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Vereniginggegevens                  info@beauceronvereniging.nl 

Uitgave Beauceron Vereniging Nederland 

Oplage 75 stuks 

Telkens op 1 april; 1 augustus en 1 december 

Artikelen en advertenties aanleveren voor:  

1 maart, 1 juli, 1 november.  

 

Bestuur 

Dinette Bos (voorzitter) 

Vacature (secretaris) 

Annemieke Stoke ( penningmeester) 

Ellis Willemse (algemeen lid) 

Jeroen Kelfkens (algemeen lid) 

 

Lidmaatschap 

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

Voor een lidmaatschap van de partner en thuiswonende  

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

 

Opzegging vóór 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 

Vacature 

 

Financiële Zaken penningmeester@beauceronvereniging.nl 

Annemieke Stoke 

 

Activiteiten Commissie activiteiten@beauceronvereniging.nl 

Anneleen Heijboer en Frans Smeijers (wandelingen) 

 

Commissie Fokkerij, Gezondheid & Welzijn 

     fokkerijcommissiebvn@gmail.com 

     commissiefgw@beauceronvereniging.nl 

Dinette Bos 

 

Media Commissie media@beauceronvereniging.nl 

Annemieke Stoke (website en verenigingsblad) 

Jeroen Kelfkens (facebook) 

 

Advertenties en Sponsoren  

     advertentie@beauceronvereniging.nl 

Jeroen Kelfkens 

Foto voorzijde: Mooby van Corné Boogaard Volg ons op Facebook: Beauceron Vereniging Nederland 
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NOODOPROEP    
Ik ben Astor, een lieve, aanhankelijke en gezellig aanwezige reu van 9 

jaar. Ik ben open en vriendelijk naar mens en dier en ga graag mee in 

de auto. Ik vind het heerlijk om door het bos te scharrelen of om aan 

de waterplas te verblijven. In huis ben ik rustig en weet wat de regels 

zijn. Wilt u mij een heerlijk mandje geven, neem meteen contact  

op met Beauceron In Nood, telefoonnummer 06-204 374 10 

Van de Bestuurstafel 

Beste leden. 

Terwijl  op het moment van schrijven de zomer zich van haar mooiste kanten laat zien, is het nieuwe verenigings-

blad weer op uw deurmat geploft. In deze uitgave o.a. de aankondiging van de KCM waar wij uiteraard een aantal 

van u en uw honden hopen te treffen. Ook ligt het in de planning om eind augustus of begin september een BVN 

wandeling te organiseren. Hier komen we nog op terug via Facebook en de website. Voorlopig eerst genieten van 

de zomer en de komende vakanties.  

 

Gaat u op vakantie en gaat uw Beauceron met u mee, wees dan goed voorbereid! Zorg voor voldoende verkoeling 

en fris water voor de hond gedurende de reis. Stel u ook op de hoogte van de parasieten in het land van verblijf en 

hoe je er tegen te wapenen. Heeft u ook het nummer van de plaatselijke dierenarts al ergens genoteerd?  

 

Vindt u het leuk om uw hond terug te zien in ons blad? Stuur ons dan wat leuke (vakantie) foto's en verhalen die 

we mogen gebruiken voor ons blad en/of de website.  

 

Rest ons als bestuur u een heel fijne vakantie te wensen en wellicht zien we u tijdens de wandeling of op de KCM. 

Met vriendelijke zomergroet, Jeroen  

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 . 

Inhoudsopgave 

2 “Beauceron in Nood”; Vereniginggegevens 

3 Inhoudsopgave; Van de Bestuurstafel 

4 Overgewicht bij de Hond 

6 De Beauceron (bron: Onze Hond) 

14 Blaffen in de auto 

17 International Cup for Waterdogs 

18 Poot van Dokus, Lik van Ukke 

20 Help, mijn hond heeft een teek 

23 Kaelie - Een Dwaas Kan Meer Vragen 

26 Ledennieuws & Activiteiten 

27 Uitslagen en Coupes 

28 Achterpagina en kalender 
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door middel van eten of verbranden van lichaamsvet. 

Terwijl bij “technische” honger gewoon de maag leeg 

is en om vulling vraagt. Dit laatste is ook een van de 

redenen waarom vezelrijke “dieet” voeders op langere 

termijn niet werken. De hond krijgt door de volumi-

neuze maagvulling een steeds grotere maag en daar-

door steeds meer “technische” honger. 

 

Geestelijke honger ontstaat wanneer de hond zijn na-

tuurlijke “after-dinner” behoefte niet kan bevredigen. 

Niet alleen de stofwisseling van onze honden is nog 

steeds gelijk aan die van de wolf, maar ook het basis-

gedrag, van groot tot klein. Wolven gaan, meteen na 

een maaltijd of enige tijd daarna, altijd ergens op kau-

wen. Afhankelijk het aanbod kauwen ze op stokken, 

botten of stukken huid. In tegenstelling tot vroeger 

weten we dat dit niet is om speeksel te produceren of 

bewust hun tanden schoon te maken, maar dat door 

het kauwen in het lichaam endorfines worden aange-

maakt. Deze endorfines geven naast een gevoel van 

rust ook een vermindering van angst en agressie.  

Door hun kauwbehoefte te bevredigen stillen ze hun 

geestelijke honger! Kan een hond z’n natuurlijke kauw-

behoefte niet bevredigen, dan zal de hond, hoe dan 

Net zoals bij mensen krijgt overgewicht bij huisdieren 

steeds meer de overhand. Recent onderzoek toont aan 

dat in sommige gebieden tot wel 45% van alle huisdie-

ren te zwaar is, met alle risico’s van dien. Honden met 

overgewicht (obesitas) hebben namelijk een grotere 

kans op gezondheidsproblemen. Honden met overge-

wicht lopen o.a. de volgende risico's: 

 Verkorting van de levensverwachting met twee jaar. 

 Slechte conditie en traagheid. 

 Hart- en longproblemen. 

 Verhoogde kans op blaasproblemen 

 Verhoogde kans op suikerziekte. 

 Bot- en gewrichtsproblemen zoals artrose. 

 Verhoogd risico bij chirurgie en narcose. 

 

Waardoor wordt overgewicht bij honden veroorzaakt? 

Eén van de belangrijkste oorzaken is dat de stofwisse-

ling van al onze honden, van groot tot klein, nog steeds 

gelijk is aan die van hun voorvaderen, de wolven. De 

kern van het probleem ligt ons inziens in “het achter-

haalde lichaam” dat zich nog steeds waant en gedraagt 

als in de oertijd en veel te efficiënt vet (reserves) op-

slaat. Het “achterhaalde lichaam” weet niet dat het 

niet meer nodig is om reserves op te slaan voor 

“magere tijden”. Dus, wanneer de hond teveel voer of 

een “tussendoortje” wordt aangeboden zal “het ach-

terhaalde lichaam” geen nee zeggen. Het weet immers 

niet dat er morgen weer voldoende voedsel zal zijn. 

Bovendien hoeft “het achterhaalde lichaam” niet meer 

te werken voor de kost. Bewegen is afhankelijk gewor-

den van de “beweeglijkheid” van de baas. 

 

Een andere oorzaak ligt in het verschil tussen lichame-

lijke en geestelijke honger. Daarbij kan lichamelijke 

honger nog eens worden onderverdeeld in “energie” 

honger en “technische” honger. Bij “energie” honger 

heeft het lichaam te weinig direct beschikbare energie 

(bloedsuiker) en moet energie worden opgenomen  
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Ook, dit trachten te compenseren. 

 

Nog een oorzaak van obesitas is dat, door de moderne 

productietechnieken van hondenvoeding, de ingredi-

ënten dusdanig worden oververhit dat er ongewenste 

veranderingen kunnen optreden in de aard van som-

mige ingrediënten. Door deze oververhitting ontstaan 

aan de ene kant stoffen die de stofwisseling belasten 

en aan de andere kant tekorten, omdat bepaalde 

noodzakelijke ingrediënten door de oververhitting 

(geheel of gedeeltelijk) verloren gaan.  

 

Wat te doen wanneer de hond te dik is (overgewicht 

heeft)? Bepaal samen met uw dierenarts hoeveel over-

gewicht uw hond heeft en waarom, zodat u een goed 

programma volgt. Laat uw hond meer bewegen en 

bouw dit langzaam op. Geef geen “tussendoortje”, wel 

mag iets natuurlijks dat geen of weinig energie geeft. 

Als beloning geeft u een vriendelijk woord en een aai 

over de bol. Geef geen eten voordat er gewandeld en 

natuurlijk ook gespeeld is.  Verdeel de dagelijkse hoe-

veelheid eten over 3 of meer maaltijden om een zo 

stabiel mogelijk bloedsuikergehalte te creëren. 

Bovendien wordt door de kleinere  hoeveelheid per 

keer de maag op een natuurlijke wijze verkleind (dit 

kan wel tot enkele maanden duren). Geef beslist geen 

dieet- of lightvoer. Deze voeders bevatten meestal veel 

vezels en weinig energie waardoor “technische hon-

ger” ontstaat die maagvergroting kan veroozrzaken. 

Zorg dat uw hond z’n natuurlijke “after-dinner” kauw-

behoefte kan bevredigen waardoor ook zijn geestelijke 

honger wordt gestild. Houd kluiven onder handbereik. 

 

Tijdens het afvallen wordt lichaamsvet afgebroken en 

omgezet in energie. In dit lichaamsvet hebben zich in 

de meeste gevallen veel, niet afbreekbare, lichaams-

vreemde stoffen verzameld. De hoeveelheden en de 

soort stoffen zijn sterk afhankelijk van wat u uw hond 

altijd te eten (en te snacken) heeft gegeven. Zodra uw 

hond gaat afvallen komen deze stoffen vrij en kunnen 

er ontgifting verschijnselen optreden. Verschijnselen in 

de vorm van sterk verharen, dunne ontlasting, poten 

likken, pukkels in de liezen en dergelijke. Dit ont-

giftingsproces is een natuurlijke reactie van het li-

chaam en is niet te stoppen wanneer het optreedt. 

Houd altijd het gewicht van uw hond in de gaten! 
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Een van de oplossingen tegen blaffen is de hond te 

negeren en vervolgens hem leren wat hij wel moet 

doen. Als hij stil is krijgt hij aandacht en beloningen en 

als hij blaft wordt hij genegeerd. Daarnaast kun je een 

aversie tegen blaffen creëren door hem te corrigeren 

zonder dat hij in de gaten heeft dat jij de gever bent 

van de correctie. Denk aan een water pistool, een blik-

je met kiezelsteentjes die je zijn richting op gooit of 

gebruik een ander geluid waar de hond van schrikt. 

Om er voor te zorgen dat de hond niet alleen stopt 

met blaffen in jouw aanwezigheid is het van groot be-

lang dat je de hond alleen corrigeert met deze midde-

len wanneer hij niet ziet dat jij het doet. De correctie 

moet op de eerste blaf volgen en consequent worden 

toegepast. Het gewenst gedrag moet ook systematisch 

worden beloond. 

Laat iemand anders, die jouw hond goed kent, op de 

achterbank gaan zitten. De hond krijgt alleen aandacht 

als hij rustig is en zich rustig gedraagt. Die persoon 

spreekt de hond op die momenten vriendelijk toe en 

houdt lichamelijk contact door een hand rustig tegen 

zijn hondenlijf aan te houden. Als de hond onrustig 

wordt, troost je niet. Verbreek wel onmiddellijk het 

lichamelijke contact door je hand weg te trekken of op 

te schuiven. Ook wanneer je alleen met je hond in de 

auto zit is het belangrijk dat je het gewenste gedrag 

beloont en daarbij kan bijv. een clicker of een stop-

woordje zoals “è” handig zijn omdat je je hond hier-

mee exact kan laten weten op welk moment hij het 

gedrag laat zien dat jij wenst (als je je hond dit hebt 

aangeleerd natuurlijk). Beloon echter wel altijd z.s.m. 

na het geluid/de click. 

 

Het trainen van je hond om stil te zijn kan veel tijd kos-

ten. Soms lijkt het alsof hij er niks van snapt of ineens 

alles is vergeten. Blijf doorzetten, de aanhouder wint! 

Blaffend in de auto 

Wanneer je hond erg druk is in de auto kan het zijn dat 

hij gewoon erg enthousiast is, een hond die steeds 

blaft in de auto kan gevaar veroorzaken omdat de  

aandacht van de bestuurder wordt afgeleid. 

 

Tijdens het blaffen komen er chemische stoffen vrij in 

de hersenen die de hond een prettig gevoel geven en 

daarom zullen we op dit “blaf probleem” zo snel moge-

lijk actie moeten ondernemen om het af te leren in 

plaats van meteen naar een anti-blafband te pakken. 

Je gebruikt dezelfde methode voor als het angst afle-

ren. Wanneer de hond in de auto is wordt de motor 

pas gestart als de hond rustig is. Je rijdt nu een klein 

stukje. Wanneer de hond weer druk wordt stop je, zet 

de motor uit en stap eventueel uit. Wacht tot de hond 

weer rustig is om in te stappen en te starten. Dat ritu-

eel herhalen en langzaam opbouwen naar langere 

stukken (bijvoorbeeld meenemen als je boodschappen 

gaat doen en meteen daarna weer naar huis, denk wel 

aan de warmte!!!). Wanneer je op je eindbestemming 

aangekomen bent en de hond is erg druk, laat je hond 

dan niet uit de auto. De hond mag er pas uit als hij 

weer rustig is. Vergeet niet de hond te belonen op het 

moment dat hij rust laat zien. 

 

Afleren van het blaffen zal veel tijd en moeite vergen 

en vooral een consequente aanpak vragen. Het zal niet 

over een nacht ijs gaan, dus wees geduldig! Twee alge-

mene tips: Schreeuwen stimuleert je hond alleen maar 

om meer te blaffen omdat hij denkt dat je mee doet; 

Leer je hond het woord “stil!”, hij zal dit snel genoeg 

oppakken wanneer hij in het begin telkens beloond 

wordt met iets lekkers zodra hij stil, al is dit maar een 

paar seconden). Sta niet toe dat blaffen een gewoonte 

wordt. Hoe langer een hond iets doet, hoe meer inge-

bakken het wordt. 
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zal gaan houden. Bij de Raad van Beheer aangesloten 

(ras-)verenigingen kunnen kandidaten hiervoor voor-

dragen aan de commissie. Ook kunnen kandidaten 

door de commissie zelf worden uitgenodigd. Aan de 

hand van een aantal selectietrainingen zal ieder jaar  

voor 1 juni worden bepaald welke combinaties voor 

Nederland uit mogen komen datzelfde jaar. Ieder land 

mag twee deelnemers aanwijzen en drie reserves. Het 

reglement en de bijbehorende oefeningen zijn uniek. 

Geen enkele oefening uit het programma is terug te 

vinden in een reeds bestaand reglement van de deel-

nemende landen. Het is overigens ook de bedoeling 

dat het programma door de FCI wordt goedgekeurd.  

 

In het reglement is opgenomen dat het ieder jaar 

plaats vindt in het eerste (volle) weekend van septem-

ber. Voor 2019 is dat dus op zaterdag 7 en zondag 8 

september, waarbij de zaterdag een trainingsdag 

is.Verder wordt het ieder jaar in een ander land gehou-

den. Er zijn steeds twee keurmeesters, één uit het or-

ganiserende land en één uit het land waar het event 

het  volgende jaar wordt gehouden. Datzelfde gaat op 

voor de twee vaste helpers/drenkelingen.  

 

International Cup for Waterdogs 

Tekst Mirjam de Neeff 

Foto's Anne Heno  

 

Op 2 september vorig jaar vond in Conde sur l'Escaut in 

Frankrijk de International Cup for Waterdogs 2018 

plaats. Aan dit Europees Kampioenschap Waterwerk 

deden vier landen mee; Duitsland, Frankrijk, België en 

Oekraïne. Het Italiaanse team moest door omstandig-

heden helaas op het laatste moment afzeggen. De titel 

Europees Kampioen ging uiteindelijk naar het team 

van Oekraïne.  

 

Al vele jaren geleden werd er door een aantal landen 

voor het eerst gebrainstormd over een Europees Kam-

pioenschap Waterwerk. Echt vorm kreeg het pas vorig 

jaar met een reglement en de pilot in het eerste week-

end van september. Inmiddels zijn er 12 landen bij be-

trokken, waaronder sinds kort ook Nederland. Een 

team had Nederland er nog niet bij, maar de intentie 

voor deelname eraan in de toekomst is er wel. De se-

lectie van de deelnemers hiervoor is één van de taken 

waarmee de nieuwe waterwerkcommissie,  die on-

langs door de Raad van Beheer is benoemd, zich bezig 



Beauceron Vereniging Nederland 

  17 

Zo keurde vorig jaar in Frankrijk de Franse keurmeester 

Daniel Frouin en de Duitse keurmeester Walter  

Wehler, omdat de International Cup for Waterdogs in 

2019 in Duitsland gehouden wordt en wel in  

Mainflingen. Door de nationaliteit van één van de hel-

pers, kreeg deze Cup echter toch een beetje een Ne-

derlands tintje, want naast de geroutineerde Franse 

'plongeur' Jean Paul Robinier, was André de Neeff, uit 

Nederland dus, gevraagd als helper. In zijn geval kwam 

de uitnodiging hiervoor echter vanuit DVG uit Duits-

land, waar hij ook al jaren lid van is vanwege actieve 

deelname aan het waterwerk in Duitsland. Zij het dan 

gehuld in prachtige blauwe teamkleding van DVG 

Team Germany, was Nederland er dus toch al een 

beetje bij vorig jaar.  

Inmiddels heeft Nederland aangegeven het evenement 

in 2020 in Nederland te willen houden en daarvoor ook 

toestemming gekregen van de Raad van Beheer. Dat 

houdt dus in dat dit jaar in september in Duitsland de 

Nederlandse waterwerkkeurmeester Beate van Gena-

beek keurt en er een Nederlandse helper meegaat, 

namelijk Anneleen Heijboer. Een team heeft Neder-

land er dit jaar nog niet bij, maar het streven is dat er 

volgend jaar wel deelnemers voor Nederland aan de 

start verschijnen. En hoe mooi zou dat zijn, als daar 

een Beauceron bij zit? Want de Beauceron is een 

waterwerkhond bij uitstek!  

 

Wil je meer weten over deelname aan dit nieuwe  

evenement, neem dan eens een kijkje op de site: 

www.icfwd.eu 
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gezellig bij Kim en Gerrit in Almere. Elke keer een feest 

maar omdat we alletwee erg opgewonden raken van 

elkaar in de auto en ons helemaal achterste-voren-

ondersteboven blaffen doet vrouwtje ons nu om en 

om zodat we elkaar niet kunnen opblaffen. 

 

Over blaffen geblaft, we gaan vaak naar Erkemeeder-

strand in Zeewolde waar we op het hondenstrandge-

deelte loslopen en ravotten met z’n tweeën alle ande-

re honden die er zijn. Bijna wekelijks gaat Odin ook en 

daar zien we elkaar dan.  Ja, ik denk dat Ukke wel een 

oogje op hem heeft want ik kan dan lekker mijn eigen 

dingetje doen. Wat een speelblaffers zijn dat. 

 

Vroeger had ik een bloedhekel aan autorijden en wilde 

er absoluut niet heen en laat staan in.. Sinds kort heb-

ben we een andere auto mooie rekken achterin zodat 

we naar buiten kunnen kijken en ik vind het nu zo leuk 

in de auto dat  ik alvast vooruit ren en op mijn eigen 

plek ga zitten, liggen of wat dan ook.  

Vroeger zat Ukke in de bench op de achterbank maar 

nu mag ze ook achterin en dat is veel gezelliger en, 

zelfs naast mij, veel veiliger. Wel jutten we elkaar nog 

steeds op hoewel het langzaam beter wordt. We ho-

pen dat de vrouwtjes de tips in dit blad niet zien. Wat 

ze nu wel doen is soms een andere route nemen, gaan 

tanken en gewoon weer terug naar huis, lang stilstaan 

aan de kant van de weg … of slechts van ons meene-

men en dat is me toch erg joh ... 

 

Door mijn rug- en knieblessure aan beiden kanten zit 

Canicrossen er niet meer in voor mij. Wel gaan we nog 

hardlopen en blijf dan naast mijn vrouwtje en “ren-

nen” we rechte lijnen lekker over de dijk. Soms mag ik 

dan ook wel even het water in om af te koelen. Ik vind 

het best wel jammer dat we niet meer crossen maar 

steeds weer kreupel en naar Marianne  (fysiotherapie) 

is natuurlijk ook niets. Soms gaat Ukke ook mee en zij  

Poot van Dokus, Lik van Ukke 

Pfff, ik was gisteren toch wel even on-

der de indruk toen ik een duidelijk NEE 

te horen kreeg en dat was jammer 

want zo’n lekker zurig ruikend dood 

kadaver aan de kant van de weg trekt mij wel … ik wil-

de alleen maar snuffelen … toch …  

 

De afgelopen weken had ik qua aandacht wel te lijden 

van mijn kleine springding. Met Ukke werd getraind  

voor showlopen. Ben ik daar dan niet mooi genoeg 

voor … of zou dat aan mijn franse temperament lig-

gen? Hoe het ook zij … Ukke deed goed haar best tij-

dens alle lessen en trainingen zodat ze al tijdens de 

eerste show meteen een Excellent behaalde. Ik ben 

best trots op mijn meiske hoor maar ik mag gelukkig 

een keertje vaker naar het strand of gaan speuren, al 

dat binnengedoe, gepluk en gefriemel is niet aan mij 

besteed. 

 

De afgelopen tijd viel de regen met bakken uit de lucht 

en dacht ik terug aan mijn Oostenrijkse sneeuw-week, 

de speurervaring van vorig jaar. Als al die regen nou 

toch een sneeuw zou zijn? Ik zou het zo weer willen en 

dan neem ik Ukke ook mee. Voorlopig speuren we  
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loopt ook al netjes naast. Zij mag mijn “oude” tuig om 

en dan loop ik lekker los. Heerlijk die conditie-training. 

Vaak mogen we op de terugweg los mee over het bos-

pad naar de auto of nog even naar het water.  

Vorige week was het tijd voor de entingen en dat ging 

al veel beter dan ooit want vrouwtje had geregeld dat 

Jos geen witte jas aanhad, alles al klaar lag en heel veel 

voertjes bij haar had (dat werkt nm bij de fysio ook 

heel goed) ….. Ik  moest even in de auto wachten … 

vrouwtje zei dat ze iets moest ophalen. Toen ze er 

weer was mocht ik eruit om te wandelen … dacht ik … 

we gingen meteen naar binnen en … daar stond Jos, hij 

aaide over m’n bol en ik kreeg allerlei lekker voertjes … 

ineens hoor ik “klaar” en liepen we weer naar buiten … 

Ukke werd uit de auto gehaald en ging ook naar bin-

nen … wat was er dan toch gebeurd ... 

 

Onlangs moesten Ukke en ik weer voor de vlooien– en 

tekenbestrijding op. Vrouwtje wilde ons alletwee weer 

Bravecto geven maar in onze app-

groep barste er een hele discussie los 

over dit chemische middel. Zowel mijn 

pleegmama Rhea als ik hebben er 

geen last van (gehad) maar afijn, de 

conclusie was dat ik, omdat ik er geen 

bijwerkingen van heb, de tablet kreeg 

en Ukke een mooie EM-X band. Zo’n 

band kun je makkelijk knopen met 3 of 4mm paracord.  

 

De benodigde EM-X kralen zijn in verschillende verpak-

kings-aantallen bij veel “natuur”-winkels te koop. 

 

Inmiddels hebben we al weer een paar hele mooi war-

me, beter geblaft hete, dagen gehad. Vrouwtjes heb-

ben het zwembadje voor ons weer neergezet maar dat 

roze ding vind ik iets meer voor Ukke dan voor mij, ook 

Ukke wil er niet in. Vrouwtjes sloven zich uit maar zij 

kijkt ernaar en loopt dan naar mijn hok om die te kra-

ken. Zij mag dat allemaal van mij want ze is toch wel 

mijn mooie lieve kleine meid.  

De vrouwtjes hebben het al over vakantie in septem-

ber en dan mag ik weer heerlijk logeren bij Geurie.  

Ukke blijft samen met de Boomer en Diesel lekker 

thuis en krijgt Colin erbij als speelmaat omdat Hennie 

komt oppassen en tegelijk ook voor de kippen zorgen. 

Ik heb van dat alles geen last op mijn logeeradres. Daar 

is het altijd gezellig en kan ik de hele dag ravotten en 

stoeien, op de verplichte rustmomenten na natuurlijk. 

 

Inmiddels moest Ukke er onlangs weer aan geloven en 

naar de Limburgia Dogshow in Echt. Die is echt gek 

hoor, twee uur in de auto liggen voor 5 minuten je 

best doen … ‘s morgens zijn we nog lekker op het 

strand geweest. Ik weet inmiddels van vrouwtje dat ze 

een 1U heeft gehaald en ik ren dan ook rondjes van 

geluk en trots. Vanavond vieren we een feestjes … mis-

schien brengt ze wel een biertje voor me mee. 

 

Ik wens vanaf mijn schommelbank, alle blaffers natuur-

lijk een hele fijne vakantie.   



  Beauceron Vereniging Nederland

20   

Waar komen teken voor? 

Het is een fabel dat teken alleen in het bos voorko-

men. Hoewel het heel aannemelijk lijkt dat teken zich 

schuilhouden in een boom en daar zitten te wachten 

tot er een onschuldig slachtoffer voorbij loopt waar ze 

op kunnen springen, blijkt dat toch niet zo te zijn. Een 

derde van de tekenbeten wordt gewoon in de tuin op-

gelopen! Verder komen teken bijna overal voor: in 

duingebieden, parken, beschutte weilanden en op hei-

develden. Ze zitten voornamelijk op mossen, grasde-

len, varens, in bosbesplanten en tussen dode bladeren. 

Van daaruit stappen ze over op dieren en mensen. Een 

kleine geruststelling, teken springen dus niet en ze val-

len ook niet uit bomen. 

In welke periode zijn teken actief? 

Vroeger kwamen teken vooral in het voor- en najaar 

voor, maar helaas moet je tegenwoordig het hele jaar 

door bedacht zijn op deze griezels. Zodra de tempera-

tuur boven de 8-10 °C komt beginnen ze echt actief te 

worden. Tussen maart en oktober worden de meeste 

beten geregistreerd. 

 

Ziektes 

Het grootste probleem met teken is dat ze ziektes bij 

zich kunnen dragen. Teken kunnen pas een ziekte 

overbrengen wanneer ze bloedzuigen. Een teek zet 

zich vast wanneer hij een geschikt plekje heeft gevon-

den, dit kan al binnen enkele minuten. Voordat de teek 

bloed gaat zuigen wil hij ervoor zorgen dat zijn snuit 

niet verstopt raakt. Dit doet hij door hij eerst wat 

speeksel in zijn slachtoffer te spuiten en met het in-

spuiten van het speeksel kunnen eventuele ziektekie-

men in de bloedbaan van de hond terecht komen. 

 

De belangrijkste en waarschijnlijk de bekendste 

“tekenziekte” die we kennen is Lyme. Een op de vijf 

teken is besmet met de Borrelia bacterie, die de ziekte 

van Lyme kan veroorzaken. Onderzoek heeft uitgewe-

zen dat een teek zich minimaal 24 uur moet voeden, 

voor hij de ziekte over kan dragen. 

Teken, wie kent deze nare bloedzuigers niet? Je bent 

met je hond naar het bos geweest en hebt een heerlij-

ke wandeling achter de rug. Je komt thuis, aait je hond 

en voelt een raar bultje zitten. Gelijk denk je “het zal 

toch niet!”, maar helaas, na het bultje van dichtbij te 

hebben bekeken blijkt het toch echt een teek te zijn. 

Of ze nou rondkruipen in de vacht van je hond, zich net 

hebben vastgebeten in de huid, of volgezogen op de 

grond zijn gevallen, een ding is zeker: deze kleine grie-

zels zijn niet bepaald populair onder hondenbezitters! 

 

Wat is een teek? 

De teek is een spinachtige parasiet. Simpelweg kan je 

hem het beste omschrijven als een zwart/bruin, bloed-

zuigend spinnetje. Ze kruipen tussen de haren van je 

viervoeter, op zoek naar een plek op de huid waar ze 

zich vast kunnen hechten om bloed te zuigen. Bij hon-

den hebben ze de voorkeur voor de nek, kop, oren en 

poten, maar uiteraard kunnen ze ook op andere plek-

ken zitten. Teken zijn soms maar 1 millimeter groot, 

maar zodra ze zich volzuigen met bloed kunnen ze op-

zwellen tot een doorsnede van een 1 centimeter. Een 

teek doorloopt verschillende stadia tot hij volwassen 

is: de volwassen vrouwtjes teek legt eitjes, hier komen 

(6 potige) larven uit. Na de eerste bloedmaaltijd veran-

dert de larve in een (8 potige) nymfe. Zodra de nymfe 

een bloedmaaltijd heeft gehad, is de teek volwassen.  

Help, mijn hond heeft een teek 

Geschreven door  Joyce van Asselt 
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Het is dus van groot belang om je hond dagelijks op 

teken te controleren, zodat je ze zo snel mogelijk kan 

verwijderen en het risico op een infectie zo klein mo-

gelijk houdt. Soms weet je niet zeker hoe lang de teek 

er al zit. Bij mensen is het algemeen bekend dat je 

moet kijken of er een rode kring zichtbaar wordt rond-

om de plek van de beet, maar bij honden werkt dit he-

laas niet zo. Het meest voorkomende verschijnsel bij 

honden is gewrichtsontsteking, dat zich uit in plotselin-

ge kreupelheid en pijn aan de gewrichten. 

Andere symptomen zijn: Koorts; Verlies van eetlust; 

Uitdroging; Sloomheid; Gezwollen lymfeklieren. 

 

Een hond met Lyme zal binnen enkele dagen op de 

ziekte reageren. Aan de hand van jouw verhaal en door 

een uitvoerig onderzoek van de dierenarts kan er vast-

gesteld worden of het Lyme is. Soms wordt er een 

bloedonderzoek gedaan, maar dit is niet altijd be-

trouwbaar. Het kan zijn dat de uitslag negatief is, ter-

wijl de hond al wel besmet is. Bij een negatieve uitslag 

zullen de meeste dierenartsen op een later moment 

een 2e bloedtest doen. 

 

Is Lyme te genezen? 

Lyme is goed te genezen, mits de hond in de eerste 

week van de ziekte start met een antibioticakuur. Na 

een behandeling van ongeveer 3 weken zijn de meeste 

honden weer geheel genezen. Twijfel je of je hond 

Lyme heeft? Aarzel dan niet en neem contact op met 

de dierenarts. Wanneer de ziekte niet snel genoeg 

wordt ontdekt kan de ziekte chronisch worden en de 

nieren ernstig aantasten. Soms heeft de ziekte de dood 

tot gevolg, maar gelukkig gebeurt dit maar zelden. 

Babiose kan maar door 2 

soorten teken overgedra-

gen (de Dermacentor reti-

culatus en Rhipicephalus 

sanguineus) worden. Vroe-

ger kwamen deze teken 

niet voor in Nederland, 

maar door onze zachte winters zijn ze inmiddels wel in 

Nederland. Wanneer de teek zich heeft vastgezogen 

duurt het ongeveer 3 dagen voordat de ziektekiemen 

worden overgedragen op de hond en het duurt zo’n 10 

tot 20 dagen voor de eerste symptomen optreden. De 

ziektekiemen dringen door in de rode bloedcellen en 

vermenigvuldigen zich, wat ervoor zorgt dat de rode 

bloedcellen openbarsten, met veel nare gevolgen van 

dien! Symptomen: Jeuk en irritatie wanneer de teek 

zich vastzet; Na het loslaten van de teek verdikking en 

soms zelfs ontsteking van de huid; Koorts; Slechte eet-

lust en/of braken; Bleke of gele slijmvliezen; Sterk rood 

verkleurde urine. Uiteindelijk kan de hond in shock 

raken. Babiose is niet altijd dodelijk, maar er blijven 

vaak wel levenslange chronische klachten bestaan. 

Denk hierbij aan: een verhoogde hartslag; opgezette 

lymfeklieren; een vergrote milt; onderhuidse bloedin-

gen en bloedarmoede; geelzucht; zweren in de bek en/

of ademhalingsproblemen. Helaas overlijden veel hon-

den later alsnog aan deze klachten. 

 

Erhlichiose is een sluipende ziekte en de eerste symp-

tomen volgen 5 tot 20 dagen na besmetting door de 

teek. Symptomen: Koorts; Rillingen; Gebrek aan eet-

lust; Neerslachtigheid; Bloedarmoede. De ziekte gaat 

soms gepaard met o.a. Babiose en andere verschijnse-

len zoals: Gezwollen lymfeklieren; Pijnlijke spieren en 

gewrichten; Bloed in de urine; Bloedingen; Ernstige rug 

of nekpijn; Oogproblemen (uitscheiding, infecties); 

Neurologische afwijkingen (toevallen, moeilijk lopen); 

Ademhalingsproblemen; Hartproblemen. 

 

Wanneer de hond niet behandeld wordt heeft Ehrlichi-

ose vaak een dodelijke afloop of de ziekte krijgt een 

chronisch verloop. Ook na een behandeling blijft de 

ziekte soms chronisch aanwezig. Er ontstaat dan een 

soort evenwicht tussen de ziekteverwekker en het im-

muunsysteem, waardoor de hond niet echt ziek is, 

maar ook niet helemaal fit is. De ziekte kan later weer 

opnieuw opkomen als de hond onder druk staat of een 

verminderde weerstand heeft. 
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Weeg voor jezelf de voor- en nadelen van de verschil-

lende middelen af en kies een middel wat het beste bij 

jou en je hond past. Als je op safe wilt spelen is het aan 

te raden om te kiezen voor een middel dat zowel  

tekendodend als tekenwerend is, zodat je voorkomt 

dat de teek zich vastbijt. Er zijn zelfs “combo” midde-

len te krijgen, die tegelijk ook tegen vlooien, muggen 

en vliegen werken. 

 

Hoe verwijder je een teek? 

Over het verwijderen van teken gaan veel indianen-

verhalen de rondte: bedwelmen met alcohol; lijfje 

rond draaien tot de hele teek loslaat; wegbranden met 

een sigaret. Allemaal voorbeelden van hoe je een teek 

vooral niet moet verwijderen! De teek zal dan 

“overgeven” en zijn speeksel laten lopen, waardoor de 

kans op besmetting met ziektes juist wordt vergroot. 

Hoe dan wel? Het beste met een speci-

aal tangetje, die in alle soorten en ma-

ten te koop zijn.  

 

Pak de teek zo dicht mogelijk bij de huid 

van de hond vast en draai of schuif hem 

er rustig en voorzichtig uit. De mondde-

len van de teek komen 

dan los, waardoor je 

hem makkelijk weg kan halen. Als je te 

hard trekt kan het lichaam van de kop 

worden getrokken, waardoor de kop 

in de huid blijft zitten. In tegenstelling 

tot wat veel mensen denken is dit niet 

erg, want (net als bij een 

splinter) valt de kop meestal 

vanzelf uit de huid. Hou het 

plekje wel even in de gaten, 

omdat er in sommige geval-

len een ontsteking kan ontstaan. 

 

Informatieve links 

Tekenradar Check de tekenverwachting van de ko-

mende dagen! Een uitgebreide site met veel informa-

tie en registratie van beten en Lyme in Nederland. 

Weekvandeteek.nl met veel informatie over teken, 

erg interessant voor mensen die regelmatig in de na-

tuur te vinden zijn. 

Tick Buster Heb je een teek van je hond gehaald? 

Stuur hem dan op voor onderzoek! 

. 

Nieuw tekenvirus: TBE-virus 

Sinds het voorjaar van 2016 is er een nieuw tekenvirus 

gesignaleerd in Nederland; Tick Borne Encephalitis 

(TBE). Het virus kan leiden tot hersenvliesontsteking. 

Teken dragen het virus over op dieren en soms ook op 

mensen. Op de website van het RIVM kun je hier meer 

informatie over vinden. 

 

Onderzoek 

Om een beter beeld te krijgen welke teken er in Neder-

land voorkomen en welke ziektes ze met zich meedra-

gen is het noodzakelijk om zoveel mogelijk informatie 

te verzamelen. De Universiteit van Utrecht is samen 

met de KNMvD het onderzoek Tick Buster gestart. De 

bedoeling is dat je teken opstuurt die je op je hond 

hebt gevonden, waarna wordt onderzocht wat voor 

teek het is en welke ziektes hij eventueel meedraagt. 

Ook interessant voor jou als baasje, want je krijgt na 

een paar weken bericht met de uitslag!  

 

Controleer je hond na elke wandeling vooral in en 

rond de oren; op kop en nek; onder de staart; tussen 

de poten en tussen de tenen. Voor nog geen euro kun 

je een kledingroller kopen bij Ikea en hier blijven de 

teken (die nog niet vast zitten) aan vast plakken.  

 

Er zijn verschillende manieren om je hond te bescher-

men tegen teken. Halsbanden (Scalibor) en Spot-On 

pipetten (Pulvex Spot, Advantix, PracTix, etc.) zijn de 

bekendste chemische beschermingsmiddelen.  

Bravecto (een insecticide) wordt veel gebruikt, maar 

de berichten daarover zijn wisselend. Er zijn honden 

die daar ziek van worden of, volgens sommigen, zelfs 

door sterven.  

Er zijn  mensen die 

zweren bij natuur-

lijke producten 

zoals de spray van 

Ecostyle of 

knoflookbonbons 

(van Biofood) of 

fenegriekpoeder. 

Weer anderen 

zweren bij EM-X 

kralen, verwerkt in 

een halsband.  
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4. Wat doe je met je Beauceron? 

Met Kaelie heb ik heel veel sporten en workshops be-

oefend. We zijn uiteraard begonnen met elementaire 

gehoorzaamheid en daarna landelijke behendigheids-

wedstrijden gelopen. We hebben onder andere samen 

aan hooper-training gedaan (soort behendigheid), puin

- en spoorzoeken en water-reddingswerk. We wande-

len veel; bij voorkeur op de hei of in uitgestrekte wei-

landen waar goed overzicht is. Daarnaast gaan we re-

gelmatig samen op vakantie – ze heeft de nodige lan-

den bezocht via lange treinreizen, met de auto of in de 

camper. En natuurlijk de dagelijkse knuffel is een must!  

Toen ze ca 8 maanden was, is ED aan haar linkervoor-

poot geconstateerd. We hebben haar toen meteen 

daaraan laten opereren en te horen gekregen dat alles 

volledig verholpen zou zijn. Dat is jaren ook het geval 

geweest. Altijd heb ik in mijn achterhoofd gehouden 

dat haar linker voorpoot de zwakke schakel is en met 

trainingen en workshops extra opgelet en niet te hoge 

belasting op gezet. Toen ze ca 4 jaar oud was ging het 

mis en zijn we per direct met alle sporten en trainingen 

gestopt. Ze is opnieuw geopereerd, maar de artrose in 

poot is dusdanig dat deze poot niet volledig meer kan 

buigen. Af en toe heeft ze meer last van haar poot en 

dan doen we saampjes weer rustig aan totdat dat weer 

hersteld is en weer los kan rond rennen.   

Een Dwaas Kan Meer Vragen 

In Ieder clubblad een ander lid aan het woord. 

 

Naam  : Saskia Menger 

Leeftijd : 48 jaar 

Woonplaats : Eindhoven 

Beauceron : Kaelie (7 jaar) 

  

1.  Waarom heb je voor de Beauceron gekozen? 

Omdat dit een werklustige hond zou zijn, waar nauwe-

lijks gezondheidsproblemen mee zouden zijn omdat 

hier goed mee gefokt zou worden en het zijn natuurlijk 

prachtige honden om te zien!  

 

2. Waarom juist voor deze Beauceron gekozen? 

We zijn bij meerdere fokkers geweest voor informatie. 

Ik wilde graag een arlequin teefje, omdat ze dan zeker 

een uniek uiterlijk  zou hebben. Bij de fokker waar we 

haar gehaald hebben was een nestje aanwezig en er 

waren 2 arlequin teefjes “over”. Tja en toen was ik op 

slag verliefd op haar. Als je deze foto ziet, dan smelt je 

toch gewoon? 

3. Ben je tevreden met de Beauceron fokker? 

Nee, gelukkig mag ze ook nooit meer Beaucerons fok-

ken. Wat mij betreft komt ze op een zwarte lijst zodat 

ze met geen enkele hond zo ondoordacht (fun-nestje 

om even een combinatie te testen) mag fokken.  
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Ze is mijn zwarte prinses, draak, ondeugd en ik ben 

elke dag gek op haar. Zij is altijd enthousiast of ze nu 

meer of minder last heeft van haar poot en het liefst 

wil ze de hele dag in de buurt zijn en samen van alles 

ondernemen.  

5. Wat vindt je partner van de Beauceron? Gaat hij/zij 

wel eens ermee wandelen? 

Mijn partner is net zo gek op haar als ik.  

Grappige anekdote; Erik en ik kennen elkaar ruim 1 

jaar vanuit een datingsite waar ik samen met Kaelie op 

de foto stond. We zeggen nu wel eens gekscherend 

tegen elkaar dat hij verliefd was op Kaelie en mij er 

gratis bij kreeg hahaha. 

6. Heb je naast je Beauceron nog andere huisdieren? 

Tot enkele jaren geleden had ik nog 1 andere oude 

herdershond (10 jaar verschil). Toen Kaelie pup was, 

hadden we drie herdershonden.  

7. Wat vindt de buurt van je Beauceron? 

Ze heeft niet zoveel met onbekende mensen. Ze is een 

knuffelkont voor degene die ze wel kent. Op onbeken-

de honden is ze in eerste instantie niet zo dol en blaft 

ze tegemoet dat ze uit haar buurt moeten blijven. Dus 

afhankelijk wie we tegenkomen, vinden ze haar een 

leuke of minder leuke hond. 

 

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

Ik heb haar 1x onder de regenslang thuis gezet; name-

lijk toen ze in een gierveld had liggen rollen. Die geur 

was echt niet te harden!  Verder gaat ze als het even 

kan elk vennetje of waterplas in om af te koelen –  

zeker in de zomer. 

 

9. Heb je iets leuks of aparts meegemaakt met Kealie? 

Elke dag is een feestje.  

 

10. Wil je verder nog iets met de lezers / fokkers delen? 

Ik ben zo stom geweest om verliefd te worden op het 

uiterlijk van Kaelie en heb – achteraf - haar te snel aan-

geschaft bij - achteraf - een verkeerde fokker die lid 

was van de vereniging. Ik ben al snel verliefd geworden 

op haar temperamentvolle karakter (wat niet “hoort” 

bij dit ras) en ben tegelijk zo trots op haar dat ze zo’n 

ontzettende wilskracht en levenslust heeft (wel type-

rend voor een beauceron).  Je kunt niet verwachten 

van nieuwe eigenaren die dit ras niet kennen dat ze al 

zoveel kennis hebben om fokkers die onderdeel zijn 

van een vereniging te wantrouwen.  Zorg alsjeblieft 

voor een goede, verantwoordelijke fok van deze prach-

tige honden. Het uiterlijk is ondergeschikt. Liever maar 

een beperkt aantal beaucerons, maar zorg dat ze in 

ieder geval gezond zijn zowel mentaal als fysiek.  
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Ledennieuws 

Fokkerij, Gezondheid & Welzijn 

ledenadministratie@beauceronvereniging.nl 

Nieuwe leden: 1 (totaal 75 leden + 26 gezinsleden) 

Opzeggingen: geen opzeggingen. 

Showuitslagen  

1 maart Martinishow Grongingen 

Reuen 

Jeugdklasse 

Odin De La Dynasty De La Freya,  1U, BJH, RCAC 

Kampioensklasse 

Morse l’Ami de la Campagne (Monty), 1U, CAC, BOB 

Teven 

Jeugdklasse 

Noor Henna Living Next Door, 1U, RCAC 

Kampioensklasse 

Damphyr Du Gardiens Du Chaos (Elek), 1U, CAC 

3 maart Benelux Winner Grongingen 

Reuen 

Jeugdklasse 

Odin De La Dynasty De La Freya,  1U, BJH, RCAC 

Teven 

Kampioensklasse 

Damphyr Du Gardiens Du Chaos (Elek), 2U 

24 maart Leiden 

Reuen 

Jeugdklasse 

Oreo De La Dynasty De La Freya,  1U, BJH, RCAC 

Kampioensklasse 

Morse l’Ami de la Campagne (Monty), 1U, CAC, BOB 

Wij publiceren alleen uitslagen van de honden die eigendom zijn van onze leden. 

Activiteiten 
activiteiten@beauceronvereniging.nl 

Er zijn geen geplande activiteiten. 

commissiefgw@beauceronvereniging.nl 

 GEBOREN OP 9 JULI  

4 reuen en 2 teven 

Mama maakt het goed en zorgt ervoor 

dat de kinderen groeien als kool. 

 

 

Shake It (Homme 2016) 

Ellen Westenberg / René Hoekstra 
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Coupe de Travail 2019 

De Coupe de Travaille 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 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 2019 zijn nog geen meldingen ontvangen. 

Coupe de Beauté 2019 

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.  

De stand 2019 t/m 6 juli 

1. Morse l’Ami de la Campagne (Monty) - 75 punten 

2. Noosa Vali de la Bergerie d'Hirthe (Noxe) - 31 pt 

3. Odin De La Dynasty De La Freya - 23 punten 

4. Oreo De La Dynasty De La Freya - 22 punten 

4. Olcay Vian de la Bergerie d'Hirthe (Ukke) - 22 pt 

Showuitslagen - vervolg 
6 april IJsselshow Zwolle 

Teven 

Jeugdklasse 

Olcay Vian De La Bergerie’d’Hirthe (Ukke), 2U 

7 april Hanzeshow Zwolle 

Reuen 

Kampioensklasse 

Morse l’Ami de la Campagne (Monty), 1U, CAC, BOB 

Teven 

Jeugdklasse 

Olcay Vian De La Bergerie’d’Hirthe (Ukke), 3ZG 

21 april  Goes 

Reuen 

Jeugdklasse 

Odin De La Dynasty De La Freya, 1U, CAC, BJH 

Teven 

Jeugdklasse 

Olcay Vian De La Bergerie’d’Hirthe (Ukke), 1U 

Open Klasse 

Noosa Vali de la Bergerie d'Hirthe, 1U, CAC, BOB 

Noor Henna Living Next Door, 2U, RCAC  

9 juni Venray 

Teven 

Jeugdklasse 

Olcay Vian De La Bergerie’d’Hirthe (Ukke), 2U 

Open Klasse 

Noosa Vali de la Bergerie d'Hirthe (Noxe), 1U, RCAC  

25 mei Oss 

Reuen 

Kampioensklasse 

Morse l’Ami de la Campagne (Monty), 1U, CAC, BOB 

20 april  Goes 

Reuen 

Jeugdklasse 

Oreo De La Dynasty De La Freya,  1U, BJH, CAC, BOB 

Teven 

Open Klasse 

Noosa Vali de la Bergerie d'Hirthe (Noxe), 1U, CAC  

6 juli Echt 

Reuen 

Kampioensklasse 

Morse l’Ami de la Campagne (Monty), 1U, CAC, BOB 

Teven 

Jeugdklasse 

Olcay Vian De La Bergerie’d’Hirthe (Ukke), 1U BJH 

BELANGRIJK NIEUWS !!!!!!! 

De Winner-tentoonstelling wordt dit jaar georgani-

seerd in het weekend voor kerst op zaterdag 21 & 

zondag 22 december 2019. De samenwerking met de 

kerstshow is een pilot voor dit jaar en zal na afloop 

worden geëvalueerd om te kijken of de op deze wijze 

vormgeving aan de verwachtingen voldoet.  

Binnenkort kunt u via de Winner website alle relevan-

te informatie vinden over de 2019 editie van de Kerst 

Winner www.winnershow.nl. 



 Indien onbestelbaar svp retourneren naar: van Dijkhuizenstraat 7; 3864 DS  NIJKERKERVEEN 

 

Volgende uitgave: 1 december 2019 

Artikelen en foto’s aanleveren vóór 1 november 2019. 

Voor een artikel op A4 formaat zijn ongeveer 500 

woorden nodig met 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 we-

tenswaardigheid 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 

 

Showkalender 2019   

Datum Show Nadere info via website 

24 en 25 augustus 2019 Dogshow Rotterdam www.dogshowrotterdam.nl 

15 september 2019 KampioenschapsClubMatch BCN beauceron.nl 

28 en 29 september 2019 Dogshow Maastricht www.dogshowmaastricht.nl 

2 en 3 november 2019 Dogshow Bleiswijk www.dogshowbleiswijk.nl 

16 november 2019 KampioenschapsClubMatch BVN www.beauceronvereniging.nl 

21 en 22 december 2019 Kerst-WINNER-show Gorinchem www.winner.com 

Voor de volledige kalender kijk  op www.beauceronvereniging.nl   


