Beauceron Vereniging Nederland

Vereniginggegevens
info@beauceronvereniging.nl
Uitgave
Beau ero Vere igi g Nederla d
Oplage
75 stuks
Telke s op
april; augustus e de e er
Arikelen en advertenies aanleveren voor:
1 aart, 1 juli, 1 nove ber.
Bestuur
Di ete Bos voorziter
Va ature se retaris
A e ieke Stoke pe i g eester
Ellis Wille se alge ee lid
Jeroe Kelke s alge ee lid
Lid aatschap
ja uari t/ 3 de e er € 30,00 per kale derjaar.
Voor ee lid aats hap va de part er e thuis o e de
ki dere tot 8 jaar, + € 5,00 per kale derjaar.
Opzeggi g vóór ove er ze de aar:
ledenad inistraie@beauceronvereniging.nl
Bankgegevens NL5 RABO0 536 789
BIC: RABO NL U t. .v. Beau ero Vere igi g Nederla d

Foto voorzijde: Neo Orion Eiyrin de la Bergerie d’Hirthe
eigenaar: Andrea Heckel
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Voorziter voorziter@beauceronvereniging.nl
Di ete Bos
Secretariaat secretariaat@beauceronvereniging.nl
Va ature
Financiële Zaken penning eester@beauceronvereniging.nl
A e ieke Stoke
Aciviteiten Co
issie aciviteiten@beauceronvereniging.nl
A elee Heij oer e Fra s S eijers a deli ge
Co

issie Fokkerij, Gezondheid & Welzijn
fokkerijco
issiebvn@g ail.co
co
issiefgw@beauceronvereniging.nl
Di ete Bos
Media Co
issie edia@beauceronvereniging.nl
A e ieke Stoke e site e vere igi gs lad
Jeroe Kelke s fa e ook
Advertenies en Sponsoren
advertenie@beauceronvereniging.nl
Jeroe Kelke s

Volg ons op Facebook: Beauceron Vereniging Nederland
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ADVERTEREN?
advertenie@beauceronvereniging.nl
Bij aa levere va ka t-e -klaar ateriaal reke e e
per uitgave € 45,00 voor ee A4-for aat full olor.
Wilt u A5? Da reke e ij € 5,00 per uitgave e ij
A6-for aat ordt dat € 5,00. Uiteraard ku e ij,
tege
eerprijs, o dersteu e
et DTP erk.
Nu al eslote de adverte ie i
eerdere uitgaves te
ille op e e , ee t u da o ta t op voor de juiste
prijsopgave et Jeroe Kelke s via
advertenie@beauceronvereniging.nl
Lede va Beau ero Vere igi g Nederla d vrage
Jeroe Kelke s aar hu spe iale prijze .

Van de Bestuurstafel
Dit keer ag ik u verasse
et ij va de estuurstafel e egi er op de dag a o ze Ka pioe s hapClu Mat h etee aa . I de afgelope
aa de viel er ee o gelofelijk grote hoeveelheid rege , to h ka o s gro daterpeil og el at ge ruike o
eer op iveau te ko e . Ik hoop dat die hoeveelheid e hter ‘s a hts valt,
da ku e e overdag ge iete
et o ze ho de va het uite leve e a deli ge die e sa e
ake . Nu
ik het daar to h over he … op 8 de e er a.s. oge ij va Si t e Piet restjes op ake e doe dat ijde s de
door Carla Dirkse uitgezete a deli g i het a delge ied De Groe e Weelde ij Cru uius. U ko t to h ook?
Aij , de dage orde i iddels steeds korter e gaa e al eer ri hi g de feestdage . Jullie estuur had voor
dit jaar ee overduidelijke issie ee gekrege : verder o derzoeke sa e erki g e
ogelijk sa e voegi g
et BC e erde o zerzijds alle stappe gezet. BC ilde over ee geza e lijke KCM edero
et haar lede
overlegge e kreeg edero akkoord o dat te doe . Tot op hede heet BC de BVN og iet e aderd o ee
KCM-datu , e de a dere daar ij ehore de zake , i goed overleg sa e vast te stelle . Ook is tot op hede diverse ale ee overleg tusse eide voltallige esture door BC telke s afgezegd e opges hove , zo ook de laatste ogelijkheid voor 0 9. I iddels a hte e op ee ieu e datu prikker o sa e te prate over die geza e lijke KCM e o vervolgstappe te ku e zete op het ge ied va de or e atrix, aar ij de opdra ht
va de Raad va Beheer eve ee s duidelijk is. Ook ku e e da sa e epale at de volge de stappe orde zodat elli ht i 0 ee sa e voegi g tot de ogelijkhede ka ehore .
I iddels ligt ee
ooie, et da k aa o ze spo sore , Ka pioe s hapClu Mat h al eer a hter o s. Da kzij het
lo ye , door ee aa tal va o ze deel e ers, he e e voldoe de i s hrijvi ge voor verdu eli g va het te
verkrijge CACpu t e
et da k aa alle spo sore dit jaar, aarover later eer, ko de e ooie prijze eggeve . Gaa e volge d jaar deze sa e
et BC orga isere ? Mo ht dit, o
elke rede da ook, iet ogelijk
zij , zulle e als vere igi g er zeker zelf éé orga isere e elli ht op dezelfde lo aie.
Da k jullie el voor dit

ooie vere igi gsjaar e ik e s iederee ee HONDSGOED 2020, Anne ieke Stoke
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Ontdek de kracht
van Protection
100% natuurlijke geperste brokvoeding voor honden die gezien
hun lichaamsbouw en levensstijl net iets extra’s nodig hebben

SOEPELE GEWRICHTEN

GEZONDE HARTFUNCTIE

EVENWICHTIGE DARMFLORA

Extra preventive suppor
t

Prins ProCare Protection bevat unieke ingrediënten als kruiden, celzouten, prebiotica en
probiotica en waardevolle toevoegingen als taurine, glucosamine en chondroïtine voor
spijsvertering, spieren, gewrichten en hart
Bewust iets extra’s voor bewuste hondeneigenaren

Meer dan voeding. • www.prinspetfoods.nl

Beauceron Vereniging Nederland
Diere leide so s hu eige leve , aar ij ze zi h
iet alijd eve veel aa trekke va het feit dat ij he
als o s eige do zie .
I Nederla d zete ee
aa tal si hi ge zi h et vrij illigers i o a ief te
zoeke aar ver iste ho de . Dit keer he e e
DogSear h Bre da S hoorstra, opri htster gevraagd
o o s iets eer over hu zelf te vertelle .
In februari 2013 kwa ik een bericht tegen op Facebook van een ver iste hond in ijn woono geving. Ik
besloot o de eigenaren te benaderen et de vraag of
zij hulp nodig hadden et zoeken. Het bleek dat eerdere ensen al aan het zoeken waren en geza enlijk
zijn we een groepsapp gestart. Deze groep breidde zich
al snel uit waardoor we op volle kracht naar de ver iste hond konden zoeken. Al snel erkte ik dat ik het een
uitdaging vond o een zoektocht te coördineren en o
de eigenaren te begeleiden ijdens de ver issing. Ondanks alle inzet van alle vrijwilligers is de hond helaas
tot op heden nog nooit gevonden.
Kort na deze ver issing heb ik e verdiept in de wereld van de ver iste honden. Het viel e op dat weinig
tot geen hulp beschikbaar is voor de eigenaren van
ver iste honden. Zo kwa ik op het idee o een
zoektea te beginnen en was Dogsearch NoordHolland een feit. Met ongeveer 15 vrijwilligers uit de
nabije o geving gingen we aan de slag waarbij we
regel aig werden benaderd o bij te staan. Al snel
werd onze kracht en experise ook opge erkt buiten
de provincie en riepen steeds eer eigenaren onze hulp
in. Helaas oesten we de aanvragen die binnen kwaen buiten de provincie Noord-Holland weigeren. We
hadden geen vrijwilligers o te helpen bij de ver issing. Keer op keer een enor e teleurstelling voor de
eigenaren aar ook zeker voor ons want iedere veriste hond verdient het o geholpen te worden.
Na de zoveelste afwijzing besloot ik o het roer o te
gooien. Een grote ledenwervingsacie was het gevolg
en honderden vrijwilligers eldden zich aan o te helpen en zo veranderde Dogsearch Noord-Holland in
Dogsearch Nederland. Met trots kan ik zeggen dat op
dit o ent Dogsearch Nederland gerund wordt door
circa 1.700 vrijwilligers.

De eerste ure va ee ver issi g zij va ru iaal
ela g, hoe s eller er a ie o der o e ordt hoe
groter de ka s dat de ho d vaak dezelfde dag og here igd ka orde
et zij eige are . Wij streve eraar o
i e éé uur a aa eldi g op de lo aie
te zij o de o gevi g goed i o s op te ku e ee e dire t et de eige aar ee pla te ake .
Door et zoveel ogelijk vrij illigers i ee tea sae te erke ka er s el veel erk verzet orde e
ku e s el zi ht eldi ge ko e aardoor de verissi g s el opgelost ordt.
DogSearch Nederland erkt op de volge de a ier:
.
4/7 ereik aar
.
De eige aar eldt de ho d via de e site aa .
3.
Na i e ko st, ee t éé va o ze eheerders zo s el ogelijk telefo is h o ta t op et
de eige aar va de ho d e geet de eerste ips
ijvoor eeld: Meld uw hond direct aan bij A ivedi,
de Dierena bulance en dierenartsen in uw regio;
Controleer het telefoonnu
er van de chip en wijzig
de registraie naar ver ist; Stel een geurbron veilig
pak aan et handschoenen en verpak luchtdicht ;
Help ee aar bes et een geurspoor van uw hond
niet; Vraag iedereen o u heen of ze iets hebben gezien en of ze hun schuur en/of garage willen checken.

4.

5.

6.

A hter de s her e gaa e aa het erk door
vrij illigers iddels de provi ie-app op te roepe . Wa eer er door o sta dighede iet
ge oeg i zet are vrij illigers zij , ordt de eige aar geholpe door ee a der zoektea ,
ogelijk va uite de regio.
Er ordt ee spe iale app geope d voor de etrefe de ver issi g. )o is iederee dire t op de
hoogte va i for aie e gaa de vrij illigers
et zoekho d ge oördi eerd aar de plek va
ver issi g e /of zi ht eldi g e starte .
Er ordt ee lyer ge aakt door o s o li e
tea e verspreid via so ial edia fa e ook,
hat-app et . . Bove die ordt deze verstuurd
o.a. aar edrijve ; asiele ; diere artse e
Diere a ula e.

Iedere ver issi g is u iek e het verloop va iedere
ver issi g is da ook a ders. Wilt u o s ko e helpe ? Heet u de es hikki g over ee zoekho d? Of
ilt u eer i for aie e /of ee ver issi g elde
aar ij u hu hulp odig heet: htps://dogsear h. l/
htps://
.fa e ook. o /dogsear h ederla d
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Overleven na botkanker
Esther Troost Dresde , Duitsla d
Begi ove er 0 7 viel het ij
a e
ij op dat
A y, ee pra hige Beau ero teef va 9 jaar oud,
li ks a hter iet soepel liep. Sle hts t ee eke later
liep A y a k. De diere arts o de hoek ver oedde
dat het et de kruis a de va haar li ker k ie te ake zou he e . We oeste haar t ee eke pij sillers geve e eer la gsko e
o ht het iet ate .
Het erd allee
aar sle hter. Na die t ee eke liep
A y op drie pote e u gelde haar li ker a hterpoot
er ij.
Foto’s van het rechter R en het linker L onderbeen van Abby.
De pijl wijst op gezwel bovenaan haar onderbeen

Door de pijn heet ze haar linker poot opgetrokken en is de spier assa
van haar linker bovenbeen duidelijk afgeno en te zien aan de deuk
aldaar; atroie geheten .

O dat e i het verlede goede ervari ge hadde
et diere arts dr. Popp i de i e stad, die over ee
CT-s a er es hikt, zij e aar zij prakijk gegaa .
Na ee kort li ha elijk o derzoek aakte e ee
afspraak voor ee dagop a e aar ij Rö tge foto’s
va haar eide k ieë e – i die odig - ee iopt zou
orde ge o e . Toe e die avo d A y op k ae hale as ze er i eerste i sta ie iet e erde
er t ee stoele i de spreekka er geplaatst. Als estrali gsarts eet ik at dat eteke t – ee sle ht
ieu s gesprek. I derdaad as op de Rö tge foto’s
ee sterke verde ki g te zie va ee k aadaardige
otu or ove aa het li ker o der ee , ee osteosar oo , et ee dia eter va o geveer ,5 .

Uit ij eroepservari g eet ik dat die tu ore zeer
agressief zij e s el uitzaaii ge vor e . De pij die
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A y ervoer as zelfs et ori e o dragelijk voor
haar. De keuze as haar te late i slape of haar li ker
a hterpoot te a putere . Het laatste as volge s dr.
Popp ogelijk o dat Rö tge foto’s va de voorpote
e s houders au elijks artrose aa too de e A y
haar verdere leve op drie pote zou ku e lope . De
eerste rea ie va
ij
a as: ee ho d op drie pote late leve is ook lijde . I het ela g va A y
he e e ee afspraak voor ee operaie ge aakt.
We ra hte A y o geveer
eek later aar dr. Popp
voor de a putaie va haar li ker a hterpoot die halverege haar ove ee ges hiedde. We hadde afgesproke dat dr. Popp voorafgaa d aa de a putaie eerst
ee CT-s a va de lo ge zou ake . Allee als er op
die CT-s a gee uitzaaii ge te zie zoude zij , da
zou hij over gaa tot a putaie va de poot. I
ers, als
er el uitzaaii ge te zie are , da zou de leve svera hi g aar e kele eke of hooguit ee paar aa de zij , e da as eutha asie elli ht ee etere opie o A y verder lijde te espare . I de a iddag
kreeg ik het verlosse d telefoo tje dat op de CT-s a
gee uitzaaii ge te zie are e de operaie goed as
verlope . Ee e or e oplu hi g! De volge de avo d
o hte e A y ophale . We hadde ver a ht ee
ei ig vitale ho d aa te trefe
et drai ages aa haar
sto pje e veel pij kla hte . Maar at leek? A y as
vrolijk e e oog zi h k iek op drie pote
et ee halskraag o . Dat as ee e or e eevaller!

Beauceron Vereniging Nederland
Na dage herstel ego e e toe aa deel t ee
va de eha deli g: de he otherapie. I totaal heet
A y vier kure he otherapie ar oplai via ee
i fuus toegedie d gekrege . Dat i fuus duurde iedere
keer o geveer ,5 uur e verliep i o ze aa ezigheid
zeer voorspoedig. Telke s kreeg A y og ee spuitje
tege de isselijkheid e ze had erkelijk erge s last
va . Medio aart 0 8 zat de eha deli g er op.
De ver a hi g as dat e het leve va A y et 6aa de zoude ku e verle ge e dat ze vrijel zeker aa uitzaaii ge i haar lo ge zou ko e
te overlijde . Dus iedere keer dat A y ee eetje
kortade igheid of lusteloos as ij voor eeld ijde s
de ar e zo er aa de da hte e dat haar
leve sei de a ij as.
Wo der ove o der is ze u, egi ove er 0 9,
pre ies jaar a de diag ose va otka ker og steeds
i leve e
aakt ze het ijzo der goed.

Afgelope eek are e ij dr. Popp op o trole e
hij as zeer tevrede . De loed aardes are et zo
goed als va ee jo ge ho d. A y is dus i iddels
jaar oud e og steeds leve dig e vrolijk.
Iederee i het dorp aar ij o e ke t A y als
driepoot . Vaak spreke ildvree de e se o s
ijde s ee a deli g et A y aa o te ervare
at er et haar is ge eurd. )e zij ver aasd te zie
hoe de ho d zi h heet aa gepast aa ee leve op
drie pote . Nare op erki ge daarover he e ij
ooit gehoord.
De les die ij geleerd he e is dat ij dergelijke
k aadaardige otu ore het zaak is gro dig te o derzoeke of de tu or is uitgezaaid. I die dit iet zo
is, da ku e ee a putaie, eve tueel gevolgd door
he otherapie of aha kelijk va het tu orsoort ook
estrali g , ee goede k aliteit va leve iede of
zelfs tot ge ezi g leide . Wij hope og ee ijd va
het gezels hap va A y te oge ge iete !

Abby lekker op dreef langs de Elbe in Dresden. Ze lijkt weinig last te hebben van haar licha elijke beperking.
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Beauceron Vereniging Nederland
De Beauceron, nu ook erkend als redder in het water
in Frankrijk.
Goed ieu s! Er is groe li ht voor de Beau ero o
te oge starte i Fra krijk ij het ater erk!

dag ei digde e als 6e, at ee super dag! De avo d
verliep s el e a ee goede a htrust sto de e
zo dag op ijd op e vertrokke e aar de plek aar
ges hiede is erd ges hreve .

Met deze oorde va o ze ater erkgroep Colo ia
Nederla d, gi ge ij o s alle re
e los. Bij CUNSE,
de Fra se ater erk o
issie, erd dire t de li e e aa gevraagd e op de e site gekeke aar er revete gehaald ko de orde . De keuze as gevalle
o
ee te doe
et de Challe ge a i al op zaterdag
ju i 0 9 e op zo dag 3 ju i 0 9 de Passage de
degrés, georga iseerd door ACSE-Ter ova i Orléa s.
Niet zo aar ee keuze, dit as a elijk vlak ij o ze
lieve vrie de Cari e, Thierry, Mi helle & Gerard.

D-day, zondag 2 juni 2019
Keur eester Do i i ue Gre keek et ee kriis h oog
aar o ze gro doefe i g. Wat gi g het goed. Nadat
alle deel e ers de gro doefe i g hadde gedaa
erd iederee op zij eurt geroepe o
aar het
ater te ko e e daar de oefe i ge te late zie .

)o gezegd zo gedaa , i iddels hadde e o ze
‘li e e’ o tva ge e ko er i ges hreve orde .
O dertusse i Nederla d, gi g tea Midas & Cari
door et trai e voor h t eeke d i Orléa s. Wel
spa e d, als eerste Beau ero ooit eedoe aa dit
eve e e t i Fra krijk!
Da is het zover, e zij gearriveerd ij o ze vrie de
e de spa i g is i iddels gestege . Sa e gaa e
aar de ooie plek va het eve e e t, Base de
Loisors Ile Charle ag e. We erde
et ope ar e
o tva ge e Mo ty, Midas & Grizzly hadde veel ekijks. Me ke de de Beau ero atuurlijk el, aar
iet op deze ijze. Het is zaterdag ju i 0 9 i de
o hte d, het is pra hig eer, e he e er zi i . Na
ee korte uitleg gaa e o s par ours lope voor deze
spelletjes dag. Wat ee lol! O dertusse as er ook
og ee de o straie op het aastgelege stra d.
Daar heet Midas og ee
ooie spro g uit de oot
late zie . ’s-Middags gi ge e het ater i e daar
as Midas hele aal i zij ele e t! Op deze spelletjes
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N’Le is l’A i de la Ca pag e alias Midas e Cari are aa de eurt. Midas is ij a iet te houde , hij
ag ei delijk het ater i . We egi e
et uit de
oot spri ge e 00 eter de oot volge . De vaarder oet zij s elheid dire t aa passe , a t Midas
z o
el at harder da de Ne Fou dla der. Deze

Beauceron Vereniging Nederland
Wij hope dat er eer
Beau ero s zulle volge . )ou je et je Beauero ille ater erke , kijk da voor alle
i for aie op de e site va Colo ia htps://
olo ia ederla d.ji do. o /ho e/
ater erke / .
Mo ht je ille ete
hoe het zit et atererk i Fra krijk, kijk
da op de e site va CUNSE - Co
issio d'Uilisaio Naio ale de Sauvetage à l'Eau
. u se.fr .
Wij zij graag ereid o je va i for aie te voorzie ,
stel gerust je vrage .

oefe i g gi g pri a. Daar a volgde de oefe i ge :
apport uit oot gegooid, ophale e ee apport ij ee
dre keli g ophale . E da het verlosse de oord va
de keur eester: Féli itaio s! We spro ge ee gat
i de lu ht! Wat ee ge eldig o e t! Hier ee is
Midas als eerste Beau ero i Fra krijk geslaagd voor
zij ater erk e degre!

Wij eda ke het estuur va A is du Beau ero
et
a e de voorziter, evrou Da i le Re aux,
C.U.N.S.E., et a e Mo sieur Da iel Froui , Colo ia
Nederla d, et a e evrou Mirja de NeefVer eule e
evrou Go da de Hartog, ACSETer ova, keur eester e eer Do i i ue Gre e e
eda ke o ze lieve vrie de Cari e & Thierry le Ravalle voor de gastvrijheid.
E als laatste eda ke ij de fokkers va N’Le is lA i de la Ca pag e, Magali De ouver e Joha A o
voor het fokke va deze pra hige ooie erkho d.
Vrie delijke groete ,
Cari va Delle & Fa ri e Ot urg
Foto’s: Fabrice Otburg

I iddels zate e aa ee heerlijke lu h e verliep
de dag et het kijke aar de a dere deel e ers e
a hte tot de prijsuitreiki g. I de avo d as het da
zover, daar as de keur eester et de uitslage . We
erde
aar iet opge oe d, ja als laatste, et a dere oorde : de eerste plaats va de e degre!
Met 96,5 pu te va de 00 pu te erde ij als
eerste geplaatst! Niet allee voor o s ee historis h
o e t, aar ook voor de Beau ero i Fra krijk.
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Een Dwaas Kan Meer Vragen!
I ieder lu lad ee a der lid aa het oord.
Naa
: Gea Bakker
Leetijd
: 54 jaar
Woonplaats : E k e Wiel
Beauceron : Berger De La Bage Jaika
Roepnaa : Aika
Geboren
: 4 de e er 0 4

Rex kreeg later ook og ee
aatje, de herplaatser
Diego. E toe Rex er iet eer as, hij overleed i
septe er 0 4, sto d voor ij vast dat er ee
Beau ero -pup ij zou ko e .
Waaro juist voor deze Beauceron gekozen?
Ik kreeg ee adres via ie a d va de Beau ero Vere igi g e e gaa kijke ie de fokster as e de
aa staa de oeder. Voor ij as het ela grijk dat ik
ee klik had et eide e dat het gee rood-fokker
as. Nou de klik as er! Mij e s voor ee grote
la k a d ta reu ko orde i ge illigd e zo k a
Aika i
ij e Diego’s leve .

Waaro heb je voor de Beauceron gekozen?
Ik e opgegroeid op ee oerderij e he toe
et
vers hille de ho de e ho de rasse te ake gehad. Toe er ee Duitse herder k a
as ik op slag
verliefd. Rus is tot ij 6de ij
aatje ge eest door
dik e du e is va ouderdo overlede . Kort daar a
gi g ik het huis uit e dat as ou iet dire t ee aa leidi g o ee ho d te e e . Ik ilde he of haar
ee goede plek ku e geve e dat heet zo o geveer 5 jaar geduurd. Toe ik k a
eer op ee oerderij k a te o e e vo d dat er ee ho d ko
ko e u ik er de rui te e ijd ervoor had.
I
ij zoekto ht k a ik
ij Rex uit, ee
kruisi g Beauero x Ber er
Se e
aar
ua karakter
ee e hte
Beau ero .
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Ben je tevreden et de Beauceron fokker?
Ja, zeer tevrede . Ik he ee super ijd gehad, al va af
het o e t dat oeder Faya dra hig as. Va af de
ge oorte o ht ik er ij a ekelijks ko e e ko
zodoe de ij pup al helpe groot re ge .
Wat doe je et je Beauceron?
Eerst he e e puppy- ursus gedaa e daar a de
asis. Toe k a er ee isseli g va i stru teur op
de ho de s hool die het iet zo op z arte ho de had

Beauceron Vereniging Nederland
had egrepe . Dat voelde Aika feilloos aa , het erd
ee groot dra a, hij gooide zij ko t tege de kri e
deed iets eer. Uitei delijk e ik aar gestopt.

Wat vindt de buurt van je Beauceron?
Als e se he
iet ke e zegge ze vaak Ohh dat
is ee lieve rot eiler . Gelukkig ete ij el eter.

Doe je je Beauceron wel eens in bad? Waaro ?
I pri ipe iet of hij oet i rote vis he e ligge
rolle da spoel ik he
el ee s af.

Diego erd steeds sle hter e u zij Aika e ik, si ds
Diego’s overlijde i april 0 8, o afs heidelijk.
Wat vindt je partner van de Beauceron?
Hij is op alle ho de stapelgek e ik zeg el ee s
hij is de opa en bij opa ag alles .

Heb je iets geks/leuks et je Beauceron eege aakt?
Aika is gek op diere e il het liefst alles ij zi h he e . Hij es her t zij kippe e Ta
y, het klei e
ho dje. Als er ee keer ee poes i de tui ko t die
iet a g is voor ho de da il Aika deze kat ook gelijk er ij houde . )o heet hij ee s i ee i ter et
ko ij e gespeeld die dagelijks op visite k a e .
Wil je verder nog iets et onze lezers delen?
Ee trou er e eerlijker vrie d als de eau ero of zo
je ilt leze ee ho d estaat er iet voor ij. Daar
ku e
e se og at el va lere .

Heb je naast je Beauceron nog andere huisdieren?
We he e og ee klei ho dje va 8 jaar, e he e kippe e ook og t ee vogels.
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Schapenhoeden et Hacker en Hans
Hoe het alle aal begon…
Na ij a 3 jaar la g gehoorzaa heidstrai i ge volge
e
et vlag e i pel slage voor de ij ehore de
diplo a’s, ilde ik graag ee s verder kijke : Wat is er
og eer leuk voor o ze Beau ero ?
Na at ‘speur erk’ k a e e uit ij s hape drijve .
We he e vers hille de lo aies ezo ht o ke is
te ake
et dit leuke fe o ee e krege ee heel
goed gevoel ij Stardog Sheepdogs s hape trai i ge .
Op aar Nieu erkerk aa de IJssel!
Daar aa geko e sto d ee t i igtal s hape op ee
akker, a hter ee paar huize . Eerst aar ee s op ee
klei veldje ke is ake
et elkaar!

Hoe het alle aal verder ging….
Het is zo dago hte d e Google Maps zegt dat het 36
i ute rijde is aar Nieu ekerk a/d A stel. Ik ga via
de A , het is iet druk op de eg.
Ha ker loopt aar de leuke auto als e i het eeke d eggaa , pakke e alijd de pi k-up . Ha ker
eet het al: We gaa at leuks doe , aar aar gaa
e aartoe? Naar de hei of gaa e aar het stra d?
Nee, va daag gaa e aar de s haapjes!
Op de A krijgt hij ee ver oede e ko t hij aast
ij zite op de ijrijdersstoel. Hij kijkt aar de eg
voor o s. Bij de afslag Nieu ekerk egi t Ha ker erveus te trille : Hij eet het zeker! We gaa aar de

De trai ster Estrella Bakelaar zegt: Hou je ho d aa
de lij e ko
aar i e . Nog gee voet over de
dre pel e Ha ker vliegt ri hi g de s hape . Hij trekt
ij daar ij ij a o ver! Na ee halve pirouete krijg ik
de lij strak gespa e . Mij ho d ekt de i druk
graag s haap te ille ete .
De trai ster kijkt het eve aa e zegt: Laat je ho d
aar los. Met sijge de ver azi g kijk ik haar aa :
Wááátt?!?!?! Weet je dat el zeker??? )e zegt:
Vertrou
aar op je ho d. Ik geef aa dat ik dat da
op haar risi o doe, aar a zij koeltjes aa geet: Ja
hoor, doe aar!
Met e ige aarzeli g laat ik de lij los. Ha ker egi t als
ee ek a e herder ro djes te draaie o de s hape . Nu ist ik het zeker: dít gaa e de ko e de ijd
doe !
s haapjes! Hij spri gt eer aar a hter e
spa i g tot de a hterdeur ope gaat.

a ht

et

We oete og eve a hte tot de a dere ursist
klaar is, dus da
aar eve sa e kijke hoe die het
doet.

Da is het is o ze eurt e Ha ker loopt e thousiast
het veld op et aar doel voor oge e dat is o de
s hape ij elkaar te houde . Nog voordat ik he ge-
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roepe dat hij ze ag ophale , is hij al eg ‘t zal ook
iet… , door de opge ou de spa i g as hij iet
eer te houde ! Bij de s hape aa geko e spri ge
er ee paar eg a t zo’ grote z arte ho d is zelfs
voor s hape die el at ge e d zij to h og el
ee eetje spa e d.
Ha ker krijgt het o
a do ‘ a ht’ e lijt etjes
staa . De s hape gaa eer etjes ij elkaar staa e
het o
a do ‘toe aar’ as iet voor dove a sore . Netjes hee e eer lope d a hter de s hape ,
du t Ha ker ze li ht op, aar ij toe. Ik loop voor de
kudde uit e Ha ker zorgt ervoor dat de s hape etjes a hter ij aa lope .
Na ee paar ro djes o de grootste spa i g eraf te
lope , gaa e eve at a dere o derdele oefe e .
Het opdu e is alijd leuk, et de ho d e de aas
sa e a hter de s hape , aar ij de ho d het liefst
op ‘ uur’ loopt.

Het is ijzo der o te zie dat het i si t va de ho d
zo is i gesteld dat hij va ature eet at hij oet
doe . Va af dag ij de s hape ist Ha ker al dat hij
ro djes o de s hape hee
oest lope . Het e ige
at og oest ge eure , as dat hij zij aasje oest
lere duidelijk te ake at hij va he ver a ht.
Co
a do’s als ‘a ay’ e ‘ o e y’ zij aa
ij iet
esteed. We doe het ge oo op z’ Nederla ds.
‘Li kso ’ e ‘re htso ’ is et zo akkelijk.
Na driek arier s hape hoede is het ge oo klaar
voor va daag. We lope sa e zo der lij het veld af,
iets at ik i het egi voor o ogelijk had gehoude !
We he e heerlijk ge erkt sa e e op eg aar
huis heet Ha ker zi hzelf og eve lekker s hoo gespoeld ij de Reeu ijks Plasse . De rest va de dag
had ik gee ki d eer aa he .

Met het o
a do ‘li kso ’ spurt Ha ker eer aar
uur e lope e ri hi g de pe ee afgeslote hek
op het veld , doe e het poortje ope e gaa alle
s hape aar i e . Ha ker lijt voor de poort ligge
o te zorge dat ze er ook i lijve .

Thuis aa geko e leze e op Fa e ook dat de lieve
a a va Ha ker is overlede . E za, de oeder va
de liefste ho d ter ereld, is iet eer…. Maar e zij
zó da k aar dat ze voortleet i haar ki dere .

Wat hij og leuker vi dt is de s hape er eer uit hale . Ha ker ur t zi h tusse het hek e de s hape
e du t de s hape eer het veld op.
Dit kost est at e ergie, ook ua de k erk, dus s el
ee ody dip i ee prutsloot geet at verkoeli g e
straks ee s erige auto  . Dit spelletje is zo leuk, dat
e het og ee paar keer doe .

Ik il ook gelijk de ogelijk aa grijpe o Larissa de
Vries va l’Etoile de la Nuit e Estrella Bakelaar va
Star Sheepdogs htp://starsheepdogs. l heel erg te
eda ke voor alles. We he e ge eldig ge ote !
Ha s Mulder
Naschrit:
Ook de schapen waren
hard aan wat
rust toe.
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Poot van Dokus
en een lik van Ukke 
Lig ik daar op ij vrije zaterdag
heerlijk i de zo te s urke gaat
al eer de telefoo . )o krijg ik gee
rust e sjok aar de vijver o daar
i ee verkoele d riesje te ligge
Vrou tje, die aa het klusse as, ko t o gekleed
aar uite e ik hoor haar zegge : Ko Dokus, e
gaa erke . )e pakt ij speurtuig e rie ... BlafBla-Bla-Blaf-Blaf? ote el Wat Is Er Aa De Ha d?
Bla-Bla-Blaf-Blaf-Bla-Blaf het gaat straks o ere
Vrou tje as et ge eld door DogSear h Nederla d
o dat er ee ho d i Bu s hote erd ver ist e of
e ku e assistere . Tuurlijk ku e e dat e al
s el are e o der eg. Ter plaatse ekeek ij
vrou tje eerst de o gevi g e daar a o ht ik, elisaar i de op dat o e t al stro e de rege e li ht
o eer i de verte, ook uit de auto. Ik kreeg ij
erklij aa geklikt e ij de deur va ee uite ke el ee kusse voorgelegd. S ufel e daar a hoorde
ik )oek . Nu e ik iet de do ste e pakte dire t het
spoor op, hup door de tui , door ee order … aar de
oprit e … eg geurspoor.
Terug e og ee keertje … laferde laferdelablablaf … eer stopte de geur. Eve rust, at ater gedro ke , at ro dlope voor het huis e eve
la gs de sloot aa de overka t va de eg. Voor de
3de aal aa gezet ij de ke el e … op dezelfde plek
op de oprit … laferde laferde lablablaf ... eer
gee geur.

Mij gedrag, i o i aie et het verhaal va de eige aar, gaf eige lijk de evesigi g dat de ho d elli ht uit de uite ke el door ee o evoegde is egge o e . Mij vrou tje sprak et de eige aar af de
volge de dag og aals te ko e .
)o gezegd zo gedaa . Die zo dag s ufelde ik eer aa
het kusse , dat lu htdi ht opge orge as i ee grote plasi zak, e … 00% hetzelfde gedrag late zie
.a. . de vrees va diefstal groeide. We he e ee
eek later gevraagd of de ho d al tere ht as. Vrou tje zei tege
ij dat de ho d iet gevo de as, zelfs
gee zi ht eldi g. Raar hoor. Voor infor aie over
DogSearch verwijs ik naar het arikel op pagina 4.
Deze zo er he e e ook aar ee s ke is ge aakt
et de z a e i o ze uurt. Wat ee
ooie eeste .

Er k a e uitei delijk 4 klei tjes e at groeide ze
eige lijk s el. Papa as af e toe el ee eetje oos
op ij o dat ik graag ij de klei e z aa tjes ilde
kijke . Uitei delijk leef ik respe tvol op ee afsta dje.
I iddels z e
e ze iet eer i o ze sloot aar ik
eet ook iet aar ze zij ge leve . Ja
er a t ik
had est og el verder ille ke is ake .
Ei d augustus erd ij
eiske Nederla ds Jeugdka pioe . Wat as het ee feestje toe ze thuis
k a . Sa e dire t door aar o s favoriete plekje o
lekker sa e te re e , ravote e uit aaie . Ik re de ezelf hele aal gek a hter haar aa e zij draaide
de rolle
aar ee s eve o , ze k a a hter ij aa .
Pfff daar erd ik el heel oe va . Het is zo heerlijk
et die klei e heks die e steeds op de kop spri gt e
i
ij ore e a hterpote ijt. So s ijt ik ook el
eve za htjes terug e so s gaat dat ook el ee s te
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Hard e da heet ze ee o dje aa haar oor aar
eestal gaat het el goed hoor. Thuisgeko e
o hte e de k ark ak uitlikke , heerlijk e at ee
ooie ekro i g va zo’ heerlijke feestdag.

O la gs gi g ij vrou tje op vaka ie e
o ht ik
eer lekker aar Geurie. Hoe el ik het aar ij zi
had et al die ho de die aar de dagopva g k a e
iste ik ij
eisje, die ij Cora haar vaka ie vierde,
el heel erg. Ik erd og et iet depri aar had iet
alijd oog voor de a dere ho de e al hele aal iet
voor spel oge . Miss hie
ag ik volge de keer ook
el ee aar Cora o da ks ij ha dleidi g. Ik ga het
Cora i e kort aar ee s vrage , iss hie ee
proef eeke dje ko e ?
De laatste ijd ag ik eer aast de a k ligge op
ij eige puppy- kleedje … die klei e eid ag tege oordig zelfs op haar kleed op de a k. Ik ord er
est el ee eetje jaloers va , to h doe ik ij est
o
iet te gro
ele als ik et s hrik akker ord
to h s hrik ik so s zo erg …. Gelukkig vi dt het vrou tje dat het al steeds eter gaat. Ik lijf ij est doe .

Iedere eek gaa Ukke e ik aar het stra d ij o s i
de uurt. Vaak ko t ook haar vrie d Odi daar aar
toe e he e e ee hele hoop lol. Natuurlijk e ik
de oudste va het stel e daaro vi d ik ezelf da de
roedelleider. Niet dat ik do i a t of over aig stoer
e
aar als oudste he je het to h voor het zegge …
of iet so s. Aij , Odi vi dt het de laatste ijd leuk
o ee spel oog aar ij te ake zodat e, als a e o der elkaar ook ee s lekker ku e ravote . Dat
ku je et ee a dere a to h eter da
et zo’
hekse vrou tje? Hoe el zij est haar a etje staat
e so s zelfs o s eide dik de aas is.

)o la gza erha d zij e al eer i de do kere dage
ela d e gaat ri hi g de feestdage . We ereide
o s al voor op de lekkere hapjes, kadootjes, uit aaie ,
kluive e verdere verrassi ge a t ik he geroke
dat het vrou tje al lekkere kadootjes heet gehaald. Ik
a ht het sa e
et ij
ooie eisje aar ee s af.
Ik blafdeblaf iedereen een gezond en honds 2020.

Middenpagina: Hond stelt baas op haar ge ak o Echt ijdens de dogshow Echt te gaan werken.
Met dank aan Fabrice Otburg voor het beschikbaar stellen van deze foto
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Sunshade by Bobby E port
De orge va o s exa e as het al ij a 8 grade
toe e aa k a e . Op de parkeerplaatse as gee
s hadu . Hoe oet dat u et ij ho d? Ik ka
oeilijk de otor late lope e de hele o hte d de
air o aa doe . Ee va de aa ezige had o la gs
ee dog-shade geko ht e ood ij aa o deze te
ge ruike . )o der al veel vertrou e legde ik deze
Alu i et deke over ij auto. Het ereikte koel resultaat va zo’ 0 grade vo d ik ver lufe d.
Ho de voele zi h o ge akkelijk i de ar te die de
zo er et zi h ee re gt. So s ver lijve zij i ke els die opge ar d orde door zo estrale . Voor
i huis he je vers hille de ogelijkhede o het koel
te houde s ree s, air o, luxalex et . , aar at he e e da voor ee ke el of voor de auto?

KCM 2019 - Showtraining 27 oktober 2019
Op zo dag 7 okto er orga iseerde BVN ee orkshop sho trai i g door Josee Sales op de lo aie va
Ho de s hool Li ge aard te Be
el aar ij 6 eauero s, ee Kooiker ho dje, ee Wei ara er e ee
Ne Fou dla der aa ezig are .

Josee loopt zelf al jare sho s et haar ho de op
hoog iveau e re gt ho de va a dere voor.
Daar aast geet ze al jare sho trai i g privé e
groepslesse . Er ordt op ee posiieve a ier les
gegeve , zo der d a g of harde ha d. I het egi
veel elo e
et at lekkers, dit ordt later afgeou d zodat de ho d het gedrag posiief aa leert.

Er estaa dus s hadu doeke voor auto’s e zij houde de auto koeler aar volge s vers hille de o derzoeke iet zo efe ief als ee doek va Alu i et, ee
ge reid soort alu i iu vezel. Het eefsel a sor eert
gee ar te aar rele teert de ar te e houdt de
o gevi g ero der koeler da de uite te peratuur.
De overs zij li ht va
ge i ht e
ag orde
opgevou e tot ee
klei pakketje. De stof
ka iet rote e geadviseerd ordt o de
over alijd op te erge
i ee stevige zak of tas
zodat s herpe voor erpe deze iet ka

es hadige .

Heet u i teresse?
Kijk op de site va Bo y Export
htp:// o yeksport. o.i / e /of ee o ta t op
et Raji der Si gh, telefoo +9 -9 898603 9 of
ail via export@ o yeksport. o.i

De orkshop esto d uit gedeeltes. Deel éé as
het sho en van je hond”. Hoe gaat het er aa toe op
ee sho /i de sho ri g? Wat oet je doe i de
ri g? Hoe oet je lope ? li haa shoudi g, te po
Hoe ha teer je de sho lij ? Welke sho lij ? Wat
ko t er ij kijke als de
keur eester je ho d ko t
etaste ? Waar sta je te
opzi hte va je ho d o
de ho d goed te ku e
o dersteu e ? I
ers
de eeste jo ge ho de vi de het etaste i
het egi erg lasig . Op
elke afsta d ga je staa
voor de keur eestertafel?
Hoe zet je je ho d eer?
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Hoe zet je de ho d i sta d? Hoe houd je je ho d zo?
Wat oet je doe e at juist iet?
Al deze di ge esprake e e ko de goed oefee . Ter afsluii g va dit eerste deel og ee paar
ela grijke ips va Josee:

Be ut alle rui te i de sho ri g, s ij iet af
de ri g is vaak al klei ge oeg

Nee de ijd o je ho d zo goed ogelijk te
prese tere !

En dan is het 16 nove ber, de dag van de KCM
Al vroeg rijde e aar het Dog e ter i Kerk ijk ij
)alt o
el et volgelade auto’s. Is het iet et
ho de da el et alle ooie adeau’s voor alle
ho de e deel e ers.

Na ee korte koie- e klets pauze verder et het
t eede gedeelte balans en coördinaie ala skusse ,
avalei et . Door iddel va deze oefe i ge ordtde ho d e ust va zij eige lijf e leert door het
avalei lope zij a hter e e goed op te ille e is
zo ee goede trai i g voor ee
ooi e goed ga gerk. Het geet zelfvertrou e e dat zie je terug i
het lope i de sho ri g e getoo de ga g erk.
Ook ij deze oefe i ge geldt: ee de ijd, laat de
ho d het zelf doe e alles zo der d a g.

Bij DogCe ter aa geko e lade e alles s el uit e
zete e alles klaar zodat e gereed zij o 9:30 uur
als de eerste deel e ers gaa arrivere . De keur eester heet aa gegeve vroeg uit Duitsla d te vertrekke
e die ille e atuurlijk goed ku e ver elko e .
Al et al ee geslaagde orkshop et leuke e se
e ho de . Ook voor e se die iet et hu ho d
ille sho e
aar het leuk vi de o sa e
et je
ho d lekker ezig te zij , is deze orkshop zeker ee
aa rader. Wij Noxe e ik he e i ieder geval ge ote va deze gezellige leerza e iddag.
Groet, Cora Wage aar
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Verslagen en uitslag Ka pioenschapClubMatch 2019, Dogcenter Kerkwijk - keur eester

evr. Ingrid Gossens

Startnu
er: 1
VEELBELOVEND + BESTE JONGSTE PUP
Naa ho d: Pergrin Jabari Living Ne t Door (Perry
Kleur: Bla k & Ta
Ge ore op: 9 juli 0 9
Registraie u
er: 3 64805
Eige aar: Chrisia Nagelfeld e Sve ja S heler
Fokker: A. M. Bos-S hrijver
Vader: Ch. d'Aka do de la Maiso Tisseur
Moeder: Noor He a Livi g Next Door
Ausdrucksvolle Kopf, dunkle Augen, Scherengebiss. 18 Wochen, sehr schönes type. Pi ent könnte
etwas dunkler sein, vorzügliche Oberlinie, lange Rücken. Korrekte Winkelungen, stand vorne parallel; hinten etwas ausgedreht,
Aterkrallen OK. Insgesa t vorzüglich gangwerk it viel schub und vortret it direct getragene Rute. Wesen sehr freundlich
Startnu
er: 2
Naa ho d: Prince Jack Living Ne t Door (Jack
Ge ore op: 9 juli 0 9
Eige aar: A dreas Haskei
Vader: Ch. d'Aka do de la Maiso Tisseur

ABSENT
Kleur: Bla k & Ta
Registraie u
er: 3 64806
Fokker: A. M. Bos-S hrijver
Moeder: Noor He a Livi g Next Door

BELOVEND
Startnu
er:
Naa ho d: Peer Jonas Living Ne t Door (Jessy
Kleur: Bla k & Ta
Ge ore op: 9 juli 0 9
Registraie u
er: 3 64807
Eige aar: Harry de Koster
Fokker: A. M. Bos-S hrijver
Vader: Ch. d'Aka do de la Maiso Tisseur
Moeder: Noor He a Livi g Next Door
Typvoller Rüde, ausdruksvolle Kopf. Dunkle Augen, Scherengebiss. Korrekt angesetzte hals,
kürzugige Oberlinie, lange Rute. Haarkleid i alle punkten korrekt. Gute winkelungen. Aterkrallen OK. Hat nur 1 Hoden. Stand
vorne vorzüglich, hinten leicht ausgedreht. Gleich äßiges und kreifendes gangwerk. Sehr freundliches i wesen.
VEELBELOVEND
Startnu
er:
Naa ho d: Proud Jula Living ne t Door (Jula
Kleur: Bla k & Ta
Ge ore op: 9 juli 0 9
Registraie u
er: 3 64809
Eige aar: Di ete Bos-S hrijver
Fokker: A. M. Bos-S hrijver
Vader: Ch. d'Aka do de la Maiso Tisseur
Moeder: Noor He a Livi g Next Door
Sehr schönes kleine Hündin it hubschen Kopf. Dunkle Augen, Scherengebiss. Kürz angesetzte Hals,
Oberlinie vorzüglich, lange Rute, vorzügliche Winkelungen vorne und hinten. Stand vorne parallel und hinten etwas ausgedreht.
Aterkrallen OK. Lieb und verspielt. Vorzügliches gangwerk it viel schub und vortret.
Startnu
er:
VEELBELOVEND
Naa ho d: Pride en Joy Living Ne t Door (Luna
Kleur: Bla k & Ta
Ge ore op: 9 juli 0 9
Registraie u
er: 3 648 0
Eige aar: Dorothea Luders
Fokker: A. M. Bos-S hrijver
Vader: Ch. d'Aka do de la Maiso Tisseur
Moeder: Noor He a Livi g Next Door
Har onische Hundin it ausdrucksvolle kopf, dunkle Augen. Sehr schöne Scheregebiss. Vorzügliches Oberlinie, lange Rute. Correcte Wicklung vorne und hinten. Stand vorne parralel und hinten leicht ausgedreht. At krallen
OK. Sehr schönes Knochenstruktur. Correct dehe ualiteit it viel brand. Rau gleich äßigen Gangwerk.
Startnu
er: 6
VEELBELOVEND
Naa ho d: Suri Spookkzz a E uino du Bois Tourbeu Kleur: Bla k & Ta
Ge ore op:
aart 0 9
Registraie u
er: LOSH 57380
Eige aar: Joh e Ni ole va Soest Cre ers
Fokker: J. & N. Va Soest
Vader: Alvi Boja Proud K ight
Moeder: Mada e Musete Vare e du Bois Tour eux
8,5 Monate altes Hündin. Ausdrucksvolle Kopf, vollzähnig Scherengebiss. Dunklere Augen. Pi ent
könte etwas dunklerer sein. Har onisch angesetzte Hals, fester Rücken, leicht abfallende Kruppe. Rutelänge korrekt.
Korrekte Winkelungen, paralleler stand. Wesen träu lich te para entvoll. Gleich äßiges hirtenhund gangwerk.
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Startnu
er: 7
UITMUNTEND 1 + BESTE PUP
Naa ho d: Shira l'A i de la Cha pagne
Kleur: Bla k & Ta
Ge ore op: 5 aart 0 9
Registraie u
er: LOSH 858 4
Eige aar: Kari de Mol - Broers a
Fokker: J. A o / M. De ouver
Vader: Mila l'A i de la Cha pag e
Moeder: Mi ho o de la Cité des Co tes
Ausdruckvolle Hündin, typvolle Kopf, dunklere Augen, vollzänhnige Scherengebiss. Korrekt angesetzte
Hals. Fester Rucke, korrekter kruppen. Vorzügliche Winkelungen. Lange Rute und korrekter Aterkrallen. Paralleler stand vorne
und hinten. Rau greifendes Gangwerk. Vorzügliche fell ualität, korrekter Brand. Wesen freundlich te para entvoll.
REUEN - Tussenklasse
Startnu
er: 8
UITMUNTEND 2
Naa ho d: Odin de la Dynasty de la Freya
Kleur: Bla k & Ta
Ge ore op: 5 ei 0 8
Registraie u
er: 3 359 0
Eige aar: A elee Heij oer
Fokker: E. Mari
Vader: Jhetro des Feux de l'A ge
Moeder: Love Arge tee de la Freya
Ausdruckvolle Rüde it vorzügliche Kopf. Vollzähnige Scherengebiss. Krätige Hals. Korrekte Oberlinie Stand vorne parallel, hinten leicht ausgedreht. Bereits seht gut entwicklete Burst, correcte Ruckenlänge, Aterkrallen OK.
Rau greifendes Gangwerk. Vorzügliche Fellfarbe. Hinten an der Kruppe etwas löckig a sonste vorzügliche Qualität.
Fein Wesen, sehr freundlich und te pera entvoll.
UITMUNTEND 1, CAC
Startnu
er: 9
Naa ho d: Nector Argente du Mont des Croisetes
Kleur: Arle ui
Ge ore op: 6 de e er 0 7
Registraie u
er: 3 65 8
Eige aar: Jorie Levert
Fokker: A. Leurs
Vader: Iko du Mo t des Croisetes
Moeder: Lovely Godiva du Mo t des Croisetes
Sehr schön ge usterde Harlekin Rüde. Masculine und ausdrückvolle verzügliche Kopf. Vollzähnige Scherengebiss. Dunkle Augen. Bereits vorzügliche Burst und Körper. Vorzüglich Oberlinie, lange Ruten, Aterkrallen und Hoden OK.
Vorzügliche Winkelungen. Stand vorne parallel und hinten leicht ausgedreht. Wesen freundlich und ausgeglichenes. Sehr
rau greifendes Gangwerkt it viel schub und vortret.
Open klasse
Startnu
er: 10
UITMUNTEND 1 RCAC
Naa ho d: Grizzly L'A i des Cheveau
Kleur: Bla k & Ta
Ge ore op:
aart 0 6
Registraie u
er: 305 538
Eige aar: Cari va Delle & Fa ri e Ot urg
Fokker: J. Midde dorf
Vader: Morse L'A i des Chevaux
Moeder: Dor as L'A i des Chevaux
Hüpchen, ausdrukvolle, asculine Rüde it vorzügliche Kopf. Vollzähnige Scherengebiss. Mitelbraune
Augen, krätiger Hals, vorzüglisch Oberlinie. Ruten lange, aterkrallen und Hoden korrekt. Vorzügliche Winkelungen, paralleller
stand vorne und hinter. Fellfarbe und Qualität vorzüglich. Wesen sehr ausgeglichenes und freundlich.
Startnu
er: 11
Naa ho d: Jaos de la Terre Sacree de Marius
Ge ore op: fe ruari 0 4
Eige aar: Gerrit L. Mulder
Vader: Eros de la Gra ge Colo e

ABSENT
Kleur: Bla k & Ta
Registraie u
er: LOF 4 989/0
Fokker: V. Rou uete
Moeder: Cadix de la Terre Sa ree de Marius

Startnu
er: 12
Naa ho d: Hacker L'Etoile de la Nuit
Ge ore op: 7 fe ruari 0
Eige aar: Ha s J. Mulder
Vader: Evia Igor du Murrier De Sordeille

ABSENT
Kleur: Bla k & Ta
Registraie u
er: 8705 9
Fokker: L. de Vries
Moeder: E za de la Terre Sa ree de Marius
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Ka pioensklasse
Startnu
er: 1
UITMUNTEND
Naa ho d: Ceasar Legendary Deni
Kleur: Arle ui
Ge ore op: 8 juli 0 6
Registraie u
er: 305 43
Eige aar: Vi toria Letho e
Fokker: A. va Sluis
Vader: Lee Warrior Soul
Moeder: Jea s Arge tee du Mo t des Croisetes
3 Jahr alte Harlekin Rüde, ausdrucksvoller typ, vorzügliche Kopf it sehr schöne angesetze Ohren. Krätiger Hals. Vorzügliche Oberlinie, Brüst und Korp. Vorzügliche Winkelungen, steht vorne und hinten parallel. Vorzügliche Fell farbe
und Qualität. Aterkrallen und Rute korrekt. Mitel braune Augen. Pi ent könnte etwas krätiger sein. Ein ausgeglichenes
Wesen it rau greifendes gangwerk.
UITMUNTEND 2
Startnu
er: 1
Naa ho d: Oh Perac de l'A ouraudiere
Kleur: Bla k & Ta
Ge ore op: 6 ove er 0 5
Registraie u
er: LOSH 65760
Eige aar: Fra çoise Goose s
Fokker: M.M.R.S. Bolla d-Goose s
Vader: CH. Moogly du Relais des E uries
Moeder: CH. Elite de l'A e du Loup
Typvoller Rüde it sehr schöne Kopf, dunklere Augen, vollzähniges Scherengebiss. Sehr guten
Ohren, fester Rücken, leicht abfallender Kruppe. Rutenlange, Aterkrallen und Hoden OK. Korrekter Burstkorp. Vorzügliche
Winkelungen. Vorne stand parallel, hinten leicht ausgedreht. Wesen ist freundlich und lieb. Vollzügliches fell ualität, schöne
Brand. Rau greifendes gleich aßiges Gangwerk.
UITMUNTEND
Startnu
er: 1
Naa ho d: D'Akando de la Maisson Tisseur
Kleur: Bla k & Ta
Ge ore op: 4 ei 0 5
Registraie u
er: VDH-CFH-BE.XXXVI/ 756
Eige aar: Sve ja S hefer + Chrisia Nagelfeld
Fokker: S. We er-La uh
Vader: CH. Ara e de l'E ou hure de la Sarre
Moeder: CH. A.C. de la Maisso Tisseur
Typvoller Rüde it ausdruckvolle Kopf, dunklere Augen, vollzähnige Scherengebiss. Korrekt angesetzte
Hals. Korrekte Oberlinie, Rutenlange, Aterkrallen und Hoden OK. Vorzügliche Burstkorp. Stand vorne parallel, hinten leicht ausgedreht. Rau greifendes Gangwerk. Vorzügliche Winkelungen. Fell Qualität und Brand vorzüglich. Wesen is sehr freundlich.
UITMUNTEND 1
Startnu
er: 16
Naa ho d: Morse l'A i de la Cha pagne
Kleur: Bla k & Ta
Ge ore op: ju i 0 3
Registraie u
er: 98 005
Eige aar: Cari va Delle & Fa ri e Ot urg
Fokker: J. A o e M. De ouver
Vader: Ceasar des Gardie s aux Coeurs Te dress
Moeder: Feli ia de la Cite des Co tes
Ausdrucksvolle, typvoller Rüde it serene Verhalten. Vollzähnige Scherengebiss. Innerlich stark abgenutzt,
vorzüglicher Oberlinie und Burstkorp. Winkelungen, lange Rute, Hoden und Aterkrallen OK. Stand vorne parallel, hinten leicht
ausgedreht. Vorzügliche fell ualität it korrekten Brand. Rau greifendes gleich aßiges Gangwerk.
Wesen is ruhig und freundlich.
Gebruikshonden klasse
Startnu
er: 17
UITMUNTEND 1
Naa ho d: N'Lewis l'A i de la Cha pagne
Kleur: Bla k & Ta
Ge ore op: 3 septe er 0 4
Registraie u
er: 300446
Eige aar: Cari va Delle & Fa ri e Ot urg
Fokker: J. A o e M. De ouver
Vader: F'Kar a du Murrier De Sordeille
Moeder: Feli ia de la Cite des Co tes
Typvoller audrucksvoller vorzügliche Rüde, dunklere Augen. Vollzähnige Scherengebiss, vorzüglicher Oberlinie. Lange Ruten,
Hoden und Aterkrallen OK. Vorzügliche Winkelungen, stand vorne parallel und hinten leicht ausgedreht. Vorzügliche Burst und
iefe. Vorzügliche fell ualität it korrekter Brand. Wesen ganz ruhig und ausgezeichnet freundlich. Gleich aßig und rau greifendes Gangwerk und rute etwas freundlich getragen.
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TEVEN - Jeugd klasse
Startnu
er: 18
UITMUNTEND 2
Naa ho d: Opiu Izzy Living ne t Door
Kleur: Arle ui
Ge ore op: 30 de e er 0 8
Registraie u
er: 3 44888
Eige aar: Di ete Bos-S hrijver
Fokker: A. M. Bos-S hrijver
Vader: Degas Fa elli
Moeder: Halle E y Livi g Next Door
Typvoller Harlekin Hündin. Correcter Kopf, dunklere Augen. Tendenz die Zähne zu kreuzen, volzähnig. Korrekter Hals, vorzügliche Oberlinie, Brust noch i entwicklung. Winkelungen sehr gut. Stand vorne parallel hinter etwas ausgedreht. Aterkrallen
und Rutenlänge gut. Fell ualität vorzüglich. Sehr schöne Harlekin Farbe. Wesen sehr lieb. Schöne gleich aßiges Gangwerk.
UITMUNTEND 1
Startnu
er: 19
Naa ho d: Odete Indy Living Ne t Door
Kleur: Arle ui
Ge ore op: 30 de e er 0 8
Registraie u
er: 3 44889
Eige aar: Ne a va Vliet
Fokker: A. M. Bos-S hrijver
Vader: Degas Fa elli
Moeder: Halle E y Livi g Next Door
Ausdrucksvolle Harlekin Hündin, dunklere Augen, vollzähnig Scherengebiss. Korrekte Oberlinie.
Aterkrallen OK. Fester Rücken. Vorzügliche Kruppe. Brust i bester entwickelung. Vorne stand parallel hinten leicht auggedreht. Sehr schöne Winkelungen. Fell in alle teilen vorzüglich. Wesen freundlich doch etwas sustern.
Tussen klasse
Startnu
er: 20
UITMUNTEND 1
Naa ho d: Olcay Vian de la Bergerie d'Hirthe
Kleur: Bla k & Ta
Ge ore op: 6 ju i 0 8
Registraie u
er: 3 6589
Eige aar: Mo i ue de Roder
Fokker: C. A. Wage aar
Vader: Eros Vo de Wä hter Aus Bayer
Moeder: Hirthe Ysa Vajé de la Bo hardiesse
Typvoller Hündin it viel Ausdruck. Dunklere Augen, vollzähnig Scherengebiss. Sehr schön angesetzte
Ohren. Fester Rücken, vorzügliche Kruppen, stand parallel. Borst ist i entwickelung. Vorzügliche Winkelung. Fell ualität
vorzüglich it korrekter Brand. Wesen is freundlich doch eind bisschen sustern. Rau greifendes Gangwerk it korrekter Rute.
Startnu
er: 21
UITMUNTEND 2
Naa ho d: Alia du Verger du Nord
Kleur: Bla k & Ta
Ge ore op: april 0 8
Registraie u
er: VDH-CFH-BE.XXXIX/ 088
Eige aar: Dorothea Luders
Fokker: K. Graap
Vader: Horex Mo A u de Toujours
Moeder: Bella de la vieille Maiso à Cole age
Har onisch gebaute Hündin it schöne Kopf, dunklere Augen und vollzähnige Scherengebiss. Korrekte Hals,
vorzügliche Oberlinie, lange Rute. Aterkrallen OK. Stand parallel, Pfoten hinten leicht ausgedreht. Burst i
besten entwicklung. Sehr gute Winkelung, vorzügliche fell ualität it korrekten Brand. Wesen is freundlich
und lieb. Rau greifendes Gangwerk.
Open klasse
Startnu
er: 22
Naa ho d: L'Esprit d'Ha rik Api Noir
Ge ore op: 7 ju i 0 7
Eige aar: C.L.E.W.M. Bra ds
Vader: N'Le is l'A i de la Ca pag e
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ABSENT
Kleur: Bla k & Ta
Registraie u
er: 3088676
Fokker: C.L.E.W.M. Bra ds
Moeder: L'Esprit d'Ha rik Mi olete Vieille
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Startnu
er: 2
UITMUNTEND
Naa ho d: Naidy Halle Living Ne t Door
Kleur: Bla k & Ta
Ge ore op: 6 aart 0 7
Registraie u
er: 3075485
Eige aar: Corry Stei us h
Fokker: A. M. Bos-S hrijver
Vader: Fa U a Ye Boyd de la Bo hardiesse
Moeder: Halle E y Livi g Next Door
Har onisch gebaute Hündin it schönen Kopf. Krätige Hals, vorzugliche Oberlinie. Lange Rute,
vorzügliche Burst. Stand vorne parallel, hinten leicht ausgedreht. Vorzügliche Winkelungen, Aterkrallen OK. Qualität Haarkleid
vorzüglich, auf den Rücken lochig Brand etwas Schwarz überzaucht. Wesen sehr freundlich und sicher. Gleich aßiges gangwerk
it viel schub und vortschrit.
UITMUNTEND 1 CAC BOB
Startnu
er: 2
Naa ho d: Noor Henna Living ne t Door
Kleur: Bla k & Ta
Ge ore op: 6 aart 0 7
Registraie u
er: 3075486
Eige aar: Di ete Bos-S hrijver
Fokker: A. M. Bos-S hrijver
Vader: Fa U a Ye Boyd de la Bo hardiesse
Moeder: Halle E y Livi g Next Door
Typvoller Hündin it schöne Kopf, dunklere Augen. Volzähnig Gebiss. Krätige Hals. Sehr gute
Oberlinie und etwas abfallende Kruppe. Vorzügliche Burstkorp, lange Ruten, Aterkrallen OK. Vorzügliche Winkelungen. Stand
vorne parallel und hinten leicht ausgedreht. Haarkleid und Brand vorzügllich. Wesen auf erksa , lieb und lusig.
Perfectes Gangwerk.
UITMUNTEND
Startnu
er: 2
Naa ho d: Noosa Vali de la Bergerie d'Hirthe
Kleur: Bla k & Ta
Ge ore op: 3 ja uari 0 7
Registraie u
er: 3070
Eige aar: Cora Wage aar
Fokker: C. A. Wage aar
Vader: Iko du Mo t des Croisetes
Moeder: Hirthe Ysa Vajé de la Bo hardiesse
Har onisch gebaute Hündin, sehr schöne Kopf. Vorzüglich dunklere Augen. Vollzähnig Scherengebiss.
Korrekt angesetzte Hals. Vorzügliche Oberlinie. Ruten länge und aterkrallen korrekt. Korrekter Burstkorp. Vorzügliche
Winkelungen. Stand vorne parallel und hinter leicht ausgedreht. Vorzügliche fell ualität, der Brand könnte etwas deutlicher.
Wesen ruhig und sehr freundlich. Gleich aßiges rau greifendes Gangwerk.
UITMUNTEND 2
Startnu
er: 26
Naa ho d: Inouck Eder du Perout
Kleur: Bla k & Ta
Ge ore op: 4 septe er 0 3
Registraie u
er: 950 3
Eige aar: Di ete Bos-S hrijver
Fokker: L. Ro o d
Vader: Eros de la Gra ge Colo e
Moeder: Eder du Gardie de la Puissa e
Typvolle Hündin, sehr schöne Kopf. Dunklere Augen. Vorzüglich Scherengebiss. Sehr gute ruckenlinie, leicht
abfallende Kruppe. Lange Ruten und Aterkrallen OK. Stand hinten paralell und vorne bisschen ausgedreht.
Winkelungen vorzüglich. Fell ualität fest etwas lockig it korrekter Brand. Wesen sehr freundlich und sicher.
Gleich aßiges rau greifendes Gangwerk.
Ka pioensklasse
Startnu
er: 27
Naa ho d: Halle Ebby Living Ne t Door
Ge ore op: de e er 0
Eige aar: Di ete Bos-S hrijver
Vader: East ood Cli t De Sai te Petro ille

ABSENT
Kleur: Bla k & Ta
Registraie u
er: 9078 4
Fokker: A.M. Bos-S hrijver
Moeder: Dayli A y Livi g Next Door
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Startnu
er: 28
UITMUNTEND 1
Naa ho d: Hirthe Ysa Vajén de la Bonhardiesse
Kleur: Bla k & Ta
Ge ore op: 3 de e er 0
Registraie u
er: 906475
Eige aar: Cora Wage aar
Fokker: P.M. Dou a
Vader: Corver Ya du Do ai e du Bois de Chartres
Moeder: Ch. Dia the de la Noé d'Orie t
Ausdruckvolle Hündin it schönen Kopf. Leicht Braune Augen. Vollzähnig Scherengebiss. Vorzügliche Oberlinie, vorzügliche winkelungen. Stand vorne parallel und hinten leicht ausgedrehte Pfoten. Vorzügliche Burst. Rutenlänge etwas knap. Typvolle Vertreter die Rasse. Haarkleid in alle punkte vorzüglich. Wesen sehr freundlich und sicher. Aterkrallen OK. Gleich aßig gangwerk it viel schub.
Gebruikshondenklasse
Startnu
er: 29
UITMUNTEND 1
Naa ho d: Oly Du Bois Tourbeu
Kleur: Bla k & Ta
Ge ore op: 7 april 0 5
Registraie u
er: LOSH 57380
Eige aar: Joh e Ni ole va Soest Cre ers
Fokker: J. & N. Va Soest
Vader: Dakar Aaro Livi g Next Door
Moeder: Hally Bla k Frizz de la Freya
4 Jahr Hündin it schöne Kopf, dunklere Augen, Vollzähnig Scherengebiss. Sehr schön angesetzte
Hals. Volrzügliche Oberlinie. Korrekter Rutenlänge. Aterkrallen OK. Stand vorne paralell und hinten leicht ausgedreht.
Vorzügliche winkelungen. Bestens entwickelte Burst, Fell Qualität vorzüglich plazierte Brand. Wesen freunlich und sicher.
Perfectes Gangwerk.
BEST IN SHOW

9
E da is het ijd voor de verkiezi g va de Best in Show.
O ze keur eester, die de hele dag al oeilijke keuzes oest
ake , vo d de plaatsi g voor de Beste i Sho het oeilijkst
o te ake .
)ij vertelde het pu liek pre ies at de riteria zij o tot deze
keuze te ku e ko e . )o el de este reu e de este teef
hadde voors e tege , aar uitei delijk viel haar keuze uit i
het voordeel va :

NOOR HENNA LIVING NEXT DOOR gesho d door A
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elee Heij oer die uiteraard ook de feli itaies i o tva gst a va
Nector Argentee du Mont des Croisetes
(eige aar: Jorie Levert hier gesho d door ee vrie di
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Uitreiking Coupe de Beauté 2018
Lede va Beau ero Vere igi g Nederla d die et hu Beau ero op
Nederla dse te too stelli ge goede resultate ehale krijge
hiervoor pu te . De Beau ero , de jo ge puppe zij uitgeslote , die
i ee kale derjaar de este sho resultate e dus de eeste pu te
heet i t de Coupe de Beauté. De i aar va deze oupe is et
1 6 punten aar: Grizzly de l'A i des Chevau
Eige are : Cari va Delle e Fa ri e Ot urg.
Uitreiking Coupe de Travail 2018
Daar aast eloo t Beau ero Vere igi g Nederla d haar lid
die et zij /haar Beau ero , gedure de het kale derjaar, de
eeste oi ieel erke de Nederla dse diplo a’s ehaalde e
deze et ee kopie va het rasho de log oek aa het
se retariaat heet toegezo de . Over 2018 gaat deze oupe
aar: N'Lewis l'A i de la Cha pagne (Midas
Eige aar: Cari va Delle

Naast de spo sore Fish4Dogs e Pri s Pefoods, aarva u elders i dit lad adverte ies vi dt, eda ke

e:

Ellis Wille se e A e ieke Stoke voor hu spo sori g te ehoeve va de ooie
hoofdprijs aterapport vuurtore e ee Ko g Wo ler . Wij o hte deze uitreike op
deze Ka pioe -dag aa zo el de Beste Ba y als aa de Beste Pup.
Verder o tvi ge

ij spo sori ge va

Wij da ke iederee voor hu ko st aar o ze Ka pioe s hapClu Mat h 0 9 e hope u volge de jaar ij ee
ieu e Ka pioe s hapClu Mat h edero te ku e o t oete .
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Contribuie 2020 - betaalt u voor 1 dece ber?
Bij esluit va de ALV 0 8 is de hoogte va de
o tri uie voor 0 0, zo el voor lid als voor gezi slid, o ge ijzigd vastgesteld.
Voor het eëi dige va ee
lid aats hap die de, o for arikel 5 lid 5 va de
statute , de opzeggi g vóór
ove er aa de lede adi istraie e /of se retariaat
gezo de te zij .
Aa alle lede die og iet etaalde ordt verzo ht
o het vers huldigde edrag (€ 0,= c. . € ,=
vóór 1 dece ber a.s. over te ake aar:
NL 1RABO011 62789 t.n.v. Beauceron Vereniging
Nederland en vereld: 2020 + de
naa van uw
Beauceron(s .
Voor de Alge e e
Lede vergaderi g 0 0 ordt, aa de lede die he e etaald, het e ijs va lid aats hap toegestuurd.
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Enkele adviezen riching Oud & Nieuw
Bron: Internet divers
 Laat de ho d aa het egi of halver ege de
avo d zij ehoete doe , ga iet aar uite ijde s de jaar isseli g.
 Laat de ho d aa de lij lope e voorzie de halsa d va u aa e telefoo u
er.
 Doe het kate luikje i de iddag va oudejaarsdag di ht e houd de kat i e .
 Sluit de gordij e zodat ho d of kat gee last heet
va de li hflitse . )et radio of TV iets harder, el
uziek aar gee vuur erkgeluide .
 Geef je dier iets e or lekkers ijde s oud/ ieu .
 Bied s huilplekke aa . Het ij st is o ze va te
vore aa te lere at ee veilige plek is.
 Laat ee a gsig dier iet allee . Gedraag je iet
i ee s heel a ders e geef gee overdreve aa da ht die u dier ka evesige i het gedrag ij
e ge geluide .
 Bede k dat so
ige edi aie sle hts sedeert.
Vraag u diere arts o de juiste iddele voor
ee a gsige ho d.
 Vuur erka gst ge eraliseert e
ordt u dier
steeds a gsiger, ijvoor eeld ook ij elke o eersui? )oek hulp e a ht iet tot ee volge de
jaar isseli g.

Welkom in
onze wereld!
Wij zijn Prins. We
maken 100% natuurlijke
voedingen voor hond en
kat. Met veel liefde, passie
en vakmanschap. Als
familiebedrijf, al generaties
lang.

Bij Prins doen we graag alles in eigen huis. Omdat we willen dat al onze voedingen
helemaal aan onze wensen en kwaliteitseisen voldoen. Gezondheid en dierenwelzijn
gaan bij ons voor alles. We hebben onze eigen voedingsdeskundigen, dierenartsen,
opleidingen en bezoekerscentrum. Samen vormen we één grote familie waarin ook jij
en je Beauceron zich thuis kunnen voelen. We bieden je graag kennis, begeleiding en
advies.
Wij zijn Prins. Welkom in onze wereld!

Meer dan voeding. • www.prinspetfoods.nl

Beauceron Vereniging Nederland

Aciviteiten

Ledennieu s

aciviteiten@beauceronvereniging.nl

ledenad inistraie@beauceronvereniging.nl

(PEPERNOTEN WANDELING OP 8 DECEMBER
De a deli g erd uitgezo ht door Carla Dirkse e
sa e
et haar gaa e het a delge ied De Groee Weelde i ij Cru uius. Dit is ee groot a delgeied et osse e veel ater o lekker te ku e
z e
e .
Verza ele o : 0.45 uur
Start a deli g o : .00 uur.
Parkeren aan de Kruisweg 1 25 in Cru uius bij het
Pannenkoeken Paviljoen.

Nieuwe leden: 4 totaal 74 lede + 4 gezi slede
Opzeggingen: 4
Va Cora Wage aar o tvi ge e het ooie eri ht
over het ehale va het Nederla ds Ka pioe s hap
va de door haar zelf gefokte teef Noxe Noosa Vali
de la Bergerie d'Hirthe, NHSB 3070
.
Na ens bestuur en leden, van harte gefeliciteerd.

Wil je/jullie gezellig ee wandelen? Laat het weten
via aciviteitenco
issiebvn@g ail.co

Speter Spaten Speter
Foto: Ellen Westenberg 2017

Oluk, de Beauce-kli geit
Foto: Marjoleine Goudswaard - oktober 2019

Fokkerij, Gezondheid & Welzijn
co
Gee
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eldi ge

issiefgw@beauceronvereniging.nl
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Sho uitslagen
Wij pu li ere allee uitslage va de ho de die eige do
2 augustus Roterda
Reuen
Jeugdklasse
Oreo De La Dy asty De La Freya, U, CAC, BOB
Teven
Jeugdklasse
Ol ay Via De La Bergerie’d’Hirthe Ukke , U
1 septe ber KCM Beauceronclub
Reuen
Open Klasse
Grizzly de l'A i des Chevaux, 3U
Ka pioensklasse
Morse l’A i de la Ca pag e Mo ty , U
Gebruikshondenklasse
N'Le is l'A i de la Ca pag e Midas U CAC BOB
29 septe ber Dogshow Maastricht
Reuen
Ka pioensklasse
Morse l’A i de la Ca pag e Mo ty , U, CAC
2 nove ber Bleiswijk
Reuen
Ka pioensklasse
Morse l’A i de la Ca pag e Mo ty , U
Teven
Jeugdklasse
Opiu Izzy Livi g Next Door, U
Coupe de Travail 2019
De Coupe de Travail ordt door de Beau ero
Vere igi g Nederla d jaarlijks ijde s de KCM dus
zorg dat je er e t uitgereikt aa de ha dler e ho d
die de eeste oi ieel erke de Nederlandse diploa’s he e ehaald i het etrefe de jaar. O
voor op a e op de lijst i aa erki g te ko e diee ij ee kopie (of foto van het diplo a én werkboek of rashondenlogboek te o tva ge . Mail aar:
se retariaat @ eau ero vere igi g. l
e /of edia@ eau ero vere igi g. l
Voor 0 9 is eldi g o tva ge va Cari va Delle
et N'Lewis de L'A i de la Cha pagne (Midas

zij va o ze lede .
nove ber Bleiswijk
Reuen
Ka pioensklasse
Morse l’A i de la Ca pag e Mo ty , U CAC
Teven
Jeugdklasse
Opiu Izzy Livi g Next Door, U
16 nove ber JCM Beauceron Vereniging
Reuen Puppen
Shira l'A i de la Cha pag e, VB
Tussenklasse
Odi de la Dy asty de la Freya, U
Open klasse
Grizzly de l'A i des Chevaux, U RCAC
Ka pioensklasse
Morse l’A i de la Ca pag e, U
Gebruikshondenklasse
N'Le is l'A i de la Ca pag e, U
Teven Jeugdklasse
Opiu Izzy Livi g Next Door, )G
Odete I dy Livi g Next Door, U
Tussenklasse
Ol ay Via De La Bergerie’d’Hirthe Ukke , U
Open klasse
Naidy Halle Livi g Next Door, 3U
Noor He a Livi g Next Door, U CAC BOB
Noosa Vali de la Bergerie de la Hirthe, 4U
I ou k Eder du Perout, U
Ka pioensklasse
Ysa Vajé de la Bo hardiesse, U
Coupe de Beauté 2019
De Coupe de Beauté ordt door Beau ero Vere igi g Nederla d jaarlijks ijde s de KCM dus zorg dat
je er e t uitgereikt aa de ha dler e ho d die het
hoogste aa tal pu te de ehaalde aarderi g
ordt i pu te uitgedrukt op de Nederlandse
sho s/ edstrijde i dat jaar he e ehaald.
De stand
9 t/
6 nove ber
. Morse l’A i de la Ca pagne - 11 punten
. Oreo De La Dy asty De La Freya - 37 pu te
3. Noosa Vali de la Bergerie d'Hirthe - 36 pu te
4. Ol ay Via de la Bergerie d'Hirthe - 34 pu te
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Oiciële uitgave van Beauceron Vereniging Nederland
Grais voor lede , egu sigers e adverteerders.

Volgende uitgave: 1 april 2020
Arikele e foto’s aa levere vóór 1 aart 2020.
Voor ee arikel op A4 for aat zij o geveer 500
oorde odig et 3 foto’s. I die ee foto i i aal
.000 pixels reed is ka deze op A4 orde geplaatst.
Heet u ee
ooi verslag va de vaka ie of ee ete s aardigheid die u et a dere lede ilt dele ?
Stuur u verhaal e de foto’s aar
edia@ eau ero vere igi g. l

Ledenad inistraie
E- ail: lede ad i istraie@ eau ero vere igi g. l
Ba k u
er NL5 RABO0 536 789 RABO NL U
te a e va Beau ero Vere igi g Nederla d

Showkalender 2019-2020
Datu
e

Sho
de e

er 0 9

8 fe ruari 0 0
8 fe ruari &

0

Dogsho Ei dhove

.dogsho ei dhove . l

Ve ray

er. o

Dogsho Rij la d Hazers ooude

.dogsho rij la d. o

IJsselsho ) olle

.ijsselsho . l

Dogsho Goes

.dogsho goes. l

ei 0 0

Do

.de-utre ht. l

ei 0 0

Joe Cat Sho

.hv-o li e. l

Pi kstersho Ve ray

.pi kstersho . o

De Baro ie Breda

.sho -k de aro ie. l

aart 0 0
april 0 0

ju i 0 0
6 ju i 0 0
0e

. i

. ari edogsho . l

4 e 5 april 0 0
e

Kerst– e WINNER-sho Gori he
Mari i Dogsho Gro i ge

e

aart 0 0

Verdere info via ebsite

ju i 0 0

U der Bar eveld

Bra a t Cup Meijerij Sho

niet ver eld bij Raad van Beheer

9 e 30 augustus 0 0

Dogsho Roterda

.dogsho roterda . l

6e

7 septe

er 0 0

Dogsho Maastri ht

.dogsho

aastri ht. l

4e

5 ove

er 0 0

Dogsho Bleis ijk

.dogsho

leis ijk. l

8e

9 ove

er 0 0

Wi

. i

9e

0 de e

er 0 0

Kerstsho KNON Gori he

er

ersho . l

.kerstsho . o

