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Vereniginggegevens                  info@ eau eronvereniging.nl 
Uitga e Beau ero  Vere igi g Nederla d 

Oplage  stuks 

Telke s i  april; augustus e  de e er 

Arikelen en advertenies aanleveren voor:  
15 aart, 15 juli, 15 nove er.  
 

Lid aats hap 

 ja uari t/   de e er € ,  per kale derjaar.  
Voor ee  lid aats hap a  de part er e  thuis o e de  
ki dere  tot  jaar, + € ,  per kale derjaar.  
 

Opzeggi g die t vóór  o e er erzo de  te zij  aar: 
ledenad inistraie@ eau eronvereniging.nl 
 

Bankgegevens NL RABO 2    
BIC: RABO2NL2U   t. . . Beau ero  Vere igi g Nederla d 

 

Bestuur 

Di ete Bos oorziter e  i teri  se retaris  

A e ieke Stoke pe i g eester  

Jeroe  Kelke s alge ee  lid   

Voorziter voorziter@ eau eronvereniging.nl 
Di ete Bos 

 

Co issie Fokkerij, Gezondheid & Welzijn 

     fokkerij o issie vn@g ail. o  

     o issiefg @ eau eronvereniging.nl 
Di ete Bos 

 

Se retariaat se retariaat@ eau eronvereniging.nl 
Di ete Bos 

 

Finan iële Zaken penning eester@ eau eronvereniging.nl 
A e ieke Stoke 

 

Advertenies en Sponsoren  
     advertenie@ eau eronvereniging.nl 
Jeroe  Kelke s 

 

Media Co issie edia@ eau eronvereniging.nl 
A e ieke Stoke e site e  ere igi gs lad  

Jeroe  Kelke s fa e ook  

 

A iviteiten Co issie a iviteiten@ eau eronvereniging.nl 
A elee  Heij oer 

Ellis Wille se 

Foto voorzijde: Wolek van Carla Dirksen Volg ons op Fa e ook: Beau eron Vereniging Nederland 
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Van de Bestuurstafel 
We s hrij e  al eer augustus. Na alle perikele  ro do  e  a uit oro a ko de  e a af 2  ju i eer heel eel 

aatregele  a hter ege late .  Veel a  o s he e  i  de periode daar oor hu  i e i ge  gehaald e  dur e  
et ertrou e  aar hu  toeko st te kijke . Ee  aa tal a  o s  raakte hu  aa  of edrijf  k ijt o da ks alle 

steu  a uit de o erheid. Ook he e  lede  dier are  erlore , zo el oudere  als jo gere . Coro a spaart ie-
a d. De grote raag die opdoe de as of de ersoepeli ge  sta d zoude  houde  u de delta- aria t s el op-

ko t. Op het o e t a  s hrij e  oor o s lad, zij  de aatregele  iets aa ges herpt t/   augustus. Is het 
oldoe de o  a af septe er eer et ertrou e  ooruit te kijke ? Tijd gaat het o s lere . 

 

Graag ilde  e op  septe er o ze KCM houde . Alles e  iederee  i  de start lokke , allee  de keur eester 
lote iet. Toe  erd eke d dat ) olle outdoor tegelijk gehoude  ordt. Ook ku e  e iet oorzie  at de 

Coro a- aatregele  op ter ij  re ge . Wij kijke  og posiief aar ore  aar houde  el ee  slag o  de ar . 
E thousiast ego  de A i iteite o issie aa  het orga isere  a  de Water erk Workshop egi  juli . Helaas 
sle hts drie aa eldi ge  e  dat is to h e ht te ei ig. K a  dit door de oortdure de aatregele , o dat ee  
diere arts erklari g e  rijstelli g gehaald oest orde  of as het de oor aarde a  es her e de kledi g  
e t. etsuit ? Gelukkig hoefde e gee  a uleri gskoste  te etale . Maar dit aakte el dat e he e  eslo-

te  eerst alijd de ela gstelli g et ee  e uête te gaa  peile  per e- ail. I iddels heet u oor de Workshop 
Speure  deze e ige ijd gelede  i  u  e- ail ox gekrege . De uitko st a  deze e uête aakte dat deze Work-
shop iet georga iseerd gaat orde  e  dat is est el ee  tege slag oor ee  e thousiaste o issie. 
 

Augustus is de aa d a  aka ies, et of zo der de trou e ier oeter, a uit huis of aar uite la d. La g iet 
iederee  durfde ee  aka iereis te oeke , zo ook ij iet. Wij zulle  straks lekker dage  erop uitrekke  e  sa-

e  et o ze ier oeters ge iete . Miss hie  lukt het o  erge s ee  huis et o hei de tui  te oeke  i  de 
uurt a  ater zodat ze ook lekker ku e  plo se . Va uit het estuur kijke  e al eer ooruit aar ieu e 
ogelijkhede  oor het ajaar e  2 22. Natuurlijk hope  ij dat iederee  ee  leuke aka ie heet e  o ja … stuur 

die leuke foto e /of dat erhaaltje o er de s hoe e  a  o e Sjaak die Fietje eror erde u ee s i . Wij erheu-
ge  o s op u  aka ie erhale . Voor u e se  ij iederee  ee  ij e aka ie.   

ADVERTEREN? 

advertenie@ eau eronvereniging.nl 

Bij aa le ere  a  ka t-e -klaar ateriaal reke e  e 
per uitga e € ,  oor ee  A -for aat full olor.  
Wilt u A ? Da  reke e  ij € 2 ,  per uitga e e  ij  
A -for aat ordt dat € , . Uiteraard ku e  ij, 
tege  eerprijs, o dersteu e  et DTP erk. 
 

Nu al eslote  de ad erte ie i  eerdere uitga es te 
ille  op e e ? Nee  da  o ta t op oor de juiste 

prijsopga e et Jeroe  Kelke s ia  
advertenie@ eau eronvereniging.nl 
 

Lede  a  Beau ero  Vere igi g Nederla d rage  

Jeroe  Kelke s aar hu  spe iale prijze . 

Inhoudsopgave 

2 Beau ero  i  Nood ; Vere igi ggege e s 

 I houdsopga e; Va  de Bestuurstafel 
 Fit2Breed  
 Al jare  ilde ik heel graag ee s ee  estje fokke  

2 )iet Gij Al Wat Ko e ? 

 E e  oorstelle : Bu leBee 

 Wet Bestuur e  Toezi ht Re htsperso e  

 Spo sorkliks 

 Dit hoor je te ete  of roodfokkers 

 E e  oorstelle : Soof U  Peit Sourire de Sophia 

2  Wa eer ku  je et je ho d gaa  trai e ? 

22 Lede ieu s & A i iteite  

2  Ee  D aas Durt; Oproep; Sho –/Exa e  uitslage  

2  Holes u der the la  

Ylva 

Foto: Petra Melsen 
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Risi o van afna e van geneis he diversiteit 

Als er eel gefokt ordt et diere  i  ee  heel klei e 
populaie of als er heel eel ge ruik ge aakt ordt 

a  e kele fokdiere  i e  ee  grotere populaie 
ij oor eeld ee  ka pioe sho d , zal de ge eis he 

ers heide heid af e e , aardoor het optrede  a  
erfelijke ziekte  toe ee t. Als de ers heide heid er-
der af ee t zal dit ee  egaief efe t he e  op de 
alge e e gezo dheid/ itheid a  de ho de  hetgee   
te zie  zal zij  i  de af a e a  de estgroote of alge-
hele ru ht aarheid.  
 

Gezondheids-onderzoek: een eerste indruk 

O  ee  i druk te krijge  elke ogelijke ziekte  ee  
rol spele  i  ho de populaies ka  ee  eerste ela g-
rijke stap zij  o  ee  gezo dheidse uête uit te oe-
re . Op ter ij  ka  ook ge ruik ge aakt orde  a  
gege e s i ge oerd door diere artse  uit het diag o-
se-registraie s stee  PETs a , aar ij a o i iteit 
ge aar orgd ordt. Dit registraies stee  is ela g-
rijk oor het i  de gate  houde  a  hoe aak epaal-
de ziekte  oorko e  e  of er ieu e ziekte  o t-
staa . Eige are  ku e  zelf aa ge e  ij hu  diere -
arts dat ze graag ille  dat de diag oses die orde  
gesteld ij hu  ho de  orde  geregistreerd i  het 
PETs a  s stee . Bij sig aleri g a  pro le e  ku -

e  hier geri ht s ree i gso derzoeke  oor orde  
uitge oerd e  ka  gepro eerd orde  o  ee  ieu e 
DNA-test te o t ikkele  . . aatregele  te e e  i  
de fokkerij. 
 

Gezondheids-onderzoek: s reening en gegevens te 
ge ruiken voor de fokkerij 
O  daad erkelijk gezo dheidsgege e s te ge ruike  
i  het fok eleid is het a  ela g dat er ee  orre te 
diag ose ordt gesteld e  dat ook oor de fokker dui-
delijk is elke ho d ee  epaalde aa doe i g heet, of 
heet doorgege e  aa  de ako eli ge . Ook is het 

ela grijk dat alle uitslage  a  s ree i gso der-
zoeke  ook daad erkelijk geregistreerd orde . Al-
lee  da  ordt ee  etrou aar e  o pleet eeld 

erkrege . 

Fit2Breed, het online at hingsplafor   
 voor honden! 
Tekst: Hille Fieten  
Met dank aan: Hans Mulder 

 

Als toeko sig eigenaar van een pup il je graag e-
ten of je nieu e huisgenoot een goede erfelijke asis 
heet o  een gezond leven in het vooruitzi ht te he -

en. Als fokker zet je je volledig in o  een zo ooi en 
gezond ogelijk nest te fokken en daar ij pro eer je 
ook het populaie elang niet uit het oog te verliezen.  
 

Fit2Breed is ee  o li e at hi gsplafor  oor de se-
le ie a  reu-teef o i aies e  iedt fokkers de 

ogelijkheid o  op asis a  eer i for aie da  
allee  afsta i gsgege e s de juiste fok o i aie 
te sele tere . Op deze a ier ordt iet allee  risi o-

ol er a ts hap er ede , aar ka  ook o der-
ou d ge ruik orde  ge aakt a  a dere ho de , 

zodat de ge eis he di ersiteit i  de populaie opi-
aal ordt e ut. Daar aast iedt Fit2Breed de o-

gelijkheid o  erfelijke aa doe i ge  aar oor ee  
DNA-test es hik aar is te estrijde , zo der erlies 

a  ge eis he di ersiteit i  de populaie. De eer 
o plex erer e de ziekte  zulle  et het toepasse  
a  de juiste fok o i aies geleidelijk af e e  aar-
ij ee  te groot erlies a  ho de  ordt oorko e . 

 

Korto : het plafor  iedt fokkers alle hulp o  ge-
zo d e  duurzaa  te fokke  e  pup-eige are  ee  

aar org te ge e  a  ee  era t oord gefokte pup!  
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Niet alle gege e s orde  alijd eege o e  ij het 
tot sta d ko e  a  ee  o i aie a  fokdiere . I  
fokregle e te  orde  aak e kel oor aarde  ge-
steld aa  de ouderdiere , ter ijl i for aie a  de 

estge ote  of a dere fa ilielede  a  ela g ka  
zij  o  de ka s op erer i g a  ee  epaalde ziekte 
uit te reke e . Wa eer ge ruik ordt ge aakt a  

eer gege e s da  e kel a  de ouderdiere , ku e  
fok aarde-s hai ge  orde  i gezet oor ee  ete-
re keuze.  
 

Selecie op asis an erwantschap  

I  de huidige populaies a  rasho de  is het ee  illu-
sie o  te de ke  dat et e kel sele ie op er a t-
s hap oorko e  ka  orde  dat er zieke diere  ge-

ore  orde . Er zij  al eel ziekte  ijd erspreid i  
de populaie aa ezig, aar oor al da  iet DNA-

teste  es hik aar zij . Bo e die  is de i teelt i  so -
ige populaies al zo er ge orderd, dat duurzaa  

fokke  op asis a  e kel er a ts hap ki ship  he-
laas iet eer ogelijk is. O  ee  goed eeld te krij-
ge  a  er a ts hap is het a  ela g o  de afsta -

i gsgege e s a  ho de  i ter aio aal et elkaar 
te dele . De keuze a  ee  fokdier stopt i ers iet 

ij de la dsgre ze .  
 

Mogelijkheden an DNA-diagnosiek 

Het Experise e tru  Ge ei a a  de fa ulteit Dierge-
eesku de eheert ee  DNA-data a k aar DNA ka  
orde  opgeslage  a  alle ho de . Ook o t ikkelt 

het Experise e tru  als e ig i situut i  Nederla d 
ieu e DNA-teste . Voor eelde  a  de o t ikkelde 

teste  zij : o  Wille ra d Kooiker , epilepsie 
Boer oel , paroxys ale dyski esie Markiesje , ere-
rale dysfu ie Sta ij  e  eer. Daar aast o t ikke-

le  zij DNA-teste  oor o plexe, ge eis he aa doe-
i ge , aar ij sprake is a  ee  risi o-i s hai g ij 

de ako eli ge  ij . poly yosiis ij het Kooiker-
ho dje, koperstapeli g ij de La rador retrie er .  
 

Integraie an gege ens in Fit2Breed 

Het u ieke a  Fit2Breed is dat dit plafor  alle e-
s hik are data op het ge ied a  gezo dheids-

s ree i ge , afsta i g e  DNA-teste  er erkt o   
fokkers zo opi aal ogelijk te o dersteu e  i  het 
uitzete  a  ee  duurza e la ge-ter ij  fokkerij-
strategie. Het doel  a  Fit2Breed is het i i alisere  

a  erfelijke aa doe i ge  i  de populaie, het aar-
orge  a  ge eis he di ersiteit e  het zo eel oge-

lijk oorko e  a  het fokke  a  pups et erfelijke 
ziekte . 
   
Hoe kan de fokker werken et Fit2Breed 

Fokkers ku e  i logge  op het Fit2Breed plafor , 
aar a zij ho de  ku e  opzoeke  i  het systee . 

Voor elke ho d  zulle  i  de toeko st de gezo dheids-
gege e s, uitslage  a  DNA-teste  e  ge eis he di-

ersiteit op asis a  SNP-gege e s of afsta i gsge-
ge e s i zi htelijk zij . Er is ee  i tera ie e sta -

oo  aar ee alle oorouders e  ako eli ge  a  
ee  dier ku e  orde  ekeke .  
 

I  de at h- aki g odule ka  ee  teef orde  i ge-
oerd. De fokker krijgt ee  lijst et pote ieel ges hik-

te reue  oor de teef. Ook is het ogelijk o  ee  
proekruisi g te doe  et ee  teef e  ee  reu die de 
fokker heet gesele teerd, Fit2Breed geet da  er ol-
ge s aa  at het risi o is op aa doe i ge  ij de a-
ko eli ge  e  at de oorspelde ge eis he di ersi-
teit e  er a ts hap a  de pups is.   
 

I  het egi  zulle  og iet alle ho de  i  Fit2Breed 
ee  ge eis h proiel he e , i  dat ge al ka  er ook 
ge ruik ge aakt orde  a  relaies tusse  diere  op 

asis a  sta oo gege e s ea -ki ship . Dit is 
iet de eest opi ale ogelijkheid, aar zal i  de 

o erga gsperiode og odig zij .  
Voor eer i for aie o er de erkzaa hede  a  het 
Experise e tru  Ge ei a Dierge eesku de of spe i-
ieke rage , stuur ee  e ail aar e gg@uu. l of e-
zoek o ze e site .uu. l/e gg  

Diesel 
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Ik ilde heel graag een Arle uin nest fokken o dat ik 
die alijd zo ooi ind. De keuze as di hter ij huis 
dan ik da ht. Het erd Oreo Blue de la Dynasy de la 
Freya an Dinete Bos. Zijn genen pasten heel goed ij 
Nougat.  Als eigenaars he en ij eiden ook nog een 
DNA proiel laten doen o  te kijken of er to h geen 

er orgen gekke dingen in de lijnen zaten o  zo een 
zo erant oord ogelijk gefokt nest op de ereld te 
kunnen zeten. Nu as het a hten tot ze loops zou 

orden. In iddels hadden ensen er lu ht an gekre-
gen dat er een nest aan k a  en egon de a htlijst 
aardig ol te stro en. Ik aakte een e site, at e ht 
super goed leek te erken. Door e goed te he en 
ingelezen en et een aantal, eer er aren, fokkers te 
praten as ik goed oor ereid da ht ik. De prakijk 

as el e en anders. Er aring had ik i ers niet. Wat 
dat etret zeker el een sprong in het diepe. 

Nougat erd in januari 1 loops en eind januari ge-
dekt door Oreo. Ook een ijzondere er aring. Voor 

eide honden de eerste keer. Nu as het een feit en 
egon het a hten of het gelukt as. Of ze opgeno-
en had, zoals ze dat zo ooi zeggen. Zag ik al iets aan 

haar? Ze at goed en deed niet anders dan anders naar 
ijn idee. Na drie eken erd ze super isselijk an 

alles at er oor haar neus k a  aan eten. Ar  ding, 
at had ik haar aangedaan!  Hoe el het duidelijk as 

dat ze dra hig as, had ik er eigenlijk niet ij silge-
staan dat een hond ook isselijk kon zijn. Volgens in-
ternet gaat dit et eek -6  an de dra ht eestal 

el o er. Bij Nougat niet, zij leef isselijk tot aan de 
e alling. Dit zorgde er oor dat ik oninue et eten in 

de eer as, ant er aren o enten dat ze el 
trek had en ook dat ze haar neus ophaalde oor alles 

at ze oorheen erg lekker ond.  

Al jaren wil ik heel graag eens een nestje fokken... 
aar onze orige hond, an een ander ras, kreeg een 

aar oederontsteking, dus dat ging niet door. Toen 
ij onze Nougat kregen egon het eer te krie elen. 

En toen zij een aal anderhalf jaar oud as, ging ik dan 
ook eteen HD en ED laten testen. Uiteraard ook of zij 
goed aangelegde ureters had o  zo e entueel E to-
pis h Ureter uit te kunnen  sluiten.  Alles leek eer 
dan in orde. We liepen at sho s, aar ij ze eestal 
Uit untend ehaalde en ik roeg een kennelnaa  
aan. Al et al aren de eerste stappen geno en.  
 

In het najaar  egon ik e de oor ereiding o  
uit te zoeken elke reu passend zou kunnen zijn, gene-
is h oest het passen. Niet alleen dat hij getest zou 
zijn op alle gezondheidspunten ond ik elangrijk, 

aar e enzo zijn karakter. Ik ilde pups die goed in en 
ij een gezin zouden oeten kunnen passen. Ik en 
an ening dat at je kunt testen, je ook oet testen. 

Dan eet je at je in handen he t en kun je naar een 
goede, e enzo geteste, o inaie gaan zoeken. Daar 

ilde ik geen on essies in doen. Pro le en hele aal 
oorko en kan natuurlijk niet aar je kunt el eel 

zaken uitsluiten. Het aakte ij ook niet uit of ik er 
oor de reu zou oeten rijden. Maar ja het as el 

Corona, dus daar had ik el rekening ee te houden, 
eel landen zaten di ht. 
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Die pups oeste  atuurlijk goed groeie , ter ijl Nou-
gat iet leeg getrokke  oest orde . Op het ei d a  
de dra ht gaf ik haar extra al iu  oor de otop ou  

a  de pups e  o  e e tueel e la psie ij Nougat te 
oorko e  ij de adere de e alli g.  

 

We liete  et  eke  ee  e ho ake  i  Sleeu ijk. 
Dege e die de e ho aakte zei dat ze alijd stopte et 
telle  ij  pups. E  dat dit er el eer leke  te zij . 
Dus dat ik e oest oor ereide  op ee  groot est. 
Tja, hoe doe je dat oor ereide ?  
 

Nougat a delt e  trai t alijd est eel e  had ee  
hele goede o diie o da ks dat ze zo isselijk as. 
Het leek e ha dig o  te pro ere  dit zo te houde . 
Dus e liepe  de ge o e afsta de . Waar ij ik el 
reke i g hield et dat ik iet op plaatse  k a  aar 

eel ho de  k a e  i  irusse  of ziekte  die ze op 
zou ku e  pikke . We paste  het te po aa  aa  at 
zij og ko . Op het laatst as dat iet eel eer, die 
hele dikke uik zat ehoorlijk i  de eg. De laatste da-
ge  a  de dra ht k a  ze steeds et ee  odder-

eus, a hter ee  hout al op o s terrei  a daa . Ik 
esloot ee s te gaa  kijke  at ze daar u deed. 

 

Het leek dat ze ee  heel diep hol had gegra e  et 
de edoeli g daar haar pups te gaa  erpe ! Dat leek 

ij iet zo’  goed pla , o da ks dat ik het el heel 
ooi o d dat ze zo di ht ij de atuur sto d, o  dit 

zo te doe . We zorgde  er oor dat ze daar iet eer 
hee  ko  gaa . De erpkist e  de puppyre  die al ee  
aa tal eke  klaar sto de , as ee  eter idee.  
Ee  dag of 5 oor de uitgereke de datu  erd ze o -
rusig. Ik sliep toe  al ee  paar a hte  ij haar. Het 

erd u to h el e ht erg spa e d. Gelukkig ko  ik 
ee  eroep doe  op 2 er are  fokkers. Als de e e iet 
ko , da  zou de a der helpe . 

De e alli g ego  i  de a ht, de lieze  rake  e  
ze gi g e or  hijge .  Ik had er ee  aa ko e de die-
re arts ij, die heel graag ilde lere  a  ee  or ale 

e alli g. Dat krijge  ze a elijk iet i  de opleidi g. 
Wel uit de oeke  aar iet de prakijk. 
 

)ij zei dat er a driek arier el ee  pup oest zij , 
dat er a ders ee  keizers ede zou oete  ge eure . 
Ik da ht ou a driek arier ga ik eerst Di ete aar 
ee s elle  o  ad ies te rage ’. E  die ood aa  o  
te ko e . Dat as erg ij , a t i iddels ego  ik 

e est el o zeker te oele . )e k a  i e  e  dat 
gaf ij eel rust, ie a d die ist hoe dit erkte. 

)e zei dat het og el e e  ko  gaa  dure , dus dro -
ke  e koie i  de a ht e  a hte . O  3 uur kreeg 
Nougat pers eeë  e  ko digde de eerste pup zi h 
aa . Teeje u er 1 erd ge ore , Nougat trok de 

lieze  eraf e  eet de a elstre g door. )o ge eldig 
o  te zie , dat ze ge oo  ist hoe dit alle aal oest. 
)e ego  dit teeje etee  te likke  e  de eerste ge-
luidjes ulde  de ka er. 
 

De atuur zij  ga g late  gaa  dat as 1 a  de ele 
lesse  die ik geleerd he  die a ht. Niet te s el er ee 

e oeie , ge oo  af a hte , er ij zij  door steu  te 
ge e  et ij  aa ezigheid e  erder ko  ze het 
pri a zelf. De puppe  ko digde  zi h et tusse po-
se  a  rust e  da  eer pers eeë  aa . So s oes-
te  de puppe  a de ge oorte at op ga g geholpe  

orde  of e e  uitgezoge . Alles erliep eige lijk heel 
goed. Nougat erd el oe uiteraard, aar door de 
tusse poze  ko  ze el e e  op ade  ko e . 
 

Uitei delijk erde  er 1  pups ge ore , aar a  u -
er 13, ee  Bla k a d Ta  reutje, er heel sle ht aa  

toe as. Die is uitei delijk de dag erop o erlede .  
teejes e   reutjes heet ze ge orpe . 1  Arle ui  e  

 Bla k a d Ta .  
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Nougat kreeg drie dagen na de e alling, in het eek-
end, link koorts door orstontsteking. Er erd door de 
dienstdoende dierenarts gezegd dat e naar de spoed-
kliniek oesten ko en et het hele spul. Wat ij ui-
teraard niet deden. Wie gaat er nu et een net e al-
len teef o er straat en nee t dan ook 13 pups ee?   
Wij gingen in de eer et ho eopais he pilletjes en 

eel asseren, dat hielp gelukkig ook. Het heet ijn 
kijk op het dierenartsen ak el e ht eranderd. Het 

aakt je onzeker, aar kun je ge oon hulp inden als 
je dit e ht nodig he t? Dus ij hopen, dat onze aanko-

ende dierenarts die ij de e alling as, dit anders 
gaat doen. Zij as heel lij dat ze er ij o ht zijn o  
zo te leren.  
 

We deden et de jonge pups iedere dag proprio epsis
-oefeningen o  ze neurologis h te si uleren. We il-
den ze een zo goed ogelijke start ge en. Voor de rest 

eel rust en sta iliteit in die eerste eken. Geen e-
zoek alleen ons ekende kringetje. Nougat erdedigde 
haar pups et er e! 

De pups groeiden als kool. Ik had een Nourrinou Bi i 
geko ht een ding aar  spenen aan ziten, zodat er  
pups ij oeding konden krijgen. Maar deze puppen-
lu  eigerde dat, ze ilden alleen ij a a drinken. 

En dan zijn het e ht Beau erons: koppig en ast eslo-
ten.  Nougat heet ze tot drie eken zelf ge oed. Toen 

erkten e dat ze niet iedere dag eer groeiden en 
dat ze ehoete aan ij oeding kregen. We egonnen 

et Prins lees urgers opgelost in geiten elk en ge-
onden et rijste loe . S ullen onden ze het.  

Daarna gingen ze o er op ers lees, KVV oor pups. 
Het as niet aan te slepen.  

Nougat lag trots et haar 13 kinders in de erpkist. Ze 
had aar  erkende tepels, dat as et zo eel pup-
pen el e en een ding. Dus e esloten op toer eurt 
te gaan oeden. Ook iets at ik een olgende keer an-
ders zou doen, daar zou ik e niet eer zo snel ee 

e oeien en het eerst een aankijken. O dat het er 
zo eel aren, esloot ijn an Dirk ook te gaan hel-
pen, dat as heel erg ijn. 

We legden ze dus aan en hielden een heel ex el e-
stand ij et ge i hten en pro entuele groei. Zo had-
den e een heel goed o erzi ht op ie er eer aan-
da ht oesten he en. Die zogenaa de aanda htge-

allen erden die etrefende dag eer in de gaten 
gehouden en o hten ij de olgende oeding als eer-
ste aan de tepel. En de olgende dag aren die dan 
goed aangeko en en aren er eer andere pups een 
aanda htge al. Die eerste eken zijn e er dag en 
na ht ee in de eer ge eest. Wij sliepen ook in ploe-
gendienst. Op die o enten da ht ik el, dat 6 of  
pups ook est genoeg ge eest zouden zijn.  

Het loslaten ond ik oeilijk. Gelukkig k a  onze 
do hter ons ook af en toe helpen. En he  ik uiteindelijk 
ook los kunnen laten, aar ee ik er a hter k a  dat 
het ook zonder ij pri a erliep… 
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Va af 3 eke  ego  ook het pup ezoek, de pote i-
ële pupkopers ko de  la gsko e  o  de pups te e-
kijke  e  ij ilde  ke is ake  o  te kijke  of er 
ee  klik as e  ij hu  ges hikt o de  oor ee  pup 

a  o s. Door de Coro aijd as het o eral e or  
druk et a htlijste  oor ee  pup. Veel e se  
sto de   ij iedere fokker op de lijst, aar ze aar het 
s elste aa  ee  ho d ko de  ko e . Of ze haalde  
ee  pup i  het uite la d, aar ook ee  aa tal este  

are  op dat o e t. 
 

We ilde  so ieso sele ief zij , zeker i  deze o er-
spa e  ho de arkt. Leuk as dat e erkte  dat 
het e se  aa sprak at zij op o ze e site zage , 
het oere la dle e  e  de rui te e  de a dere diere  
die ij he e . Maar ook het trai e  at ik et de 
ho de  doe. A ief ezig zij . Dus o ze a htlijst leef 
goed ge uld, aar het gi g o s er iet perse o , o  
ee  ho dje te erkope  aa  illekeurig ie. We he -

e  ook e se  gezegd, dat ze gee  pup ij o s kre-
ge . Lasig, aar het oest ge oels aig el kloppe .  
We ertelde  dat het o s o  de at h gi g. Dus roeg 
ik he  te s hrij e  at hu  er a hi ge  are  a  
de ho d. Wat gi ge  ze er ee doe  e  at hadde  ze 

oor idee ij hu  pup? Dit le erde goede i zi hte  op.  

Met 7 eke  zoude  ij de keuze ake  elke pup ij 
ie zou passe , De Mat h. Uiteraard o hte  ze hu  

oorkeur doorge e  aar ij aakte  de uitei delijke 
eslissi g. Het ela g a  de pup sto d hier ij oorop.  

I  ee  appgroep ko de  ze de ho djes olge  door de 
foto’s e  il pjes die ik plaatste. Verder k a e  ze 
la gs o  er ee  eetje ge oel ij te krijge . Met zo eel 
pups zij  dat heel eel ezoekjes. Blije e  rolijke e -
se  die la gsko e  o dat er ee  pup oor hu  is. We 

ilde  dit ook feestelijk oor he  late  zij . Door Coro-
a oest dat goed gespreid orde  e  dat eteke de 
ij a iedere dag el ezoek.  

 

Er k a  ook ie a d ee  puppytest af e e . E  haar 
ad ies k a  i  grote lij e  o eree  et at ij al die 

eke  al i  het est gezie  hadde . Erg leuk, aar ook 
heel ij  o  de at h te ake . Bij ie a d leek deze 

at h er iet te zij , dus gi ge  e op zoek aar ee  
a der aasje ij ie deze pup el zou passe . Nu a -
derhal e aa d adat de pups het est he e  erla-
te , lijke  alle pups goed te passe  ij aar ze te-
re ht zij  geko e . E  zij  de e se  er zo lij ee, 
dat is aar je het oor doet, to h? 

 

We he e  eel aa  so ialisaie gedaa . Iets at zelfs 
i  oro aijd est ogelijk leek, als je het roeg. )o  
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Met 8 eken ertrokken de eerste en et  eken de 
laatste puppen. Dat as goed, est e oioneel, ant 
het as  ge oon de ijd dat ze de ijde ereld in gin-
gen. Ook oor ons eer ijd oor andere dingen en ook 
zeker eer ijd oor onze eigen honden. Een lijt ij 
onze do hter en haar gezin onen dus die ko t hier 
regel aig, dat is leuk. 
 

Het as een hele ooie er aring, aar an ik eel he  
geleerd an at ik eenee  naar een olgende keer. 
Want dit hoop ik nog een keer ee te aken.  Naast 
dat het zeer intensief as, as het ook pra hig. Zeker 
door de ondersteuning an ensen et er aring, aar 
ik hun heel dank aar oor en! Dat na  eel t ijfels 

eg en zorgde er oor dat er naast het ele erzorgen 
ook eel genoten kon orden.  

zijn e op de peuterspeelzaal ge eest. He en ze 
kennisge aakt et erstandelijk gehandi apten en 
zijn naar de inkel ge eest. Allerlei dieren he en ze 
gezien: s hapen, kippen, konijnen, paarden aar ook 

oertuigen, os aaiers en andere herrie-dingen, na-
tuurlijk ook ensen an heel jong tot est oud. Na-
tuurlijk gingrn ze Vers hillende keren ee in de auto 
en op ezoek ij de dierenarts. Een hele onderne ing 

et zo eel puppen.  
 

Verder as hier de puppyspeeltuin. Geks herend door 
an Dirk Mar’s puppy paradijs  genoe d.  Hier kon-

den ze naar hartenlust door de tunnel en op o stakels 
kli en, in  de allen ak en o er allerlei ondergron-
den. Vanaf een eek of 6 liepen ze o er het gras door 
de oo gaard. Vanaf 3 eken as het grote genieten 

egonnen. Niet alleen aar ro anis h hoor, ant 
ook het oprui en an de ele poepjes en het soppen 
en d eilen na en est aardig at ijd in eslag.  Al 

anaf een eek of 6-  deden ze alles ta elijk goed, of 
in ieder ge al in de uurt an, de puppytoiletjes die ik 
had. Dat s heelde. 
 

Het as zo leuk en ook heel ijzonder o  de hulpeloze 
pupjes an het egin, zi h in zo’n rap te po te zien 
ont ikkelen tot hele hondjes et hun eigen karakters.  
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Even voorstellen Bu bleBee. Eige aar Elle  Weste berg.  
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Met de ko st van Bu leBee is ons gezin uitge reid 
naar 3 Beau erons, Ho e en zijn  do hters. 
 

Ho e en Elek zijn eide inzet are zoekhonden ij 
Oger SARdogs.  Het zijn laktezoekers, puinzoekers en 
ook zoeken zij op het ater. Wij zoeken naar dood en 
le end. Het klinkt iss hien at raar oor de uiten-
staander, aar oor de hond is het een ooi zoekspel 
en als hij de getrainde geur indt, olgt de eloning in 
de or  an de al. 
 

Ook Bu leBee is egonnen aan haar opleiding tot 
zoekhond. Ik hoop dat ze net zo getalenteerd ag zijn  
als haar ader Sherlo k  Ho e. Kleine oefeningen 

aar ij het inden an ensen die ziten, liggen of 
hangen een feestje ople ert: lekkere stukjes orst. 
Mensen die zelfredzaa  zijn staan of lopen  leert ze al 
te negeren. 
 

 

 

Si hing Oger SARdogs 

Alar nu er: + -6  6   

www.ogersardogs.com 

Ook zijn e al egonnen op de oot, als oor ereiding 
op het zoeken naar drenkelingen. Ge oon lekker klei-
ne stukjes aren, rij orden op de oot en plezier 
he en. Want dat staat ij ons o enaan: Plezier he -

en oor de hond, de geleider en sa en genieten en 
erder groeien. 
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Deze nieu e et gaat dit tegen door pro edures en 
erant oordelijkheden ast te leggen nadat ze et 

elkaar zijn esproken en astgesteld.  Ook ij zijn 
etelijk erpli ht deze et te olgen en dat zal  leiden 

tot aanpassing an onze Statuten en an ons Huishou-
delijk Regele ent.  
 

Gelukkig he en e nog ijd tot en et 31 de e er 
3 o  aanpassingen helder te krijgen en te laten 

door oeren. Daar he en e el hulp ij nodig. Wie 
an jullie kan ons ondersteunen ij dit onderzoek naar 
at aangepast dient te orden zodat ook ij de WBTR 

orre t toepassen?  
 

He  je een juridis he a htergrond of kennis an het 
opstellen an statuten iss hien en je etrokken ij 
een dergelijk onderzoek ia een andere ereniging of 
si hing  en il ons helpen. Laat dat dan per o gaan-
de aan onze se retaris eten. Alle hulp is elko ! 
 

Mo hten e die hulp niet anuit onze leden kunnen 
krijgen dan zijn ij genoodzaakt o  ad ies in te in-
nen en daar zijn hoge kosten aan er onden. En die 

illen e graag oorko en. Stuur ons se retariaat een 
eri ht, dan aken e zo snel ogelijk een afspraak.  

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 

De et Bestuur en Toezi ht Re htspersonen, die reeds 
in 16 erd aangekondigd, trad 1 juli jl. in erking. 
In de tussenliggende periode de ateerde ijna ieder-
een o er dit etsont erp en keerde ze regel aig te-
rug naar de tekentafel. Pas in  ond de T eede 
Ka er het on ept goed en duidelijk genoeg o  in 

erking te laten treden.  
 

Met deze WBTR eranderen er een aantal dingen oor 
estuurders an alle erenigingen en si hingen. De 
et is edoeld o  estuur en toezi ht an erenigin-

gen en si hingen te er eteren dus zijn er regels op-
gesteld o er taken, e oegdheden, erpli hingen en 
aansprakelijkheid.  
 

De o erheid il et de et oorko en dat an e-
stuur, on erant oordelijk inan ieel eheer, zelf errij-
king, is ruik an posiies en andere onge enste a i-

iteiten erenigingen en si hingen s haden.  
Helaas lijken zaken als een greep uit de kas’ en 

riendjespoliiek’ aker oor te ko en dan elen an 
ons denken.  
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Tijde s o ze Alge e e Lede Vergaderi g eerder dit 
jaar k a  het o der erp Spo sorkliks edero  ter 
sprake e  erd ee  e  a der o derzo ht. Het oort-
s hrijde d i zi ht aakte dat BVN zi h i  ei heet 
aa geslote  ij Spo sorkliks o  op deze a ier extra 
i ko ste  te ge erere .  
 

Hoe erkt het? Heel si pel: Als jij ia de BVN-spo sor 
li k iets koopt, ij oor eeld ij BOL, Thuis ezorgd, 
Cool lue of Booki g , da  o t a gt Beau ero  Vere i-
gi g Nederla d geld a  Spo sorKliks o dat e i -
kels ee  o issie etale  oor elke estelli g die ia 
Spo sorKliks. o  gedaa  ordt. 75% a  deze o -

issie stort Spo sorKliks op de a kreke i g a  de 
ere igi g ia ie s li k de ode is oor Spo sorkliks 

herke – e  herleid aar  de estelli g is gedaa . 
Jij etaalt hetzelfde edrag alsof je dire t aar de e -

i kel zou zij  gaa , e hter allee  als de estelli g ia 
Spo sorkliks loopt ordt de o issie etaald e  pro-
iteert BVN hier dire t a ! Va daar de kreet "grais 
spo sore ".  
 

I  de elasi g etge i g o de  e o derstaa de: 
Spo sori g is gee  elasi g rije i ko ste ro . Voor 
de BTW ordt spo sori g aa ge erkt als ee  die st. 
De i ko ste  uit spo sori g orde  opgeteld ij de 
i ko ste  uit a dere fo dse er e de die ste . Dit 

edrag is tot de gre s a  €31.  rijgesteld a  
BTW. I die  de i ko ste  o e  deze gre s uitko e , 
is de ere igi g of orga isaie BTW ers huldigd o er 
het gehele edrag. 
 

I  de aa d ei is al € 22. 3 geregistreerd oor Beau-
ero  Vere igi g Nederla d. De oeki g oor ju i is op 

dit o e t og iet aa  o s eke d. Het edrag is 
el o der oor ehoud e  ka  lager orde , ij oor-
eeld adat aa kope  orde  teruggestuurd . Top als 

je he t eegeklikt e  ergeet oor je olge de o li e 
aa koop iet o  te Spo sorKlikke .  
 

 

 
Bo e :      Boris  

Foto: Da y Noorder eer 

O der:      Bro k  
Foto: Jeroe  Kelke s 
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een infe ie an de le er et een in ubaieijd an 6 
weken. Pups an goed ingeënte te en zijn daar niet 
atbaar oor. Toen ik erhaal ging halen, ertelde X het 

standaard erhaal an alle broodfokkers: dat de pup 
gezond was toen hij bij he  de poort uitging. Maar een 
week later was hij al ziek, gezien de in ubaieijd heet 
hij het irus dus in zijn kennel opgelopen. Toen hij 
roeg wat ik nu an he  wilde, was ijn eerste rea ie 

huilend dat ik ijn hondje terug wilde. X begon te la-
hen en zei dat dat boek nu wel gesloten was! Toen 
roeg ik dus heel zakelijk ijn geld terug. Hij begon 

nog harder te la hen en bood e een nieuwe pup aan 
waar ik dan aar de helt oor hoefde te betalen. 
Het bes ha ende is oor ij dat ik dierenartsassisten-
te ben en e door he  heb laten oorhouden dat hij 
dan wel eel hondjes fokt, aar alijd goed op de ge-
zondheid let. Later ben ik op het werk bij erda hte 
zieke puppy’s gewoon de ensen gaan ragen waar ze 
hun pup geko ht hadden. De pups an X hebben eel 
last an o idiose en diarree. Ze eten sle ht en er a-
geren. Ook zijn er een aantal olwassen Tibetaanse 
Terriers an he  gediagnosiseerd et lenslu aie. 
Helaas zijn de eeste ensen gewoon blij dat hun pup 
erdoor ko t, dus nie and wil he  e ht aanklagen. 
Ik wel, aar had helaas geen bewijzen. Ik heb ijn 
hondje laten re eren. 
 

Wat te doe  als je ee  roodfokker herke t? 

Meld je e i di ge  ij de La delijke I spe iedie st 
Diere es her i g! De i spe teurs a  de La delijke 
I spe iedie st Diere es her i g LID  eha dele  

eldi ge  o er ogelijke roodfok, aar pas ádat 
eldi g is ge aakt a  het feit dat er pupp ’s er-

ko ht orde  die er sle ht aa  toe zij  of als de huis-
esi g iet i  orde is. 

 

Bel het eld u er diere isha deli g: 144 e  he  
de olge de i for aie ij de ha d: 
• O  at oor dier gaat het? 

• Wat is de e a te lokaie? 

• Wat is er pre ies aa  de ha d? 

• U  eige  gege e s: Naa , adres, oo plaats, et . 
a o ie e eldi ge  orde  iet eha deld! 

Deel je er ari g o li e op fa e ook e  t iter a t 
i ter et is ee  kra hig ediu . Je ku t op die a ier 
i  o ta t ko e  et lotge ote , aar ook a dere  

aars hu e . Het foru  a  Tros Radar heet ee  
aparte ru riek hier oor, aar je ku t ook tere ht op 
a dere ho de foru s. 

• ee  roodfokker fokt eel ers hille de rasse  

• ee  roodfokker le ert ij a  alijd uit oorraad 

• ee  roodfokker erkoopt zieke pupp ’s 

• de oederho de  orde  aak sle ht eha deld, 
zie  ij a gee  dagli ht e  krijge  iet de aa -
da ht e  erzorgi g die ze odig he e  e  eelal 
krijg je de oederho de  iet te zie  

• ee  roodfokker laat de hokke  iet graag zie  e  
zal ee  pupp  i  zij  huis aa  je to e  i  ij . plas-
i  krate  getoo d zo der de oederho d er ij 

 

Waaro  eter gee  pupp  kope  ij ee  roodfokker? 

Vaak kope  e se  to h ee  pupp  ij ee  roodfok-
ker. So s uit edelijde  e  so s o dat deze ho djes 

aak eel goedkoper zij  da  rasho de  a  ee  er-
ke de ho de fokker. Doe het e hter iet! 
• pupp ’s zij  iet of heel sle ht geso ialiseerd 

• pupp ’s zij  aak ziek e  ster e  so s al kort a 
de aa s haf 

• kope  ij ee  roodfokker zorgt er oor dat je die-
re isha deli g si uleert, de roodfokker ka  
zij  prakijk hierdoor i  sta d houde  e  oeder-
ho de  e  pupp ’s zij  daar de dupe a  

 

O derstaa d ee  e ail a  ee  ezorgde ho de -
liehe er aa  Doggo aar ij alle a e  e  er ijzi -
ge  o herke aar zij  ge aakt. 
Bij ijn weten is Hondenkennel X  helaas nog niet in 
de edia bekend geworden oor dieren ishandeling. 
Ik ben er zelf wel et beide benen ingetrapt. Ik heb een 
puppy bij he  geko ht, wetende dat hij een broodfok-
ker was. Net als alle andere ensen die willens en we-
tens een pup an een broodfokker kopen, 
da ht ook ik dat het alle aal wel ee zou allen. Dus 
niet. Mijn pup heet aar  weken oud ogen wor-

den, de laatste  weken waren oor he , e hte hel. 
Alle sy pto en wezen ri hing an irale hepaiis, 

Dit hoor je te wete  o er broodfokkers 

O erge o e  et toeste i g a  Doggo. l  

 

Hoe herke  je ee  roodfokker? 
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ot indt dus plaats aan eide zijden an de groeis hij-
en. De groei an het skelet oltooid zijn ergroeiing in 

een aste olgorde en op een redelijk aste leetijd en 
is pas o pleet als de groeis hij en zijn ergroeid. 
Vanaf de leetijd an 3-8 aanden egint het sluiten 

an de groeis hij en et het olgroeien an de hak 

en op de leetijd an 1 -  aanden sluiten de groei-
s hij en an de ekkenka . Het skelet is pas olledig 

elast aar als alle groeis hij en zi h he en gesloten 
en het skelet dus hele aal is uitgegroeid. 
 

Uitzwaren an het skelet en spierstelsel 
Je hond heet z n daad erkelijke s hothoogte ereikt 
en dus denken e dat het li haa  dan af  is, aar dat 
is niet het ge al. Op dit o ent zal je hond nog gaan 
uitz aren. Dit uitz aren houdt in dat je hond nog in 
de reedte gaat groeien. Dit in de reedte groeien ge-

eurt door het laatste stuk groei in het skelet en de 
erdere ont ikkeling an het spierstelsel. 

 

Ge iddeld kun je stellen dat de groeifase oor ij is 
olgens onderstaand s he a: 

• Bij kleine rassen tot 1  kg  

 – 2 aanden 

• Bij iddelgrote rassen 11 – 2  kg  – <    
2 –  aanden. 

• Bij grote rassen  anaf kg  >   

 – 2  aanden 

 

Op elke leetijd je hond erkelijk is uitgegroeid er-
s hilt niet alleen per ras, aar ook per indi idu. Het 
kan dus zo zijn dat de ene pup uit een epaald nest 

eel eerder klaar is et groeien roeg rijp  en dat de 
andere pup uit hetzelfde nest een half jaar langer no-
dig heet o  op dit punt te ko en laat rijp . De kalen-
derleetijd an je hond hoet dus niet o ereen te ko-

en et de fysieke leetijd. Met een laat rijpe pup kun 
je het uit reiden an de elasing zoals het eginnen 

et sporten en uit reiden an de afstand, dus ook e-
ter at uitstellen. 
 

Mag ik dan hele aal niets doen? Ja el hoor ant 
door gedoseerd te trainen/ e egen  si uleer je het 

eefsel oor een gezonde otgroei. Maar de adruk 
ligt dus op et MATE  e  trai e  i  o tspa i g e  
va uit plezier. Er zijn zat leuke trainingen te edenken 

aarin jullie oor ereidend aan het erk gaan door 
ij oor eeld allerlei alans en oördinaie oefeningen  

Wanneer kun je et je hond gaan trainen? 

Canitrailen hardlopen et je hond  is als sport an e-
ge de re hte e egingen ooruit en het enduran e 
te po de inst lessurege oelige sport an alle ande-
re hondensporten. Maar dat etekent niet dat er geen 
ge aren o  de hoek liggen. 
 

O dat de sport nog zo jong is, is er nog niet eel e-
kend o er de juiste anier an trainen. To h kun je al 

eel leren an ander diersporten op elangrijke the-
a s zoals elast aarheid, oördinaie en uithouding-

er ogen. Een an de elangrijkste ou stenen aan 
een le en lang gezond sa en anitrailen is eten an-
neer je egint et het op ou en en uit ou en an 
de elast aarheid an je hond.  
 

Bij de Nate Neuzen Trails hanteren e een a solute 
ondergrens an 18 aanden oordat een hond ag 
instappen op de kortste afstanden. Natuurlijk zijn klei-
ne honden al eerder uitgegroeid dan grote honden, 

aar na eel o erleg et ostheopaten, sporfysiothe-
rapeuten, dierenartsen en het lezen an di erse litera-
tuur he en e esloten o  een ondergrens te stellen 

oor alle aten en ge i hten. 
 

Volgroeid skelet 

Het skelet is opge ou d uit onge eer  oten. O  
duidelijker te aken hoe ot groeit en ont ikkelt, 
gaan e e en kijken naar één an de lange eenderen 

an de hond: het dij een. Het dij een ordt ingedeeld 
in de ategorie lange eenderen  en estaat ij een 
pup uiteen iddenstuk of s hat =diafysis  en t ee 
eindstukken, de epifysis proxi alis en de epifysis dista-
lis. Het iddenstuk an het ot ordt ges heiden an 
de t ee eindstukken door de groeis hij en. Groei an  

Foto: Op de oorgrond een dij een an een jonge 
hond, aar ij duidelijk te zien is dat de groeis hijf nog 
niet gesloten is. Op de a htergrond het dij een an een 
ol assen hond. 



Beauceron Vereniging Nederland 

  1 

te doe , et di erse o a do’s gaa  stoeie  of kor-
te stukjes sa e  re e  i ter al  los of et tuig. Be-

ege  heet aa too are oordele ! Maar doe da  
aker kortere trai i ge  i  plaats a  1 la ge trai i g. 

Foto: een röntgenfoto van een 2 eken oude pup.Het 
lijkt een losse oel daar innen aar tussen de vers hil-
lende otjes ziten groeis hijven, die zijn nog za ht, 

oeten zi h nog ont ikkelen, aar kunnen el e-
s hadigen ij over elasing of trau a 

 

YES, u ku e  we begi e  … je ho d is uitgegroeid 
e  uitgez aard; e  is het ijd o  de peze  e  liga e -
te  te gaa  elaste .  Met a dere oorde ….pas als je 
ho d dus i  de asis, i  zij  fu da e t, ee  ste ig uit-
gegroeid skelet heet, ga je erke  aa  zij  elast aar-
heid.  Je ou t dus het aa tal kilo eters iet op oor-
dat het fu da e t ste ig ge oeg is! Bou  i  deze fase 
stru tureel het aa tal kilo eters dat jullie a hter el-
kaar hardlope  la gzaa  op. Je ku t daar ij de regel 
ha tere  3 eke  op ou e  e  1 eek rust. Let goed 
op de sig ale  a  je ho d e  leer he  i  deze fase 
goed ke e , zodat je ijijds he  laat ijko e / dri -
ke , et . . Nee  alijd oldoe de ater e  lekkere 
s a ks ee o  je ho d tusse ijds te lere  dri ke  e  
he  te elo e  o dat hij zo goed luistert. Werk aa  
jullie o derli ge a d e  ees geduldig. 
 

 

Door het aa tal kilo eters rusig op te ou e  erk 
je aa  het ersterke  a  de peze ; ee  ust oor alle 
la ge afsta d a itrailers.  Peze  zij  stugge eefsels 

et ei ig door loedi g. )e zij  de er i di g tusse  
de otstru ture  e  de spiere  e  zorge  zo oor e-

egi g. Te plotseli ge hoge elasi g ka  s hade aa  
de peze  ge e .  Bou e  aa  ee  gezo d e egi gs-
apparaat is ela grijk. Hart, lo ge  e  spiere  passe  
zi h al s el aa , aardoor het lijkt dat je ho d het uit-
houdi gs er oge  al heet o  het aa tal kilo eters 

erder uit te ku e  ou e . Maar peze  e  liga e -
te  he e  eer ijd odig o  getrai d te rake . Pe-
ze  ku  je akkelijk o er elaste  door i  ee  te roeg 
stadiu  te s el al te eel te ille . Ook de o dergro d 

aarop getrai d ordt is ela grijk. Beru ht is z aar 
dui za d e  steile afdali ge . Trai  dus i  het egi  
iet door ul za d e  gee  z are heu eltrai i g. 

 

)org oor oldoe de rust a ee  i spa i g zodat de 
spiere  op i ro i eau ku e  herstelle . Pas de rust 
aa  het i eau a  de elasi g aa  oor ee  opi aal 
resultaat. Ga je eer trai e  ter ijl je ho d og her-
stelle de is, da  er i der je daar ee de prestaies 
e  ee t de ka s op lessures toe. 
 

Maar ij  ho d wil het zo graag  hore  e aak als 
ee  ex uus. To h oet je he  of haar afre e . Ga 
op ee  ersta dige, doorda hte a ier et het e e-
ge  a  je jo ge ho d o . De ka s op lessures of o -
herstel aar letsel ordt da  zo klei  ogelijk gehou-
de . Ee  jo ge ho d laat je iet ete  a eer hij zij  
gre s ereikt heet, je ziet het pas aa  de ho d dat hij 

oe is a eer hij rui  o er zij  gre s is hee gegaa . 
O er elasi g heet da  al plaatsge o de . Bes her  
de ho d tege  zi hzelf e  stop op ijd. 
 

Wil je eer leze  o er de ho d als atleet, da  is het 
oek ” Ee  ho de le e  la g fysiek e  e taal i  a-

la s  - De ho d als atleet” a  Mari e Burgers e  
Sa  Tur er ee  aa rader. Ee  a der ad ies: ee  het 
ad ies a  Dog Wat her Jelie  La ers ter harte.  
 

We ete  het….jullie ille  zo graag egi e , aar 
eet je te eheerse  e  a ht af et het e ht elas-

te  a  je ho d totdat zij  skelet/ fu da e t daar 
sterk ge oeg oor is. Bou  er olge s rusig op oor 
ee  ste ige ho d op ee  ste ig fu da e t oor ee  
ho de le e  la g plezier ij het a itraile . 
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Even voorstellen Soof Un Peit Sourire de Sophia. Eigenaar Cora  Wagenaar 
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Ledennieu s 

lede ad i istraie@ eau ero ere igi g. l 

Nieu e lede :  

Opzeggi ge :  

Aci iteiten 

a i iteite @ eau ero ere igi g. l 

Winter andeling 

Speuren - AFGELAST 

Planning  

a i iteite @ eau ero ere igi g. l 

Voorlopige pla e : 
Voo jaa s a deli g 

Alge e e Lede e gade i g 

Wo kshop S hape d ij e  

Wo kshop Dete ie 

Wo kshop Suppe  et je Ho d 

Ka pioe s hapsClu Mat h 

Najaa /Wi te a deli g 

I  de e e  hope  e aa  Bussloo te ku e  of o-
gelijk aa  het E ke ede st a d of de Wasse aa se 
Slag oo  ee  i te se a deli g tusse  Si te klaas e  
Ke st. Uite aa d gaa  e ge iete  a  a e ho ola-
de elk e /of … ????. 

Doo dat de CAC Z olle outdoo  op  e   septe e  is 
gepla d k a  de doo  o s oo ge o e  KCM op  
septe e  a.s. te Ha de ijk op losse s h oe e  te 
staa . Ook o  ee  keu eeste  ast te legge  oo  
deze dag, aa  Di ete Bos heel d uk ee as, ilde 

iet lukke . DHV He de e i h te Ha de ijk as ge e-
se ee d e  DARF had al oe pakkete  toegezegd.  
 

De afgelope  eke  heet Di ete li ks e  e hts i  
i e – e  uite la d o d ge aagd. Ee  aa tal a  

o ze lede  is et aka ie. I  Duitsla d e  F a k ijk is 
e  e.e.a. te doe  e  de keu eeste  lukt iet. 
Ge oeg rede e  o  te esluite  de KCM  iet  
door te late  gaa . 

E ige ja e  gelede  is afgesp oke   ijde s de ALV dat 
doo  lede  a i iteite  o de  geo ga isee d et o -
de steu i g a uit de A i iteite o issie e  het 

estuu  a  Beau e o  Ve e igi g Nede la d.  
I iddels he e  e o de li g afgesp oke  o , al o-
e s a i iteite  te o ga ise e , ee  e uête te e -

ze de  pe  e- ail o  de i te esse te epale . Hie -
doo  o dt o odig eslag op de ijd a  ij illige s 

oo ko e  e  daa aast ogelijke koste  als 
a hte af  lijkt dat e  te ei ig ela gstelli g is oo  

ee  a i iteit die is geo ga isee d e  ge ese ee d. 

I iddels he e  e eslote  deze o kshop iet te 
o ga ise e  op asis a  het aa tal ela gstelle de . 
Half juli zij  alle lede  pe  e- ail hie o e  gei fo -

ee d. 

Va  Joke D ge a se, de i aa  a  de i te - foto-
edst ijd o t i ge  ij ee  e- ail e  ee  foto: 

 

Beste Jeroe , A e ieke e  Di ete, 
We he e  et de foto o t a ge  e  hij is heel ooi 
ge orde ! Op de li htere dele  a  de foto s hij t de 
houtstru tuur iets door aar is a soluut iet store d. 
Krijgt hier i  huis ee  ooi plekje. Beda kt, 
Groete  Joke 

KCM  - AFGELAST 

se retariaat@ eau ero ere igi g. l 
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Odin De La Dynasty De La Freya  
Foto: Anneleen Heijboer 

 

Gee  uitslage  eke d ij de reda ie. 

Show– e  exa e uitslage   NL 

Coupe de Tra ail  

De Coupe de Tra ail 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 Nederla dse diplo-

a’s he e  ehaald i  het etrefe de jaar.   
O  oor op a e op de lijst i  aa erki g te ko e  
die e  ij ee  kopie of foto  a  het diplo a é  

erk oek of rasho de log oek te o t a ge .  
Mail aar:  se retariaat @ eau ero ere igi g. l  
e /of edia@ eau ero ere igi g. l 

 Coupe de Beauté  

De Coupe de Beauté ordt door Beau ero  Vere i-
gi 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 Nederla dse 
sho s/ edstrijde  i  dat jaar he e  ehaald.  
De sta d  

I   zij  er og  gee  uitslage  a  sho s ge eld 
e  he e  og  gee  ra glijst. 

OPROEP AAN ALLE LEDEN 

Heet u og leuke, ooie e /of o troere de foto’s 
e /of erhale  oor pu li aie i  o ze ko e de er-
e igi gs lade ? Wa ht da  iet la ger e  stuur ze zo 
s el ogelijk aar reda ie @g ail. o . De oor-
raad ☺ die e he e  raakt u e ht uitgeput. 
 

Heet u ee  ip o er ee  geleze  arikel op i ter et of 
heet u ee  epaald trai i gs oek ge ruikt? S hrijf 
daar ee  paar regels o er e  s hroo  iet o  dat 
aa  o s toe te sture  ia reda ie @g ail. o . 

Ee  Dwaas Durt ... 
Natuurlijk hadde  e deze graag gepu li eerd dit 
keer e  hadde  daar oor A ita a  de  Boogaard 
uitge odigd. Helaas ereikte o s haar i ze di g iet 
ijdig e  e hope  dit i  de olge de uitga e als og 
te ku e  op e e . 

Jeano kan weer te genieten na zijn blessure 

Foto: Ellis Wille se 



 Indien onbestelbaar svp retourneren naar: van Dijkhuizenstraat ;  DS  NIJKERKERVEEN 

 

Volge de uitgave: de e er  

Arikele  e  foto’s aa le ere  vóór 5 ove er . 
Voor ee  arikel op A  for aat e   pagi a zij  o ge-

eer  oorde  odig et  foto’s.  
I die  ee  foto i i aal 2.  pixels reed is ka  deze 
e e tueel op A  orde  geplaatst. Heet u ee  ooi 

erslag a  de aka ie of ee  ete s aardigheid die u 
et a dere lede  ilt dele ? Stuur u  erhaal e  de 

foto’s aar edia@ eau ero ere igi g. l. 

Oi iële uitgave va  Beau ero  Vere igi g Nederla d 

Grais oor lede , egu sigers e  ad erteerders. 
 

Lede ad i istraie 

E- ail: lede ad i istraie@ eau ero ere igi g. l 
Ba k u er NL RABO 2  RABO2NL2U  

te  a e a  Beau ero  Vere igi g Nederla d 


