedraagt in de auto, blaffen naar voorbijgangers, in de achterbak zitten en een probleem
zien in de auto die je van achter nadert, angst voor
verkeersgeluiden. De hond krijgt hierdoor stress en dat
in combinatie met de auto die rijdt geeft misselijkheid.

Bij honden die gedragsmatige klachten hebben, helpt
medicatie alleen als ondersteuning. De medicatie moet

21

Beauceron Vereniging Nederland
UIT DE OUDE DOOS

MAART 2015

Behendigheid of 'agility' is een hondensport, waarbij de
hond zo snel en behendig mogelijk een hindernisparcours
aflegt. De behendigheidsport is voor veel honden en hun
baas een fantastische vrijetijdsbesteding. Het parcours met
zijn verschillende hindernissen doet een beroep op zowel
de snelheid als op het atletisch vermogen van uw hond.
Durf en doorzettingsvermogen zijn even belangrijk en de
aangeboren leergierigheid van de hond wordt door deze
sport gestimuleerd. Omdat de sport voldoet aan de behoeften van de hond, zal deze met enthousiasme aan de
behendigheidsport deelnemen. Ook voor de toeschouwer is behendigheid een aantrekkelijke sport. Het is een genoegen de sprongen en kunsten te bekijken die de honden zonder enige moeite lijken te beheersen.
Het plezier van de hond staat voorop , maar ook in andere opzichten biedt de behendigheidsport veel voordelen.
Tijdens de behendigheidtraining wordt de band tussen hond en baas steeds sterker. Hond en baas leren van elkaar
en leren elkaar zo beter te begrijpen . Het beoefenen van deze sport resulteert daarom ook in een beter opgevoede hond. De hond kan in de behendigheidsport zijn energie en behoefte aan beweging kwijt . Tegelijkertijd is het
een uitstekende manier om uw hond in optimale conditie te houden. Ook de baas zal trouwens over de nodige
snelheid en conditie moeten beschikken om zijn hond te begeleiden en te sturen.
De behendigheidsport is een echte teamsport en alleen bij een goede verstandhouding tussen hond en geleider
zullen er goede resultaten worden behaald.
Bij behendigheid gaat het erom dat de hond een parcours van ongeveer 20 hindernissen in een voorgeschreven
volgorde foutloos en zo snel mogelijk aflegt. De geleider mag de hond tijdens het lopen van het parcours met de
stem en door gebaren aanwijzingen geven. Hij mag de hond of de hindernissen echter niet aanraken. De hond
moet dus heel goed leren om op gesproken aanwijzingen en op lichaamssignalen snel en op de juiste manier te
reageren. Bij behendigheid worden een groot aantal verschillende hindernissen gebruikt, die een beroep doen op
verschillende vaardigheden van de hond. De toestellen zijn te verdelen in (hoogte)sprongen, tunnels, paaltjes en
raakvlaktoestellen. Bij wedstrijden worden al deze toestellen in wisselende samenstelling gebruikt. Een goede behendigheidshond beheerst dus al deze toestellen.

22

Beauceron Vereniging Nederland
Ontstaan van Agility
In 1978 werd in Londen, ter gelegenheid van "Cruft's
Dogshow", een soort agility-programma voor het eerst
voor een publiek gebracht. Aan 1 der medewerkers was
namelijk gevraagd om iets te bedenken dat tijdens de
pauzes, tussen de keuringen, kon worden ingelast als
een soort "tussendoortje" om het publiek bezig te houden. Als hondenliefhebber en tevens gerenomeerd
paardenkenner groeide bij John Varnley het idee om
met honden iets te brengen dat kon vergeleken worden met de 'jumping' in de paardensport. Hij vroeg
daarbij de hulp van zijn vriend Peter Meanwell die, samen met de leden van zijn hondenvereniging, toestellen bouwde en de honden erop trainde. Het programma sloeg in en "de sport" ontstond. Agility groeide in
Engeland zeer snel en onder impuls van vooral Peter Lewis en John Gilbert werd dan in 1980 een meer gevarieerd
programma met wedstrijdvormen en reglementen gelanceerd. Trouwens, nog steeds zijn deze "pioniers" zeer actief in de agility sport en het is dan ook van hen dat de meeste kennis en informatie hier werd overgenomen.
Nuttige tips
- Agility is een sport voor mens en dier. Laat uw hond er plezier aan beleven
- Slipkettingen en dergelijke folterkettingen, hou ze weg van het agilityterrein.
Ze geven uw hond toch maar een negatieve prikkel.
- Warm uw hond op, voordat je zulke zware inspanningen vraagt.
- Draag steeds steun gevende schoenen, die goed sluiten rond je voet.
- Verg niet teveel van je hond, weet wanneer de hond er genoeg van heeft. Stop zelfs eerder.
- Stop met een positieve noot, je hond zal er meer plezier aan beleven.
- Een hond kiest niet, hij moet!!
- Last but not least, corrigeer de hond niet in de nabijheid van de toestellen
Indeling klassen per 1 januari 2002 volgens cynophilia
Let op, dit is de schofthoogte:
- Small: tot 34,99 cm
- Medium: 35 tot 42,99 cm
- Large: vanaf 43 cm
Indeling volgens FHN
30 klasse: tot 30 cm
40 klasse: 30,01 cm tot 40 cm
55 klasse: 40,01 cm tot 50 cm
65 klasse: vanaf 50,01 cm
Debutanten/veteranenklasse klein: tot en met 40 cm
Debutanten/veteranenklasse groot: vanaf 40,01 cm

(Bron: KC de Kempen)
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HOE een hond BENADEREN?
Niet elke hond is hetzelfde...
De schrijvers, Marieke van der Burgt &
Bianca de Craen, zijn Tinley gedragstherapeut voor honden. Voor vragen over gedrag kunt u
op werkdagen bellen met Tinley, telefoon:
0900-2020653, of kijk op de website: www.tinley.nl
Niet alle honden zijn gediend van een directe benadering door mensen. Op zo’n moment kan een hond die
onzeker of angstig is juist agressief gaan reageren.
Vaak begrijpt men dit niet; mensen schrikken ervan.
Daarnaast is de opvatting onder velen, dat alle honden
het gewoon toe moeten laten door iedereen benaderd
te worden. In dit artikel gaan we daar dieper op in.
PERSOONLIJKE ZONE
Elk mens en elk dier heeft een persoonlijke zone. Tot
een bepaalde lichamelijke afstand voelt een mens zich
prettig in de omgang met andere mensen. Een uitbundige omhelzing door een vreemde voelt niet zo prettig
aan. Als tijdens een gesprek tussen twee personen de
een steeds dichter bij de ander gaat staan, kan het zijn
dat de ander misschien zelfs een stapje achteruit zet.
Die figuurlijke cirkel om ons heen, noemen we de persoonlijke zone. De grootte van die cirkel is voor iedereen anders. Ditzelfde geldt voor honden. Ook zij hebben ieder een persoonlijke zone. Voor een juiste omgang met de hond is het belangrijk om te weten hoe
groot die persoonlijke zone van jouw hond is. Een onzekere of een angstige hond heeft vaak een grotere
persoonlijke zone dan een andere hond.

De hond ondergaat de benadering, maar is er onzeker door.

HOE HERKEN JE EEN ONZEKERE HOND?
Om er achter te komen of een hond mogelijk onzeker
is of niet, is het van belang te letten op het gedrag van
de hond en op zijn lichaamshouding.
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Gedrag
Op het moment dat een persoon een angstige of onzekere hond wil aanhalen, dan wil de hond zich terugtrekken uit die situatie. Hij wil het liefst het contact
met die persoon verbreken. De hond kan deze situatie
ondergaan, zonder dat hij enige agressie inzet. Het kan
echter ook zo zijn dat de hond zich zo bedreigd voelt,
bijvoorbeeld doordat hij aangelijnd is of op een andere
manier beperkt in zijn vrijheid is, dat de hond overgaat
op ander gedrag om aan deze situatie te ontkomen. De
hond kan op zo’n moment onzekere- of angstagressie
inzetten. De hond toont dan agressiesignalen, zoals
gromblaffen, grommen, tanden laten zien, uitvallen en
soms zelfs bijten. Hij zal er alles aan doen om die persoon te verjagen. Het is te vergelijken met de uitdrukking: ‘Een kat in het nauw maakt rare sprongen’.

Gapen is een stresssignaal.

Houding
De houding die de hond op dat moment laat zien, is
verschillend per individu. Dit is afhankelijk van het feit
hoelang de hond dit gedrag al vertoont en hoe succesvol hij daarin is geweest. Een hond die angstig is vertoont een lage lichaamshouding. Als deze hond agressie inzet, dan is dat in een lage houding. Dit houdt in:
de staart staat lager dan neutraal of is tussen de achterbenen geklemd, de oren staan naar achteren. Daarnaast kunnen de achterbenen gekromd zijn en kan de
romp gebogen zijn. Dit noemen we angstagressie. De
hond vertoont agressie, omdat hij bang is. Tijdens dit
gedrag kan de hond ook stresssignalen (wordt verderop uitgelegd) vertonen. Als een angstige hond meerdere malen agressie heeft ingezet naar mensen, en dit is
succesvol gebleken (de mensen deinzen terug), kan de
houding van de hond na verloop van tijd veranderen.
De hond kan zekerder worden in zijn uiting van agressie naar mensen. Dit wordt geconditioneerde angstagressie genoemd.
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 Piepen: hoge tonen geven aan dat de opwinding

hoog is.
 Borstelen: de haren op de rug en/of in de hals gaan
hierbij omhoog staan.

Lage staarthouding en pootheffen.

De houding van de hond is dan als volgt: de staart staat
laag en de oren naar voren of, de staart staat hoog en
de oren naar achteren. Ook in dit gedrag kan de hond
stresssignalen vertonen. Een hond die onzeker is kan
ook agressie vertonen in de volgende houding, namelijk: staart hoog, oren naar voren met stresssignalen
(zie hierna) of staart hoog en oren naar achteren. Dit
noemen we onzekere agressie.

VICIEUZE CIRKEL: AGRESSIE
Als een hond al meerdere keren agressie heeft ingezet
en dit is succesvol geweest, dan kan het zijn dat de
hond in het vervolg eerder overgaat in extremere vormen van agressie dan voorheen. Van nature waarschuwt een hond eerst, zoals grommen en tanden laten zien, voordat hij overgaat naar extremere agressievormen, zoals uitvallen en bijten.
Een hond die succesvol is gebleken in zijn uitingen van
agressie kan de waarschuwingssignalen overslaan en
direct overgaan op de extremere agressievormen. Zodra dit gebeurt, moet deze vicieuze cirkel van agressie
zo snel mogelijk gestopt worden. Of, anders gezegd, de
situatie mag zich niet meer voordoen om verergering
van agressie en onvoorspelbaar gedrag te voorkomen.
Tijdig hulp inroepen van een hondengedragstherapeut,
kan veel narigheid voorkomen.

De houding: staart hoog en oren naar achteren, kan
dus op twee soorten agressie duiden. Namelijk geconditioneerde angstagressie en onzekere agressie. Om te
achterhalen welke soort van agressie het is, dient men
de geschiedenis (oftewel de ontwikkeling) van dit gedrag bij de betreffende hond te weten.
STRESSSIGNALEN
Wanneer de omgeving onvoorspelbaar of niet beïnvloedbaar is voor de hond, kan hij stresssignalen laten
zien. Stresssignalen zijn uiterlijk waarneembare veranderingen aan het lichaam of gedrag van de hond. Voorbeelden van stresssignalen zijn:
 Bek aflikken: de hond likt zijn lippen af.
 Tongelen: een klein stukje tong is aan de voorzijde
zichtbaar (de hond likt richting de neus).
 Gapen: een piepende gaap die overdreven wordt
getoond.
 Niezen: het hoofd beweegt op en neer, waarbij met
kracht lucht door de neus wordt gestoten.
 Uitschudden van het hele lichaam: dit is voornamelijk als de spanning over is.
 Pootheffen: hierbij wordt de voorpoot even omhoog
gehouden.

OORZAKEN ONZEKERHEID OF ANGST?
Hoe komt het nu dat de ene hond wel onzeker of angstig is naar (vreemde) mensen en een andere hond
niet? Net als elk mens is elke hond verschillend. Hierdoor reageert ook elke hond verschillend. Hoe een
hond op een bepaalde situatie reageert, heeft alles te
maken met de genen (afkomst, bloedlijnen) van de
hond, zijn opvoeding en zijn ervaringen in het leven.

De reden waarom een hond onzeker of angstig is kan
verschillende oorzaken hebben. Hierna volgen enkele
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mogelijke oorzaken:
Medische of lichamelijke oorzaken: Als een hond pijn
heeft bij aanraking, dan zal hij angstig of onzeker zijn
als mensen hem willen aaien. Immers, dat doet pijn.
Als mensen op dat moment doorzetten, kan de hond
agressief reageren. Bij dit soort agressie kan de hond
uitvallen zonder een waarschuwing te geven.
Erfelijke aanleg: Wolven zijn van nature schuw voor
mensen; ze komen liever niet in de buurt van ons. De
hondenrassen die dicht bij de wolf staan, kunnen dus
erg terughoudend zijn naar vreemde mensen. Denk
hierbij aan de Saarlooswolfhond en de Tsjechoslowaakse Wolfhond. Ook bepaalde hondenrassen die
speciaal gefokt zijn voor waak- of verdedigings- hond
zijn van nature veel meer terughoudend naar vreemde
mensen dan andere rassen.
Onvoldoende socialisatie: Een hond die niet goed gesocialiseerd is op mensen, kan uit angst terughoudend
reageren als hij wordt benaderd door onbekende mensen. De socialisatieperiode van een hond is vanaf 4
weken oud tot aan de leeftijd van 6 maanden. In die
periode dient de hond op een positieve manier kennis
gemaakt te hebben met allerlei verschillende soorten
mensen, zoals ouderen, kinderen, rolstoelers, enzovoort. De leereffecten zijn langdurig en ook vaak moeilijk terug te draaien. De mate van angst is afhankelijk
van de leefsituatie van het huisdier en de ernst en
breedte van het socialisatieprobleem. Dit kan dus per
individu sterk verschillen.

mensen en die mensen deinzen daardoor terug, dan
zal hij dat gedrag vaker gaan inzetten. Hierdoor neemt
het agressieve gedrag in die situaties toe.

HOE EEN ONZEKERE HOND BENADEREN?
Een onzekere hond kan het beste benaderd worden
door zelf niet te overheersend te zijn. Dus, pas eigen
lichaamstaal aan. Bijvoorbeeld: Kijk hem niet recht in
zijn ogen aan, het is beter (agressie verminderend) om
weg te kijken. Beweeg rustig en beheerst. Veel onzekere honden worden snel wat rustiger als ze genegeerd
worden. Met negeren wordt bedoeld: niet tegen ze
praten, niet aankijken, niet aanraken, niet naderen,
rustig op een veilige afstand de hond voorbij lopen.
Kort gezegd: Geen aandacht geven.

Leerervaringen: Als een onzekere hond leert dat als hij
agressief gedrag inzet en daarmee (in zijn ogen) succes
heeft, bijvoorbeeld wanneer hij wordt benaderd door
Linker hond onderdanig, staart laag, oren plat in de nek, en de
mondhoeken naar achteren .
Rechter hond, zeker van z'n zaak (ietwat dominant), oortjes omhoog, staart omhoog, en een zekerdere houding als de andere hond

Tongelen is een stresssignaal en gecombineerd met deze lichaamshouding en de toegeknepen ogen geven aan dat de
hond onzeker is door deze benadering.
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TRAINING MOGELIJK?
Afhankelijk van de erfelijke aanleg, de socialisatie en
de leerervaringen van de hond, kan het angstige of
onzekere gedrag naar mensen in meer of mindere mate succesvol worden aangepakt. Wanneer een hond
angstig is, kan deze alleen op een rustige, stapsgewijze
manier leren omgaan met de angstprikkel. Hierbij is
het van belang dat er zoveel mogelijk positieve ervarin-
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gen worden opgedaan en dat er weinig, liefst géén
angst- en vluchtgedrag bij de hond te zien is. Een hondengedragstherapeut kan hierin begeleiding geven.
‘HOUD AFSTAND’
Voor mensen die een hond hebben die meer ruimte
nodig heeft, kan de eigenaar ervoor zorgen dat ze altijd
wat meer afstand nemen ten opzichte van een andere
hond. Echter, dat is niet altijd makkelijk of mogelijk. Er
zijn inmiddels verschillende hulpmiddelen in de handel, om naar de buitenwereld duidelijk te maken dat
een bepaalde hond meer ruimte nodig heeft. Voorbeelden hiervan zijn:
GEEL LINT
Om andere mensen toch te waarschuwen dat een
hond meer ruimte nodig heeft, is het project ‘Gele
Hond’ in het leven geroepen. Onder de meeste hondenliefhebbers is het inmiddels al wel bekend, dat
honden die wat meer ruimte nodig hebben een geel
lintje of een gele doek dragen om de halsband. Het
lintje kan ook aan de riem bevestigd zijn. Bij het zien
van een hond met zo’n lint, houd dan afstand en geef
hond en baas de ruimte om voorbij te gaan.
WAARSCHUWINGSSLEEVE
Een ander voorbeeld zijn de waarschuwingssleeves
(bijv. Gizapaw) die je om de riem kunt bevestigen. Er
zijn twee varianten: Groene kleur met de tekst ‘Aaien?
Eerst vragen’ en rode kleur met de tekst ‘Liever niet
aaien’. Door de omgeving duidelijk te maken dat ze
afstand moeten houden, is dat wel zo fijn voor zowel
de mensen als de hond. Op deze manier kunt u (weer)
genieten van de wandeling.

Er zijn meerdere redenen waarom een hond deze
ruimte nodig kan hebben. Het kan een gezondheidsprobleem zijn; Het kan zijn dat de hond met een training bezig is; Het kan een asielhond zijn die trauma’s
heeft meegemaakt en kunnen de wereld (en andere
honden) erg eng vinden; De hond kan een of meer
slechte ervaringen hebben gehad met andere honden,
waardoor hij zich niet op zijn gemak voelt bij jouw
hond al is deze nog zo vriendelijk in zijn benadering;
Als je wilt trainen zonder afleiding of ….. wat je dan
ook als reden bedenkt.
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Een leuk lijstje
Heb jij dat ook?
Dat je een nieuwe auto hebt gekocht en dat je steeds
weer dezelfde auto tegenkomt?
Of dat je een leuke jas hebt gekocht, maar alle moeders bij school staan met dezelfde jas?
Dat heb ik nou ook met de Beauceron.
Vroeger zag ik hem nooit lopen op straat, af en toe zag
ik hem op een hondenschool en ik kende al helemaal
niemand met zo’n hond. Tot ik er zelf één had. Ineens
waren ze daar, op straat, vrienden die er 1 hadden genomen, op de hondenschool kwamen ze steeds meer.
Is dat werkelijk zo of lijkt het alleen maar zo.
Een lijst met het overzicht van het Beauceron bestand
in Nederland in de afgelopen 11 jaar.
Jaar

Pups

Import

Totaal

2006

42

2007

109

2008

84

12

96

2009

71

10

81

2010

130

6

136

2011

85

2012

89

2013

127

2014

86

5

91

2015

84

4

88

2016

90

6

96

2017

82

82

Bron: site van de Raad van Beheer op Kynologisch gebied. www.houdenvanhonden.nl
Pups: het aantal pups wat in Nederland is geboren en
ingeschreven zijn in het Nederlandse Stamboek
Import: het aantal honden dat vanuit het buitenland
naar Nederland is gekomen en ingeschreven is in het
Nederlandse Stamboek
Totaal: totaal aantal honden dat dat jaar is ingeschreven in het Nederlandse Stamboek
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Vangbal (2018)
foto’s: Ellen Westenberg
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Ledennieuws
GEBOREN
commissiefgw@beauceronvereniging.nl
Op 27 oktober zijn 3 reuen en 5 teven geboren bij
Wilma Plantinga van Mama Caya
(CH. Celesta Alita Admirable Chien
HD-A/ Cotation 3 Nederlands
Kampioen)
Papa Kazan (CH Ercules l'Ami
Noir, HD-A/ Cotation Recomandé/ Nederlands Kampioen
Internationaal kampioen CIE)

Ledenadministratie
ledenadministratie@beauceronvereniging.nl
Nieuwe leden: geen nieuwe aanmeldingen
Opzeggingen: 5

Activiteiten
Honden-Doe-Dag en andere activiteiten
In onze vorige uitgave deden we een oproep om bij de leden de belangstelling hiervoor te polsen. Slechts twee leden reageerden waarvan 1 positief. Dit aantal heeft ons doen besluiten om deze dag niet te organiseren en als bestuur het organiseren van activiteiten weer te bespreken met elkaar. Tijdens die vergadering besloten wij om, buiten de KampioenschapsClubMatch komend jaar, nog geen activiteit te organiseren. Graag zouden wij jullie input
willen ontvangen voor activiteiten, wat zouden jullie willen ondernemen in verenigingsverband? Willen jullie daar
dan zelf aan bijdragen door dit (mede) te organiseren? Via ons secretariaat kunnen we al onze leden berichten om
de animo voor een dergelijke activiteit te onderzoeken voordat we de activiteit aanbieden dus ….

Herplaatst

Moby (Reu, Arlequin) en Ziggy (Teef, Black Tan) hebben begin dit
jaar een nieuw thuis met gouden mand gevonden.
Wilt u een herplaatser? Neem direct contact op met

Beauceron In Nood via 06 - 20 437 410
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Kampioenschappen, Klasses, Titels, Prijzen
Bron: Raad van Beheer
Bij shows en clubmatches delen we, in Nederland,
honden in rasgroepen en per rasgroep in een aantal
klassen in. Voor deze indeling gelden bepaalde regels.
Er zijn verschillende kampioenschappen, titels en prijzen die je kunt halen. Vaak korten we prijzen af tot
CAC, CACIB. Daarnaast zijn er titels zoals Nederlands
Kampioen, Internationaal Kampioen en Werkkampioen. Vaak is het zo dat je meerdere prijzen moet halen
om een titel te mogen voeren.
Bij het bepalen in welke klas je hond thuishoort, is de
dag waarop de hond geshowd wordt beslissend. Niet
ieder type show of clubmatch kent alle klassen. Ook is
er een verschil tussen de klassen. Zo krijgen honden uit
de jongste puppy-, puppy-, jeugd- of veteranenklassen
geen CACIB en uit de jongste puppy- of puppyklas ook
geen CAC.
De indeling is als volgt:
Jongste puppyklas
Puppyklas
Jeugdklas
Tussenklas
Open klas
Gebruikshondenklas

4 tot 6 maanden
6 tot 9 maanden
9 tot 18 maanden
15 tot 24 maanden
Vanaf 15 maanden
Vanaf 15 maanden

Koppelklas

Reu en teef van zelfde ras/variëteit
en van dezelfde eerste eigenaar
Nakomelingenklas Reu of teef met minimaal 3 en
max. 5 eerste gen. nakomelingen
CAC
CAC staat voor Certificat d’Aptitude au Championnat.
Het is – letterlijk vertaald – een certificaat van geschiktheid tot kampioen. Eigenlijk betekent dit dat als
je hond op een expositie een CAC ontvangt de keurmeester je hond geschikt vindt om kampioen te zijn.
CAC is een nationale prijs en geldt dus voor nationale
titels. Je kunt een CAC verdienen op kampioenschapstentoonstellingen en KampioenschapsClubMatches.
Je hond moet dan beste reu of beste teef van het ras
worden en de kwalificatie ‘uitmuntend’ krijgen.
CACIB
CACIB is de afkorting van Certificat d’Aptitude au
Championnat International de Beauté. Volgens de
keurmeester is je hond dan geschikt om internationaal
schoonheidskampioen te zijn. Het is dus een internationale kampioensprijs. Je hond kan een CACIB verdienen op een internationale kampioenschapstentoonstelling door beste reu of beste teef te worden, een
‘uitmuntend’ te krijgen én hij moet ingeschreven zijn in
de open klas, gebruikshondenklas, kampioensklas of in
de klas van vijftien tot vierentwintig maanden. De
hond moet in een erkend stamboek ingeschreven zijn.

Voor de gebruikshondenklas is een gebruikshondenverklaring verplicht. Op de pagina 'verklaring gebruikshonden' bij
de Raad van Beheer vind je hier meer informatie over.

Kampioensklas

Vanaf 15 maanden

Het openstellen van een kampioensklas geldt alleen voor
kampioenschapsclubmatches en clubmatches van rasverenigingen. Dit geldt dus niet voor een clubmatch van een kynologenvereniging. Uiteraard mag je kampioenshonden op de
clubmatch van een kynologenvereniging wel in een andere
klasse inschrijven. Het inschrijven in de kampioensklas op
een kampioenschapsclubmatch is niet verplicht. Je mag kampioenshonden ook in andere klassen inschrijven.

Veteranenklas
Fokkersklas

Vanaf 8 jaar
Vanaf 9 maanden en door
exposant gefokt.

Daarnaast bestaan een aantal collectieve klassen t.w.:
Fokkerijklas
Minimaal 3, maximaal 5 honden
van zelfde ras/variëteit/fokker,
mogelijk verschillende eigenaren
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Over de hei
Ellen Westenberg - mei 2017
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CACIAG
CACIAG staat voor Certificat d’Aptitude au Championnat International d’Agility. Ontvangt je hond deze titel,
dan vindt de keurmeester dat je hond geschikt is om
internationaal kampioen agility te worden. Het is dus
een internationale prijs. Je kunt de prijs verdienen op
een CACIAG agilitywedstrijd.

Nederlands Kampioen
Je hond kan Nederlands Kampioen worden als hij vier
kampioenschapspunten (CACs) heeft gewonnen. Sommige punten tellen dubbel.

CACIL
CACIL staat voor Certificat d’Aptitude au Championnat
International des Courses de Lévriers en komt voor bij
de windhondenrensport.
CACIOB
CACIOB is een afkorting voor Certificat d’Aptitude au
Championnat International d’Obéissance. Deze prijs
komt voor binnen FCI-Obedience.
CACIT
CACIT betekent Certificat d’Aptitude au Championnat
International de Travaille. Dit is een internationale
werkkampioenschapsprijs.

Verstoppertje Spelen
Ellen Westenberg - augustus 2015

Je krijgt één punt als je hond:
 CAC haalt tijdens een nationale of internationale
tentoonstelling.
 Reserve-CAC haalt tijdens de KampioenschapsClubMatch van de rasvereniging indien er voldoende
inschrijvingen en deelnemers zijn.
 Vier reserve-CACs behaalt tijdens nationale of internationale tentoonstelling (slechts één punt mag
worden opgebouwd uit kwart-punten).
Je krijgt dubbele punten als je hond:
 CAC behaalt tijdens de Winner in Amsterdam.
 CAC behaalt tijdens de KampioenschapsClubMatch
van de rasvereniging waarbij minimaal 20 honden
zijn ingeschreven en er 16 aanwezig moeten zijn.

Nederlands Jeugdkampioen
Je hond kan Nederlands Jeugdkampioen worden als hij
in de jeugdklasse op een Nederlandse CAC- en/of CACIB-tentoonstelling of KampioenschapsClubMatch drie
maal een eerste plaats met de kwalificatie ‘uitmuntend’ behaalt onder minimaal twee verschillende keurmeesters. Er bestaan geen zogenaamde ‘Jeugd CACs’.
Bij het behalen en registreren van de titel ‘Nederlands
Jeugdkampioen’ ontvangt je hond één CAC.

Als je hond een reserve-CAC behaalt tijdens een nationale of internationale tentoonstelling waarderen we
deze op naar het CAC als de hond die het CAC eigenlijk
behaalde al Nederlands Kampioen is. Deze opwaardering gebeurt later bij de verwerking van de showuitslagen door de Raad van Beheer. Is je hond in het bezit
van twee dubbele CACs, dan komt één van deze twee
in aanmerking voor de dubbeltelling.

Je kunt de titel vermelden bij inschrijvingen. Ook kan
de Raad van Beheer de titel vermelden op de stamboom van de eventuele nakomelingen.
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De CACs moeten zijn toegekend door twee verschillende keurmeesters. Op de dag van het behalen van het
laatste punt moet je hond tenminste 27 maanden oud
zijn. Heeft je hond voor het bereiken van deze leeftijd
al het benodigde aantal punten behaald, dan is het
behalen van een reserve-CAC na deze leeftijd voldoende om de titel "Nederlands Kampioen" te krijgen. De
titel wordt automatisch toegekend, ook als het om buitenlandse honden gaat.
Zodra je het Nederlands Kampioenschapsdiploma hebt
ontvangen kun je een kampioenskruis bestellen bij de
Raad van Beheer. Op de achterzijde van dit kruis staat
als inscriptie de naam van de hond en het jaartal van
toekenning.
Nederlands Veteranenkampioen
Je hond krijgt de titel Nederlands Veteranenkampioen
als hij in de veteranenklasse op een Nederlandse CACen/of CACIB-tentoonstelling of op een KampioenschapsClubMatch drie maal een eerste plaats behaald
heeft. Twee verschillende keurmeesters moeten hem
daarbij de kwalificatie ‘uitmuntend’ geven. Als je hond
de titel behaalt en je laat hem registreren, dan krijgt je
hond automatisch één CAC. Als je hond door het behalen van de titel Nederlands Veteranenkampioen en het
verkrijgen van het CAC Nederlands Kampioen wordt,
ontvang je daarna automatisch de titel Nederlands
Kampioen. Je kunt de titel vermelden bij inschrijvingen. Ook kunnen wij hem vermelden op de stamboom
van eventuele nakomelingen.
Club Winner
Alle honden die beste van het ras zijn geworden op
een KampioenschapsClubMatch krijgen de titel Clubwinner + jaartal.

Benelux Winner
De beste reu en beste teef van een ras of variëteitsgroep krijgen de titel Benelux Winner of Benelux Winster. De hond moet dan wel een ‘uitmuntend’ hebben.
Benelux Champion
Heeft je hond drie Benelux Winner titels behaald, dan
krijgt hij de titel Benelux Champion. Voorwaarde is wel
dat deze prijzen gehaald zijn in de drie Benelux landen
onder ten minste drie verschillende keurmeesters. Dit
hoeft niet in hetzelfde jaar te zijn.
Benelux Junior Champion
Voor deze titel gelden dezelfde regels als voor Benelux
Champion met uitzondering van de bepaling dat je
hond deze prijzen in de drie Benelux landen moet halen. Voor junioren geldt dat zij de prijzen in twee van
de drie Benelux landen moeten halen.
Benelux Veteran Champion
Voor deze titel gelden dezelfde regels als voor Benelux
Junior Champion.
Internationaal (schoonheids)kampioen (CIB)
Je hond krijgt deze titel (CIB zonder werkproef) als hij
in ten minste drie verschillende landen, waaronder het
land waar van registratie, door ten minste drie verschillende keurmeesters, vier CACIB-certificaten kreeg.
Voor jacht- en gebruikshonden geldt een andere regeling. Deze honden moeten ten minste twee CACIBcertificaten in ten minste twee landen onder ten minste twee verschillende keurmeesters halen. Daarnaast
moeten ze een eerste, tweede of derde prijs of een
‘zeer goed’ op een nationale veldwedstrijd halen, of
slagen voor het IPO-I examen. Tussen het behalen van
het eerste en het laatste certificaat moet een termijn
van ten minste twaalf maanden liggen. Voldoet je
hond aan de vereisten, dan dient deze titel (CIB met
werkproef) via de afdeling Kampioenschappen van de
Raad van Beheer te worden aangevraagd.
Internationaal Show Kampioen (CIE)
Heeft je hond in drie landen onder drie verschillende
keurmeesters vier keer een CACIB-certificaat gewonnen, dan kan hij Internationaal Show Kampioen worden (FCI). Tussen het eerste en het laatste CACIB moeten minstens twaalf maanden zitten.
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Showuitslagen
2 september KCM BeauceronClub Nederland
Carin van Sijs (NL)

2 september KCM BeauceronClub Nederland
Carin van Sijs (NL)

Reuen
Babyklasse
Ringo Blue l’Etoile de la Nuit 2 Veelbelovend
R’Spook l’Ami de la Campagne 1 Veelbelovend
Puppyklasse
Ramone Deedee Magnus Canis Niger 3 Veelbelovend
Rolling Stone Magnus Canis Niger 2 Veelbelovend
Hero Frédéric of Troyan Pride 4 Veelbelovend
Hunter of Troyan Pride Belovend
Nectar Argenté du Mont des Croisettes 1 Veelbelovend & Beste pup
Jeugdklasse
Gipsy Goldorak Admirable Chien 3 Zeer Goed
Nouveau 1 Uitmuntend en winnaar ‘Camarque Coupe
2018’
Najac 2 Uitmuntend
Tussenklasse
La Caresse de Champsoleil Morvan 1 Zeer Goed
Openklasse
Extra Pour la Vie 4 Zeer Goed
Haut de la Saumure Lamont Zeer Goed
Marreux le Sol Tremble Zeer Goed
Mathieu Pierre Argenté du Mont des Croisettes ZG
Grizzly de l’Ami des Chevaux Zeer Goed
Gasan z Babanovho vsrka Zeer Goed
Onyx du Spero Patronum 3 Uitmuntend
Jules Bergers des Bouleaux 1 Uitmuntend
Messac le Sol Tremble 2 Uitmuntend
Veteranenklasse
Ibalou du Bois Tourbeux absent
Kampioensklasse
Hiver de Lusan 1 Uitmuntend/CAC en BOB
Morse l’Ami de la Campagne 4 Uitmuntend
D’Akando de la Maison Tisseur 2 Uitmuntend
Girbaud des Bergers Aventureux 3 Uitmuntend
Huvan l’Etoile de la Nuit Uitmuntend
Gebruikshondenklasse
N’Lewis l’Ami de la Campagne 1 Uitmuntend/RCAC
Denzell 2 Uitmuntend

Teven
Babyklasse
Infinity Stuka of Troyan Pride Veelbelovend
Imke of Troyan Pride 3 Veelbelovend
Our Lady from Dara’s Home 2 Veelbelovend
Our Indy from Dara’s Home 4 Veelbelovend
Idylle of Troyan Pride 1 Veelbelovend en beste baby
Rizlan l’Ami de la Campagne Veelbelovend
Puppyklasse
Red Corvette Little Magnus Canis Niger 2 Veelbelov.
R’Pitou du Mont Sagan 1 Veelbelovend
Jeugdklasse
Cita du Pré du Baron 4 Uitmuntend
Nozay Uitmuntend
Nouvelle 3 Uitmuntend
Nora Blue du Jardin d’Elisée Zeer Goed
Noelle 2 Uitmuntend
Only Jeans Legendary Denim Zeer Goed
Glorious Revenge of Troyan Pride 1 Uitmuntend en
winnaar van ‘de la Cité au Barrage’- Coupe 2018
Tussenklasse
La Caresse de Champsoleil Maica 1 Uitmuntend
Bisou du Pré du Baron 2 Zeer Goed
Openklasse
Jerêve des Bergers Bouleaux 2 Uitmuntend
Eless de la Maison Tisseur 3 Uitmuntend
Jerel from Dara’s Home 1 Uitmuntend
P’Merle l’Ami de la Campagne Zeer Goed
Jatise de la Beauté Rustique Zeer Goed
Lois Jeans Legendary Denim Zeer Goed
Fairytale of Troyan Pride Zeer Goed
Isabeau June Bergers des Bouleaux Zeer Goed
Vingino Jeans Legendary Denim 4 Uitmuntend
Freya of Troyan Pride Zeer Goed
Veteranenklasse
Judah Magnus Canis Niger 2 Uitmuntend
Huette du Fond des Camps 1 Uitm. en Beste Veteraan
Dara Gonda Shana Hooghelden 3 Zeer Goed
Kampioensklasse
Gironde des Bergers Aventureux 1 Uitmuntend/CAC
Envy of Troyan Pride 2 Uitmuntend/RCAC
Gebruikshondenklasse
Idriss Jinga Bergers des Bouleaux 1 Uitmuntend
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Showuitslagen
2 en 3 september Dog Show Rotterdam
Geen uitslagen aan de redactie bekend

29 september Dogshow Maastricht
Mw. J. Magdas (RO)
Reuen
Kampioensklasse
Grizzly de L’Ami Des Chevaux 2U, RCAC
Gibbs By Empreinte Du Mont Des Croissettes 1U CAC
Teven
Openklasse
Olyx Du Bois Tourbeux 1U RCAC
Oldie De L’Amoiraudiere 2U
Kampioensklasse
L’Elue Luther De La Teree Des Lions 1U CAC BOB

30 september Dogshow Maastricht
mw. V. Degeeter (BE)
Reuen
Jeugdklasse
Nectar Argente Du Mont Des Croisettes 2U
O’Rouny L’Ami De La Campagne 1U
Kampioensklasse
Grizzly de L’Ami Des Chevaux 2U RCAC
Gibbs By Empreinte Du Mont Des Croissettes 3U
Oh Pérac De L’Amoiraudiere 1U CAC BOB
Teven
Puppyklasse
Divine Destiny Bleue Heart Boyard 1VB
Openklasse
Oldie De L’Amoiraudiere 2U
Piaf Edith L’Ami De La Campagne 1U CAC
Kampioensklasse
L’Elue Luther De La Teree Des Lions 1U RCAC

Nazomerse Tuindag
Monique de Roder (2018)
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3 november Dogshow Bleiswijk
Mw. Jean Lawless (IE )
Reuen
Puppyklasse
R’spook l’Ami de la Campagne 1VB
Jeugdklasse
Q’rouny l’Ami de la Campagne 1U
Teven
Jeugdklasse
Glorious Revenge of Troyan Pride 1U
Open klasse
Piaf Edith l’Ami de la Campagne 1U RCAC
P’merle l’Ami de la Campagne 2U
Kampioensklasse
Joy Du Relais De Thyle CAC BOB

4 november Dogshow Bleiswijk
Maritha Ostlund-Holmsten (S)
Reuen
Jeugdklasse
Nectar Argentee Du Mont Des Croisettes 1U
Teven
Kampioensklasse
Joy Du Relais De Thyle CAC BOB

Beauceron Vereniging Nederland
Coupe de Travail

Coupe de Beauté

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 diploma’s heeft behaald in het betreffende jaar.
Om voor opname op de lijst in aanmerking te komen
dienen wij een kopie (of foto) van het diploma én
werkboek of rashondenlogboek te ontvangen. Mail
naar: secretariaat @beauceronvereniging.nl
en/of media@beauceronvereniging.nl
Voor 2018 hebben we 1 melding met 1 diploma t.w.:
N'Lewis l'Ami de la Campagne (Midas) - Waterwerk A

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.
De stand 2018 t/m 4 november
1. Grizzly de l'Ami des Chevaux - 118 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

Showkalender 2018 / 2019
Datum

Plaats

Keurmeester

14 december 2018

Hollandcup

www.winnershow.nl

16 december 2018

Winner

www.winnershow.nl

22 december 2018

Kerstshow KNON Venray

www.kerstshow.com

13 januari 2019

Hond van het Jaar Show

op uitnodiging

1 februari 2019

Eindhoven

www.dogshoweindhoven.nl

1 maart 2019

Martinidogshow

www.martinidogshow.nl

3 maart 2019

Martinidogshow (Benelux Winner)

www.martinidogshow.nl

24 maart 2019

Dogshow Rijnland

www.dogshowrijnland.com

7 april 2019

IJsselhow

www.ijsselshow.nl

21 april 2019

Dogshow Goes

www.dogshowgoes.nl

Voor de volledige kalender kijk op www.beauceronvereniging.nl
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Indien onbestelbaar svp retourneren naar: van Dijkhuizenstraat 7; 3864 DS NIJKERKERVEEN

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

Contributie 2019 - betaalt u voor 31 december?
Bij besluit van de ALV 2018 is de hoogte van de
contributie voor 2019, zowel voor lid als voor gezinslid, ongewijzigd vastgesteld.
Voor het beëindigen van een
lidmaatschap diende, conform
artikel 5 lid 5 van de statuten,
de opzegging vóór 1 november
aan de ledenadministratie en/
of secretariaat gezonden te zijn.

Volgende uitgave: 1 april 2019
Artikelen en foto’s aanleveren vóór 1 maart 2019.
Voor een artikel op A4 formaat zijn ongeveer 500
woorden nodig en 3 foto’s. Indien een foto minimaal
2.000 pixels breed is kan deze op A4 worden geplaatst.
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

Aan alle leden die dit niet deden wordt verzocht om
het verschuldigde bedrag (€ 30,= c.q. € 35,=)
vóór 31 december a.s. over te maken naar:
NL51RABO0115362789 t.n.v. Beauceron Vereniging
Nederland en vermeld: 2019 + de naam van uw
Beauceron(s).
Voor de Algemene
Ledenvergadering
2019 wordt aan de
leden die hebben
betaald, het bewijs van lidmaatschap toegestuurd.

