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Berichten van de voorzitter
H

et is zomer! Tenminste volgens de kalender. Helaas
kunnen we het weer niet beïnvloeden, maar ik ben
eigenlijk altijd vrolijk als mijn honden vrolijk zijn, u ook?
Als het regent, als de zon schijnt, bewolkt, wind, hagel,
hittegolf… mijn honden zijn altijd blij! Kwispelen, lekker
rennen en ravotten, eten, drinken, ik wou dat ik een
hondenleven had…
Sinds de vorige Au Courant is, behalve zweetproef en
wandeling in Soest (zie verderop in deze editie) en wat
fraaie showresultaten alles lekker door gegaan, dus ik
zal het deze keer kort houden en u even informeren
over de samenwerking met Club du Griffon Vendéen
des Pays Bas (CGVPB).
De samenwerking staat op een laag pitje. Dat heeft
u in één van de nieuwsbrieven vernomen, maar dan
nu nog eens officieel op papier. De CGVPB wil eerst
wat interne zaken regelen, alvorens verder te willen
samenwerken met ons. Ik kan dat begrijpen, hoewel er
in de CGVPB ook draagvlak is voor samengaan en het
belang voor onze rassen ook daar herkend wordt. Er
wordt dus niet samengewerkt op het ogenblik, waarbij
ik u vanaf deze plek kan zeggen, dat wij hebben aangegeven op ieder moment weer in te willen en kunnen stappen
in een gezamenlijkheid. Op elk moment kan hier weer verandering in worden aangebracht, dus wij houden u op de
hoogte. Echter zijn wij door de huidige situatie genoodzaakt een alternatief voor onze clubmatch te gaan zoeken
en hebben vooralsnog besloten ook onze familiedag apart te organiseren. Alle informatie hierover vindt u elders
in dit schitterende tijdschrift (elke keer weer chapeau voor Denise en Peter!) en zal u tevens via nieuwsbrieven
worden bekend gemaakt. Alle oorspronkelijk door ons geplande wandelingen gaan gewoon door en u zult per
nieuwsbrief hiervan op de hoogte gehouden worden.
Wij kijken intussen vooruit naar een hopelijk heerlijke vakantieperiode; wie nu gaat heeft waarschijnlijk de kriebels
al en wie later gaat, kan zich verheugen in rust op de weg, in het bos en op de hei. Ongetwijfeld maakt u in deze
periode bijzondere dingen mee met uw hond(en) en maakt u daar leuke foto’s van. Stuur al die foto’s en
verhalen in! Schroom niet, want iedereen smult er van in de volgende Au Courant.
Het bestuur heeft ook besloten weer actief trimmers in het land op te gaan leiden, teneinde onze rassen op de
beste manier hun vachtverzorging te geven. Professionele trimmers zijn gebaat bij een precieze uitleg hoe een
Grand of Petit moet worden geplukt en verzorgd qua vacht. U als lid, hoeft dan slechts één van de trimmers van
de lijst te kiezen en u bent verzekerd van een goede vachtverzorging. Meer informatie volgt.
En nu dacht u misschien, hij begint er niet meer over, maar daar is hij toch weer…
Wanneer u wat tijd over heeft en iets voor de club zou willen doen, hoe klein of hoe weinig ook, kom een
commissie ondersteunen met uw bijdrage. En ook, als u een mooie wandellocatie weet, laat ons die weten, zodat
we ook volgend jaar weer een gevarieerd aanbod kunnen doen. Elk commissielid staat op de website en kan u
inlichten over de werkzaamheden.Vooral tijdens de familiedag en clubmatch zijn er altijd extra handjes welkom.
Het loopt allemaal prima, maar het is gewoon nodig om nieuwe vrijwilligers te werven, opdat niet alles op de
schouders van steeds dezelfde mensen rust. Het bestuur doet een hoop, maar heeft liever een meer faciliterende
en begeleidende taak, dan dat we alles zelf moeten doen. Het besturen als zodanig is leuk om te doen, maar kost
ook best veel tijd. Zelf vertegenwoordig ik onze vereniging altijd bij de Algemene Vergaderingen van de Raad
van Beheer en bij diverse commissievergaderingen en het rasgroep-overleg. Dat is pakweg een 15 avonden of
weekenddagen per jaar. Iedere 6 weken hebben we een bestuurs-overleg over lopende zaken. Een lezinkje hier,
een workshopje daar… allemaal voor de club, elke week is er wel iets. En ik doe het allemaal met plezier, want
dat is nu eenmaal het gevolg van een hobby! Ik zal de overige bestuurs- en commissieleden ook eens vragen op te
schrijven wat ze allemaal achter en vóór de schermen voor uw en onze club doen, lijkt me een interessant nieuw
rubriekje, waarin iedereen het reilen en zeilen van de vereniging wat beter leert kennen. En dat u, wanneer nodig
een handje bij geeft. Onze kersverse en super enthousiaste penningmeester, Martin Beets, bijt in deze het spits af.
Nogmaals wens ik u een heel fijne vakantieperiode toe en hoop u weer te zien in een nazomerse activiteit!
Frans Krijbolder, voorzitter
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Even voorstellen: Martin Beets
D

aar zit ik dan. Of ik maar even een stukje wil schrijven
voor de Au Courant om de leden e.e.a. te vertellen
over het reilen en zeilen van het penningmeesterschap.
Eerst iets over mijzelf. Ik ben Martin Beets, getrouwd
met Maria en baasje van Saartje. Saartje is onze tweede
GBGV na Meggy. Sinds 1 april ben ik met pensioen, waar
ik na 43 jaar werken met volle teugen van geniet. En
wat doe je dan met je vrije tijd? Precies: ingaan op het
verzoek om penningmeester te worden van de BGV
Club Nederland. Hiermee krijgen collega “trekkers”
binnen de vereniging meer ruimte om zich met andere
belangrijke taken bezig te houden zoals het houden
van workshops, schottesten, zweetsporen e.d. en het
organiseren van leuke bezigheden zoals het weekendje
Vlissingen.
De penningmeester bewaakt het huishoudboekje van
de vereniging d.w.z. de contributie innen en zorgen
dat we niet meer uitgeven of anders uitgeven dan in
de begroting voor het lopende jaar is vastgesteld.
Bij onverwachte grote uitgaven neemt het bestuur
een besluit en de penningmeester zorgt voor de
administratieve verwerking en verantwoording. Naast
financieel beheer heeft hij ook de ledenadministratie
in zijn portefeuille. Dit begint bij de registratie van
de aanmelding door een aspirant lid en stopt op het
moment dat het lidmaatschap wordt opgezegd of wordt
beëindigd.
Jaarlijks wordt door het bestuur de begroting voor het
komende jaar opgesteld. De kascontrole commissie controleert aan de hand van de jaarrekening de stukken en
de administratie of de penningmeester het afgelopen jaar zijn werk correct heeft gedaan. Zowel de begroting voor
het komende verenigingsjaar als de jaarrekening worden in de ALV (Algemene Leden Vergadering) toegelicht door
de penningmeester en de ALV vastgesteld.
Voor de jaarlijkse inning van de contributie houdt de penningmeester een incassobestand
...hondse zaken...
bij welke 1 x per jaar door de bank wordt verwerkt. Een aantal van deze incassoposten
vergen om het zo maar te noemen “nazorg” omdat door diverse redenen de contributie niet geïnd kon worden.
Voor het overige zijn er een aantal leden die om principiële redenen geen gebruik willen maken van de mogelijkheid
van automatische incasso. Deze leden stuurt hij gelijktijdig met de automatische incasso een e-mail met het
verzoek om de contributie te betalen. Alle wijzigingen in de gegevens van het clublid moeten verwerkt worden
in het ledenbestand, het adressenbestand, e-mail bestand, verzendlijst Au Courant, incassobestand en de officiële
ledenlijst voor de Raad van Beheer.
De uitgaven zijn in grote lijnen te verdelen in 2 categorieën t.w. de kosten die je moet maken om verantwoord
een vereniging te kunnen runnen zoals bestuurskosten/vergaderkosten, afdracht Raad van Beheer, kosten voor
het voeren van de administratie maar de meeste euro’s gaan op aan ons clubblad Au Courant maar daar krijgen
we dan wel iets voor terug! De tweede categorie betreft (wat ik maar noem) de “hondse zaken” en dat zijn
alle activiteiten die te maken hebben met het organiseren van clubmatch, familiedag, trimworkshop, medische
onderzoeken en het inhuren van keurmeesters. De penningmeester ondersteunt de overige bestuursleden bij de
voorbereiding en afhandeling in financieel opzicht d.w.z. beschikbaar stellen van geld, het betalen van facturen en
declaraties en zorgen dat e.e.a. goed in ”de boeken” terecht komt.
Zo nu weten jullie op hoofdlijnen wat de penningmeester doet.
Ik ga deze functie naar eer en geweten en met veel enthousiasme vervullen.
At your service, Martin Beets
5
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Sybe’s Nije Dei
D

ruk, druk, druk, never a dull moment bij ons
thuis. Nog even en ik heb een PA nodig. Bas heeft
zich al aangeboden, maar die kan het af en toe niet
meer zo goed bijbenen, dus daar zie ik maar van af.
Misschien dat ik mijn lieve Saar vraag, kan ze gezellig
met mij meereizen. Want zeg nou zelf, zo’n lekker ding
erbij dat wil toch iedere man op mijn leeftijd! In het
afgelopen jaar ben ik wel erg snel volwassen geworden.
De training die ik van ome Frédéric heb gehad heeft
mij goed gedaan. Eerst was mamma nog een beetje
bezorgd, maar nu zegt ze: Frédéric heeft een vent van
mij gemaakt. Maar wat heb ik daar nu aan als ik geen
vrouwelijk schoon om mij heen heb.

Dus Saar, solliciteren meid! Aan een PA stel ik verder
niet al te veel eisen, wel dat ze een beetje Frans spreekt
want
daar
bakken
wij
hier thuis nog niet veel van. Onlangs heb ik een advertentie
...Wakker? JA! Zingen...!!!
geplaatst in ons lokale sufferdje maar hier spreken de honden geen
woordje over de grens. Ook tijdens mijn zweetspoorreizen ben ik nog geen dame van gegoede huize tegengekomen
waarmee ik op pad kan.
Soms droom ik stiekem van Odile, want bij het showen zijn wij inmiddels al een paar. Dat showen doen we niet
geheel onverdienstelijk. Voorafgaand aan de presentatie lopen we altijd te klieren en zien wij tante Karin enorm
haspelen met de lijnen, want we lopen steeds tussen haar benen door. Dat klieren doen wij expres, zodat zij lekker
op scherp staat als we de ring in moeten. Gelukkig heeft zij echt heel veel ervaring. Ik hoorde zelfs van Odile dat zij
nog altijd iedere week traint in het voorbrengen. Mamma verbaast zich er steeds weer over hoe zij ons getweeën
onder controle houdt. Odile en ik niet, wij weten wat er van ons verwacht wordt en dan willen wij ons best wel
even gedragen.
Onlangs zijn wij saampjes naar Parijs geweest. Zooooo
romantisch! Onze mamma’s als chaperonne. Odile
en ik maken er een spelletje van en doen net of we
met ons hippe kapsel met stekeltjes en onze nieuwe
kleding aan over de catwalk mogen paraderen. Mamma
en tante Karin lopen tenslotte ook in van die gekke
apenpakjes rond en doen allemaal dwaze dingen. Allebei
wonnen we onze CACS waar de dames heel blij mee
waren. Soms lijkt het net alsof we in dienst zitten met
al die stomme afkortingen. Kennelijk was de jury wel
gecharmeerd van onze klederdracht want men wilde
nog geen afscheid van ons nemen. Ik mocht zelfs nog
iets verder en kreeg een cup met hele grote oren. Nog
nooit stond ik letterlijk op zo’n officieel 1-2-3 schavot.
We waren allemaal trots. Maar als klap op de vuurpijl
was toch echt onze gezamenlijke wals als afsluiting van
ons spannende dagje uit.Als volleerd danspaar zweefden
wij over de dansvloer! Alle mensen aan de kant waren
aan het klappen op de muziek en wij walsden zo naar
het ere schavot. Zelfs tante Karin begon te zweven.
Iedereen was enthousiast en Odile en ik waren
sprakeloos. Ons optreden was gelukt!!! Op het schavot
moesten we natuurlijk verder bumpen van vreugde,
maar we werden nog één keertje tot de orde gemaand.
Tsja en dan moet je echt gehoorzamen! O, o, wat waren
we blij. Als echte mannequins hebben wij ons verder
6
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gedragen. De cup met de grote oren wilden wij het liefst
vol met champagne gieten, maar de dames wilden het
volstorten met chips. Ook goed, als ze dan maar niet
meer zeuren over het gewicht. Op de terugweg in de
auto hoorden we heerlijke smakgeluiden van die twee
voorin. Ook hoorden wij gezang over Bonanza, iets van:
ta da da da da daaa, ta da da da da da daaaa, ta da da, ta
da da en zo verder. Het sloeg nergens op. Later bleek dat
het was om allemaal wakker te blijven en om te kijken of
zij kunnen zingen. Nou, Odile en ik weten het antwoord.
Wakker? JA! Zingen? … !!!
Ik heb heel veel meegemaakt en aardig wat succesjes
geboekt de laatste paar maanden, maar dit was toch
echt wel de leukste showervaring tot nu toe waar ik
nog steeds van nageniet als ik door het fotoalbum door
blader. Tante Karin, dank je wel dat ik met Odile mag
lopen en dat je mij steeds op sleeptouw neemt. We
maken er steeds weer een feestje van (op dat zingen na
dan) en dat is wat een hondenleven moet zijn.
Tot de volgende Nije Dei.

Saartjes dromen
Hallo Sybe,
Bonjour, toujours l'amour et Charles Aznavour.
Je ziet ik spreek behoorlijk Frans. Ohhh, vergeet ik nog Grand Basset Griffon Vendéen.
Waarom schrijf ik je dit allemaal of ik heb het gedroomd, wat heel goed mogelijk is. Want ik droom heel erg veel
en dan met name over jou mijn allerliefste Sybe. Of de rooksignalen kwamen deze kant op. Maar volgens mij zoek
jij een PA. En dan één van het vrouwelijke geslacht. Ma chérie zoek niet verder, want wie kan er nu beter jouw PA
zijn dan ik, jouw eigen Franse Saartje.
Sinds jij naar Frankrijk bent geweest luister ik alleen nog maar naar Franse chansons en mijn favoriete nummer is:
Je suis folle de vous van Marie
Laforêt. Tja, dat is een bekende
Franse zangeres uit de jaren 70 van
de vorige eeuw.
Je ziet ik ken zelfs de klassiekers.
Dus wanneer je het met mij
aandurft als PA, dan beloof ik dat
wij samen regelmatig een croissant
gaan eten.
Au revoir mon amour.
Saartje
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Herr Otto & Madame Griffon:
Samen op stap naar de wellness

Z

e weten alle twee al goed waar een trimtafel voor is. Herr Otto vindt het helemaal niet nodig dat er aan hem gefrunnikt wordt. Knuffelen prima, maar borstelen, oortjes kijken en tandjes laten zien helemáál niet nodig. Madame is
trouwens erg gesteld op lekkere luchtjes direct uit de natuur, héérlijk. Paardenpoep záálig, ook om te eten trouwens en
het gieren ruikt zij in huis al volgens mij. De boeren in Brabant kunnen er wat van en zeker in het vroege voorjaar want
dan zitten de gierkelders hier overvol door al die koeien.
Maar goed, vandaag op weg naar de trimster. In de auto zitten ze allebei vrolijk te wezen en denken dat er weer een
wandeling aan gaat komen. Ik heb er bijna medelijden mee. Maar het moet toch echt gebeuren.
Madame is al een poosje geen echte madame meer, maar een grof harig tapijtje op 4 poten met een gordijntje voor de
ogen. Herr Otto is een wollig poedeltje met overal krullen daar waar een echte teckelreu geen krullen hoort te hebben
volgens de fokster. Ik vond het nog wel schattig maar mijn omgeving zegt dat het nu echt niet meer kan.Aangekomen bij
de trimster bleek zijzelf 3 honden en 3 paarden te hebben dus een echte dierenvriend. Ook had zij 25 jaar trimervaring
dus ik liet ze allebei met een rustig gevoel achter. Ik had wel echter het vermoeden dat Madame Griffon me een beetje
hooghartig aankeek. Zij kende het klappen van de zweep nog wel had ik het idee. Maar de uurtjes vlogen voorbij en ik kan
ze weer ophalen.Waaauw wat een verschil!! Ik zie Madame Griffon vol enthousiasme naar me toe komen in een wolk van
zalige shampoo. Haar prachtige ogen lachen me toe en ze ziet er zo slank uit. Nagels geknipt en oren geschoond wat we
beiden zo’n vervelende klus vinden. Herr Otto ondertussen probeert langs de poten van Madame omhoog te klimmen
om ook mijn aandacht te kunnen vangen. Maar daar moest ik eigenlijk voor gaan zitten. Ik zie 2 enorme hopen haar om
een kussen mee te vullen!
Maar waar is mijn pupje gebleven? Precies, verdwenen. Koppie bijna kaal en lijfje dito . Maar hij pakt toch direct mijn hart
met zijn donkere pientere oogjes en hij ruikt ook zo lekkerrr. In één keer volwassen geworden. De trimster zegt dat hij
over 2 weken alweer wat beter oogt maar dat het goed is
voor zijn ruwharig velletje. En dat is ook zo gebleken. Een
...grof harig tapijtje op 4 poten...
hoeraatje voor de trimster! Allemaal in de auto huiswaarts.
Een paar uur later liggen ze allebei nog in de slaapmodus.
Bij de eerste regenbui vind ik het zonde om ze uit te moeten laten, zo mooi schoon en witte pootjes. Daar heb ik me
toen maar snel overheen gezet.
Ach honden, heerlijk toch!
Pootgroetjes uit Bergeijk
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gulahund.se yellowdog.se

Sommige honden hebben meer
ruimte nodig
Mocht je een hond zien met een geel doek of een gele lint om zijn nek, of
een gele lint aan zijn riem of tuigje, hou er alsjeblieft rekening mee dat dit
een hond is die afstand nodig heeft van andere honden. Wanneer je deze
‘Gele Hond’ teken ziet, nader alsjeblieft de hond en zijn/haar eigenaar niet
met je eigen hond – want het gele teken geeft aan dat de hond niet relaxt
is als andere honden dichtbij komen.
Hoe dichtbij is TE dichtbij? Dat weten we niet. Alleen de ‘Gele Hond’ en
zijn eigenaar weten dit. Hou dus ruime afstand en geef hond en baas tijd
om je uit de weg te gaan.

Er zijn meerdere redenen waarom een hond deze
ruimte nodig heeft

• Het kan een gezondheidsprobleem zijn, of dat de hond met een training
bezig is.
• Het kan een asielhond zijn die trauma’s heeft meegemaakt. Deze
honden kunnen de wereld (en andere honden) erg eng vinden.
• De hond kan een of meer slechte ervaringen hebben gehad met andere
honden, waardoor hij zich niet op zijn gemak voelt bij jouw hond zijn
vriendelijke ‘hallo!’ acties.
Kortom: het gele teken betekent dat de hond
meer ruimte nodig heeft.

Van harte dank! Wij die met
zo’n hond lopen waarderen
uw medewerking en respect.

Originated
in Sweden
June 27 2012

Trimsalon A la Professionnelle

Arlett Geenen– van Dijk
Kerkweg 3
1761 JD Anna Paulowna

0223-535 838

Gulahund Yellowdog cares about sensitive dogs

www.trimsalonalaprof.nl info@trimsalonalaprof.nl
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Koningswandeling in De Lange Duinen
D

e Lange Duinen is een prachtig natuurgebied, waar
je heerlijk kunt wandelen en waar honden los
mogen lopen. Het zijn de grootste levende duinen van
de Utrechtse Heuvelrug. Samen met de Soesterduinen
vormen ze een “levend” stuifzandgebied. Een prachtige
plek voor de koningswandeling die dit jaar plaatsvond
op 1 mei. Er zat dus een klein ‘rood tintje’ aan deze
‘oranje wandeling’.
Om 11 uur verzamelden een stuk of 20 petit en grand
griffons zich bij de Kiosk. De honden en hun baasjes
waren uit alle hoeken van het land afgereisd om mee
te wandelen. Als je aan kwam lopen, zag je al een
grote groep druk snuffelende en kwispelende griffons
staan wachten. (Plus wat ‘introducées’, een teckel, een
dalmatiër en een paar spinones.) Het is echt ontzettend
leuk om te zien hoe blij honden zijn als ze zo veel
soortgenoten om zich heen zien.
We liepen door het bos om de zandverstuiving heen.
De honden renden vooruit, sprongen om elkaar
heen, holden weer terug. Sommige luisterden niet
en liepen weg terwijl weer anderen luid blaffend van
zich lieten horen. Baasjes wisselden opvoedtips en
voedingsadviezen uit en genoten van het mooie weer
en het blaffende gezelschap.
Na een wandeling van anderhalf uur en zo’n 5 kilometer,
ploften we in de zon neer op het terras van brasserie
De Lange Duinen voor een kop koffie en een bak water.
Wij verheugen ons nu al op de volgende wandeling.
Anne Marie Touw, 14 juni 2016
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Oscar is klein!
O

scar is klein, want Oscar is een petit!
Dit weerhoudt hem er niet van om strak vooraan te gaan lopen.
Oscar is klein want Oscar is net vijf maanden oud!
Dit weerhoudt hem er niet van de meute te leiden.
Oscar is klein en dapper!
Dit zorgt er voor dat Oscar ineens niet meer vooraan loopt!
Oscar is klein en foetsie!
Dit zorgt er voor dat zijn baasjes niet meer met de groep meelopen.
Oscar is klein en vermist!
Dit zorgt er voor dat zijn baasjes en begeleiding nu op zoek zijn naar een klein hondje met de naam Oscar!
Oscar is klein en gevonden!
In dit geval: Eind goed, al goed; baasjes blij, iedereen blij.
Oscar is klein en moe!
Dit zorgt er voor dat Oscar lekker slaapt in de auto op weg naar huis.
Oscar is klein en droomt!
Dit komt er van, kleine Oscar, droom maar van nog meer avonturen!
Edwin van Batenburg

Honden opnieuw vaccineren na drie jaar of
eerst serologisch testen?

D

oor jarenlang onderzoek is tegenwoordig bekend dat we honden
en katten niet meer jaarlijks hoeven te vaccineren tegen alle
infectieziekten die ze kunnen oplopen (de zogenaamde cocktail). Het is
namelijk gebleken dat de meeste vaccins tegen virusziekten minimaal drie
jaar bescherming bieden. Uitzonderingen hierop zijn niesziekte bij de kat
en kennelhoest bij de hond.Verder geeft de enting tegen de ziekte van Weil
bij de hond (door bacteriën veroorzaakt) ook maar één jaar bescherming.
Als er na drie jaar weer opnieuw moet worden gevaccineerd, dit noemen
we een boostervaccinatie, dan wordt terecht weleens gevraagd of dit
wel echt nodig is. Dat weten we natuurlijk niet met zekerheid en dan
kan serologisch bloedonderzoek, uitgevoerd door de dierenarts, bij de
hond een alternatief zijn. Daarbij wordt gekeken of er nog voldoende
antistoffen (ook wel antilichamen of titers genoemd) tegen de diverse
ziekteverwekkers aanwezig zijn. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat deze testen voldoende betrouwbaar
zijn.Voor de kat zijn deze testen niet op de markt.
Als er bij zo’n test voldoende antilichamen worden aangetoond, dan kan er geconcludeerd worden dat er nog
genoeg beschermende afweer of immuniteit aanwezig is. Testen hebben alleen waarde voor de drie virussen die
hondenziekte (CDV), parvo en besmettelijke leverziekte (HCC) veroorzaken, maar nog niet voor de ziekte van
Weil (leptospirose). Deze laatste enting zal jaarlijks herhaald moeten worden voor voldoende immuniteit, zeker
in ons waterrijke land.
Een belangrijke volgende vraag is dan hoe lang na deze titerbepaling weer opnieuw getest moet worden. De
wereldorganisatie van dierenartsen voor gezelschapsdieren (WSAVA) geeft aan dat het niet noodzakelijk is om
daarna jaarlijks opnieuw te testen en men kan dus weer 3 jaar wachten.
Eventueel kan de eerste tijd nog jaarlijks getest worden om ook een indruk te krijgen van het titerverloop bij
de individuele hond. Jaarlijkse titerbepaling (testen) is ook te overwegen bij oudere dieren (ouder dan 10 jaar) in
verband met mogelijke verminderde activiteit van het afweersysteem.
Evert van Dijk, dierenarts Dierenkliniek de Arker te Nijkerk
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Foppe heeft de smaak te pakken
N

a het avontuur bij de Crufts in Engeland, nu op naar de Nationale
d’Élevage (NE) in Frankrijk met 9 personen en heel wat honden!

In alle vroegte ben ik met Foppe naar Alteveer gereden en bij Karin en
Steven van Viersen in de bus gestapt op weg naar Frankrijk! De hele reis
door België en Frankrijk en op naar La Barde, al met al is het zo’n 1.200
km. De eerste stop was bij Frédéric, want daar mochten we een nachtje
slapen. We hebben het er hartstikke gezellig gehad en heerlijk gegeten. De
volgende dag op weg naar La Barde waar onze gîte (huis) was. Frédéric reed ook mee want die was dit jaar
keurmeester op de NE. Prachtige reis gehad tussen de wijngaarden door van Bordeaux. Op locatie aangekomen
eerst naar het terrein van de NE gegaan. Het was een prachtig ruim terrein van de plaatselijke voetbalclub. Daar
hebben we de kampementen opgebouwd en alle spullen van de honden en benches gereed gemaakt. Toen naar
onze gîte, zo’n 25 kilometer er vandaan. Het was heel mooi en ruim. Bij aankomst was het weer redelijk, maar
we hebben ook regen gehad. In Nederland was het hoogzomer, raar maar
waar...
‘s Avonds gegeten bij het terrein
...een joelmomentje... van de NE. Op het menu stond veel
wild en plaatselijke specialiteiten
en lekkere wijn. De volgende dag gezellig samen ontbeten en met de
hondjes uit geweest en alles en iedereen show klaar gemaakt. Het diner
was wederom bij het terrein van de NE. Je kon van te voren intekenen aan
welke maaltijden je deel wilde nemen. Al met al was dit heel gezellig, want
de meeste fokkers en keurmeesters zijn daar ook aanwezig.
De dag van de show: Vroeg uit de veren. en op naar het terrein van de NE.
Wat een drukte en rumoer en zoveel Petits en Grands in grote benches.
Echt prachtig om te zien en horen... Foppe heeft zijn vader Echo gezien,
die stond naast ons in z’n bench! Foppe joelde geregeld mee als er weer
een joelmomentje was.Veel heb ik Karin geholpen met de honden spik and
span maken voor de show. Foppe moest als allereerste van de GBGV’s. Hij
werd tweede, wat super is want in Frankrijk is alles anders op keur- en
showgebied. Het was een hele belevenis.
En wat hebben Sybe en Odile het super gedaan! Zij
hebben de eer van Nederland hoog gehouden.
Wat een superweekend en ook wel tranen van geluk.
Dat moest natuurlijk gevierd worden op het eindbal van
de Nationale d’Élevage 2016. Wat ’n gezelligheid! Moe
maar voldaan naar onze gîte. Volgende dag weer die
mooie maar lange reis terug gemaakt naar Nederland.
Dit was weer een hele ervaring voor Foppe en mij.
Adieu et à bientôt,
Foppe en Lucie
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Nationale d’Élevage 2016

Odile wint BOS & Sybe wint BOB tijdens de Nationale d’Élevage 2016. Best wel trots!
13
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Showen doe je zo!
D

e afgelopen maanden hebben
we enorm veel geshowd met
onze honden.
Dat wil zeggen, heel veel
hondententoonstellingen bezocht
in binnen- en buitenland. We zijn
verwend met vele prijzen en titels,
honden die kampioen zijn geworden,
beste van het ras, best koppel, beste
meute enzovoort. We zijn echt
reuze trots. Na meer dan tien jaar
fokken en showen voelt het als de
kers op de taart.
Voor ons is showen na al die jaren
gesneden koek en dan sta je er niet zo bij stil dat het voor anderen misschien niet de gewoonste zaak van de
wereld is. Daarom heb ik maar eens min of meer op papier gezet hoe zo’n show nou in elkaar zit en wat je er
allemaal kunt zien.
Op een nationale of internationale hondenshow worden tot wel meer dan 300 verschillende hondenrassen
gekeurd. Om dit te kunnen behappen zijn die rassen in 10 verschillende rasgroepen ingedeeld. In zo’n rasgroep
hebben ze iets gemeen, bijv. gebruiksdoel.
De tien rasgroepen zijn:
Rasgroep 1 - Herdershonden en Veedrijvers
Rasgroep 2 - Pinschers en Schnauzers, Molossers en Zwitserse Sennenhonden
Rasgroep 3 - Terriërs
Rasgroep 4 - Dashonden
Rasgroep 5 - Spitsen en Oertypes
Rasgroep 6 - Lopende honden, zweethonden en verwante rassen
Rasgroep 7 - Staande honden
...tegen de klok in...
Rasgroep 8 - Retrievers, waterhonden en spaniëls
Rasgroep 9 - Gezelschapshonden
Rasgroep 10 – Windhonden
Onze Bassets Griffons Vendéens vallen in rasgroep 6. De lopende- en zweethonden.
Elk ras wordt apart gekeurd, per ras ingedeeld in verschillende klassen.
Babyklasse, Puppyklasse, Jeugdklasse, Tussenklasse, Openklasse, Gebruikshondenklasse, Kampioensklasse en
Veteranenklasse.
De reuen worden altijd eerst gekeurd. Uit elke klasse wordt een beste gekozen. Als alle klassen gekeurd zijn
worden al die honden die eerste in hun klasse geworden
zijn nog eens teruggeroepen in de ring en daar wordt
dan de beste reu uit gekozen en de reserve beste reu.
Exact hetzelfde wordt voor de teven gedaan. Uiteindelijk
strijden de beste reu en de beste teef tegen elkaar
voor Beste van het Ras, ook wel BOB (Best of Breed)
genoemd.
Alle Besten van het Ras uit dezelfde rasgroep, dus
bijvoorbeeld rasgroep 6, strijden op het einde van de
dag tegen elkaar om beste van de Rasgroep te worden.
Dan gaan alle tien winnaars, van elke rasgroep één, nog
eens tegen elkaar voor de titel Best in Show.
Zo even in vogelvlucht een hondententoonstelling.
Maar er is meer. Op zo’n show is ook vaak de
verkiezing van Beste Baby, Beste Pup, Beste Jeugdhond,
Beste Gebruikshond en Beste Veteraan.Maar ook Best
Koppel, dat wil zeggen een reu en teef van dezelfde
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eigenaar van hetzelfde ras, Beste Fokkerijklasse, Beste
Nakomelingenklasse. Je ziet dan zoveel prachtige
honden in de ring. Een lust voor het oog.
Maar hoe gaat zo’n keuring nou eigenlijk. Wat moet de
hond doen en wat de handler (diegene die de hond
voorbrengt) en waar wordt op gelet.
Voor elk ras bestaat er een ras standaard. In zo’n ras
standaard wordt elk ras uitvoerig beschreven. Alle
gewenste en verboden uiterlijkheden en ook wel
karaktereisen staan erin. Een officiële keurmeester is
uitvoerig opgeleid en toetst de hond feitelijk aan de
ras standaard. Hoe beter de hond voldoet aan de ras
standaard hoe hoger de beoordeling. Die beoordeling
loopt van Uitmuntend naar Zeer Goed naar Goed en
dan Matig.
De handler zorgt natuurlijk voor de show dat de hond schoon is en netjes geborsteld en gekamd. De hond wordt
te voren uitgelaten en krijgt een halsband om met niet te lange lijn er aan.
Als de hond aan de beurt is moet de handler eerst met de hond één of twee rondjes door de ring draven.
Zodoende kan de keurmeester het gangwerk beoordelen. De hond loopt altijd aan de linkerkant van de handler
en het rondje gaat tegen de klok in.
Dan wordt de hond voor de keurmeester neergezet. De keurmeester betast de hond om te voelen hoe de hond
gebouwd is, bekijkt het gebit en meet soms de schofthoogte. Schouders, ribben, voorborst, borstbeen, rug, bekken
en staart worden nagevoeld om te voelen of de hond goed in elkaar zit. Ook kijkt de keurmeester bij reuen of
deze nog in tact zijn, dat wil zeggen de reu mag niet gecastreerd zijn. Vaak laat de keurmeester de hond dan nog
een driehoek of rondje lopen om nogmaals naar het gangwerk te kijken. Daarna dicteert hij het keurrapport aan
de schrijver terwijl de hond netjes in stand staat voor de keurmeester. Dit is soms heel lastig want er zijn maar
weinig honden die het leuk vinden om mooi stil te staan. Dus dat betekent steeds opnieuw neerzetten en belonen
met allerlei lekkers.
Vaak krijg je van de ringmeester de uitslag te horen en
of je nog even in de buurt moet blijven voor verdere
keuring voor beste reu of teef. Er zijn altijd meer dan
genoeg mensen om je te helpen.
Voor sommige baasjes is het heel spannend hoe de
keurmeester over hun hond denkt. Maar uiteindelijk is
het natuurlijk toch maar gewoon zijn of haar mening.
Je gaat altijd met de leukste en liefste hond weer naar
huis! Natuurlijk krijg je een uitgebreid keurrapport mee
aan het eind van de dag waarin je kunt lezen wat de
keurmeester van je hond vindt.Vaak gaan we samen met
andere mensen die ook hun hond laten keuren naar de
show. Dat maakt het erg gezellig. Als je vaker gaat leer
je meer en meer mensen kennen en zodoende wordt
het ook steeds gezelliger om te gaan. In het buitenland
deel je dan vaak je hotelkamer of het gehuurde huisje. Dat drukt natuurlijk de kosten maar maakt ook dat het een
soort minivakantie wordt. Extra fijn dus!
Op de shows vind je ook altijd leuke winkeltjes en kraampjes met allerhande hondenspullen. Leuk om even te
shoppen. En voor of na dat je zelf aan de beurt bent, kun je bij andere rassen kijken. Zoveel verschillende rassen
te zien!
Onze honden vinden het altijd erg leuk om op pad te gaan naar een show. Als we met de showriemen aan komen
zetten weten ze niet hoe snel ze in de auto moeten komen. Ze hebben dan de hele dag extra quality time met
ons en er wordt veel geknuffeld.
Ja, en eerlijk is eerlijk, als we dan naar huis gaan met een prachtige beker of mooi rozet en een leuke titel dan
maakt dat de dag extra leuk.
Kom ook eens showen! De aanstaande clubmatch op 9 oktober is een mooie gelegenheid voor een eerste
kennismaking en er zijn voldoende leden dit u graag helpen bij de voorbereiding en het leren showen.
Karin van Viersen
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Lobke en de frisbee
H

et is al 4 uur, waarom gaan we nog niet? Ik heb
al een beetje gedrenteld en zielig bij de voordeur
staan kijken. Doe hem nou open, dan kan ik de frisbee
vast pakken voor het geval dat jullie hem vergeten!
Hè hè eindelijk, daar gaan we. Onderweg kijk ik steeds
in baasjes zak of hij hem wel bij zich heeft. Geen tijd om
te plassen, hup opschieten, naar het veld! Barça treuzelt
zo, hij vindt er dan ook niets aan, dat rennen achter de
frisbee. Hij staat liever een beetje te blaffen!
Eindelijk zijn we er! Riem af, frisbee uit de zak en rennen
maar……. Heerlijk, wat geniet ik. Niets is zo leuk om
je energie kwijt te kunnen door achter zo’n schijfje aan
te rennen en ik word ook lekker moe. Ook fijn voor
de baasjes, want ik ben een beetje ADHD zeggen ze.
Ik heb geen idee wat dat is. Het is toch niet raar om
door het huis en de tuin te sjezen, vervolgens dwars
over de bank en dan lekker een sprong vanaf de leuning
bovenop Barça te maken? Maar als ik een poosje achter
de frisbee aangerend hebt ben ik vermoeider dan een
wandeling van 10 km.
Het enige wat me af kan leiden als we zo lekker aan het
gooien en sprinten zijn, zijn de konijntjes die in het veld
lopen. Ook zij krijgen mijn aandacht en na afloop ga ik
daar ook nog even achteraan. Ook fazanten vind ik heel
interessant, maar de frisbee krijg ik tenminste te pakken,
dus ga ik op den duur toch maar weer terug naar mijn
speelplek.
Aan alle leuks ...een beetje ADHD...
komt een eind en
het vrouwtje lokt me met een stukje Rodi worst, want
anders geef ik de frisbee echt niet af. Voldaan gaan we
weer naar huis.
En morgen....?
Dan gaan we weer, vaste prik!!!
Groetjes van Lobke

Oproep:
Voor de eerstvolgende Au Courant zijn foto’s en verhalen over het vervoersmiddel waarmee de BGV op stap
gaat van harte welkom!

Van Porsche tot bolderkar
D

e eigenaresse van Noor, mevrouw Jos Nota, verraste ons met een nieuw thema voor de Au Courant. Hoe
vervoeren wij onze viervoeters. Een auto ligt het meest voor de hand, maar welke dan. Er is bekend dat
wij een aantal autoliefhebbers onder de leden hebben die vast en zeker een mooi plaatje kunnen schieten van
hun geliefde voertuig met hun hond(en). Maar ook de fiets, een boot, paard en wagen of een kinderwagen zijn
dankbare vervoersmiddelen. Kortom, er valt vast veel te schrijven en te fotograferen over het vervoersmiddel.
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De trouwe metgezel van Jos, BGV Noor, bijt het spits af.
Ik woon in Den Haag waar we eigenlijk alles lopend
doen. Wandelingen van 3 of 4 uur zijn dan ook geen
enkel punt. Een auto - en zeker een camper - is heel
leuk en handig voor vakanties. Voor lange afstanden in
Den Haag en omstreken heb ik de beschikking over een
super bakkie. Speciaal voor mij aangeschaft, nadat het
karretje achter de fiets het begaf.
Verder laat ik me per tram, bus, trein, metro en boot
vervoeren..... Voor de trein en de boot wordt er dan
een speciaal kaartje gekocht. Alle vormen van vervoer
vind ik eigenlijk wel leuk. Gelukkig heb ik geen last
van reisziekte en ben ik aan reizen gewend. Van pup af
reis ik al door Nederland en daar buiten. Dus als het
me wat te lang duurt, ga ik lekker liggen slapen. Wat
vooral heel leuk aan mijn vormen van reizen is, is al die
aandacht die ik krijg. Medereizigers willen me aaien en
knuffelen en soms krijg ik iets lekkers. Verder bezorg
ik mijn begeleider vaak ook verrassende en leuke
ontmoetingen. Ik ben blij met het openbaar vervoer (al
komt een vertraging ook wel eens voor).
Groet Noor

Mijn “Daan-mobiel”
A

angezien ik net 12 jaar geworden ben en nu toch
wel een oud dakkie wordt, hebben mijn baasjes
besloten om mij maar een blits karretje te geven. Zelf
zie ik er niets van, maar zoals jullie zien ligt en zit hij
heerlijk. Met mijn eigen Daan-mobiel kan ik toch mooi
mee op de lange wandelingen die mijn baasjes maken.
De paden op de lanen in. De wandelingen komen mijn
baasje die de kar trekt ook zeker ten goede en ik geniet
volop mee.
Groetjes Harold, Sylvia en een high five van Daan
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Op naar Oude Pekela
Z

ondag 29 mei mochten wij weer genieten
van een leuke middag met de BGV Club! De
weersomstandigheden waren goed, dus vrolijk op pad
met mijn man Ceico en natuurlijk met onze hond
Mushi. Op naar Oude Pekela. Dit keer voor ons een
thuiswedstrijd, want wij wonen in Winsum (provincie
Groningen). Dan denk je natuurlijk, oh… die rijden er
zo heen. Maar nee hoor. Juist nu ging het mis.Volgens de
TomTom moesten wij over een klein weggetje en aan het
eind van dit weggetje stond een huis met een caravan.
Ah, een caravan, we zitten goed. Maar het was wel
heel eenzaam bij het huis. En nergens ruimte voor alle
auto`s. Oh jee… wat ging er mis.Wij maar wat kinderen
gevraagd en een grasmaaiende man, maar niemand wist
waar wij moesten zijn. Gelukkig bedacht ik mij dat het
handig was om even te bellen met Denise. Zij vertelde
dat wij inderdaad op het verkeerde adres waren beland.
Er waren per ongeluk 2 adressen vermeld en ik had net
de verkeerde gelezen. Mushi werd inmiddels wel wat
ongeduldig op de achterbank. Ze had natuurlijk allang
door dat er iets leuks stond te gebeuren. Na nog een
klein stukje rijden zagen wij eindelijk allemaal hondenbezitters lopen. Gelukkig, nu kon het baanrennen beginnen,
want het wachten was nog op ons. Het publiek mocht op de tribune zitten. Per hond werd er gelopen, achter een
stuk touw met wat slierten eraan. Wie het snelste rond was, had gewonnen. Het was hilarisch om naar te kijken.
De pups dartelden in het rond en de meeste verloren hun aandacht al
snel. Sommigen liepen meteen de verkeerde kant op. En de baasjes dan ...met riem en al aan...
maar rennen om het goede voorbeeld te geven. Om het allemaal een
beetje eerlijk te laten verlopen waren de honden in klasse ingedeeld qua leeftijd. Nadat iedereen geweest was,
was het tijd voor een pauze.
Even wat drinken en wat snacken. Niet alleen de baasjes vonden patat lekker, ik heb ook nog een hond zien
smullen van wat er op de grond viel. Na de pauze
gingen wij naar het middenveld waar het Coursing
programma begon. Een trekker maakte een parcours
met het touw met de lintjes eraan. Daarna mochten
de honden in tweetallen erachter aan rennen. De
honden kregen er steeds meer plezier in. Ook aan de
kant zag je het enthousiasme van de honden. Zo kon
het, tot twee keer toe, gebeuren dat Diva zich losrukte
en met riem en al aan de race meedeed. Een andere
hond daarentegen, vond het veel leuker om naar het
publiek te gaan en zich daar eens lekker te laten aaien.
Prachtig… echte Bassets, doen toch lekker wat ze zelf
graag willen. Als afsluiting kwam de prijsuitreiking. Een
mooie tweede prijs voor Mushi. Knap hè! Ha,ha, ze zat
in een groepje van 2. Maar we hebben met zijn allen
weer heel veel plezier gehad en daar gaat het tenslotte
om. Ik was onder de indruk van de vrijwilligers van de
renbaan. Ze hebben de hele middag keihard gewerkt
om het ons naar het zin te maken, petje af. En ook
natuurlijk voor onze eigen clubvrijwilligers.
Weer heel erg bedankt en hopelijk tot de volgende
keer maar weer!
Patricia Datema
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Renbaan - Oude Pekela, zondag is Guus-dag
N

a een zaterdag bij de jongens te hebben gekeken
bij het sporten was het zondag de beurt aan Guus.
Nadat ik hem zaterdag verteld had dat ie zondag mee
mocht in de auto, weigerde hij zondag na de eerste
ochtendwandeling weer naar binnen te gaan. Hij bleef
gewoon eigenwijs achterin de auto zitten. Maar omdat
het programma rond 13:00 uur begon moet hij toch
echt nog even geduld hebben. Tegen de klok van 10:45
uur zijn we via Duitsland naar Oude Pekela gereden.
TomTom wees ons
...langpotenrace... keurig de weg en aan
de ballonnen te zien
waren we op het juiste adres.
Na een warm onthaal en een gezellig wederzien kon
het rennen beginnen. Er waren diverse categorieën:
de puppyrace, de sjeezrace, de bejaardenrace, de
powerrace en de langpotenrace. Tot deze laatste
categorie behoorde onze harige vriend. Dat hardlopen
was voor weinig honden weggelegd. De meesten
begonnen enthousiast maar raakten halverwege echt
hun aandacht kwijt. Zo ook onze Guus.
Eigenlijk rende hij nog harder terug dat dat ie van
start ging. Er waren natuurlijk ook honden bij die het
werkelijk fantastisch deden. Echte pro’s bleek later!
Na een pauze van ongeveer een half uur ging het tweede
deel van start: Coursing. Iets wat de bassets meer
op het lijf geschreven stond. Dit ging per tweetallen
en ondanks dat sommige duo’s elkaar interessanter
vonden dan de sleephaas ging het over het algemeen
grandioos. Onder luid gejoel van de wachtende honden,
streden de duo’s erom wie als eerste bij de finish was.
Wat een geweldige ervaring. Omdat er toch gewacht
moest worden op de uitslag waren er veel honden (en
baasjes) die een tweede poging waagden.
Ondanks dat de racebaan niet echt Guus zijn “ding”
was behaalde hij toch een tweede plek met coursing.
Het was een geweldige dag.
De volgende keer zijn we zeker weer van de partij.
Marloes Lentelink
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Samen met Guus op vakantie
O

nze zomervakantie samen op pad naar Frankrijk
en daarna door naar Oostenrijk. Heerlijk in de
caravan en heerlijk samen de bergen in. We hadden
het er weken voordat de vakantie begon al over en
hebben natuurlijk één en ander moeten voorbereiden.
Zo wou ik graag een heupband zodat ik mijn handen
vrij heb tijdens de wandelingen. En uiteraard moest er
een bijpassende riem komen. De heupband is zwart met
blauwe honden pootjes en de halsband is lime groen.
Dus heb ik speciaal een riem voor Guus laten maken
bij Colourfull Dogs in de kleuren lime groen met
donkerblauw. Toen we de band kregen zijn we deze
gelijk gaan gebruiken zodat Guus weet hoe hij aan de
heupband moet lopen en dat hij me niet mee sleurt.
Ook als we samen hardlopen gebruik ik mijn heupband,
ik vind hem ideaal.

Eerste dagen van de vakantie waren we in Frankrijk
waar Guus heerlijk heeft kunnen spelen met andere
hondjes. Daarna zijn we naar Oostenrijk gegaan. Bench
in de voortent gezet zodat Guus lekker kan slapen en
buiten een schroef in de grond gedraaid waar we Guus
zijn riem aan hebben gemaakt zodat hij alle ruimte heeft
en toch bij ons blijft.
‘s Morgens als we gaan ontbijten zit Guus buiten te wachten tot er iemand langs loopt. Guus blijft rustig zitten
en begint dan te kloppen met zijn staart. Hij vindt het leuk als mensen hem aanhalen en zo houdt hij iedereen in
de gaten, de hele dag door. Zo leuk om te zien. Het wandelen vindt Guus geweldig mooi door de bergen en de
bossen. Ook het autorijden vindt Guus geweldig. We zijn de Grossglockner Strasse over geweest en natuurlijk
even in de sneeuw gestaan en dat vindt Guus helemaal geweldig.
Bij de camping zit ook een meer dus lopen we er regelmatig even naar toe. Maar meestal komt hij niet verder
dan pootje baden. Zwemmen vindt Guus nog niet echt wat. Over de hele camping zitten honden en katten maar
Guus reageert bijna nergens op. ‘s Morgens vroeg blaft er een andere hond maar Guus reageert er niet op maar
draait zich nog eens rustig om.
Kortom, we hebben genoten samen met Guus. Een vakantie om nooit te vergeten.
Groetjes van Charlotte & Wouter & Guus
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Prijswinnaar Huub aan het werk
Een vroege morgen in Empe, 14-5-2016

H

oe het zo kwam:
In september 2015 bezochten wij met ons drieën
de nakomelingendag in Arnhem. Huub komt uit het
H-nest van Ingrid en Nick Lamaker.Wat vonden we het
leuk om zijn broertjes en zusjes weer te zien. Daarnaast
waren er tal van leuke stands en activiteiten gedurende
de dag te bezoeken. Waaronder het lopen van een
zweetspoor en het raden van het aantal hertenkeutels
in een grote pot. Huub liet zien dat het volgen van het
spoor met zijn neus hem aardig in het bloed zat.
We vonden het leuk om mee te doen en waagden een
gokje en sloegen een slag naar het aantal keutels. Na
een paar dagen kregen we via de mail heel leuk nieuws.
Wij zaten met ons gokje het dichtstbijzijnde bij het
juiste aantal keutels. En de prijs die we wonnen? Een
workshop Zweetspoor lopen door en bij Denise en
Robert Jan Sluiter.

Op weg naar Empe
14 Mei was de dag dat Huub het spoor mocht gaan
lopen. Vanuit Dieren waren we lekker snel in Empe en daar werden we heel vriendelijk ontvangen door Denise
en Robert Jan. Terwijl we aan de koffie zaten vertelde Robert Jan aangevuld door Denise over de in- en outs van
het zweetspoor lopen. Voor ons zeer verhelderend omdat we volledig
...opvallend keelgeluid... onbekend waren met dit fenomeen. Wat zijn deze mensen enthousiast
en brengen ze dat fijn over. Alle vragen werden uitgebreid beantwoord.
Nu het echte werk
Na de geweldige uitleg gingen we op pad naar het
bos waar het spoor de dag ervoor door Robert Jan
was uitgezet. Huub was al direct erg enthousiast.
Prachtig was het om te zien dat het jachtinstinct
zo heel duidelijk aanwezig is. Dat zien we natuurlijk
ook tijdens onze wandelingen maar nu was het
overduidelijk te zien. Na een aarzelende start
ging Huub heel resoluut zijn neus achterna. Zeer
gefocust op zijn taak. Nog niet eerder zagen wij
hem zo geconcentreerd en niet af te leiden. Hij vond
“de haak”, een plek waar het wild gelegen had en
Huub zette de tocht daarna zeer gedreven voort.
Uiteindelijk vond hij het dier. Wat was hij blij en wat
waren wij trots!
Als beloning kreeg hij het Waidmannsheil. Dit is
de beloning na het vinden van het aangeschoten
dier. Huub en zijn baas kregen allebei een mooie
dennentak. En nog later kreeg Huub een poot van het
ree. Wat een prachtige ervaring en voor herhaling
vatbaar. Voor ons ook onbekend waren zijn houding,
zijn staart en zijn zeer opvallende keelgeluid tijdens
het volgen van het spoor. Zeer indrukwekkend om je
hond op deze manier aan het werk te zien.
Heel veel dank aan Denise en Robert Jan.
Huub, Harry en Tineke
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Zweetwerk (deel II) De voorbereiding
I

n maart mocht ik samen met de baas naar Chateau
De Vareilles in de Bourgogne in Frankrijk. Daar gingen
we samen een week zweetwerktraining doen. Op
vrijdagmorgen vroeg vertrokken zodat we rond de
lunch op plaats van bestemming waren. Tot mijn grote
vreugde had de baas bedacht dat we eerst bij ome Johan
Guinot langs gingen. Hem ken ik heel goed van de twee
maanden jagen in Frankrijk. Hij heeft ook allemaal leuke
hondjes maar op de één of andere manier worden ze
niet zo groot als ik. Daarom heten ze vast Petits. We
hebben eerst lekker gegeten en daarna mocht ik met
ome Johan en de baas mee op pad. Eerst gingen ze wijn
proeven en de baas kocht ook nog een paar flesjes maar
toen gingen we pas echt leuke dingen doen. Met zijn
drieën het jachtgebied van ome Johan in. En dat is groot
zeg! Een stuk van 1.300 hectare en een stuk van 900
hectare.
Op een gegeven moment ...een hete kop...
meende ik zwijnen te ruiken.
Dat kon omdat we met de ramen open reden dus de
heren besloten naar aanleiding van mijn gedrag de auto
maar even te stoppen. Ja hoor, goed geroken. Na korte
tijd kwamen er hele grote zwijnen uit de bosrand tevoorschijn. Dus filmen maar en mijn baas gooit dat dan gelijk
op facebook dus waarschijnlijk weten jullie dit allang. Op een gegeven moment belde Francine, de vrouw van ome
Johan of we nog van plan waren om naar huis te komen. Het was al 21:00 uur en ze vond het tijd om wat te eten.
Dus op naar huis en een heerlijke avond tot in de kleine uurtjes gehad, want dat kan je aan ome Johan en de
baas wel overlaten. Samen met de baas nog een rondje door het dorp gedaan en toen mochten we in een hele
grote camper slapen. En het leukste was dat ik van Francine bij de baas in bed mocht slapen, maar dat mag je niet
verder vertellen hoor! Wat een feest. Na eerst samen wat gekleid te hebben gingen we om 03:00 uur toch maar
een keertje slapen. Lekker uitgeslapen en na een ontbijt/lunch gingen we op pad naar het grote kasteel. Na een
uurtje rijden kwamen we aan. Ik heb mijn ogen uitgekeken, wat een grote slaapkamer had ik samen met de baas.
Heerlijk, maar mijn eigen bench slaapt toch het lekkerst.Volgende morgen vroeg uit de veren (haren in mijn geval)
en op weg naar een stuk bos waar de trainer al de nodige sporen voor ons had uitgelegd. De eerste dag was een
makkie. Er lag genoeg zweet zodat ik een makkelijke klus had. De tweede dag weer het bos in maar nu moest
ik een stuk harder werken. De trainer had veel minder
zweet gebruikt. Tjonge, wat moeilijk.
Dag drie mochten we uitrusten. ‘t Is maar wat je
uitrusten noemt. Samen met de andere baasjes hebben
we een wandeling gemaakt van 9 kilometer. Ik mocht
los lopen van de baas en dat was erg leuk. Helemaal
toen ik verse reeën in mijn neus kreeg. Luid joelend er
achteraan dus ik was weer eens even zoek. Dat vond
de baas kennelijk wat minder geslaagd dus toen ik weer
terug kwam na een half uur moest ik aan de lijn. Wat
een zeurpiet is die baas van mij toch. Maar de wandeling
was erg mooi en we hebben genoten van de mooie
uitzichten. Dag vier moest ik weer aan de bak. Oei, wat
nu? Ik rook bijna niks. Later bleek dat de trainer met
het zweet dat je normaal voor 1 spoor gebruikt maar
liefst 10 sporen had gelegd. Kan je het voorstellen hoe
moeilijk dat is? Ik kreeg er zowaar een hete kop van, zo
hard moest ik werken. Maar ook met dat hele kleine
beetje zweet wist ik het toch tot een goed einde te
brengen. Ik had in tijden niet zo hard gewerkt. Gelukkig
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hadden we de vijfde dag weer een spoor dat normaal was, maar dat hadden wij dan ook wel verdiend met z’n allen.
Maar als je dan denkt die Sybe is er weer mooi van afgekomen, dan heb je het mis. Op de vijfde dag moesten we
na het diner wéér aan het werk. De trainer deed net of er ergens in het veld voor het kasteel een stuk wild was
aangeschoten en ik moest maar uitvinden waar die plek was. Gelukkig had de baas geleerd dat je eerst goed moet
kijken hoe de wind staat, zodat je altijd met de wind tegen op zoek gaat naar de aanschotplek. Eigenlijk logisch
toch. Met de wind mee vind je zo’n plek natuurlijk nooit. Maar na wat heen en weer lopen rook ik toch opeens
wat zweet, dus huppatee tegen de wind in mijn neus volgen en na een paar minuten wees ik mijn baas waar het
bloed en weefsel van het aangeschoten stuk wild lag.
Op de zesde dag had de trainer allemaal verschillende aanschotplekken bedacht. Dan ...even geduld...
ligt er wat weefsel van het wild en dan moet de baas vertellen wat voor schot er is
geweest. Heeft de jager de longen geraakt, het hart, de lever of een poot of de rug etcetera. Op basis van deze
informatie bepalen we wanneer we achter het ziek geschoten stuk wild aan gaan. Als zo’n wild varken of ree nog
vol adrenaline zit dan moet je gewoon even geduld hebben anders blijft het voor je weglopen en dat is niet de
bedoeling. Al met al was het een uiterst leerzame week voor ons beiden en reuze gezellig waardoor we weer een
heleboel nieuwe vriendjes hebben gemaakt.

De jachtcommissie draait op volle toeren
H

et tweede kwartaal hebben de leden van de jachtcommissie niet stil gezeten. Tal van activiteiten zijn
georganiseerd en er is enthousiast gehoor gegeven aan de oproep om deel te nemen aan deze vorm van
werken met je hond(en). Onderstaand een overzicht.
13 april: ORWEJA CAC Zweetspoorproef E met 6 deelnemers (6 geslaagd met 1x CAC-T en 3x CAC-reserve)
14 mei: workshop Zweetspoor voor Huub,
de prijswinnaar van de familiedag
18 mei: ORWEJA CAC Zweetspoorproef F met
8 deelnemers (8 geslaagd met 1x CAC-T)
2 juli: workshop Zweetspoor voor leden
van de BGV Club met 6 deelnemers.
U kunt zich voorstellen dat de commissie zeer blij is
met het feit dat Steven van Viersen zich aangemeld heeft
als nieuw commissielid.
Bij de laatste officiële zweetspoorproef F van 18 mei
kon het CAC-T uitgereikt worden aan Katja Aelen. Zij
bracht haar Heidewachtel Aico in één volmaakt spoor
naar het eindstuk. Blij verrast waren wij ook met een
aanmelding van een GBGV, die zichzelf durfde te meten
met de zweetspoorhonden.Voorjager Robert Jan Sluiter
bracht zijn Sybe naar het eindstuk en nam supertrots
het Waidmannsheil in ontvangst. De jachtcommissie
spreekt de wens uit dat vele BGV’s dit voorbeeld zullen
volgen. Inmiddels is bekend dat een aantal BGV’s met
de eerste trainingen zijn gestart en wij hopen dat ook
zij zich (als zij er klaar voor zijn) aanmelden voor de
zweetspoorproef.
Ook was het een grote eer dat één van de keurmeesters
Xavier van den Eynden deze dag had uitgekozen om zijn
jarenlange vriendschap met John Feijen met een ferme
handdruk en een cadeau te bedanken. Fijn dat wij deze
keurmeesters in ons midden hebben!
Wilt u meer informatie over onze activiteiten, spreek
ons aan tijdens de familiedag. Uiteraard kunt u ook
bellen of mailen naar één van de commissieleden.
De jachtcommissie
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Zweetwerk (deel III) Voor het “eggie”
N

a onze laatste belevenissen tijdens de jachtproef
in Vimpelles hebben de baasjes mij weer terug
gebracht naar mijn huis in Nederland. Wat was ik blij!
Altijd in de buitenlucht in Frankrijk is ook leuk maar
weer eens ouderwets voor de houtkachel liggen is
ook wel lekker. Maar baasje vond dat niks doen niets
voor mij is dus na een paar dagen uitrusten gingen we
weer op pad. Helaas mag ik in Nederland niet achter de
reeën aanrennen. Vinden ze zielig of zo, wat een onzin.
Dus ik mocht weer met mijn neus aan de slag. Als in
Nederland wild wordt aangereden of tijdens de jacht
wordt er niet helemaal goed geschoten dan loopt zo’n
stuk wild verder. Dat is pas echt zielig dus dan moeten
we dit zo snel mogelijk zien te vinden. Aangezien mijn
baas niet zo’n goede neus heeft als ik zet hij mij op de
plek waar het stuk wild gewond is geraakt. De lucht
die daarbij hoort snuif ik dan in mijn neus en dan ga ik
mijn neus achterna met de bedoeling om het wild op te
sporen. Dit doen we samen bij verschillende trainers in
Nederland.
We rijden wat af samen naar Limburg, de Achterhoek en de Utrechtse Heuvelrug. Voorlopig mag ik alleen nog
maar trainen op nep wild. De trainer legt dan een spoor met bloed (dat heet dus zweet in mijn wereld). Ik word
op het spoor gezet en dan moet ik maar hopen dat mijn baas ook weet waar ik naar toe wil. Heel af en toe dan
ruik ik een verse ree en daar wil ik dan liever achteraan. Alleen mijn baas heeft dat gelijk in de gaten omdat hij ziet
dat ik dan anders loop en reageer dan als ik op een zweetspoor loop. “Aan het werk” en “op het spoor” roept hij
dan. Pffff, dat weet ik ook wel hoor! Ik wijs dan met mijn neus aan waar zweet ligt en de baas meldt dit dan aan de
trainer. Ook als het stuk wild even heeft gelegen (dat noemen ze een wondbed) dan wijs ik dat aan en meldt de
baas “hond verwijst wondbed” aan de trainer. Maar in mei werd het spannend want toen moest ik samen met de
baas een ECHT examen doen. Een spoor van 500 meter lang dat 20-24 uur daarvoor gelegd is. Nou heb ik al een
paar spoortjes gelopen dus ik maakte me helemaal geen zorgen, maar mijn baas dacht er wat anders over. Ja, voor
hem is het moeilijker dan voor mij.Tijdens de proef waren er nog 7 andere honden die ook zo’n examen moesten
doen. Ik was als vijfde aan de beurt en de trainer had al gezegd dat het een lastig spoor was door diepe sloten
en langs wandelpaden. Maar uiteindelijk hebben we het klusje samen geklaard en het was best wel moeilijk hoor.
Het spoor bleek 650 meter lang te zijn in plaats van 500 meter. Wat een boef is die keurmeester toch, want zo
wordt zo’n examenmeneer genoemd. Gedurende de dag hebben we met zijn allen heel gezellig onder een tentje
doorgebracht uiteraard met de nodige koek en sopie. Mijn vrouwtjes baas maakt voor die dag altijd lekkere soep
en Bas en ik krijgen dan het soepbot.
Op zo’n officiële wedstrijddag staan we altijd om 05:00 uur op en dan
zijn we al om 07:30 in Weert. Wij mogen dan even onze behoefte doen
terwijl de baasjes koffie leuten, alle papieren van de honden controleren en
vervolgens gaan loten welke hond er als eerste aan de beurt is tot en met
de laatste. Dan als een haas het bos in met zijn allen en dan gaat de eerste
hond op pad. Iedereen zit dan vol spanning te wachten of de baas en de
hond dan terugkomen met een dennentak op hun hoed en in de halsband.
Als dat het geval is roept iedereen “Waidmannsheil”en de voorjager, zo
heet iemand die samen met zijn hond een zweetspoor loopt zegt dan
“Waidmannsdank” terug. Aan het eind van de dag gaan we weer terug
naar ons startpunt van die morgen en dan legt de keurmeester uit hoe
elke hond het gedaan heeft en hoe iedereen aan zijn punten is gekomen.
Je kan maximaal 100 punten krijgen en ik had er maar liefst 92 dus ik ben
geslaagd samen met de baas met een “Uitmuntend”. Alle andere honden
waren ook geslaagd dus we hebben weer een topdag gehad met zijn allen.
In september ga ik examen doen op een spoor van 44-48 uur oud van 500
meter dus ik ben benieuwd.
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Zweetspoor De eerste keer
N

a mijn nachtdienst even wat geslapen en hup de
auto in naar Empe, naar Robert Jan en Denise.
Hondjes mee want voor zaterdagmorgen staat er een
zweetspoor op de agenda voor de jonge doerakken.
Het is de eerste keer dat er vanuit de club zweetsporen
uitgezet gaat worden en Robert Jan en ondergetekende
hebben de primeur in deze. Sinds dit jaar ben ik
aangeschoven als lid van de jachtcommissie en hand- en
spandiensten verlenen hoort daar dan ook zeker bij!

Aangekomen in Empe zoals altijd hartelijk ontvangen
met een natje en een droogje, immers op een lege maag
kun je niet het bos is. RJ had de spullen al bij elkaar
gezocht: lintjes van crêpepapier, ree pootjes en aparte
schoenen om de sporen mee te maken. Natuurlijk
mocht een flesje met zweet (ree bloed) en een goed
humeur niet ontbreken. Alles in de auto en op naar het
bos.
De keuze was gevallen op een prachtig terrein wat
ooit een golfterrein is geweest. Hier loopt zeer veel
wild rond en op de regen na was enkel het uitzetten
van het spoor al een genot. In totaal hebben we een
zestal sporen uitgezet tussen de 250 en ongeveer 500
meter. Eerst een wondbedje gemaakt en gemarkeerd
met geur en uiteraard om het voor de voorjagers en de
begeleiding te vergemakkelijken een lintje crêpepapier
opgehangen. Dat laatste bleek de volgende dag (door
de hevige regenval) niet helemaal de juiste keuze te zijn, de lintjes
waren weg of niet meer als dusdanig herkenbaar.Tijdens het uitzetten
...tot ongekende hoogte...
begon het behoorlijk te regenen en het waterpeil in mijn schoenen
bleef stijgen tot ongekende hoogte. Ook nog op enkele meters
afstand (ik schat een meter of 10) een aantal wilde
zwijnen zien oversteken. Allemaal biggetjes vergezeld
van een indrukwekkende grote zeug. Aangezien je
mamma zeug niet boos van dichtbij wilt zien maar even
voorzichtig een paar stapjes terug gedaan richting een
grote boom…
Ieder nadeel heb zijn voordeel: de verdwenen lintjes
verplichtten de voorjagers en ons als begeleiders dat wij
nog meer moesten vertrouwen op de (ongeoefende)
neuzen van onze Bassets. Heerlijk om te zien hoe de
voorjagers en hun honden aan de slag gingen.Alle sporen
werden volledig uitgelopen. De één wat vlotter dan de
ander maar wel allemaal het eindstuk gehaald. Om in
jachttermen te blijven:Waidmannsheil (jagersheil) (oude
jagers kreet/groet/compliment) aan allen!
De jachtcommissie kijkt terug op een geslaagde eerste
keer. Wellicht zijn er leden die ook eens kennis willen
maken met deze bijzondere manier van “werken met je
hond”. Wij informeren u graag over de mogelijkheden
in uw omgeving.
Namens de jachtcommissie, Steven van Viersen
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Wat ruist er door het struikgewas…
B

ij ons in Borne loopt Doudou
met enige regelmaat de deur uit
en gaat hij op zoek naar het spoor
van konijnen. Veelal met veel succes.
Luid blaffend hoor je hem op afstand
zijn succesjes halen. Tegenwoordig
gaan we er niet meer achteraan
om hem op te halen. Hij luistert
toch niet naar de commando’s
en we zijn ook niet leuker dan de
konijnen. Dan komt een oproep in
de Au Courant voor een workshop
zweetspoor. Dat gunnen we onze
GBGV’s wel. Die neus hebben ze
toch ook niet voor niets. Zowel
Doudou als onze l’Équipe durfden
de uitdaging aan om mee te doen
met de workshop zweetspoor.
Laten we snel inschrijven, want vol is
vol en er kunnen maar een beperkt
aantal honden meedoen.

Gelukkig zijn we bij de eerste
inschrijvingen en een bevestiging van
de jachtcommissie volgt snel. Op 2
juli mogen we ons verzamelen om
09.00 uur in een mooi gebied waar
de jachtcommissie de dag ervoor een 6-tal sporen heeft uitgezet. Onder het genot van een bakkie koffie geeft
Robert Jan Sluiter ons “beginners”-theorie. Dat is best veel informatie. Allerlei termen komen voorbij: haak,
voorjager, zweet, afschot plaats, eindstuk en nog veel meer termen zoals “het leren lezen van je hond”!!!!!!!! Een
boek lezen en tekst op moderne media gaat ons allen prima af. Toch in de praktijk je hond lezen is best moeilijk.
Onze honden hebben geen “what’s-app” of “messenger”, echter geeft hij wel door middel van lichaamstaal,
staartdracht etc. signalen af die je moet leren herkennen (lezen). Het is de bedoeling dat we de theorie in de
praktijk gaan brengen. Samen met je hond vorm je een team. De samenwerking tussen jou en je hond is dan ook
enorm belangrijk. Zelfs het tuig (jachthalsband) is van wezenlijk belang. Niet je halsband
...what’s app...
die je dagelijks bij het wandelen gebruikt, maar een halsband alleen voor zweetspoor.
De beloning moet ook hoog in rang zijn. En niet onbelangrijk, het enthousiasme van de
baas speelt ook een rol. Kortom je bent een team. We zijn deze dag met een PBGV, een vijftal GBGV’s, waarvan 3
stuiterballen en 2 volwassen honden en een Duitse jachthond. Dan zijn er nog 2 GBGV’s (Bas en Sybe), maar die
zijn al zo geoefend dat ze waren uitgesloten van deelname. Ze mochten op afstand toekijken hoe hun “vriendjes”
het ervan afbrachten. De term voorjager is wel verrassend gekozen.
Bij zweetspoor loopt je hond aan een lijn van 10 meter en jij volgt op een kleine afstand je hond. Met ons allen
lopen we in ongedwongen sfeer naar de eerste “afschot plaats”. De PBGV Bijou begint en volgt het spoor redelijk
snel met zijn neus over de grond. Dit spoor is ca. 500 meter. Best goed gedaan, denk ik als leek. De hond weet
uiteindelijk het eindstuk te vinden. Baasje (Ton Venneman) blij, hond enorm trots en de volgende mag een tweede
spoor lopen welke de dag ervoor is uitgezet door Robert Jan en Steven van de jachtcommissie. Dat hebben ze
best goed gedaan. Een aantal bomen zijn voorzien van een oranje lintje. Zo weet je als voorjager welke richting en
route de hond moet lopen. Hond laten ruiken op afschot plaats en dan het zweetspoor (zweet = bloed) volgen.
Dan gaat het een klein beetje mis.
De spoorleggers zijn het spoor zelf een beetje bijster. Uiteindelijk weten ze toch het eindstuk te vinden. Dan komt
Simone met haar Duitse jachthond in actie en loopt het uitgezette spoor vice versa terug. En dat ging zeer snel.
Hond en baas zijn dan ook getraind. Spoor 3, makkelijk volgens de jachtcommissie, één van onze stuiterballen (7
maanden jong) mag voor het allereerst in haar leven een zweetspoor zoeken. De hond weet eigenlijk nog niet
wat er van haar verwacht wordt. Het eerste stuk van het spoor wordt er een beetje kliergedrag door de hond
vertoont. Na een intensieve samenwerking tussen hond en baas (en een beetje hulp van RJ) weten ze uiteindelijk
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het eindstuk te vinden. Het mooie
is dat de groep op afstand meekijkt
en opeens zie je dat de hond op het
spoor zit en naar het eindstuk toe
sprint. Een aantal GBGV slimmerds
denkt het spoor te kunnen afsnijden
of ruiken op de wind. Dat is nou
net niet de bedoeling om straks in
de toekomst een CAC-T te halen.
Het grappige is ook dat er onder
de baasjes een enorme winnaars
mentaliteit is. Tuurlijk wil iedereen
als eerste eindigen. Helaas kan
dat niet als er een nakomeling van
een internationale jachtwinnaar
meedoet met de workshop. Huub
is zijn naam. Voor Huub heeft de
jachtcommissie een wat moeilijker
spoor uitgezet en jawel hoor hij
gebruikt zijn neus en raakt het
spoor niet bijster. Huub werd dan
ook door de jachtcommissie als
dag winnaar uitgeroepen. Iedereen
kreeg na afloop van de gelopen
sporen een certificaat van deelname
en een aantal baasjes zijn zo enthousiast geworden dat ze “deze tak van sport” thuis in een buitengebied ook gaan
oefenen.
Allereerst moeten er dan nog wel de nodige inkopen aan “gereedschap” worden gedaan, maar daar kan aan
gewerkt worden. Namens allen willen wij Robert Jan en Steven bedanken voor het uitzetten van de sporen en het
organiseren van een interessante en leerzame workshop zweetspoor.Voor sommigen van ons ruikt dit naar meer.
We hebben in een heel mooi gebied gelopen en het weer was ons ook nog eens goed gezind.
GBGV Doudou, l’Équipe en de andere vriendjes en vriendinnetjes hebben genoten!
Mirjam
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...de

debutanten aan het werk...

31

Au Courant - nr 3 - 2016

Hond en Kunst
V

orig jaar zijn wij in een monumentaal pand getrokken in Drimmelen, bij de oude haven, aan de Biesbosch.
Voordat je helemaal gesetteld bent gaat daar wel even overheen, de inrichting, maar vooral de wanddecoratie
duurt soms wat langer. Nu hebben wij veel geluk, want een lieve vriendin van ons, Astrid Kauffman, maakt de
meest prachtige schilderijen. Inmiddels hangen er vier en ik denk en hoop dat er nog wel meer gaan volgen….
Het eerste schilderij dat wij kochten is een hert, deze hangt in de keuken en daar word je altijd blij van als je die
ziet.
Het tweede schilderij heb ik voor
de verjaardag van Roland laten maken. Deze hangt in onze eetkamer.
Astrid heeft ons gezin vastgelegd
in een grappige stijl. Dit alles op
een heel groot doek. Uiteraard met
onze doggies want die zijn onmisbaar in deze familie. Van iedereen
zijn er herkenbare dingetjes in het
schilderij verwerkt. Dit geldt dan
ook voor de hondjes. Beide honden
komen bij Karin en Steven van Viersen
vandaan en zijn fantastisch. Saar is 3, de
oudste en de dondersteen van het
duo. Fysiek sterk en lekker stevig.
Wij hadden haar echt Gerrit moeten noemen. We hebben allemaal de
grootste lol om haar, ze is gewoon
grappig en heeft echt een karakter(tje). Ze heeft letterlijk altijd het
laatste woord als ze het ergens niet mee eens is. Ze moppert dan echt met geluiden. Ze is altijd vies en aan het
rotzooien. Ze heeft een broertje dood aan wassen, kammen of ander gedoe. Vandaar dat is zij vastgelegd met
een boerenzakdoek om haar nek. Catootje is in april 2 geworden en echt een meisje. Klein en fijn. Wordt graag
geborsteld en kroelt bij voorkeur de hele dag. Zoekt het liefste bescherming.Waar wij zijn is Cato. Als we uit gaan
loopt ze achter Saar, die regelt en bepaalt. Catootje volgt. Catootje is gewoon alleen maar ontzettend lief.
Schilderij 3 en 4: Voor mijn verjaardag heb ik aan een aantal vriendinnen om een tegoedbon van Astrid gevraagd.
Ik wilde heel graag nog meer aan de wand van haar en dan zou ik dit mooi kunnen bijleggen. Ons pand heeft een
lange gang met togen. In
twee van deze togen wilde ik graag de portretten
van onze honden. Astrid
kwam toen met een
voorbeeld van internet
waarop een een hond in
kostuum stond afgebeeld.
Zoals vroeger in kastelen
de voorouders werden
vereeuwigd,
compleet
met alle medailles, namen,
levensjaren etc. Dit vond
ik zo’n leuk idee dat dit
gelijk werd besloten. Zo
moest het worden. Saar
liefst wat stoerder en
Catootje, een klein lief
meisje zoals ze is, met
wat roesjes en froezels.
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Uiteindelijk hangen de schilderijen nu in de kamer, in de gang zien we ze niet zo goed en we willen ze zoveel mogelijk zien. We twijfelen momenteel nog of we ze gaan inlijsten, we vinden ze zo al zo mooi. Als we dit gaan doen
worden het hele oude of oud gemaakte lijsten en willen we er goudkleurige plaatjes onder laten ingraveren met
de geboortenamen, geboortedatum. Meestal staat er ook datum van overlijden op maar daar willen wij uiteraard
nog zo lang mogelijk mee wachten. We zouden ze allebei niet kunnen missen!
Voor meer informatie over de schilderijen: Astrid Kauffman; www.asje.eu
Maud Mink

Struinen in Limburg 2 oktober
I

n het westerlijke deel van de Schadijkse Bossen net ten noorden van America ligt een prachtig losloopgebied
voor honden. Het is een heuvelachtig bos met heide en naaldbommen met hier en daar een klein vennetje.
We starten om 11.00 uur en lopen (afhankelijk van de groep) de korte- en/of langere wandeling. De kortere
wandeling is ca. 1,5 km. Deze slingert door het bos over afwisselend smalle en bredere paden. Deze route is ook
geschikt voor leden die minder goed te been zijn. Lopen er veel puppen mee, dan zullen zij ook deze route volgen.
Voor de kinderen is er een educatieve struintocht van circa 1,5 km. die parallel loopt aan de puppen/minder valide
route. De oudere honden en meer ervaren wandelaars kiezen voor een langere afstand.
Kortom, het belooft een prachtige wandeling te worden. Uw hond zal blij zijn met uw dierendaggeschenk.
Parkeren kan (gratis) op de parkeerplaats op de kruising van de Lorbaan en de Naaldhoutweg te America. Navigatie
adres Lorbaan 9 America.
We verzamelen vanaf 10.30 uur bij
Pannenkoeken Bosbrasserie Aan de
Drift (www.aandedrift.nl).
Wij verheugen ons op een grote
opkomst, zodat we er met z’n allen
een geslaagde pre-dierendag van
kunnen maken.
Vooraf aanmelden wordt zeer op
prijs gesteld.
Dit kan via activiteiten@bgvclub.nl
15
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1,4 km; wandel- en mindervalidenroute
1,5 km; struinpad Dirk Drift
2,5 km; wandel- en hondenloslooproute
3,0 km; wandelroute

America here we come !!
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3,0 km; wandelroute
0,8
8
14

afstand [km] tussen twee wandelknooppunten
wandelknooppunt; vanaf bungalowpark Limburgse Peel
wandelknooppunt; in- uitgang bungalowpark Het Meerdal
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Familiedag/nakomelingendag 11 september
I

nmiddels is de commissie gestart met de organisatie
van de familiedag. Wij willen een gezellige (droge)
dag met allerlei leuke activiteiten voor de honden en
de puppen, de kinderen, de volwassenen en verder
iedereen die wij vergeten zijn.
Op deze dag worden ook alle puppen die geboren zijn
tussen 1 april 2015 en 30 maart 2016, zoveel mogelijk
samen met hun ouders, door een keurmeester gekeurd.
Na afloop ontvangt u een keurrapport mee naar huis.
Daarnaast willen de fokkers graag aandacht geven aan
hun ‘puppenmensen’ jong en oud. Ook als u een hond
heeft geboren voor 1 april 2015 bent u uiteraard van
harte welkom. Het wordt een dag voor alle leden en
honden. Iedereen ontmoet familie, een ware reünie.
Dat het dit jaar een familiedag wordt met een vrolijk
tintje mag duidelijk zijn. Bij voldoende animo wordt u
zelfs verrast met een optreden van K4 en YMCA. Dit
mag u echt niet missen!

...lekker puh...

Komt dus dit jaar naar Empe, waar op het terrein van
het dorpsgebouw dit feestelijk evenement plaats vindt.
Zondag 11 september,
een dag voor in de honden agenda!

Kampioenschapsclubmatch 9 oktober
H

et is duidelijk dat het bestuur gekozen heeft voor een eigen clubmatch voor 2016. Volgend jaar misschien
anders, maar nu weer een geheel eigen show, waar mensen weer prima beoordelingen voor hun honden
kunnen krijgen.
We gaan de Kampioenschapsclubmatch dit jaar houden op zondag 9 oktober, op een vertrouwde locatie: terrein
’t Leesten in Ugchelen (bij Apeldoorn). De organisatie is nog volop bezig met de voorbereidingen en vooral om
een regensituatie het hoofd te bieden.Wij willen graag ‘droog showen’.Verder is op dit moment al bekend dat een
keurmeester uit Frankrijk bereid is gevonden onze honden te keuren. De uitnodigingen en inschrijfmogelijkheden
zullen u zo spoedig mogelijk worden toegezonden. Natuurlijk rekenen wij op mooi weer en meer nog, op véél
inschrijvingen! Zoals gezegd: de exacte informatie komt zo spoedig mogelijk.
De datum in uw agenda, die kunt u meteen vastleggen… doen hoor!

Vrijwilligers voor deze twee dagen zijn van harte welkom!
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Workshop Vachtverzorging 23 oktober
W

egens het succes van vorig jaar komt er ook dit jaar
weer een ochtend waarin u getoond en geleerd
wordt hoe de vacht van uw hond te onderhouden. Maar
ook hoe de oren en nagels te controleren, klitten te
verwijderen en te voorkomen.
Mirjam start de ochtend met een korte introductie
over de vacht en hoe die is opgebouwd. Onze Bassets
hebben namelijk een andere vacht dan de gemiddelde
hond, iets wat niet bij iedereen bekend is. Zij leert u
de basis, zodat u de vacht zelf prima kunt bijhouden
tussen de trimbeurten door. Het is raadzaam om uw
eigen borstel(s) en kam(men) en eventueel eigen
trimtafel mee te brengen. Ook over het gebruik van uw
“gereedschap” wordt u geadviseerd. Na afloop krijgt u
een handig naslagwerk mee naar huis.
Wij starten de workshop om 10.00 uur en deze zal
tot circa 12.00 uur duren. Voor de kinderen is een
animatieteam aanwezig. Aan deelname zijn geen kosten
verbonden.
Locatie: Buurthuis “De Sterre”, hoek Hoevesteeg/
Sterrebosweg te Tonden
Voor hen die ook deel willen nemen aan het middagprogramma wordt een lunch aangeboden. De kosten voor de
lunch bedraagt 5 euro per persoon (kinderen gratis).
Uw aanwezigheid en daaraan gekoppeld uw inschrijving via activiteiten@bgvclub.nl wordt zeer op prijs gesteld!

Workshop Mantrailen 23 oktober
D

at onze honden speurders zijn is algemeen bekend. Edwin gaat u deze middag net iets meer bijbrengen dan
alleen maar speuren met de hond. Hij neemt u mee in de wereld van het Mantrailen. Het woord zegt het
al: volg het spoor van de mens. De basis voor al het speurwerk is het lezen van je hond! Wat van belang is dat u
begrijpt waar de hond achteraan is en hoe u zelf kunt zien dat het spoor nog steeds gevolgd wordt. De training
is niet zwaar, maar pas op het is intensiever dan u denkt. Zowel bij de hond als bij de baas is vooral de geestelijke
inspanning hoog. Het is dan ook raadzaam om iets heel erg lekkers als beloning mee te nemen als de “boef”
gevonden is. Ook water na afloop mag u zeker niet vergeten mee te nemen.
Ervaar ook eens deze discipline van werken met de hond. Onze Bassets kunnen het en vinden het enorm leuk
om te doen. Banden, tuigen en lijnen zijn aanwezig. Heeft u dit zelf in bezit, dan gewoon meenemen. Er is plaats
voor maximaal 12 honden.
Een leuk bijkomend feit is dat, als u eenmaal weet hoe het werkt, u dit altijd en overal zelf kunt uitoefenen. Dus
meld u aan, want wat is er nu mooier dan uw hond aan het werk te zien en resultaat te boeken door het vinden
van “de weggelopen persoon”.
Als laatste nog een tip: Kom bij voorkeur met z’n
tweeën.Twee personen die de hond goed kent qua geur.
Bij voorbeeld moeder-kind; groot kind-klein kind; baasbaas etc.
Wij verzamelen tussen 12.45-13.00 uur bij Restaurant
De Loenermark, Eerbeekseweg 4 te Loenen. Om 13.00
uur rijden we het bos in naar de Mantrail locatie.
Aanmelden is verplicht in verband met het maximaal
aantal van 12 honden: activiteiten@bgvclub.nl
OOK KINDEREN KUNNEN MANTRAILEN
Tot 23 oktober! De activiteitencommissie
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In een van de mooiste streken van Nederland,
Westerwolde vindt u in Bourtange
herberg restaurant

de “Staakenborgh”
De herberg is landelijk gelegen, een ideale plek voor een
wandelvakantie met uw hond. De hotelkamers zijn gelijkvloers,
vrijstaand met eigen opgang en een terras met uitzicht op het
platteland, direct gelegen aan vrije wandelpaden.
Voor lezers van dit blad hebben wij een
HONDEN WELKOM ACTIE/AANBIEDING
lees meer op
WWW.STAAKENBORGH.NL
telefoon 0599354216
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BGV in Nood - Oproep voor een nieuw huis
E

en week geleden ontving de commissie BGV in Nood een noodkreet of wij op zeer korte termijn een huis
kunnen vinden voor een Grand Basset “Freule” en een Teckel “Roderick”.

Freule is een enorm lieve teef (geholpen) van ongeveer 9 jaar oud. Zij doet geen vlieg kwaad en heeft altijd royaal
de ruimte gehad om te rennen en spelen. Zij is echt een buitenhond geworden. In weer en wind, dat vindt ze
heerlijk.
Roderick is een lieve reu. Ongeveer 12 jaar oud, maar
er is onlangs een hartruis geconstateerd door de
dierenarts. Hierdoor heeft hij af en toe een droge hoest.
Verder is Roderick een grote teckel in vergelijking met
zijn soortgenoten. Hij is erg trouw en waakzaam. Hij zal
nooit een mens aanvallen, maar doet zich wel voor als
een grote “herdershond” tegen andere grote honden.
Hij kan ze ook aanvallen. Je mag hem dus nooit los laten
met uitlaten.
Het doet ons pijn dat we hun noodgedwongen weg
moeten doen, maar het is niet anders. Wij willen graag
dat ze in een goed huisje komen. Het liefst met een tuin
en bij mensen die ervan houden om elke dag een lekker
stuk te gaan wandelen.
Wij zijn bereid om de medicatie voor Roderick tot zijn
overlijden te betalen. Het zou fijn zijn als ze samen in
een huisje terecht kunnen komen. Dit is niet vereist,
maar het geeft ons een goed gevoel.
Weet u iemand in uw naaste omgeving of wilt u zelf
meer informatie over deze mooie, lieve honden?
Mail ons even naar bgvinnood@bgvclub.nl
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Dekberichten

GBGV 		
Datum/Fokker
Vader		
Moeder		

Kennel van de Viersenhoeve
18-07-2016, S. en K. van Viersen
Echo
Début de l’Époque van de Viersenhoeve

GBGV 		
Datum/Fokker
Vader		
Moeder		

Kennel van de Viersenhoeve
11-07-2016, S. en K. van Viersen
Black Majesty Cocktail Party
Mont Joly van de Viersenhoeve

Geboortebericht

Fokker: Karin en Steven van Viersen
Moeder: Haute Couture van de Viersenhoeve
Vader: Charmeur Robuste van de Viersenhoeve
Geboortedatum: 14 mei 2016
3 reutjes en 6 teefjes

Colofon

Bestuur:			Portefeuille(s):
Voorzitter:		 bestuur@bgvclub.nl
Frans Krijbolder		
Algemene zaken		
Zevenhuizerstraat 72		
Social media
T:+31(0)6-24425400		
Fokkersgroep & gezondheid
3828 BE Hoogland		
frans@bgvclub.nl
			
Secretaris:
Karin van Viersen		
Gezondheid
Alteveersterweg 32		
Social Media
9661 TB Alteveer
T:+31(0)6-26530247		
karin@bgvclub.nl
Penningmeester :		
Martin Beets		
Zonnedauwsingel 9		
5709 PE Helmond		
T:+31(0)492-518805		
Alg. bestuursleden		
Nick Lamaker
Holterweg 7
7157 AG Rekken		
T:+31(0)545-431682

Ledenadministratie
Financiële administratie
martin@bgvclub.nl

Databank
Pupinfo
BGV in nood
nick@bgvclub.nl

Denise Sluiter		
Activiteitencommissie
Plagweg 15			
Au Courant
7399 RL Empe		
Jachtcommissie
T:+31(0)6-53780664		
denise@bgvclub.nl
			
Website BGV Club :
www.bgvclub.nl

Aspirant leden
1. Mevr. T. Hoogkamp
2. Dhr. A.I.M. Lenders
3. Mevr. L.Verheijen		

Dieren
Geleen
Hippolytushoef

© Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen en/of
vermenigvuldigd, tenzij met schriftelijke toestemming van de
redactie en altijd voorzien van bronvermelding.
De redactie behoudt zich het recht voor stukken in te korten,
te wijzigen of niet te plaatsen.
Het bestuur en de redactie dragen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van geplaatste artikelen.

Kopij en foto’s voor de Au Courant nr. 4,
graag insturen voor 21 september 2016:
aucourant@bgvclub.nl
Betalingen:
IBAN: NL61INGB0005826197
BIC: INGBNL2A
t.n.v. BGV Club Nederland
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Commissieleden:
Jan Wessels

webcommissie@bgvclub.nl

Au Courant: 		
Peter Tump (lay-out)

aucourant@bgvclub.nl
peter@bgvclub.nl

Pupinfo:			pupinfo@bgvclub.nl
BGV in nood:		
bgvinnood@bgvclub.nl
Databank:			databank@bgvclub.nl
Suzanne Kok-Gerrebrands
suzanne@bgvclub.nl
Gezondheidszaken:

gezondheid@bgvclub.nl

Vachtverzorging en trimmen:
Mirjam Olde Klieverik

mirjam@bgvclub.nl

Jachtcommissie: 		
Robert Jan Sluiter		
Steven van Viersen		

jacht@bgvclub.nl
robertjan@bgvclub.nl
steven@bgvclub.bl

Activiteitencommissie:
Mirjam Olde Klieverik
Edwin Batenburg		

activiteiten@bgvclub.nl
mirjam@bgvclub.nl
edwin@bgvclub.nl
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Diepvries versvleesvoeding voor alle BGV’s,
wandel en werktypes, Grand ou Petit

www.havohondenvoer.nl
Kijk voor verkoopadressen op www.havohondenvoer.nl
Binnenkort ook via onze webwinkel te verkrijgen
nadere informatie 06 244 254 00
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Indien onbestelbaar: Dhr. R.J. Sluiter, Plagweg 15, 7399 RL Empe

