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Foto voorpagi a: Odin de la Dynasty de la Freya   
Eigenaar: Anneleen Heijboer 

Vere igi ggege e s                  i fo@ eau ero ere igi g. l 
Uitgave Beaucero  Vere igi g Nederla d 

Oplage  stuks 

 

Arikele  voor de allerlaatste uitgave aa levere   
vóór of uiterlijk op 15 ove ber.  
 

Bestuur i fo@ eau ero ere igi g. l 
Di ete Bos  voorziter, secretaris  

A e ieke Stoke pe i g eester, edia  

 

Co issie Fokkerij, Gezo dheid & Welzij  

     fokkerij o issie @g ail. o  

     o issiefg @ eau ero ere igi g. l 

 

 

Aika april 2022  

Foto: Gea Bakker 
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Volg ons op Fa e ook: Beau eron Vereniging Nederland 

Beste lede , 
 

I iddels is het al eer juli ge orde  u ik aa  dit oor oord egi . Begi  orige aa d o t i g iederee  ee  
ail, aari  e de stopzei g a  de ere igi g he e  ge eld.  Tijde s de Alge e e lede ergaderi g is hier-

o er geste d e  het oorstel is et het eerderheid a  ste e  aa ge o e . I iddels is alles i  erki g ge-
zet zoals o der a dere het opzegge  ij de Ka er a  Koopha del, het af elde  ij de Raad a  Beheer, aa pas-
se  a  de e site, zekerstelle  a  de e site, doorgite aa  o ze a k. 
 

Op dit o e t is er a uit de ky ologie e  a uit de Raad a  Beheer iet eel ieu s te elde . 
 

)o et de aka ieijd oor de deur hoop ik dat iederee  eer ee  ooie aka ie i  de pla i g heet. Nu het 
eer ogelijk is, ku e  e er op uit. Miss hie  gaat je grote rie d of rie di  ook ee.  

 

Vergeet iet o  ooie foto’s te ake  op aka ie a  jullie Beau ero  of ee  leuk erhaal ero er te s hrij e .  
We he e  ee  foto– e  erhaal edstrijd et de itel : Beau ero  Vere igi g )o er edstrijd.  
e  hope  daar oor eel ooie foto’s e  erhale  te o t a ge .  
 

Ei d a  dit jaar ko e  e et o s allerlaatste ere igi gs lad ter afsluii g a  de Beau ero  Vere igi g. 
 

Ge iet a  ee  ooie zo er, a  jullie gezi e  e  ooral a  jullie ho de .  
Di ete Bos-S hrij er, oorziter 

Nieu s an de bestuurstafel 

Puppenpret Uit de Gouden Waard 

Foto’s: Marjoleine Goudswaard 
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OPROEP FOTOWEDSTRIJD 

Stuur ons voor 0 septe ber 0   
 

U  ooiste, leukste, gekste, liefste of at da  ook … 
foto a  u  ier oeter s  ijde s de aka ie.  Alle i -
gezo de  foto’s orde  i  okto er eoordeeld zodat 

e ee  hoofdprijs i aar afdruk a  deze foto op 
hout ij ee  af ei g a  60x40  , of a dere ge-

e ste o dergro d / af ei g, i  o erleg  ku e  e-
pale  e  atuurlijk e e  e alle foto’s op i  o ze 
de e er-uitga e.  

OPROEP VERHALENWEDSTRIJD 

Stuur ons voor 0 septe ber 0   
 

U  leukste, gekste, o troere dste of … aka ie er-
haal. Wij late  de erhale  i  okto er eoordele  zo-
dat e ook hier oor ee  hoofdprijs i aar 
tegoed o  oor afdruk a  ee  foto aar keuze op 

ee  ge e ste o dergro d  e  atuurlijk e e  e 
alle erhale  op i  o ze de e er-uitga e. 
 

Medusa Gaia Living Next Door Ylva   
Foto: Petra Melsen 
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BEAUCERON VERENIGING NEDERLAND PER  MEI 0  IN LIQUIDATIE 

 

Op 6 ju i jl. zo de  ij iederee  het ail eri ht o er het ge o e  esluit tot ophei g ijde s de ALV a  13 ei.  
De o ept- otule  e  ee  i gezo de  rief erde  ijgeslote . I iddels is ook de e site aa gepast. Wij e-

e  de tekst hier o erkort o er als ede rea ies a  lede  die e o hte  o t a ge  e  asis- aststelli g a  
de goede doele . 
 

Op  ei  hielden ij onze jaarlijkse Alge ene Leden ergadering.  
Alle leden hebben daar oor een uitnodiging en agenda ont angen. 
 

Bij agendapunt : Mededelingen en ingeko en stukken is een ingeko en brief d.d.  ei, op persoonlijke itel inge-
zonden door Anne ieke Stoke aarin zij haar zorgen uit o er de le ens atbaarheid an de Beau eron Vereniging 
Nederland, gedeeld in kopie et de aan ezigen aarna de aan ezigen ijd gege en is deze brief te lezen en uitge-
breid et elkaar te bespreken.  
 

Tijdens die bespreking zijn de aan ezige leden tot de on lusie geko en dat er geen toeko st is oor de Beau eron 
Vereniging Nederland. Ver olgens is o er deze getrokken on lusie, te eten ophefen li uideren  an Beau eron 
Vereniging Nederland, door de aan ezige leden geste d. De uitslag daar an as  ste en oor opheing en  

 onthouding an ste . Hierdoor is, inge olge arikel  an onze statuten, opheing an Beau eron Vereniging 
Nederland een feit. Het bestuur heet er olgens de ontbinding in erking gezet en de ens uitgesproken o , ede 
gezien de korte erstreken periode an het lopende boekjaar, sa en et de kas o issie per  de e ber  de 
boeken an Beau eron Vereniging Nederland te sluiten aarbij aan alle erpli hingen oldaan is. 
 

Aan alle leden zijn de on ept-notulen en betrefende brief per ail erzonden. Ook heet het bestuur de leden in 
deze ail ge raagd de leden o  uiterlijk  juni a.s. oorstellen an goede doelen te doen, die zo eel ogelijk in 
o ereenste ing zijn et het doel an de ereniging arikel  an onze statuten  zodat een baig saldo naar rato 
erdeeld kan orden. 

 

Uiteraard orden de leden op de hoogte gehouden o trent de af ikkeling an deze li uidaie aarbij de inan iële 
af ikkeling aan de kas o issie ter beoordeling ordt oorgelegd. 
 

Als je behoete hebt o  te reageren kan dat per ail of per telefoon. 
Dinete Bos-S hrij er, Voorziter Beau eron Vereniging Nederland -  of se retariaatb n@g ail. o  

Anne ieke Stoke, Penning eester Beau eron Vereniging Nederland -  of reda ieb n@g ail. o  

 

)olang Beau eron Vereniging Nederland statutair bestaat zijn uiteraard haar Statuten; Huishoudelijk Regle ent; 
Verenigings-fok-regle ent en Pri a y Verklaring geheel en on erkort an toepassing. 
 

Va  ers hille de lede  o t i ge  ij rea ies e  orde  ee  aa tal doele  éé  of eer kere  ge oe d: 
• Nederla ds Ka ker Fo ds oor Diere  NKFD  

• Dier-gezo dheid- e /of gedragso derzoeke  et a e oor de Beau ero  

• Diere op a g Ukrai e 

• Vetera e  Sear htea  

• Ho de zoek– / a traili ggroepe  ij oor eeld ee  ar te eeld a era 

• RHWW Reddi gsho de  Nederla d , ar te eeld a eraSi hi g Hulpho d Nederla d 

• Si hi g Beau ero  I  Nood 

•  

Wij i de  het aa tal i ze di ge  og at agertjes e  houde  de opgeef-ter ijn tot 0 septe ber a.s. ope . 
Daar a epale  e hoe e gaa  af ikkele . I  o s laatste u er daar a  de resultate . 
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Verzonden: aandag  juni  9:  

A h, at spijig!  
Alhoe el ij er bijna nooit aren ij zijn nl in het buitenland  onden ij het alijd leuk o  het blad te lezen of te 
laten lezen! En uiteraard zijn ij nog steeds erg blij et onze Anton en ook Bruno, geen beau eron... .  
In ieder ge al hartelijk dank oor alle inzet!  
 

Verzonden: aandag  juni  9:  

Gea ht bestuur, 
Naar aanleiding an het besluit tot op heing an de BVN il ik ijn dank uit spreken oor de inzet an alle perso-
nen en  bestuursleden die zi h hebben ingezet oor de ereniging. Het is alijd spijig als een ereniging stopt en 

eet uit er aring dat een ereniging alijd door enkele leden ordt gedragen. De COVID heet oor elke ereniging 
ook  niet eel goeds gebra ht. Kijk terug op een ooie leuke leerza e periode et sa enhorigheid. 
Op erking oor een goed doel zou het Nederla ds Ka ker Fo ds voor Diere  kunnen zijn. 
 

Verzonden: aandag  juni  :  

Best bestuur en leden, 
Allereerst bedankt Bestuur oor jullie inzet, ik eet als geen ander hoe eel ijd en energie erin gaat ziten. 
Het is een oeilijk besluit, aar el een erstandige keuze.  
Ik ens jullie alle aal het beste, et alles at jullie gaan doen. 
 

Date: a  jun.  :  

Hoi hoi, hier ijn oorstellen oor goede doelen: 
In het kader an jongetje Gino die nu door een gek er oord is, da ht ik aan ee  speurho de tea .  
Of Oekraï e, ee  diere opva g e tru  daar. 
Of een orga isaie die o derzoek doet aar erfelijkheidsziekte  ij de Beau ero .  
)oals die uni ersiteit in Lyon, aar Marie Arbitbol erkt oor dat DF gen.   
 

Van: Verzonden: dinsdag  juni  : 5 

Beste Dinete en Anne ieke, 
 Met de aankondiging in de onderstaande ail en de eerdere ergadering begint het einde an de Beau eron Ver-
eniging Nederland zijn beslag te krijgen en dat is best op erkelijk. 
)o aak aak je niet ee dat een ereniging daad erkelijk de oedige keus aakt o  te stoppen.   
  

Date: do  jun.  o  9:  

Goede orgen Dinete, Anne ieke en e entuele andere leden an het bestuur, 
We hebben het e en laten liggen, u  beri ht. E en laten inzinken, zeg aar. 
We begrijpen het zeker, aar inden het el ja er. Een ereniging draaiend houden an sle hts 66 leden, dat 

ordt erg lasig. En als dan erendeel an de leden ina ief is, dan hele aal. Een begrijpelijke beslissing dus o  
tot opheing o er te gaan. Weet in elk ge al dat ij - anaf de zijlijn- de afgelopen jaren absoluut genoten hebben 
an het erenigingsblad en de erhalen die er in erteld erden. Dus dat gaan ij to h el issen!  

Dank oor jullie grote inzet in de afgelopen periode en su es et de erdere af ikkeling an de ereniging! 

Rea ies 
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Verzonden: donderdag 9 juni 0  :00 

Beste Dinete en Anne ieke, Allereerst ijn ex uses dat ik niet aan ezig as en ook niet afge eld had. Het is e 
op de 1 of andere anier totaal onts hoten of aan e oorbijgegaan. Nog aals ex uses! 
Het is to h el e en slikken als ik de notulen en brief lees ant het is heel ja er dat de ereniging gaat stoppen. 
Uiteraard snap ik jullie standpunt ant je kunt niet blij en trekken en een keer houdt het op. Je hoort el op eer-
dere plekken dat het aantrekken an bestuursleden, rij illigers en/of oi aie binnen of buiten de erenigingen 
heel oeilijk is. Dat is geen ex uses, aar jullie hebben er alles aan gedaan o  het draaiend te houden. Ik il jullie 
dan ook hartelijk danken en ik hoop jullie to h eens tegen te ko en. 
Een doel oor het baig saldo zou ik Si hi g Ma traili g Li urg illen oorstellen. Voor eer info Mantrailing 

antrailing-li burg.nl  Nog aals dank oor alles! 
 

Verzonden: zondag 9 juni 0  : 6 

E en laten bezinken en slikken. Het is goed zo. 
Als goede doel il ik zeker de olgende oorstellen: 
Nederla ds Ka kerfo ds voor Diere  NKFD  

Vetera e  Sear htea  

Ho de zoek–/ a trailgroepe  bij . RHWW Reddingshonden Nederland  erblijden et ar tebeeld a era’s  
 

Uiteraard are  er ook eldi ge  ijde s de ergaderi g als goed doel aaro der: 
Vetera e  Sear htea  

Nederla ds Ka kerfo ds voor Diere  NKFD   
Si hi g Beau ero  I  Nood. 

Bohè e Blue Von Den Hütern Asgards Bu blebee     
Foto: Ellen Westenberg 
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Acief andelen 

We doe  het so s alle aal elli ht el ee s, a de-
le  et je ho d e  da  to h ee  telefoo oproep e-
a t oorde . Korto  e e  gee  aa da ht oor je 
ho d. Je zult zegge , tja de ho d oet op ij lete , ik 

iet op he . Maar iss hie  oete  e o ze o iel 
ee s i  o ze zak late  e  lekker aa  de a ie e a del 
gaa  et o ze ho d. 
 

De o ge i g goed i  o s op e e  e  ede ke  el-
ke opdra ht je je ho d ku t ge e , a  het kli e  
o er oo sta e  tot het zoeke  aar lekkers. A ief 

a dele , er is eer te doe  ijde s ee  a deli g, 
e zoude  ee  oek erk ku e  s hrij e  o er aller-

lei leuke uitdagi ge  die je et je ho d o der eg ge-
dure de de a deli g ku t doe . 

Apporteren 

Mij  ho d apporteert al hoor , hoor je e se  aak 
zegge . Wa eer je da  door raagt, lijkt het aak te 
gaa  o  het eke de alspelletje. Natuurlijk is dat 
leuk, aar oor de ho d gee  e hte uitdagi g. E  als  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Wat inden honden leuk o  te doen? 

       O erge o e  et toeste i g a   
      Doggo. l aart 0 1, De y a  Do ge . 
      Tekst: Rose arij  Gelauf 

Daag je hond uit 

De k aliteit a  ee  ho de le e  ordt zo eel eter 
a eer je et je ho d eer doet da  allee  de e-

ke de a deli g o  z’  ehoete te late  doe  of zelf 
ee  frisse eus te hale . Het oorko t er eli g e  
daar ee ook pro lee ge e d gedrag. 
 

Leuke di ge  o der e e  et je ho d zorgt oor ee  
og i te sere relaie et je ho d, jullie orde  e hte 
aatjes a  elkaar. 

 

Verstoppertje spelen 

Het lijkt heel ee oudig, ee  si pel erstopspelletje. 
Welli ht doe je dat aak i  het os, e e  a hter ee  

oo  erstoppe  o  de aa da ht a  je ho d ast te 
houde . Hoe leuk ordt het da  a eer je et ee  
paar e se  a delt e  ee  lijt er a hter. E e  later 
stuur je de ho d eg et de opdra ht zoek’… 

 

Nog leuker is als er ie a d ooruit is gegaa  e  zi h 
erstopt heet. )org er oor dat je ee  geurtje a  die 

persoo  ij je he t zakdoekje o.i.d. . Laat je ho d er-
aa  ruike  e  geef de opdra ht zoek’. Ook dit ku  je 
uiteraard steeds oeilijker ake . 
 

Hersen erk 

Ook el rai reakers ge oe d. I  e  o  je huis he  
je legio ogelijkhede  o  je ho d aa  het de ke  te 
zete . Dat raagt eel eer e ergie da  ee  stuk et 
je ee re e . Bij oor eeld ee  rokje erstoppe  i  
ee  prop kra te papier of ee  di ht ge ou e  loset-
rolletje e  geef daar a het o a do zoek. 

Foto idde pagi a: Bohè e Blue Vo  De  Hüter  Asgards Bu blebee        
Foto: Elle  Weste berg 

Foto Aika april 2022        
Foto: Gea Bakker 
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e er og e e  erder ij silstaa : is de ho d u ht 
aa  het erk, ordt hij uitgedaagd of speelt hij ge-

oo  et jou? E  ie erkt hier het hardst? De ho d 
of de aas? I ers dat alletje gooi jij steeds eg 

a eer jou  ho d het oor je eerlegt. Hij hoet iet 
te a hte  op jou  opdra ht, re t era hter aa  e  
ko t terug a eer het he  uitko t e /of gaat er-
ge s ligge  o  er op te kau e . Wa eer jij da  ook 

og lekker loopt te kletse  et ee  ede a delaar 
e  je eslist iet aa  het erk et je ho d e  epaalt 

hij at er ge eurt. 
 

Sleepspoor uitzeten 

Ho de  die graag i  het eld ille  erke  of grof ild 
ku e  azoeke , ku  je i  hu  passie tege oet ko-

e  door zelf sleepspoortjes uit te zete . Je ku t deze 
ee oudig zelf uitzete  door ee  stukje pe s i  ee  

ylo kous te doe  ook ku  je de poelier rage  o  
ee  ko ij e elletje . 
 

Voordat je dit erk gaat doe , oet je ooraf ee  keu-
ze ake : il ik dat hij het spoor goed uitloopt e   
A: aa  het ei dpu t ee  elo i g i dt of  
B: aa  het ei de ee  oor erp i dt dat hij aar jou 

oet re ge . 
 

Werk ijze A: een beloning aan het eindpunt 

Trek et ee  ge ulde ylo kous ee  sleepspoor a  
a. 5 eter e  leg aa  het ei de ee  elo i g eer. 

Dit ka  ee  apporteer oor erp zij , aar dit ka  ook 
ee  ko ij e elletje of reeë -lopertje zij . Of iets lek-
kers. E e als ij het apportere  es hre e  ga je hier 
heel rusig te erk: eerst ee  klei  spoor, daar a uit-

ou e  aar la ger, daar a oeilijker et o hte  
aar li ks of re hts, daar a la ger e  oeilijker et 

kro kelpaadjes, o der struike  door et . Je ku t uit-
ei delijk ko e  tot ee  spoor a  ee  paar ho derd 

eter. 

De eerste keer eet elli ht je ho d iet zo goed at 
hij oet doe , aar zeker de ho de  die hu  eus 
graag ge ruike  e  elke ho d il dat iet  zulle  het 
spelletje s el door he e . 
 

Deze egi ersips helpe  je op eg: 
. Nee  ho d aa  de lij  ee, ijs et je ha d laag 

aa  de gro d het egi pu t aa  e  zeg  zoek 
sleep . 

. Laat he  rusig e e  erke e , pakt hij het spoor 
iet op, ee  he  da  rusig kort aa  de lij  ee. 

Nadat je dit  of t ee keer gedaa  he t, zul je al 
s el erke  dat het k artje ge alle  is. Je ho d 

eet at hij oet doe . 
. Je ku t de lij  u late  iere  e  op ee  gege e  

o e t e  je zo er dat je ho d zelfsta dig het 
spoor uit erkt. 

 

Dit erk ergt eel o e traie e  eel e ergie a  de 
ho d. )org er oor dat het oor de ho d leuk e  uitda-
ge d lijt. Verras he  door aa  het ei de a  het 
spoor iedere keer at a ders eer te legge . 
 

Werk ijze B: inden en terugbrengen 

Start et ee  heel kort spoor. Trek et de ge ulde 
ylo kous ee  spoor a  ee  paar eter. Dit eerste 

spoortje oet heel kort zij  o dat jij o ta t et je 
ho d ilt houde . Je ilt he  i ers lere  dat hij aa  
het ei de a  het spoor het oor erp dat hij daar 

i dt aar jou toe re gt. Door kort ij je ho d te er-
ke  he  je he  i  het zi ht e  ku  je he  lere  dat 
terug re ge  at ople ert door het oor erp te rui-
le  oor ee  elo i g. Verder ga je hetzelfde te erk 
als ij A, het spoor uit ou e . Allee  zal je i  dit ge al 
op ee  gege e  o e t je ho d zo der lij  late  er-
ke , je ilt i ers dat hij het spoor zelfsta dig uit-

erkt e  het apport aar jou toe re gt. 
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Boek: Honden oor het le en 

te estelle  ij o.a. Bol. o  

 

Met Ho de  oor het le e ’ s hrijt Arthur Japi  ee  
pra hig auto iograis h erhaal ol oed, le e sles-
se  e  ho de trou . 
 

Voor het eerst ertelt Arthur Japi  o er de ho d die 
he  heet opge oed e  t ee puppy’s die zij  kijk op 
het le e  epale . Grote the a’s als liefde, hoop, 

oed e  rie ds hap ko e  aa  de orde. Herke aar 
oor groot e  klei , trooste d, aa grijpe d e  toega -

kelijk. Ee  o ders hoo  erhaal o er ho de trou , 
a o tuur e  rolijkheid, oor iederee  die a  het le-

e  houdt. De pra hige illustraies i  kleur a  Marij  
a  der Li de  re ge  Kellie, Trip e  Basso tot le e  

e  e e  je ee aar ee  ereld a  k ispels, od-
derpote  e  ooral eel liefde. 
 

Voor liefde he  je je ersta d iet odig.  Dit is u 
typis h zoiets at ik a  Trip he  geleerd. Trip as 

ij  t eede ho dje. Wa eer ik zulke di ge  zeg, dat 
je eter je hart ku t olge  da  je hoofd, da  hoor je 
eige lijk hé  prate .’ 

Happy pup Uit de Gouden Waard 

Foto: Marjoleine Goudswaard 

Veel be eging? 

Vaak ordt door ho de eziters aa gege e : ij  
ho d ko t iets te kort, ik iets iedere dag et he , 
hij krijgt ge oeg e egi g. Veel e egi g is esse i-
eel, aar realiseer je dat hoe eer je gaat ietse  e /
of hardlope  hoe eer je de o diie erhoogt e  je 
dus steeds eer oet ietse  o  je ho d oe te krij-
ge . 
 

Daar aast e  je iet e ht a ief aa  het erk et je 
ho d e  juist dat laatste aakt het leuk o  jou als 

aas te he e ! Het eteke t iet dat je u i ee s 
iet hoet te gaa  lope  e  ietse , aar i d de a-

la s tusse  e egi g ge e  e  lekker erke  et je 
ho d. 
 

Iets a ders is a eer je ij oor eeld stept of ietst 
et je ho d op s alle kro kelige os aadjes e  je 

ho d aast je oet lope . Als jij gee  ri hi g aa  
geet, oet de ho d e ht el goed ade ke . Die ho -
de  zij  a aloop da  ook e ht oe. 
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. Mooie acht Wa eer je ho d gezo d is zal de 
a ht ooi gli e  e  gaaf zij . Ook ij oudere ho -

de . Heet je ho d last a  ee  dofe a ht of a ht 
pro le e ? Juiste oedi g ka  dit aak oplosse . 
 

. Goede ontlasing De o tlasi g a  je ho d geet je 
eel i for aie. De o tlasi g oet ooi ste ig zij  e  
akkelijk door je ho d uitgepoept ku e  orde . 

Het is iet goed a eer je ho d regel aig last heet 
a  du e o tlasi g. 

 

. Soepel be egen Be egi g is ela grijk oor ee  
ho d. De eeste ho de  krijge  op oudere leetijd last 

a  artrose ers hij sele ; zoals sijheid e  i der 
akkelijk e ege . Met e tra i gredië te  als glu o-

sa i e e  gelai ehydrolysaat zij  deze kla hte  te 
er i dere  of zelfs erhelpe . 

 

5. Jeuk Ho de  kra e  zi hzelf af e  toe. Wa eer je 
ho d zi h aak kra t of likt da  heet je ho d aar-
s hij lijk last a  ee  allergis he rea ie. Dit ka  ee  

oedselallergie zij , aar ook ee  atopie allergie op 
o ge i gsi loede . I  de eeste ge alle  is dit zeer 
goed et oedi g op te losse . 
 

. Leetijd Wa eer je ho d jo g is, zal je ho d a der 
oer oete  krijge  da  op latere leetijd. Ook de at 

oudere ho d heet spe iale oedi g odig. Hierdoor 
lijt je ho d gezo d. 

 

. Gecastreerd / gesteriliseerd Helaas orde  te eel 
ho de  te z aar adat ze ge astreerd of gesteriliseerd 
zij . Hierdoor ee t de ka s op gezo dheidskla hte  
of roegijdig o erlijde  toe. Pas de oedi g a  je 
ho d aa  a sterilisaie of astraie zodat je ho d et-
jes op ge i ht lijt. Het is iet odig dat je ho d dik-
ker ordt a astraie of sterilisaie. 
 

. Af isseling an oer Wa eer je ho d goed e  ol-
ledig oer krijgt is het iet odig oor de gezo dheid 

a  je ho d o  af isseli g i  de oedi g aa  te re -
ge . Het is zelfs zo dat te  s elle af isseli g i  oer 
sa e stelli g ka  zorge  dat de dar e  a  je ho d 

a  streek rake . 
 

9. Ver ennerijen Natuurlijk il je af e  toe je ho d 
er e e  e  elo e . Dat is ela grijk oor je relaie 
et je ho d. Vergeet iet dat deze elo i g el oet  

 

 

 

 

 

 

 

 

       Kies de juiste oeding oor je hond 

       O erge o e  et toeste i g a   
      Doggo. l aart , De y a  Do ge  

     
Waaro  is goede oeding belangrijk oor je hond? 

Goede oedi g is zeer ela grijk oor de gezo dheid 
a  je ho d, o  je ho d goed op ge i ht te houde  e  

o  te zorge  dat je ho d de juiste i gredië te  krijgt. 
Dat egi t al als je ho d pup is; de juiste oersa e -
stelli g e  hoe eelheid zorge  dat je pup goed e  i  
het juiste te po groeit. Dit ka  eel gezo dheidspro-

le e  op latere leetijd oorko e . 
 

Ook op latere leetijd ku  je et de juiste oedi g zor-
ge  dat je ho d gezo d lijt of eer gezo d ordt. 
Het is da  ook zeer ela grijk dat je regel aig ekijkt 

at de oer ehoete a  je ho d is e  hoe eel oer je 
ho d odig heet. 
 

O derzoek heet aa getoo d dat gezo de ho de  die 
de juiste oedi g krijge  ge iddeld  jaar la ger le e . 
 

Waar oet je op leten bij het kiezen an het juiste 
oer oor jou  hond? 

. Juiste ge icht Bij a 5 % a  alle ho de  i  Neder-
la d heet o erge i ht. O erge i ht ergroot de ka s 
op gezo dheidspro le e  e  erhoogt de ka s dat je 
ho d eerder o erlijdt. Tot el  jaar eerder. )org dat je 
ho d het juiste ge i ht heet. Dit is heel ela grijk.  

Deze honden zijn overduidelijk te dik 
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passe  i  het oedi gspatroo  a  je ho d. Va daar 
dat het ersta dig is o  je ho d te elo e  et at 

rokjes a  het ge o e oer. Da  eet je zeker dat je 
ho d gee  erkeerde di ge  i e  krijgt. E  je ho d 
is e e  lij et at rokjes als et spe iale koekjes. 
 

. Kleurstofen Ho de  ku e  heel goed ruike . De 
oorkeur a  oedi g ordt epaald door de geur. Je 

ho d is iet geï teresseerd i  de kleur a  het oer. 
Vraag je dus af of die ers hille de kleurtjes i  het 

oer a  je ho d el sli  zij . Is het goed oor je ho d 
al die kleurstofe ? 

 

Veel honden ir a 5 %  he en tegen oordig, net 
als ensen, last van overge i ht. Hoe eet je dat je 
ho d te dik is? De sy pto e  zij : 

• De taille is iet eer zi ht aar.  
• Je ku t de ri e  iet goed eer oele . 
• Hij heet oeite et lope : hij aggelt. 
• Futloos, ei ig e ergie. 
• Kortade ig. 

 

Hoeveel een hond hoort te egen ha gt af a  het ras 
e  so s ook a  het gesla ht a  de ho d.  
O  ee  i di aie te ge e : 
Hondenras  Volgens rasstandaard 

Chihuahua   ,  – ,  kg 

Maltezer    –  kg 

Ja k Russell Terriër   –  kg 

Fra se Bulldog  8 –  kg 

Border Collie   reu -  kg / teef - 9 kg 

Golde  Retrie er  reu 9- 5 kg / teef 5- 7 kg 

Duitse Herder  reu -  kg / teef -  kg 

Beau ero    reu - 5 kg / teef - 9 kg 

Rot eiler    –  kg 

Duitse Dog    – 8  kg 

Hoe ordt een hond te dik? Het is heel si pel: er is 
gee  juiste ala s tusse  oeri a e e  e egi g. De 
ho d krijgt eer alorieë  i e  da  hij odig heet. 
Als ee  ho d eel eet e  ei ig e eegt da  ordt 
iedere alorie opgeslage  i  de or  a  et. Be eegt 
ee  ho d oldoe de da  ordt iedere alorie 
e ergie  er ra dt. 

 

Gezondheidspro le en Als jou  ho d te dik is da  is 
het ersta dig ee  diere arts te raadplege . Deze ka  
de erki g a  het hart e  de s hildklier o derzoeke  
of ekijke  of de ho d pro le e  heet et zij  ge-

ri hte , zij  stof isseli g of a dere gezo dheidsk a-
le  zoals suikerziekte. O erge i ht ergroot de ka s 
op gezo dheidspro le e  e  erhoogt de ka s dat je 
ho d eerder o erlijdt.  
 

Ge rek aan e eging Je he t ee  drukke aa  e  ee  
gezi  e  iet eel ijd o  et de ho d iets te o der e-

e . Hij ligt de hele dag i  zij  a d e  ag aa  het 
ei de a  de dag e e  ee ee  lokje o . Je zult e-
grijpe  dat dit iet gezo d is. Ee  ho d oet lekker 
ku e  a dele  e  re e . )org er oor dat je i -
ste s  per dag et je ho d gaat a dele , aar a  

i ste s  la ge a deli g a  ee  half uur. Je ku t 
ook o er ege  o  ee  re reaie e sport et je ho d 
te gaa  doe . 
 

Tussendoortjes en s hooien De ka s estaat dat je je 
ho d geleerd he t dat s hooie  aa  tafel eloo d 

ordt. De ho d kijkt jou aa  et zij  trou e ho de -
oge  aa  e  je e t erko ht; je geet he  eer ee  
lekker hapje a  jou  ord. Doe dit iet! 
Je ag je ho d est el ee s er e e , aar el 

et ate. Je ku t je ho d ook elo e  et at rok-
jes a  het ge o e oer of he  late  erke  oor de 

elo i g. 
 

Dikker orden na astraie / sterilisaie Door astraie 
e  sterilisaie era dert de hor oo huishoudi g, 

aardoor de stof isseli g e igszi s ertraagt. Hier-
door orde  alorieë  i der s el er ra d e  ka  de 
ho d aa ko e . Het is dus ela grijk o  de hoe eel-
heid oedi g aa  te passe . 
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 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 Nederlandse 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  an het diplo a én 

erkboek of rashondenlogboek 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 Nederlandse 
sho s/ edstrijde  i  dat jaar he e  ehaald.  
De sta d t/   juli 0  

1. Bro ie Uit De Goude  Waard Lupus  - 1  pu te  

. N'Le is l'A i de la Ca pag e Midas  - 1  pu te  

3. Oreo Bleu De La Dy asty De La Freya - 4 pu te  

Er zij  gee  a dere uitslage  ij o s eke d 

Showkale der NL 

 Dogsho  Utrecht - Outdoor Su er sho   juli  

Jeugd, reu 

Bro ie Uit De Goude  Waard—1U CAC 

Showuitslage  NL 
KCM BeauceronClub 5 ei  

Als keur eester as prese t de heer D. Vizzari. Hij 
koos als este teef de zelfgefokte Belgis he So ral 
du Spero Patro u  a  Ludo i  Thoor e  als este 
reu e  tevens de este eau eron van de dag de Bel-
gis h gefokte N'Le is l'A i de la Ca pag e Midas  

a  het Nederla dse e htpaar Fa ri e e  Cari   
Ot urg- a  Delle . Bijzo der te er elde  is dat 
deze reu, Midas, ook i  01  de BOB erd.  
 

 Dogsho  Utrecht - Outdoor Su er sho   juli  

Jeugd, reu 

Bro ie Uit De Goude  Waard—1U CAC 



Beauceron Vereniging Nederland 

  19 

Ledennieuws 
In e oria : Aika  

Op zo dag 22 ei ereikte o s het droe e eri ht 
dat Gea Bakker ee  oedige keuze heet ge aakt e  
haar Beau ero  op 20 ei heet late  i slape .  
 

Het is voor ij nog niet te evaten, ging alle aal zo 
snel. Maandag liepen e nog aan de Maas. Dinsdag 
kreeg hij at het leek een epilepis he aanval aar 
daar k a  hij niet e ht uit. Woensdag naar de DA die 
he  iets gegeven he en dat oest helpen o  door 
de aanval te ko en aar hij erd alleen aar sle h-
ter. Donderdago htend loed geprikt daar k a   
Addison uit.  
 

Naar een kliniek in Dordre ht en na zo’n 7 uur aan het 
infuus leek hij at op geknapt aar ’s avonds thuis-
geko en ging hij al eer door zijn pootjes. Vrijdag 

elde de DA zelf aar toen het as al zo erg dat ze 
geen hoop eer hadden. Ik he  de oeilijke eslis-
sing geno en o  he  verder lijden te esparen.  

FWG-NIEUWS 

se retariaat@ eau eronvereniging.nl 

We hope  atuurlijk dat er dit jaar og lede  zij  die 
ee  estje gaa  fokke . Uiteraard zulle  e dit da  
op e e  op o ze e site zodra FWG hier a  op de 
hoogte is geko e . 

Shira L’A i de la Ca pagne 

Foto: Karin de Mol 

n Pup Uit de Gouden Waard 

Foto: Marjoleine Gouds aard 



 Indien onbestelbaar svp retourneren naar: van Dijkhuizenstraat ;  DS  NIJKERKERVEEN 

 

Laatste uitgave: de e er  

Arikele  e  foto’s aa le ere  vóór 5 ove er . 
Voor ee  arikel op A4 for aat / 1 pagi a zij  o ge eer 

00 oorde  odig et 3 foto’s. Heet u ee  ooi er-
slag 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 1RABO011 36  RABO NL U  

te  a e a  Beau ero  Vere igi g Nederla d 


