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Terwijl de regen om het huis striemt, de bladeren al
beginnen te kleuren en de herfst dan eindelijk begonnen
is, hebben we weer een volgeboekte Au Courant voor u
op de deurmat laten vallen. De laatste van dit jaar.
Hiermee komt u de komende feestdagen wel door. Maar
we denken nu alweer vooruit naar het komende jaar en
vragen bij deze om bij de belevenissen met uw hond een
stukje te schrijven dat geschikt is voor plaatsing. Daar
zijn we altijd heel blij mee, vooral als er nog wat foto’s
worden bijgestuurd. Mocht u tijdens de feestdagen dus
leuke, spannende of ontroerende momenten beleven:
Leg het vast in tekst èn beeld. Het mag natuurlijk niet
zo worden dat we de Au Courant niet met 40 pagina’s
kunnen vullen...
Ook is de club op zoek naar een vervanging per 1 januari
voor Denise die de functie in de activiteitencommissie
gaat beëindigen. Meer hierover vindt u op pag. 32.
Ten slotte wensen wij van de redactie u hele fijne feestdagen en zien u heel graag terug, met uw BGV, bij één
van de vele activiteiten.
Graag kopij etc. mailen vóór 13 januari dan gaan we
weer een nieuwe AC in elkaar zetten.

Agenda
18 december Wandeling ossenhoornblazers in Markelo
8 januari Traditionele Nieuwjaarswandeling
in Hilversum
12 februari Regione Montagnosa Choco
Winter Wandeling in Nunspeet - Epe

Een Occasion hond met een occasion naam 30
Abbey in Hippolytushoef

31

In Memoriam

32

Van de Activiteitencommissie

32

Agenda

33

Ja Zuster, Nee Zuster

34

Puppy knuffeldag in Sophia Kinderziekenhuis 35
Showuitslagen KCM 2016

37

Dek- en geboorteberichten

38

Aspirant leden

38

Colofon

38

3

Au Courant - nr 4 - 2016

Berichten van de voorzitter: op de koffie
K

offie is niet meer weg te denken in onze maatschappij.
“Wil je koffie?” is vaak de eerste vraag die je gesteld
wordt als je ergens binnenkomt.
De cultuur rondom koffie is de laatste jaren ook
gewijzigd. Tegenwoordig ben je ongeveer antiek,
wanneer je nog gewoon met gemalen koffie en de
Melitta filters werkt. Wie kent ze nog? Je wordt al niet
meer voor vol aangezien als je een ‘gewone’ Senseo
voorzet.
Nee het moet werkelijk allemaal bijzonder zijn, zo is
de trend. Koffie wordt door veel mensen gedronken
vanwege de behoefte aan ontspanning, al die kopjes
koffie zorgen voor een rustmomentje. En, meer dan
25% van de koffie wordt gedronken ter afsluiting van
een maaltijd. Een heerlijk diner of lunch is pas geslaagd
wanneer deze wordt afgesloten met koffie. Maar... Lungo,
Macchiato, Espresso, Mocca, Cappuccino, Ristretto,
Doppio, Crema,Wiener melange, Frappa, Cortado, Cafe
au Lait... weet u er nog een paar? Ik vind een goede
espresso op zijn tijd lekker, de Nespresso’s en Dolce
Gusto’s bepalen het smaakbeeld tegenwoordig steeds
vaker, maar ik kom steeds meer tot de conclusie dat de reclamespot voor een verzekerings-maatschappij waarin
op dit onderwerp wordt gepersifleerd, realiteit is.
We slaan door. “Wat wil je eigenlijk?” is de vraag op een gegeven ogenblik. “Gewoon, koffie!” luidt het antwoord.
Koffie is ondanks de doorgeschoten koffiecultuur nog altijd hét communicatiemiddel bij uitstek. Bij grote bedrijven
is de koffieautomaat de stop van de dag voor de laatste nieuwtjes en afspraken. Zo is koffie ook het middel voor
ons als bestuur en onze leden.
Denk je eens in dat er geen koffie zou zijn (sorry voor de theedrinkers, daar geldt eigenlijk hetzelfde voor, maar
het blijft een ander soort …). Communicatie tussen leden en bestuur, leden onderling en zo door… met whatsapp,
Messenger, Snapchat, LinkedIn, e-mail als vervolg op toch echt de eerste kennismaking… met een kopje koffie! We
kunnen het niet genoeg benadrukken. Wellicht weet u iets wat er speelt in
de club en wij weten dit niet, dan zou dat jammer zijn. Dus kom met uw
vragen, opmerkingen en suggesties. We drinken er een kopje koffie bij!
Frans Krijbolder
P.S. De eerste meeting met de Club du Griffon Vendéen des Pays Bas heeft
plaats gevonden en een vervolg meeting met alle fokkers staat op de rit
eind november. Meer is er even niet te vertellen, maar we houden u op de
hoogte, zo beloofde ik u… dus doe ik dat.

Vanaf het eerste uur actief
I

k denk niet echt dat ik mijzelf hoef voor te stellen. Sinds de oprichting van de club ben ik bestuurslid. In de
eerste jaren ben ik penningmeester geweest en vanaf 2015 algemeen bestuurslid. Ik heb momenteel pupinfo,
herplaatsing en de databank in mijn portefeuille. Hier kom ik later nog even op terug. Ik ben getrouwd met Ingrid
en zij heeft een trimsalon en is jarenlang het aanspreekpunt van de vereniging geweest voor wat betreft trimmen
en vachtverzorging.
Wij fokken met Grand Bassets Griffon Vendéen. In 2007 hadden we ons eerste nestje en we hebben nu 9 nestjes
gefokt, elk jaartje één, wij zijn dus echt hobbymatig bezig. Mijn grote hobby is jagen of aan de jacht gerelateerd
werken met de honden. Ik ga geregeld naar Frankrijk om daar met de honden te oefenen en ja, ze lopen dan los.
Als je daar van jongs af aan mee begint kan het op bepaalde plaatsen prima. Ik zou er zelf ook niet aan moeten
4
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denken om 13 jaar lang aan een riempje te moeten
lopen. Dit begint natuurlijk met het leren van je jonge
hond om hem/haar onder appèl te krijgen. Als je werkt
met de hond vindt ze het namelijk ook leuk om bij je in
de buurt te zijn.
Na het penningmeesterschap en de ledenadministratie
heb ik dus de pupinfo op mij genomen, dit is niet zo
spectaculair maar ik houd een wachtlijst (voor zover die
er is) bij en ik beantwoord de vragen die de aspirantkopers hebben en stuur ze een bevestigingsmail als
ze zich inschrijven. De herplaatsing is een heel ander
verhaal. Ingrid en ik doen al vanaf 2005 de noodopvang
voor herplaatsers die weg moeten om wat voor reden
dan ook. We hebben een grote tuin en opvang is nou
eenmaal nodig. Honden die weg moeten omdat het
baasje overlijdt of er is een scheiding geweest dan
zijn dat over het algemeen makkelijke honden om
te plaatsen. Veel moeilijker is het om niet opgevoede
honden te herplaatsen. Deze honden hebben het vanaf
het begin voor het vertellen gehad bij de baasjes en
op een gegeven moment begint hij of zij te grommen
of nog erger, bijten als het baasje iets anders wil dan
het lieftallige hondje.We hebben echt alle verhalen (lees
smoesjes) al gehad maar het is echt altijd de vergeten
opvoeding van het oooooh zoooo leuke puppy. In bijna alle gevallen lukt het om de hond met veel geduld hier
een heropvoeding te geven en weer te plaatsen bij de juiste mensen, want een hond die eenmaal heeft gebeten
plaatsen wij sowieso niet bij gezinnen met kinderen. Een opa en oma die weten wat ze doen kan wel en als de
kleinkinderen komen moet de hond gewoon rustig in de bench. Dat is ook één van de dingen die we de hond
leren, dat het leuk is om in de bench te zijn en niet voor straf. Hierdoor krijgt de hond een plekje waar hij/zij lekker
rustig kan liggen zonder dat het gestoord wordt.
Het is echt belangrijk dat onze honden, hoe leuk
...het oooooh zoooo leuke puppy....
ze ook zijn en hoe je lief ze je ook aan kunnen
kijken, wel een consequente maar absoluut geen harde opvoeding krijgen.
Verder ben ik nog bezig met de databank. Hierin staan alle gegevens van de ons bekende honden. Inmiddels
is dat een databank van ruim 6.700 honden. Deze leven natuurlijk niet allemaal meer maar hierin kun je wel
de afstamming zien en eventueel de ziektes en verdere
ongemakken. Als er een dekking door een fokker wordt
aangemeld dan kijkt de commissie in de databank en
kan de inteeltcoëfficiënt berekend worden. Als deze
onder het percentage ligt wat wij als leden hebben
afgesproken dan geeft de databank zijn goedkeuring
en mag de fokker gebruik maken van de faciliteiten die
de vereniging biedt. Ook worden door de databank de
fokregels gecontroleerd. Eén en ander kunt u allemaal
nalezen op onze website.
Zoals u leest altijd bezig met of voor de honden. Ik
vind dat leuk om te doen, maar vanaf volgend jaar
is mijn bestuursfunctie vacant. Dan wil ik nog wel
ondersteunende werkzaamheden gaan doen in de
diverse commissies, maar na 8 jaar in het bestuur vind
ik het tijd voor een nieuw gezicht. Heeft u interesse in
een functie binnen het bestuur dan kunt u dat mailen
aan bestuur@bgvclub.nl.
Nick Lamaker
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Sybe’s Nije Dei
S

oms heb je van die dagen, dan leef je in dromenland
en denk je aan vroeger. Zelf heb ik daar nog niet
zoveel last van, want ik ben nog niet zo oud. Maar Bas
wel, die droomt de hele dag door op zijn driedubbel
dikke hondenkleed. Ook mamma hoorde ik pas iets
over een romantische droom die zij vroeger als tiener
had. Het onderwerp was: Druivenplukken. Wat is
hier nu zo romantisch aan…..???!!! En is er ook niet
iemand die zingt: “Dromen zijn bedrog…”, maar goed.
Als mamma iets in haar kop heeft, dan heeft ze het
niet in haar “bibs”. Tijdens de Nationale Élevage was
het idee ontstaan om bij meneer Philippe langs te gaan
om eens te kijken hoe die lekkere BGV bubbelwijn
gemaakt wordt. Meneer Philippe noemt dat met een
deftig woord Champagne. Via tante Karin kwam de
uitnodiging. Helaas konden tante Karin en ome Steven
niet mee, want daar konden rond die tijd puppen
geboren worden. Wel echt jammer want er was een mooi onderkomen voor ons allen ter beschikking gesteld.
Maar tante Karin wist wel hoe gelukkig zij mijn baasje en mamma met dit aanbod zou maken. In het beste Frans
van mamma kwam snel het contact met meneer Philippe tot stand en het wachten was alleen nog op het groene
licht voor de Vendange, de oogst van de druiven. Nou denk ik natuurlijk, druif is druif en sap is sap. Fout dus! Voor
de pluk moet het suikergehalte van de druif (in dit geval de Pinot Noir druif) exact goed zijn voor de pluk. In één
week tijd moet alles binnengehaald worden, anders worden de druiven weer te zoet. Begin september werd alles
al in gereedheid gebracht om naar Frankrijk te vertrekken. Maar pas op 12 september kregen wij het bericht:
vanaf 17 september gaat de pluk beginnen! In Nederland was het prachtig nazomerweer, maar in Frankrijk was het
prutweer.Wat een regenland is het toch.Wij werden op vrijdag allerhartelijkst ontvangen en Bas en ik kregen een
heel terrein toegewezen waar wij mochten ravotten en
een prachtige kamer om te slapen. Zaterdagmorgen nog
...eerste rondje “plas en poep”...
voor de haan kon kraaien gingen we al voor ons eerste
rondje “plas en poep”. Niets romantisch aan! Veel te vroeg dit gedoe, want om half zeven stond de ontbijttafel
al gedekt en daarna was het in de auto en in het vroege ochtendgloren op naar de helling waar geplukt zou
gaan worden. De regen kwam met bakken uit de hemel en Bas en ik vonden het echt helemaal niets. Gelukkig
konden we in de auto en via de halfopen achterklep alsnog de pluk aanschouwen. Nog steeds zagen wij aan het
Druivenplukken geen romantisch tafereel! Met regenpakken, stevige rubberlaarzen, plateauzolen van leem en
klei bogen alle druivenplukkers zich over de wijnranken
en stuk voor stuk werden de trossen geplukt. Wat
een werk! Ik keek mijn ogen uit! Een grote tractor die
werd bestuurd door meneer Philippe reed zo over alle
oeroude wijnranken heen en verzamelde emmers vol
met blauwe druiven. Door al die ranken zou ik ook
graag eens verstoppertje willen spelen, maar wel met
wat beter weer. Bas deed het niets, van hem hoorde ik
alleen maar snurkgeluiden en die droomde dat de zon
doorbrak… (maar ja: dromen zijn bedrog…).
Opeens kwam er een heel wit en druilerig koppie de
auto in turen. Mamma! Wat zag ze eruit. Ze leek wel een
spook in rubber verpakt. Ze hijgde en met al die blubber
aan haar lijf plofte ze zeiknat de auto in en mompelde
met haar laatste kracht: Die helling is één grote glijbaan
geworden. Wat is dit zwaar! Wat een respect voor die
mensen die dit een hele week volhouden! Tsja, en zij
had er pas net een halve werkdag op zitten…
Gelukkig kwam daar de lunch bij meneer Philippe. Hij
heeft een heel lieve vriendin, Nathalie en samen met
haar oud collega Arlette bereidden zij saampjes de
6

Au Courant - nr 4 - 2016
lekkerste gerechten! Wij snoven de geuren die uit
de keuken kwamen en waren jaloers als er bij ieder
gerecht een Salut klonk. De glazen werden tegen elkaar
getikt en er werd weer goedkeurend geroken, genipt en
geknikt. Gelukkig kwamen wij ook aan bod, want om de
haverklap kwam meneer Philippe met ons spelen. Zijn
hele omheinde terrein was onze speelplaats. Gaande
de week werd het weer beter en nadat er 2.000
flessen gereinigd waren (ik speelde gezellig met wat
water en sloop af en toe heel voorzichtig tussen de
flessen door) en ook mijn speelkameraadjes Doudou
en L’Equipe gearriveerd waren, werd het echt bal. En
eindelijk, ja eindelijk kwam daar de dag dat voldeed aan
het romantische beeld van Duivenplukken! Onder strak
regime van meneer Philippe gingen we vroeg op pad de
heuvels op. Wij honden lagen aan lange lijnen onder de
schaduw van de bomen en onze baasjes ploeterden zich
in het zweet tijdens de pluk. Jawel: Zweet! Want de zon
klom hoger en hoger en het werd warmer en warmer.
Maar ik wist het: het gaat nu komen…. De droom gaat
uitkomen!!! Meneer Philippe haalde een lange tafel en
lange banken uit de vrachtwagen, een gasstelletje en een paar grote koelboxen. Ik rook het al aan de geuren die
over vlogen. Ja, ja, dit wordt leuk en niet alleen voor de mensen, maar ook voor ons doggies. Midden tussen de
wijnranken werd een mooie picknickplaats gebouwd en ik mocht keuren of de bout al gaar was. Ik deed net of
het nog niet goed op smaak was en pas bij het vierde hapje vond ik het goed genoeg en werd er uitgeserveerd.
Het werd een feestmaal met veel drank en lekkernij. Ondertussen bewaakte ik de wagen met de oogst. Maar stipt
na 14:00 uur ging de pluk weer verder. Het viel onze baasjes zwaar. Brandende zon en volle buik. Hoezo Fransen
die een middagdutje doen? Werken is het motto hier op de helling van Les Riceys! Wij Franse Bassets hebben het
dan toch beter voor elkaar. Wij konden ons heerlijk terugtrekken en heerlijk uitbuiken in het zonnetje. Later op
de dag heb ik mijn neus ook nog even in een druivensapje gestoken (ik zie mamma dat namelijk ook steeds doen)
en knikte ter goedkeuring nog naar meneer Philippe. Over twee jaar mogen we deze drinken, met bubbel en al.
Ik zal zeker aan deze mooie werkvakantie en die ene mooie romantische dag terugdenken en de hartelijkheid
en gastvrijheid van meneer Philippe. Ja Druivenplukken mag op ons allen “bucketlist”. Maar pas op: het is echt
ongelooflijk zwaar! En inmiddels ken ik ook mijn romantische droom: Samen met mijn jaagmaatje Chanel of
mijn showmaatje Odile of met mijn geliefde Saartje of misschien wel met alle drie over de hellingen struinen en
verstoppertje spelen. Daar waar op de hellingen van Les Riceys het romantische beeld van Druivenplukken een
ware betekenis krijgt.
Jusqu’ à la prochaine Nije Dei
Met alle dank aan Philippe Guyard die ons de mogelijkheid gaf om dit alles
van zeer nabij mee te mogen maken! Laat u de BGV Champagne van het
huis Guyard Lamoureux goed smaken. In Nederland te koop via ons BGV
lid: Bert Nuesink – Pure Taste Zutphen.
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Herrie in de tuin
V

roeg in de morgen, ik had de ramen lekker opengezet, hoor ik een flink geritsel vanonder onze uit de kluiten
gewassen haag komen. Nieuwsgierig en al een aantal ervaringen rijker met twee jonge honden in huis begin ik
ze te roepen. Half de slaap nog in mijn lijf loop ik de tuin in en ineens zie ik herr Otto parmantig aan komen lopen
met een duif in zijn bekje, geen gezicht die kleine teckel met zo’n grote duif die half over de grond sleept. Toch
schrik ik er een beetje van “leeft ie nog?”. Madame Griffon loopt er hooghartig achteraan, waarschijnlijk is ze weer
minder snel geweest dan herr Otto en heeft heel schijnheilig nu ineens minder interesse.Wat zou er gebeurd zijn,
vraag ik me af.
Gracieus legt herr Otto de duif voor me neer… zijn
kopje hangt scheef en de oogjes zijn dicht. Ik til hem
voorzichtig op en voel dat zijn lijfje nog warm is. Herr
Otto wil graag zijn vangst terug en madame staat nu
ook ineens te claimen. Dan keren ze beiden snel om
en lopen vrolijk kwispelend terug naar de haag, het is
kennelijk interessanter daar. Jammer maar ik ga verder
geen uitleg krijgen, hun dag begon kennelijk goed. Mijn
dag begint een tikje weemoedig en ik begraaf de duif.
Doet me ineens denken aan de conference van Toon
Hermans als goochelaar “de Doif is dood”. Ja meneer,
de doif heeft te lang in ’t zwarte doosje gezeten……. en
ik schiet in de lach.

...doif is dood...

Een dag later hoor ik
weer een geweldig trammelant buiten en ik schiet de
tuin in. Weer herr Otto die aan komt snellen en met
een jong vogeltje dit keer. Waarschijnlijk van een tak gekukeld of zo. Herr Otto kan niet vliegen, zou die graag
willen, maar hij kan wel erg hard rennen en zo is hij de hele dag op ontdekkingsreis. Het is hem ook weer gelukt
madame voor te zijn. Zij zit het hele zaakje van een afstandje te bekijken zo van “ik snap er niets van”.
De merels gaan verschrikkelijk te keer en ik zie een ekster overvliegen en herr Otto legt met zeer veel tegenzin
het in zijn bekje fladderende vogeltje neer. (Hoera voor de hondencursus). Oei, oei, ik pak heel voorzichtig het
beestje op en zet het onder de bosjes. Gelukkig kán hij nog fladderen.
De honden jaag ik het huis in. Even later zie ik dat de merels naar het kleintje op zoek gaan. Naar de ekster heb
ik een paar dennenappels gegooid, niet raak natuurlijk.
En… heb ik een vogeltje gered? Wishful thinking? Moet kunnen toch…
De dag verloopt verder rustig en de honden liggen allebei lekker op het vloerkleed en zich van geen kwaad
bewust, maar met Kerst staat er bij ons toch geen duif op het menu.
Honden……..leuk toch!
Het duurt nog even maar alvast fijne feestdagen en een vreugdevol nieuw hondenjaar vanuit Bergeijk
Madame Griffon & Herr Otto
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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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Familiedag 2016
O

ngelooflijk leuk was de familiedag op 11 september in Empe. Prima locatie met lekker veel ruimte om allerlei
dingen te doen. Veel aanwezige leden, die weer eens gezellig bij kwamen praten. De kinderen konden volop
spelen met alle leuke spellen die waren geregeld door de activiteitencommissie. Het optreden van YMCA en K4
werd helaas afgezegd, doordat de leden van de groepen elders moesten zijn, maar misschien was dat nou net
even teveel geworden voor deze dag. Want we konden bij de borduurstand mooie artikelen bekijken, we konden
zwijntje schieten, we konden de heerlijk drankjes proeven, kunst bewonderen en de jacht- en andere lijnen van
Annie van der Sluis uittesten. Niet te vergeten de zweetspoortest en de wedrenloop, voor de honden en baasjes
een ware uitdaging. Plus dat alle ‘puppen mensen’ van het jaar 15/16 door keurmeester Jos Roberts werden
verrast met een fraai keurrapport voor hun liefste hond. De loterij-tombola was één van de hoogtepunten, want
alle prijzen gingen er uit en een behoorlijk bedrag werd ermee bijeen gesprokkeld voor de clubkas, waarmee we
de familiedag van volgend jaar weer extra kunnen opleuken. Conclusie: topdag met mooi weer, veel leden, alleen
maar prachtige honden en heel veel plezier.
Frans Krijbolder
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You take picture, yes…?
A

ls wij lezen dat er weer een familiedag is van
onze BGV Club, dan beseffen we vaak niet dat
op dat moment al heel veel werk is verzet door een
select groepje mensen. Vaak wordt dat maar gewoon
gevonden, maar ik vind eigenlijk dat deze mensen best
eens in de spotlights mogen staan. Daarom voordat
we over de dag zelf beginnen: Dames en heren van
de organisatie, bedankt voor het vele werk wat jullie
hebben gedaan om er een geslaagde dag van te maken.
En een geslaagde dag was het zeker voor de leden die
aanwezig waren, de afwezigen “pech gehad” en volgend
jaar wel komen.
Ook voor mij begon de voorbereiding ruim van
tevoren. Denise had mij gevraagd of ik de foto’s wilde maken van de pup nesten en eventueel van de leden die een
foto van hun BGV wilden met of zonder baasjes erbij. Dan ga je na zitten denken: wat ga je meenemen, wat als het
een stralende zon is, wat als het regent, of bewolkt is. Kortom een shortlist maken wat heb ik misschien allemaal
nodig. Dan ga je nadenken hoe ga ik het administratief regelen. Nou had ik eens eerder met Oypo gewerkt, maar
het nadeel daarvan vind ik de verzendkosten die er na afloop bijkomen. Of stuur ik de foto’s na bewerking digitaal
naar de mensen toe. Het is beide geworden, de foto’s werden op Oypo geplaatst en indien gewenst opgestuurd.
Afgesproken is dat een groot deel van de verdiensten terugkomen naar de club. Zo dat was allemaal onder
controle. De organisatie had nog wat strobalen en attributen geregeld en alles was dus “ready to go”.

...een shortlist maken...

11 september om 09.00 uur auto ingeladen en op naar Empe. Daar
aangekomen was de organisatie nog volop bezig met het inrichten van het
terrein, mijn tent stond al en na een kop koffie kon ik ook beginnen met inrichten.
In eerste instantie was het nog rustig op het terrein maar langzaamaan kwamen de leden en werd het toch nog
gezellig druk. Op het terrein waren genoeg hondenzaken te doen. Je kon schieten, je kon adviezen krijgen over de
vacht van de hond, een springkussen voor de kids, de keuring van de pups en er waren ook nog een aantal stands
met de honden artikelen. O ja, daar kwam ik later achter, je kon ook gaan speuren met de hond. Ik mistte Robert
Jan al de hele dag en nu weet ik waarom.
Na een wat aarzelende aanloop voor de foto’s kwam ook dat op gang en kreeg ik eigenlijk geen tijd om te bekijken
wat er verder aan de hand was op het terrein. Maar dat geeft ook niet, ik was bezig met twee hobby’s tegelijk, de
BGV én fotografie. Wat wil je nog meer! Maar na het maken van de foto’s is het nog niet gedaan met het werk.
Dan begint het uitzoeken van de foto’s, het bewerken, nog een keer selecteren, vervolgens plaatsen op Oypo en
verzenden van de bestanden. Ook moeten de mensen geïnformeerd worden waar zij hun foto’s kunnen vinden.
Dan nog kan het misgaan! Misschien heeft niet iedereen mijn mailtje gekregen en heeft dus de foto’s niet kunnen
zien. Onderstaand daarom nog een keer de link naar het album van de Familiedag met het wachtwoord.
Wil je alsnog foto’s bestellen dan kan dat bij Oypo, maar je kunt me ook mailen dan stuur ik de foto’s via
wetransfer en kun je zelf kijken wat je er mee doet. Voor mij was het een erg leuke dag waarbij ik ook nog wel
wat geleerd heb.Wat? Ten eerste: dat je met BGV’s te maken hebt en dat die niet alleen in het veld hun eigen gang
gaan, maar dat zij ook een eigen mening hebben over fotografie.
Ten tweede: dat de fototent verkeerd stond (of ik had de achtergrond verkeerd gehangen). Nu keken de honden
het terrein op waar van alles gebeurde wat zij in de
gaten moesten houden. Dus een volgende keer met de
rug naar het terrein werken.
Ten derde: niet denken dat iedere BGV op de strobaal
kan zitten zonder riem. Dat betekent wel meer
nabewerking (waar mogelijk de riem weg Photo
shoppen), maar je krijgt een beter resultaat.
Voor mij was het een geslaagde dag.
Hierbij nogmaals de link naar Oypo: http://www.oypo.
nl/BEF88F08D2F62EF4. Het wachtwoord is: EMPE
Heel graag gedaan, Jan Budding
11
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Een woord van dank
Hallo organisatoren van de familiedag. Wat hebben
jullie een fijne dag georganiseerd met leuke activiteiten.
Het is heel gezellig geweest. Bij het zwijntje schieten
was mijn tweede schot op het zwijn raak en onze Jolie
heeft kennis gemaakt met zweetspoor volgen. Heel
leuk. Én wij vonden het natuurlijk leuk onze huidige
honden-beeldjes in Brons en Kunsthars een keer te
laten zien aan specifieke liefhebbers. Onze dank aan
jullie voor deze gelegenheid.
Groetjes, Mária en Erik – Art Gallery – Bergeijk
13
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Flying high up in the sky
T

ijdens onze vakantie in Grenoble hebben wij een bezoek gebracht aan de “Téléphérique de la Bastille”. Dit
hield in met de skilift omhoog. Onze Oski vond het panoramisch uitzicht blijkbaar erg interessant en zichtbaar
leuk. Geen schrik, integendeel juist, zeer nieuwsgierig. Wij zijn blij met onze dappere Oski en genieten dagelijks
van haar.We kijken ernaar uit om eens deel te nemen aan één of meerdere van jullie evenementen. Graag tot dan.
Groetjes van Chantal Rogiers & Co.

...Reispilletje in...

Op de achterbank
L

obke heeft al kennisgemaakt met veel
vervoersmiddelen. Als kleine meid is ze begonnen
in de bolderkar. Dit omdat ze als pup nog niet de
afstanden kon lopen die we met Barça liepen.
De bolderkar vond ze prima. Uiteraard de auto, al was
het in het begin niet haar favoriete vervoersmiddel,
zoooooo wagenziek.
Maar ja, als je ergens naar toe wilt moet je wat.
Reispilletje in het begin en naarmate ze wat meer
volwassen is geworden gaat auto rijden een stuk beter.
We hebben haar ook laten kennismaken met de tram
in Rotterdam en de bus in Amsterdam en beiden vond
ze ook prima! En meereizen met de Fast-Ferry van
Ridderkerk naar Rotterdam draait ze ook haar poot niet voor om.
Ze reist ook regelmatig mee in een karretje achter de fiets. Je leest het al, onze Lobke heeft veel reiservaring.
Maar het aller-aller-leukste vindt ze het als we met de auto naar het strand gaan. Uiteraard samen met ons en
haar hond-huisgenoot Barça. Iedere keer weer lijkt het wel of ze weten dat we naar Hoek van Holland gaan, zo
blij! Bijgaande foto spreekt voor zich!
Groetjes van Jan en Corrie en een poot van Barça en Lobke
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Van de sloep in de sloot
G

renache, Jos en ik wonen in een klein plaatsje in
Friesland, Rien. Onze tuin grenst aan de Franeker
vaart, wat voor ons een waar genot is. Onze zoon
Noah (die nu in Canada woont) houdt heel erg van
vissen en ging (toen hij nog thuis woonde) vaak met
de boot erop uit. Zijn allergrootste vriend Grenache,
vergezelde hem tijdens zijn vistripjes.
Onlangs in september, besloten wij om deze allerlaatste
warme nazomer dag op het water door te brengen.
Grenache zat op het voordek, haar neus continu in de
lucht om maar vooral niets te missen van alle geurtjes!
De temperatuur steeg en verkoeling werd noodzaak.
Wij doken het water in, want waar ik ga, gaat Grenache!
Beiden genoten wij zichtbaar van ons zwemavontuur.
Jos heeft alles op de gevoelige plaat vastgelegd, zodat
wij tijdens de koude wintermaanden die voor ons
liggen, nog eens kunnen nagenieten van ons heerlijk
dagje op het water.
Special note:
I never leave the home without my best friend. She is a
funny, delightful humor being xxx.
Greetings froms Friesland, Judy Bruinsma

Rije, rije, rije, in een
wagentje…
I

k ben Dommel uit Elburg. Sinds half juli woon ik daar en ik moet zeggen het bevalt me goed! Eerst miste ik mijn
mama en broers en zusjes, maar inmiddels heb ik mijn
plekje gevonden en ren ik lekker door de weilanden en
het bos op de Veluwe. Ik woon samen met mijn baasjes
en hun kind. Omdat het kind nog maar 1,5 jaar oud is,
heeft vrouwtje een heel fijn vervoersmiddel bedacht
voor zowel mij als het kind. Het is een heerlijk plekje
met een dekentje erin. Soms moet ik ook gelijk de
wacht houden over wat boodschappen en die taak
neem ik uiteraard heel serieus.
Ik reis vooral op de dagen met mooi weer samen
met vrouwtje en het kind heerlijk op het strand in de
kinderwagen, want volgens het vrouwtje mag ik nog
niet zo ver lopen en is dit de perfecte oplossing. Zo
lang als het past neem ik het ervan. De ideale manier
om de wereld te verkennen en niet moe te worden
van het lopen. Vele malen beter dan de auto. Al vind ik
achter de fiets ook reuze acceptabel.
Liefs, Dommel (eigenaar Pauline Maks)
15
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Van fietsbak, naar bakfiets en fietskar
O

nze Teun van één jaar oud gaat overal mee met
de fiets, naar de stad, het strand of het bos en
Teun zit heerlijk voorin de bakfiets. Toen ze pup was
ging ze voorin de fietsbak maar daar is ze te groot voor
geworden.
Ook gaat Teun graag mee op fietsvakanties.
Achter de fiets in de fietskar. Als we dan door het bos
fietsen mag ze eruit en gaat ze lekker rennen door het
struikgewas. Ook is ze gek op autorijden, chillen in de
achterbak. We genieten iedere dag van onze GBGV
Teun.
Groet Jack en Marguerite Wissink-Theuns

Mar
i
de F e et Ro
si
ranc
e ! e au To
ur

Deux chiens et
et deux chevaux
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Een Petit met Pit
H

allo, ik ben Noory, een Petit Basset Griffon Vendéen
en ik ben geboren op 10 januari 2016.
Ik hoor mijn baasjes af en toe over “mijn karakter”
praten. Slim, lief, vrolijk, vriendelijk, allemaal waar. Ik
probeer heel netjes om daar allemaal aan te voldoen.
En met succes, al zeg ik het zelf!
Maar bij “mijn eigenschappen” hoort ook dat ik koppig
ben, een plantrekkertje, ondernemend en een eigen wil
heb. Juist! Deze kant van het verhaal zie ik ook wel zitten
en dat maakt alles nog veel leuker. Ik hou bijvoorbeeld
niet van poetsen. Alle borstels val ik aan. Zachte, stugge,
hele stijve, met lange en korte stelen. Ik sleur ze allemaal
mee naar buiten door mijn hondenluikje. Niet simpel
hoor, maar ik ben ze de baas. Het vrouwtje vindt dit
niet altijd zo leuk, maar ik bescherm haar wel heel stoer
tegen die ondingen.
In mijn tuin komen er ook steeds, zomaar uit de lucht,
vogels vallen. Duiven, merels, eksters ... Ooit als ik groot
ben, krijg ik ze wel te pakken. Wegwezen jullie, dit hier
is mijn terrein!
Alle dagen neemt het baasje mij mee om te wandelen.
Heerlijk
lopen
achter
mijn
neus
...akelige boskabouter...
aan. Dat is mijn
jachtinstinct. Overal lekker snuffelen en op tijd een
babbeltje hier en daar met de buren. Die zijn stik jaloers
omdat zij achter het hek zitten. Dan nog even langs die akelige boskabouter. De aanval is de beste verdediging!
Als we dan thuiskomen is het tijd om te rusten. “Plaatske” zeggen ze dan en ze wijzen naar mijn kussen. Maar nee
hoor! Ik kan al goed springen en die sofa is veel knusser om me te nestelen. Ze sturen me er telkens weer uit,
maar... ik geef niet op...
Weet je, ik ga ook al naar school. Dat is leuk. Vele fijne vriendjes heb ik daar. Ik doe er mijn best maar alle
oefeningen die ik leer zijn alleen maar voor donderdag en zondag. De andere dagen: “I do it my way!”
Mijn baasjes zeggen dan ’s avonds uitgeput “aan Noory hebben we nog veel werk”.
Groetjes, Nadine uit België

...en ook deze keer staat Noor
weer voor Paal....
Deze is genomen op weg naar
strandpaviljoen Paal 29 in Schoorl
Jos Nota
17
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De KCM 2016
D

e Kampioenschapsclubmatch was er één om door een ringetje te halen. Perfecte administratieve voorbereiding
zorgde ervoor dat alles op rolletjes liep.Vroeg in de ochtend kwamen alle actieve vrijwilligers al bijeen om te
zorgen voor een goede accommodatie. Er was geen leiding nodig, alles ging vanzelf… voor je
het wist stond alles feilloos op zijn plek en konden we aan de gang. Keurmeester mevrouw ...Chapeau!...
Solange Roser nam voor elke hond de tijd om een mooi keurrapport te maken (die u als
deelnemer ook in vertaalde vorm nog toegestuurd gaat krijgen, geste van Fabienne Wijnands, de schrijfster, die dit
graag voor u doet).We hadden deze dag alleen maar winnaars, hoewel er maar één Best in Show kon zijn, naast de
beide Clubwinnaars. Gefeliciteerd Anouk en Karin met jullie tophonden. Alle andere deelnemers ook gefeliciteerd
met jullie eigen toppers! Volgend jaar zijn ze weer ouder en beter, je zult het zien! Iedereen heeft zich prima
geamuseerd, het wachten werd bekort door nieuwsgierig in het winkeltje te struinen en in de kiosk even lekker
een kopje koffie te nuttigen. Dit werd vaak aangevuld met een wandeling in ’t Leesten, het prachtige bos rondom
ons veldje. De keurmeester bleek een goed beeld te hebben gekregen van de honden, want haar eindconclusie
was, dat de kwaliteit van de honden op een zeer hoog niveau ligt hier in Nederland. Moe maar voldaan keerde zij
’s middags weer huiswaarts, waarna de ‘opruimers’ nog even een lekker drankje tot zich namen.
Conclusie: wederom een fijne BGV club dag op een prachtige locatie met mooie honden en met vrolijke en
enthousiaste leden, standhouders, bezoekers én waardige clubwinnaars. Chapeau!
Uw voorzitter, Frans Krijbolder
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Hallo, Bonjour…
E

en berichtje op de whatsapp: ”Hey Fabienne, zou jij op 9 oktober de keurmeester willen helpen door de
keurrapporten te schrijven? Er komt een Franse dame keuren en ik heb iemand nodig die Frans kan schrijven…”.
Uiteraard wil ik graag helpen, maar ik heb absoluut geen ervaring met clubmatches etc.
Gelukkig kan ik even oefenen tijdens de familiedag en dan is het zover…het is 9 oktober. De herfst heeft nu echt
zijn intrede gedaan en met letterlijk frisse zin rijden we vanuit Sittard samen met Lilou en Baasje naar alle Basset
Griffon Vendéen vrienden in Ugchelen.
Aangekomen op de prachtige boslocatie staat de “keur-tent” al klaar en passen we samen met Frans het formaat
van de “Ring” nog even aan. Ik leer al snel dat al onze mooie PBGV’s en GBGV’s de ruimte nodig hebben om al
hun kwaliteiten tentoon te stellen.
Ik krijg van Karin een spoedcursus digitaal keurrapporten invullen en leer de keurmeester Madame Solange Roser
kennen. Dat laatste is wat mij betreft het meest eenvoudige. Ik ben als Nederlandse opgegroeid in Tunesië en
heb mijn hele jeugd Frans gesproken. Het is dus altijd très très aangenaam om even in mijn eigen taal te mogen
spreken. Madame Roser blijkt net zo hondengek als ik en heeft een lieve Fauve waar ze heel erg dol op is en die
net als onze Lilou uren ligt te zonnebaden in ieder zonnestraaltje.
En dan is het zover! Frans roept als ringmeester iedere deelnemer op en de één na de andere prachtige enthousiaste
viervoeter en trotse baas/handler komt de ring in. We zijn zeer onder de indruk en ik doe mijn best om in hoog
tempo alle speciale Franse termen te registreren. Ook voor een Franstalige is
...très très aangenaam... het soms opletten, want wat betekent nu “chanfrein”? Dat dit een prachtige
omschrijving voor de “snuit” is, tja dat moet je dan ook maar even weten. De
rapporten moeten in de taal van de keurmeester worden opgesteld. Ik mag
deze dus niet in het Nederlands opstellen. De keurmeester ondertekent
namelijk deze rapporten en zij wil wel weten wat ze ondertekent.
De dag eindigt met het bekend maken van de winnaars na de erekeuringen.
Hoewel niet iedereen kan winnen, heb ik van iedere deelnemer genoten,
met ontroering naar de mooie interactie tussen mens en hond gekeken en
biensur beaucoup geleerd.
Grand merci à vous tous et surement a bientôt!
Bisous, Fabienne Wijnands
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Een geweldige clubmatch!
Dat was de clubmatch van de BGV Club die 9 oktober jongstleden
gehouden werd in meerdere opzichten. ‘s Ochtends vroeg met Iris bij
Ridderkerk afgesproken om samen richting Ugchelen te rijden.
Ook mijn kinderen Josephine en Soleile waren van de partij. Iris had 4
honden van Gwen mee en ik mijn 4 Petitjes, een gezellige auto vol dus!
Netjes op tijd kwamen wij aan bij een mooi terrein waar de nachtvorst nog op het gras te zien was.Tent opzetten,
hondjes uitlaten, hondjes mooi maken en ja hoor, we mochten de ring in. Helaas waren er maar erg weinig Petits
ingeschreven.
Zonde bij een keurmeester die speciaal uit Frankrijk overkomt. Ik vind het juist leuk om mijn honden te laten
beoordelen door een Franse kritische rasspecialist, die kans heb je namelijk niet vaak in Nederland. Extra leuk was
dat de keurmeester erg gecharmeerd was van onze Petits! Van baby tot veteraan en van jeugd tot kampioen, ze
vond ze allemaal mooi! Mijn Marie werd net als op de andere clubmatch van dit jaar beste teef en Gwen’s Chicago
werd beste van het ras en later zelfs Best in Show en dus Clubwinnaar ‘16, super gaaf!
Het was een hele relaxte en gezellige dag met geweldig weer (voor de maand oktober). Lekker geklets en nieuwe
hondenmensen leren kennen. Ook mijn meiden hebben zich prima vermaakt. Josephine door al goed mee te
helpen en Soleile door heel de dag met Talis te spelen. Voldaan keerden we rond 16:00 uur naar huis met een
heleboel mooie rozetten en met de mooiste en liefste honden!
Bedankt voor de organisatie, Anouk Huiskeshoven
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Madame Solange Roser vertelt:
D

e jaren volgen zich op, maar lijken niet op elkaar. Enkele tientallen jaren
geleden nog, nam ik gecharmeerd deel aan hondententoonstellingen
voor CACIB en clubmatches. Onderweg naar Apeldoorn mijmerde ik over
deze geweldige herinneringen. Bij aankomst werd ik aangenaam verrast door
het warme welkom door de voorzitter en ringmeester Frans Krijbolder.
Ondanks het geringe aantal ingeschreven honden voor deze sympathieke
Clubmatch, waarvoor ik deze keer als keurmeester was uitgenodigd, heb ik
genoten van de kwaliteit van zowel de Petit als de Grand Bassets Griffon
Vendéen!
Dit gezegd hebbend, is de ras standaard een gedetailleerde beschrijving van
wat een perfecte hond zou moeten zijn. Maar wat verstaan we nu onder
de term “perfect”? De standaard geeft een goede beschrijving van hetgeen
je zou mogen verwachten. Wat mij betreft is de hond een geheel waarbij hij zoveel als mogelijk kwaliteiten
beschikt om een goede ras vertegenwoordiger te kunnen zijn, maar ook om het werk te kunnen doen waarvoor
hij bestemd is. Dit wil zeggen dat de hond enige tekortkomingen mag hebben, maar de intrinsieke waarden van
de ras standaard dienen wel behouden te blijven. De professioneel gepresenteerde Petit Bassets hebben mij
de mogelijkheid gegeven om de kunde en ervaring vast te stellen van de “fokkers” van dit ras. De volwassen
exemplaren hebben hun bouw en type tentoongesteld met daarbij de gewenste potentieel aan kwaliteiten. En dan
ook de ontluikende jeugd die een kroon op het werk vormt van de fokker. Ik ben helemaal gevallen voor het kleine
teefje Fayette van Tum-Tums Vriendjes! Hier gaan we in de toekomst meer van horen…
De Grand Bassets hebben me zeer aangenaam verrast door hun kwaliteit van bouw, welke van hen een veelzijdig
jager maakt, geschikt voor ieder soort wild. Deze kenmerken weergeven het doorzettingsvermogen, geduld,
vertrouwen en deskundige selectie van de fokker. De honden waren over het algemeen zeer goed getypeerd
en harmonieus in overeenkomst met hun totale lichaam. Mooie typische hoofden, mooie hoekingen bij de
schouders, geen vervormingen aan de borst/ribben en voor een enkeling een wat beperkte achterhand. Mooie
ras vertegenwoordigers! Ik was vol bewondering voor de Grand Basset Mont Joly van de Viersenhoeve welke ik
een CAC heb toegekend. Een hond met een geweldige constructie en bone zonder zwaarte, die een mooi vlot en
soepel gangwerk mogelijk maakt. Een zeer harmonieus type, bestemd voor het jachtterrein.
Mijn voorkeur van de dag ging uit naar de Petit Basset Griffon Vendéen Boom Chicago van Tum-Tums Vriendjes
CACS. Behalve zijn bouw volgens de rasstandaard en zeer mooie expressie, liet hij zeer veel elegantie in actie en
show zien.
Het is was een enorm genoegen om deze dag met u te mogen delen.Voor de deelnemer zijn deze, door de Club
georganiseerde kynologische bijeenkomsten, een bijzonder moment voor het ras/rassen, waarvoor hij passie
heeft. De verschillende door de keurmeester toegekende kwalificaties en de daarbij behorende opbouwende
feedback dienen in perspectief te worden gezien.
Tot slot wil ik de Club oprecht bedanken om op deze bijzondere belangrijke dag te mogen jureren in deze
prachtige bosrijke omgeving, drukbezocht door honden en natuur liefhebbers. Een bijzondere dank aan mijn
vriendelijke, glimlachende schrijver Fabienne, voor de fijne samenwerking, haar vertaling, directe transcriptie op
de PC en haar „ TOP” administratie.
Solange Roser
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Van de jachtcommissie
In de maand september is er door de JC een tweetal zweetspoorproeven georganiseerd, te weten een proef
F (ca. 500 meter en 20-24 uur oud) en C (ca. 500 meter en 40-44 uur oud). De proeven vonden plaats op ons
vaste terrein in de omgeving van Weert en tijdens beide dagen was John Feijen de gelegeerde keurmeester van de
ORWEJA en Xavier van den Eynden (uit België) als tweede keurmeester. Ook liepen op beide dagen een tweetal
aspirant keurmeester mee. De heren Toon Mennen en Mark van Eekert.
Uitslagen zweetspoorproef F, 14 september:
1. Marjo Hagoort met hond Larcchan vom Forstweg (Heidewachtel) met U 100 punten – CACT
2. Cathy Brouwer-Vogel met hond Egbert van ’t Klaphek (Dashond ruwharige standaard) met U 100 punten
– RES CACT
3. Susan Nooijen met hond Fay (Dwergdashond ruwhaar) met ZG 82 punten
Helaas hebben 2 van de 8 voorjagers en honden het eindstuk die dag
niet weten te behalen. Bijzonderheid van die dag was een zeer hoge
temperatuur van 33 graden Celcius. Chapeau voor alle deelnemers die
meewerkten om alles vlot te laten verlopen, zodat wij voor het heetst van
de dag klaar waren!
Uitslagen zweetspoorproef C, 28 september:
1. Hans Lennards met hond Aiden (Dashond ruwharig standaard) met U
100 punten – CACT
2. Robert Jan Sluiter met hond Sybe (GBGV) met U 100 punten
– RES CACT
3. Katja Aelen met hond Aico (Heidewachtel) met U 92 punten
Alle 8 voorjagers en hun honden mochten op 28 september het
Waidmannsheil en de breuk ontvangen en werd er met de BGV jachtbitter
getoost op ieder zijn behaalde resultaat.
Bijzonderheid van die dag: Door het behalen van 100 punten en daarmee
de reserve CACT komt Sybe in aanmerking voor de Dianaprijs. Wat dit
exact inhoudt komen we in de volgende Au Courant op terug.
Wij, van de jachtcommissie, kunnen terugkijken op twee mooie dagen
waar wij weer veel mensen en honden gelukkig hebben kunnen maken.
Tevens mag de BGV Club zich gelukkig prijzen op de goede naam die wij
als club inmiddels hebben opgebouwd als het gaat om de organisatie van
zweetspoordagen.
Er blijft nog één wens over: MEER BGV’S DIE DIT MOOIE WERK OOK
WILLEN LEREN!
Agenda voor het komende half jaar:
December/januari: Zweetspoorproef E of F (voor getrainde honden)
Februari: Sleepspoor* (voor de beginnende hond)
Maart: Schot- en waterproef (voor de startende zweethond)
April/mei: Diverse zweetspoorproeven
Zodra data bekend zijn wordt u hierover geïnformeerd.
*Begin volgend jaar wordt er weer voor de beginnelingen enkele
sleepsporen uitgezet in het losloopgebied bij Hilversum. Een leuke manier
om te inventariseren of uw hond van lekkere geurtjes houdt en een beetje
spoorvast is. Wij hopen u dan te mogen begroeten!
Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met de leden van de
jachtcommissie.
Steven van Viersen, Robert Jan en Denise Sluiter
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Wanneer ben je er klaar voor…
N

a het behalen van de
zweetspoorproef F in het
voorjaar met 92 punten, heb ik
toch maar de stoute schoenen
aangetrokken om samen met Sybe
op te gaan voor de zweetspoorproef
C georganiseerd door onze club.
Deze C-proef mag pas gelopen
worden na het behalen van de
F-proef, maar in het beginsel is de
proef hetzelfde. De lengte van de
proef is ongeveer 500 meter. Bij F is
het spoor 20-24 uur oud en bij C is
het 40-44 uur oud.
Op het spoor liggen drie verwijzingen
en 2 wondbedden die je dient te
melden aan de keurmeesters als je
ze tegen komt. Op 28 september
was het zover! Spannend want hoe
weet je of je genoeg hebt getraind met je hond? Daar kom je dus pas achter na het examen. Om 05:00 uur op
en om 05:45 uur op weg naar Weert. Daar aangekomen vond om 07:45 uur de loting plaats. Elke deelnemer
trekt een nummer uit de bak en daarmee wordt de start volgorde bepaald. En ja hoor, we troffen het, laatste lot
getrokken dus dat betekent de hele dag wachten! Om 08:45 uur ging het eerste lot op pad. Voorjager met hond
en 4 keurmeesters waarvan er 2 in opleiding zijn.
De 1e voorjager en hond waren snel terug met een mooie tak op de hoed en in de
...2 wondbedden... halsband. Dus geslaagd! Nummer 2 tot en met 7 idem en eindelijk waren we aan
de beurt.
Bij het spoor aangekomen legt de keurmeester nog een keer uit wat het spoor inhoudt en waar je op moet letten.
Sybe ingezet op het wondbed (de zogenaamde plek waar het stuk is aangeschoten) en hij pakte het gelukkig
goed en snel op. Na 150 meter liep Sybe voorbij het wondbed maar gelukkig zag ik het wondbed wel. Sybe direct
gecorrigeerd en terug gehaald, op het wondbed gezet en als een speer ging hij er weer van tussen.
Zo mooi om het mannetje aan het werk te zien. Op het spoor: kop naar beneden rustig pendelen van de staart.
Van het spoor: kop omhoog, ander ritme van de staart dus weer terug op het spoor. In no time waren we bij het
eindstuk. Ik heb het mannetje de hemel in geprezen. Vervolgens mocht ik het Waidmannsheil ontvangen van de
keurmeesters en op naar de rest van de groep. Man-o-man wat was ik blij en trots op Sybe en gelukkig iedereen
geslaagd.
De keurmeesters kwamen wat later terug en gaan dan in overleg met elkaar. De deelnemers wachten af op de
uitslag. Ja hoor, we mochten eindelijk weer bij de keurmeesters komen. John Feijen, gedelegeerde namens de
Orweja voert dan het woord en begint uit te leggen hoe de voorjager
en hond die als nummer 8 zijn geëindigd samen gewerkt hebben. Daarna
nummer 7, 6, 5, 4 maar ik was nog steeds niet naar voren geroepen. Toen
kwam nummer 3, maar dat was ik ook niet. Dat is apart.
Uiteindelijk nummer 1 en 2 aan de beurt. Wat bleek beide honden hadden
de maximale 100 punten gehaald!
De keurmeesters hebben heel lang moeten overleggen maar uiteindelijk
werd Sybe 2e met een RES CACT. De andere hond had toch net iets
beter gelopen en die doet ook regelmatig natuur nazoeken. Dat is dus
voor het echt en niet op een “nepspoortje” zoals wij doen. Dus wat mij
betreft een volstrekt juiste uitslag en super, super blij met het behaalde
resultaat. Nu weer verder trainen voor de volgende proeven. Het is zo
mooi die samenwerking met je hond. Zweetspoor doe je echt samen. Je
leert je hond lezen zodat je weet wat hij aan het doen is en Sybe vindt het
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geweldig als ik sta te juichen en te springen als we bij het stuk (vaak een vel van een zwijn of een ree) zijn gekomen.
Echt, ik kan het iedereen aanraden om actief met je hond te werken. Sybe is door het vele trainen zo veranderd.
Hij is van een redelijk ongeleid projectiel veranderd in een hond die wil werken voor zijn baas. Hij is zoveel
rustiger geworden. Hij weet wat er van hem wordt verwacht en heeft in al het werk zichtbaar plezier. Hij weet
ook dat als hij goed luistert hij altijd weer zijn beloning krijgt, want hij blijft een enorme knuffelkont pardon –hond!

Bas zijn primeur in Duitsland
B

as, zult u zich misschien afvragen? Ja, die oude brombeer. Hij mocht mee op reis naar Duitsland. Onderliggend
zijn verslag.
Mijn broer Sybe moest weer eens zo nodig showen bij een kasteel terwijl mijn baas een Anschuss seminar had
gepland. Dus eindelijk mocht ik ook eens een keer mee. Op de vrijdag vertrokken we naar Rascheid in Duitsland.
De baas moest eerst nog een jachtvriendin ophalen en een Bayerische Gebirgsschweiszhund. Baas en mevrouw
hadden het gezellig voorin de auto en ik had het heel gezellig achter in de auto met mijn nieuwe metgezel met
die moeilijke naam. Op vrijdag rond 18:00 uur kwamen we aan, de rit duurder wat langer dan gepland door heel
veel Stau (zo heet een file in Duitsland) maar dat mocht de pret niet drukken. Om acht uur verzamelden we met
zijn allen voor het diner. Heel gezellig en lekker Duits eten. Toen het eten op was kwamen er allemaal mensen
met een jachthoorn een deuntje blazen. Elke deun betekent wat anders zodat de mensen in het veld weten wat
er geschoten is (bijvoorbeeld ree, zwijn, vos, hert etc.) maar de mooiste deun is toch wel “Zum Essen”. Die ken
ik inmiddels uit mijn hoofd want ik ben dol op eten.

...weefsel, botsplinters,...

Op zaterdagmorgen moest de baas de klas in om alles te leren over
wild, geweren, kalibers, hoe wild aan te spreken enzovoorts. Wat voor ons belangrijk is hoe je verschillende
soorten zweet herkent. Als je dat goed weet kan je bepalen hoe lang de nazoek gaat worden en wanneer je moet
beginnen met nazoeken. De les werd gegeven door
twee Duitsers die beiden Anerkannter Nachsucher zijn
en dus van het nazoeken van wild hun beroep hebben
gemaakt. Beide heren zijn daarnaast ook boswachter
en keurmeester tijdens jachtproeven met honden. Na
4 uur in de klas werden de mensen losgelaten en gingen
we met zijn allen het bos in. Daar kregen we uitleg over
het gebruik van de Fahrteschuh. Dit is een soort schoen
die je onder je normale schoen doet. Aan de achter- of
zijkant plaats je een poot van een stuk wild en daarmee
zet je een spoor uit. De afdruk
van de poot in de grond creëert een soort micro-organisme die wij als honden natuurlijk ...Zum Essen...
kunnen ruiken.
Vervolgens werden er twee sporen met een dode haas getrokken en twee sporen gelegd met de Fahrteschuh.
En wat denk je wat. Ik, Bas de Grand Basset, mocht van Werner Stief de volgende dag een spoor lopen. Ik was
toch wel trots dat ik als rare Basset werd uitgekozen als 2 van de 20 honden om dit te mogen doen. ’s Avonds
hadden we een BBQ waarbij ik ook niets tekort ben gekomen. Alleen die gekruide worst daar word je als hond
toch wat winderig van. ’s Avonds mocht de baas nog eens twee uur de klas in voor een complete uitleg over
natuur nazoeken. Daarna weer lekker naar het hotel
even buiten liggen en vroeg naar bed, want morgen
weer een lange dag.
De tweede dag gingen we gelukkig gelijk het bos in.
Daar hadden de Duitse heren op een zwijn en een
ree geschoten (die waren al wel dood hoor). De baas
en alle andere deelnemers moesten dan op zoek naar
de aanschot plek en op hun knietjes gaan zoeken
naar zweet, weefsel, botsplinters, tanden enzovoorts.
Dit werd op een wit bordje gelegd en naar aanleiding
van wat er gevonden was moesten ze zeggen wat
voor schot het stuk wild had gehad. Aan de hand van
deze informatie bepaal je onder andere hoe snel je
na gaat zoeken en wanneer. Het onderzoeken van de
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aanschotplek bepaalt voor 50% het succes van de natuur nazoek. Daarna
ging Alexander Kelle nog even schieten met zijn geweer. Met en zonder
geluiddemper. Ik stond er vlak naast. Zoals jullie wel weten ben ik altijd
de rust zelve dus ook van dat geknal heb ik mij niks aan getrokken. Even
lunchen en in colonne op pad naar de plek waar de sporen gisteren waren
getrokken. Eerst mochten er twee puppen van 13 weken oud de twee
sporen met de haas nazoeken. Dat ging wonderwel goed.Toch wel erg knap
van die kleintjes. Het werd spannender en spannender, mag ik al? Nee, nog
even geduld. Eerst mocht een Bayerischer Gebirgsschweiszhund het spoor
lopen maar die bakte er niet zoveel van. Maar dat kwam vooral omdat
zijn baas zo zenuwachtig was. Dus zo zie je maar weer hoe belangrijk de
samenwerking tussen jou en je baas is. Aan een zenuwachtige baas heb je
niet zoveel als hond blijkt maar weer. En ja hoor, eindelijk was ik aan de
beurt. Mijn moment van glorie tussen al die echte nazoekhonden.Tenslotte
blijft achter levend wild aanhollen waar we voor gemaakt zijn het leukste.
Nou, ik zal ze als ouwe heer van stand is een poepie laten ruiken, en dan
bedoel ik niet die van de worst. Werner leidde de baas en mij naar de
aanschot plek. En ja hoor, ik rook het al van verre. Dus op mijn dooie doesie
het spoor gelopen. Opeens meende ik toch een vers ree te ruiken dus dat was veel interessanter, maar de baas
had me door. “Op het spoor” riep hij en vooruit dan maar weer. Na een meter of 600 honderd kwam ik bij de
zwijnen poten. De baas stond me toe te juichen alsof ik een klein kind was. Ook
mocht ik nog even met Werner knuffelen. Zo, dat klusje was ook weer geklaard. Na ...dooie akkertje..
een hoop gedoe gingen we eindelijk weer in de auto huiswaarts. Er was ook een
verslaggever van het blad Waidmannsheil bij. Misschien komen jullie me nog tegen in het artikel dat in September
uitkomt. Ondertussen vernam ik dat Sybe zijn prijsje had gewonnen dus ik was wel weer trots op hem. Wat mij
betreft mag hij vaker verstek laten gaan, zodat ik mee op pad kan met de baas.
PS: Inmiddels is het blad Waidmannsheil uitgebracht en Bas heeft inderdaad de pers gehaald.

Onverwacht succes…
D

e dag voor de familiedag ben ik het bos in gegaan om een zweetspoor te leggen. Met reeënbloed (dat noemen
we zweet) een spoor gelegd van ongeveer 100 meter voor de familiedag. De volgende morgen eerst de
spoortjes gelopen met Sybe en Bas om te kijken of het spoor te vinden was voor de andere honden. Na het
welkomstwoord van Frans met de eerste hond het bos in, maar nooit gedacht dat de animo zo groot zou zijn.
Wachtende baasjes en honden bij terugkeer van ieder zweetspoortje. Jonge puppies die nog geen idee hadden
wat ze moesten doen totdat ze wat snijhaar van het ree tegenkwamen. Oude rotten die dit werk al vaker hebben
gedaan. Zo mooi om te zien hoe elke hond bij het reeënvel met kop kwam.Wat is dat voor een ding? De kleintjes
vonden het vaak wel eng maar de nieuwsgierigheid overwon toch in de meeste gevallen.
De mooiste om te doen vond ik toch echt wel “onze” blinde Daan. Op zijn dooie akkertje achter zijn neus aan.
Zo mooi om te zien. Af
en toe struikelend en op
...kijk Daan gaan..
zoek naar een omweg als
hij tegen een tak aan liep maar wel het zweetspoor
blijven volgen! Zo zie je pas echt dat een hond met zijn
neus moet werken. Rond een uur of drie toch maar
even een pauze ingelast voor een patatje en een biertje
en weer gauw aan de slag. Om kwart voor vijf ben ik
er toch maar mee gestopt. Terug naar het terrein waar
de meeste spullen alweer opgeruimd en afgebroken
waren. Nog een kleine nazit met een aantal mensen en
om zes uur naar huis toe. Ook al heb ik niet veel mee
gekregen van de festiviteiten op het terrein maar ik
heb genoten van de hondjes op het zweetspoor!!
Met veel plezier voor u gedaan, Robert Jan Sluiter
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Wandeling “Struinen in Limburg”.
G

a je wandelen in Limburg met jachthonden en moderne jeugd en wat krijg je dan? Pokémon jacht!
Twee zeldzame exemplaren struinden daar door de bossen, één in het losloop gebied (die Pokémon was dus
ook los) en één in de Schadijkse bossen. Je zal ze maar tegenkomen!?!
Picachu met zijn bliksemschichten, veel te gevaarlijk. Of een parasect, je weet het maar nooit in zo’n bos??
Blij toe dat wij een leuke meute met gevarieerde Bassetten mee hadden die ze konden wegjagen.
Grappig is, is dat alle honden die mee waren op elkaar lijken (allemaal hond, allemaal BGV) maar ook totaal van
elkaar verschillen:
- Een Petit, de rust zelve, - Een Grand met petit oren, - Twee oude chagrijnen van Grand’s, M/V, - Een Grand met het
richtingsgevoel van een konijnenspoor, - Een Grand met petit pootjes, - Een Grand met stelten, - Een Grandpup
met ADHD-affiniteit, - Een Grand met Fauve kenmerken, - Drie jonge Bassetten met radio-actieve straling.
Werkelijk van alles liep er rond. Meer variatie dan Pokémon heeft kunnen bedenken. En dat allemaal van één ras.
Maar ze blijven vooral allemaal erg lief, erg leuk en fijn om mee te wandelen.
Edwin van Batenburg, Activiteitencommissie

Lobke is een echte GBGV
O

p zondag 2 oktober hebben we samen met een aantal enthousiaste leden heerlijk gestruind in de bossen bij
America. Het weer was prima, boven verwachting.We kwamen iets te laat aan, omdat er allerlei omleidingen
en wegafsluitingen waren. Maar gelukkig stond de groep er nog.
Nadat we aan de medewandelaars hadden uitgelegd dat Lobke toch echt een GBGV was, ondanks dat ze zo
hoog op haar poten staat, gingen we van start. De honden mochten lekker los en daar maakte Lobke dan ook
ruimschoots gebruik van. Lekker voorop lopen, maar toch elke keer even komen om kijken of de baasjes er nog
waren. Lobke geniet zichtbaar van wandelingen met soortgenoten en wij dan uiteraard ook.
Er was ook een puppy van 4½ maand bij, Niels, die voor het eerst met een wandeling meedeed. Niels genoot,
wilde overal tegelijk zijn en was niet te stoppen. Zijn
baasjes besloten een kortere route te nemen omdat de
wandeling voor Niels misschien te lang was.
Toen we weer bij het pannenkoekenhuis aankwamen
waar we waren gestart was er van Niels en zijn baasjes
nog niets te zien, verdwaald misschien? Er werd een
hulptroep naar het bos gezonden. Uiteindelijk heeft
Niels waarschijnlijk de langste wandeling gemaakt,
maar daar was niets van te merken, hoor. Hij zat nog
vol energie en had helemaal geen zin om rustig onder
de tafel te liggen. Het was weer een supergezellige
wandeling, we hebben met elkaar nog even wat
gedronken en gegeten. Heel leuk om weer nieuwe
hondjes en baasjes te ontmoeten!!!!
Ik zou zeggen tot de volgende keer,
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...onder haar ribben..

Een röntgenfoto? Waarom?
E

erder maakten wij nooit een röntgenfoto aan het einde van de dracht, in de veronderstelling dat onze
nieuwsgierigheid naar het aantal pups vanzelf bevredigd wordt aan het eind van de bevalling.
Maar daar zit hem nou juist de crux. Wanneer is de bevalling ten einde? Als er na lange tijd geen pup meer komt?
Als er geen weeën meer komen? Als je niets meer voelt aan de buik?
Na een aantal verrassingen aan het einde van een bevalling, meestal met goede afloop, maar soms met slechte
afloop besloten we toe te geven aan ons onderbuikgevoel om toch aan het einde van de dracht van onze honden
een röntgenfoto te laten maken.
Zo geschiedde dus op 22 september (2 dagen voor de bevalling) lieten we van Chanel een röntgenfoto maken.
Op de foto kun je zien dat het nog niet eenvoudig is om het exacte aantal te bepalen, het krioelt door elkaar,
maar zowel de dierenarts als wij konden 7 pupjes ontdekken. Na het plaatsen op facebook van de foto waren er
mensen die er tot wel 10 meenden te kunnen ontdekken, maar ik kan alvast verklappen dat het er toch gewoon
7 bleken te zijn.
Chanel kreeg haar eerste pup om 21.00 uur en vlot daarop volgden de tweede pup om 21.50 uur en de derde
om 22.25 uur. Daarna werd het stil. Na een weeën opwekkend middel gegeven te hebben om 00.30 uur kwam
om 00.50 uur en om 01.10 uur de vierde en vijfde pup. Toen werd het weer stil en hoewel Chanel druk doende
was met voeden, likken en slapen was er geen wee meer te bespeuren. Na nog twee keer medicatie gegeven te
hebben kwam uiteindelijk om 4.00 uur de zesde pup. In de loop van de hele vroege ochtend na weer overleg
met de dierenarts nog twee keer medicatie gegeven te hebben was er totaal geen weeën activiteit te bespeuren
en lag moeder Chanel heerlijk tevreden in de werpkist tussen haar zes puppen. Normaal gesproken had ik nu
aangenomen dat de bevalling klaar was en alles geboren was.
Ware het niet dat we toch echt een 7de pupje gezien hadden op de röntgenfoto … Helemaal bovenaan onder
haar ribben. Nog 15 keer de foto tellen of we ons echt niet vergist hadden.Voelen, nee niets meer te voelen.Twijfel
twijfel…
Om 9.00 uur de dierenarts gebeld dat we langs wilden komen voor ofwel een nieuwe röntgenfoto of echo en
eventueel keizersnede. De dierenarts (het was natuurlijk zondag…) kwam direct naar de praktijk en na lang zoeken
met de echo zagen we bovenin inderdaad een pupje MET een kloppend hartje. Snel werd alles in gereedheid
gebracht voor een keizersnede en vlot werd het zevende pupje geboren. Helemaal in orde! Er bleek een placenta
vast te zitten voor de pup waardoor hij er nooit uit had gekund.
De moraal, zonder foto hadden we aangenomen dat Chanel klaar was en hadden we waarschijnlijk de pup
verloren en een doodzieke (of erger) moederhond gehad met alle mogelijke gevolgen van dien.
U begrijpt het al.Voortaan maken we van alle aanstaande moeders in de laatste week van de dracht een röntgenfoto!
Karin en Steven van Viersen
www.viersenhoeve.nl
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Van de Trimcommissie
V

achtsamenstelling en haargroeicyclus ruwharige
vachten.

Even voorstellen: Mijn naam is Mirjam Olde Klieverik
en sinds 3 jaar ben ik de trotse eigenaar van onze
Grand Basset Griffon Vendéen Doudou. In januari 2016
hebben we een zoon van Doudou mogen verwelkomen
in Borne. Hij luistert meestal naar de naam L’Équipe.
Daarnaast ben ik de eigenaresse van Trimsalon Doudou
en wij zijn woonachtig in Borne (Overijssel).
In deze rubriek neem ik u elke Au Courant mee in de verzorging van de vacht en de vacht zelf van onze Grand
& Petit Basset Griffon Vendéen.
Vachtsamenstelling ruwharige vacht.
Alle ruwharige honden worden geboren met een primaire vacht (= dekharen/bovenvacht).
Dekharen bij ruwharige vachten zijn doorgaans veelal stug en hard, recht, gegolfd of warrig.
Daarnaast ontwikkeld zich tijdens de groei ook een secundaire vacht (= onderwol/ondervacht).
Onderwol is zacht van structuur. Primaire haren zijn omgeven door meerdere secundaire haren.
Het verharen van deze vacht start met het geleidelijk vervangen van de ondervacht. Ruwharige honden die
voorzien zijn van zware ondervachten verliezen grote hoeveelheden wolharen die niet zelden in de dekvacht
blijft hangen, waardoor de ondervacht rui niet wordt opgemerkt. Zodra de ondervacht weer ingegroeid is start
de vervanging van het dekhaar. Dit is het moment waarop de vacht “trimrijp” is en in 1x kan worden uitgeplukt.
Onze ruwharige Bassets bezitten doorgaans wat langer haar op het lichaam alsmede op de snuit en de poten.
Zowel primaire als secundaire haren zijn voorzien van haarmerg. Secundaire haren (onderwol) zijn over het
algemeen minder ontwikkeld. Bij de hond zien we veelal dat de haren in groepen geordend zijn ingeplant. De
primaire haren zijn daarbij omgeven door meerdere secundaire haren.
Omdat secundaire haren veel minder ontwikkeld zijn en gevoed worden zijn ze ook kwetsbaarder en laten ze
gemakkelijker los. Ze bezitten minder pigment en zijn vaak (licht) gegolfd.
De afbeelding hieronder toont de groeifase van primair haar.

1. Groeifase
Haarzakjes in de groeifase (zie afbeelding),
ook wel anagene fase genoemd. De haarknop
is geheel afgedaald tot op het niveau van het
bloedvat. In deze fase worden door celdeling in
de haarkiem haarcellen aangemaakt.
2. Overgangsfase
Tijdens de overgangs- of vroege catagene fase
trekt de haarknop zich samen. De haarbasis
krijgt een kegelvorm.
3. Catagene (overgangs) fase
In deze fase wordt de follikel dikker, krimpt weer en duwt de haar een stukje naar buiten.
Haren in de rustfase toch geplukt? De haarzakjes zijn nog nit aan afdelen toe. De haarknop ontwikkelt geen nieuw
haar. De huid is enkele maanden alleen beschermd door wolharen.
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4. Rustfase
Gedurende de rust- of telogene fase verschrompelt
de follikel tot aan de uitmonding van de talgklier. De
haar valt aan het eind van de rustfase uit, als deze
vroege anagene fase een nieuwe haarknop ontwikkeld
heeft. De haarknop bungelt werkloos onderaan het
dichtgeknepen deel van het haarzakje. Er is geen
contact met het bloedvat. Plukken op dit moment is
geen goed idee.
5.Vroege anagene fase
In deze fase daalt de follikel weer af in de vroege anagene
fase zodat weer een nieuwe haarknop gevormd kan
worden. Tijd voor een afspraak bij de trimsalon!
6. Groeifase
Groei- of anagene fase. De cyclus is rond; er ontstaat
weer een anagene- of groeifase.
De haargroeicyclus wordt meestal pas goed duidelijk in
de telogene fase die we dan rui- of verharingsperiode
noemen. Honden volgen in het algemeen hun
voorouders en wisselen 1 tot 2x per jaar van vacht.
De haargroei van secundair haar (wolhaar) duurt ca.
4-6 weken.
De haargroeicycles en dus de conditie van de vacht
wordt beïnvloed door:
- Het seizoen en dan met name de lichtintensiteit, Temperatuursveranderingen, - Voeding, - Hormonen,
- De Algehele conditie, - Erfelijkheid, - Milieufactoren, Manipulatie door borstelen en trimmen.
In de volgende AU Courant neem ik u mee naar het gebruik van het juiste borstel- en kammateriaal van onze
ruwharige Bassets en welke materialen absoluut niet geschikt zijn voor de ruwharige vacht.
Mirjam Olde Klieverik, Trimcommissie

Onze Facebookpagina
W

ellicht komt u regelmatig op het internet en heeft u ook de Facebookpagina van de club een keer gezien.
Wanneer u zich aanmeldt als vriend op deze pagina, krijgt u op Facebook automatisch alle leuke inzendingen
die leden plaatsen, maar ook over komende evenementen (die u natuurlijk ook gewoon in de Au Courant blijft
terugvinden). Leuker nog is dat u zelf uw foto’s en vooral filmpjes van uw eigen hond kunt delen met de andere
leden op de Facebook pagina. U maakt vast elke week een foto of video met uw smartphone van een komische
situatie met uw hond. Plaats hem op
Facebook en we kunnen allemaal
mee genieten! Doet u mee? Ga naar
facebook.com/groups/bgvclub klik
op “vrienden worden” en geniet
mee van alle streken van onze
geliefde viervoeters…
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Een Occasion hond met een occasion naam
H

oe het is om een “Occasion“ hond in je hart te
sluiten?
Mont Noir van deViersenhoeve AKA Moos (Grandioos)
kwam, na een verdrietige periode en afscheid van Roef
(De Boef), op ons pad! Al onze andere honden zijn
altijd als pup bij ons gekomen, we wilden niet anders!!
Toen Karin, die van onze situatie op de hoogte was en
ons ook had gesteund, ons belde dat er een pup (van
8,5 maand) terug kwam, was dat in eerste instantie ook
niet direct een keuze die we gemaakt zouden hebben.
Maar…………, het ging kriebelen…………..! Karin
begreep onze terughoudendheid ook omdat het heel
snel na de dood van Roef was. Om Paul, die ondertussen
Monty heette, zo snel mogelijk een gouden mandje te
geven wilde Karin natuurlijk wel iets van zekerheid
hebben. Samen met mijn schoonzus ben ik naar
Groningen gereden om Monty te zien en kijken of er
een klik was. OMG…..!!! Bammmmmmmm……..!!!
Hij verwelkomde ons zo vertrouwd en lief, dit was ment to be! Ter plekke besloot ik dat hij het moest worden en
dat hij bij ons zeer welkom zou zijn! Maar… we zaten midden in een verbouwing, gingen nog op vakantie en zaten
nog zo vol met verdriet van Roef. Dat was niet eerlijk tegenover deze nieuwe hond.
De meest geweldige oplossing werd ons aangeboden: Als wij serieus voor Moos (zo zou hij gaan heten) zouden
gaan, dan kon hij tot na onze vakantie in de Viersenhoeve roedel blijven. Zo konden wij rustig onze zaken afhandelen,
Roef een plekje geven en even tot rust komen! Natuurlijk moeilijk, maar voor Moos en ons beter.
De dag na onze vakantie, 15 juli 2015, zijn we onze nieuwe vriend gaan halen!! Moos was nu 10,5 maand en was
natuurlijk gegroeid. Wat heerlijk om hem weer te zien. Na nog wat tips van Karin en Steven hebben we afscheid
genomen en Moos meegenomen. De terugreis ging super en thuis heeft hij rustig alles in zich op genomen.
Natuurlijk moesten we wennen aan elkaar, maar de liefde was er en hij was ook zo mooi. Moos lijkt erg op mama
Era en dat is niet verkeerd. Hij was zo anders dan Roef en gelukkig kerngezond, ik merkte wel dat ik het trauma
rondom Roef nog niet had los gelaten. Ik lette teveel op Moos zijn gedragingen en schoot wel eens in de stress.
Dat is allemaal snel goed gekomen en toen ben ik gaan genieten!
Na de eerste 2 rustige brave weken zagen we zijn eerste streken, daarvan worden de meesten via facebook ook
op de hoogte gehouden tot nu toe! Moos is een fantastisch beest, volhardend als hij dat nodig vindt, heel sociaal
en tolerant naar andere honden en mensen. Hij is niet onderdanig maar ook geen haantje. Hij heeft momenten
van enorme liefdesbetuigingen maar wil niet gesmoord worden want dan loopt ie weg! Wat een karakter, geweldig
mooi!
Moos is een stabiele gezonde GBGV, hij tovert dagelijks een grote glimlach rond onze mond of “awwww”
als hij op zijn rug met een knuffel
tussen zijn poten ligt te spelen. Hier
in de buurt horen we vaak: Hé daar
hebben we onze Moos weer! Het
is een jager, dat ook, bij gebrek aan
wild heeft hij het vooral op fietsen,
brommers en auto’s gemunt. Omdat
dat voor hele gevaarlijk situaties
leidt hebben we hem vaker aan
de lijn dan we zouden willen. Maar
naast de fiets vindt hij super en als
de uitlaatservice hem komt halen
om een paar uur met vrienden te
raggen, dan springt ie zelf al in de
kennel van de bus.
Kortom: het is geweldig om een
“occasion” hond in je hart te
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sluiten. Je ziet wat je hebt en wij hopen nog heel lang van deze grandioze Moos te mogen genieten!! De tijd vliegt
voorbij want op 27 augustus 2016 werden Moos en zijn 10 broers en zusjes alweer 2 jaar!! Wij wensen jullie allen
nog heel veel plezier en geluk met jullie kanjer(s).
Veel groeten uit Rosmalen, Noord Brabant.
Mede namens Bert en Moos, Marianne van Zutphen

Abbey in Hippolytushoef
E

indelijk was het zover! Dinsdag 6 juli hebben we Abbey opgehaald bij Karin. Abbey is een teefje. Haar naam
komt van Downton Abbey. Een Engelse serie die onze dochter Maaike en ik erg leuk vinden en Maaike kwam
met deze naam. Dus ja, leuk. We hebben naar haar komst uitgekeken.
Ook de kinderen en kleinkinderen vonden het prachtig. Weer een hond in de familie. Abbey is een geweldige
pup en zoals al gedacht een goede match. Vanaf het begin ging het erg goed. Ze was al redelijk snel zindelijk
en heeft niet één keer gejankt. Dankzij de goede zorgen van Karin want er zat al heel veel socialisatie in Abbey.
Geweldig! En dan is het toch ook weer een puppy Basset. De ene dag denk je, ze kan het en ze snapt het en de
andere dag kijkt ze je aan met een blik van doe het zelf maar. We zijn gelijk naar een puppypartytraining gegaan.
Vier zaterdagen. Erg leuk en je leert al snel basisprincipes.Toen ze net een week bij ons was, gingen wij op bezoek
bij vrienden in Friesland. Naast hun huis was water. En ja hoor, daar ging ze. Ze viel zo het water in. Paniek alom.
Iedereen roepen. Na twee keer kopje onder ging ze zwemmen. Maar wel de verkeerde kant op. Lilian riep heel
hard Abbey hierrrrrrrrrrr. Daar kwam ze aan met haar kleine pootjes. Gelukkig maar. Ze was goed ingeënt dus
daar hoefden we ons geen zorgen om te maken. Abbey ging na een week al mee in de auto op verjaardagsvisite
van onze kleinzoon van twee. In een tuigje op de achterbank. Ze vindt autorijden nog steeds erg leuk en gezellig.
Wel doen we haar nu in een tuigje in de kofferbak met het bagagenet open. Zo kan ze alles en iedereen zien.
Na een maand mocht ze met ons mee een paar dagen kamperen met de vouwwagen. Ze was al aardig aan ons
gewend dus we durfden het aan. Lilian was bang dat ze hele camping bij elkaar zou janken maar dat deed ze
thuis ook niet, dus waarom daar dan wel? De eerste dagen troffen we erg slecht weer met veel wind. De tent
klapperde alle kanten op en wij konden niet slapen, behalve Abbey. Die lag heerlijk rustig in haar bench te slapen,
zeer relaxt, en snapte niet waarom wij er zo druk waren. In Leiden had ze veel bekijks. Toen het weer beter
was, ging ze mee op de fiets in het mandje voorop. Op zich best wel aardig voor een keertje maar we gaan wel
een hondenaanhanger voor de fiets aanschaffen. Dat is veiliger en inmiddels is ze ook te groot. De volgende
dag werd het helemaal spannend. Toen ging ze mee naar het Castlefest op de Keukenhof. We zagen daar de
meest uiteenlopende figuren van ridders tot heksen maar Abbey gaf geen krimp. Sterker nog, ze werd continue
aangehaald en vond alles geweldig. Natuurlijk heeft ze niet het hele stuk gelopen want dat zou te veel geweest zijn.
Ik had haar dan ook vaak op de arm.
De hele familie is inmiddels al komen kennismaken waaronder drie kleinkinderen (5, 3 en 2 jaar). Het eerste
waar ze naar vragen als ze ons zien is: “Waar is Abbey”. Ze zijn stapelgek met haar. Abbey is nog wel eens erg
enthousiast en wil graag opspringen en wild zijn als ze wil spelen.Wandelen in het bos vinden ze allemaal erg leuk.
Zeker als we verstoppertje spelen! Samen zijn we inmiddels op de basis cursus en gaan straks door naar de jonge
honden cursus. We zijn erg blij met onze kanjer. Ze groeit erg snel. In de tuin zit ze graag in de puppyren, kan ze
de voorbijgangers in de gaten houden. Wij beleven heel veel plezier aan onze Abbey en zijn blij dat ze bij ons is.
Jack Tempel
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In Memoriam
Een lege plek. Een groot gemis.
Helaas kon het zo niet doorgaan.
De onrust en die rotte ziekte.
5 jaar hebben we lief en leed gedeeld.
Een fijne herinnering is al wat er nog is.
Het wandelen, het strand, het bos.
Spelen met je maatje Garou.
Je charme en uiterlijk, vertederend.
We zullen je erg missen in dit leven.
En laten je dan nu ook los.
Dag ZIBLI
Margo Rassin en Ger Seuren uit Maastricht.
ZIBLI is op 9-7-2011 geboren en op 16-8-2016 vredig inslapen.
Voor de eigenaren een heel moeilijke beslissing en een vreselijk gemis!
Zij vinden dat ZIBLI deze laatste groet in het clubblad heeft verdiend. Bij deze.
Rust zacht ZIBLI.

Van de activiteitencommissie
Op zoek naar nieuwe enthousiastelingen

D

e club is met ingang van 1 januari 2017 op zoek naar nieuw talent
die zich vol overgave en enthousiasme wil storten op de portefeuille:
activiteiten.
Noodgedwongen gaat Denise het stokje overdragen aan een nieuwkomer
die tijd en zin heeft om dit op zich te willen nemen. Een dankbare taak,
want velen vinden het heerlijk om met zijn of haar hond iets leuks te doen.
Denise blijft (desgewenst) over de schouders mee kijken, maar gaat zich
inhoudelijk er niet meer mee bemoeien. Wie durft deze uitdaging aan!
Inmiddels heeft zich al een enthousiaste dame gemeld, maar hoe meer
mensen zich over deze portefeuille buigen, des te makkelijker kunnen
taken verdeeld worden.
Interesse of vragen? Mail naar bestuur@bgvclub.nl of pak de telefoon en
bel gewoon even naar één van de bestuursleden.

Agenda met een primeur op 12 feb: 3 in 1
18 december: Wandeling met de ossenhoornblazers in Markelo
p de 4e adventzondag, 18 december, organiseren wij een wandeling op de heide in het natuurgebied De
Borkeld nabij Markelo.Tijdens deze middagwandeling zullen wij een wel zeer bijzondere ontmoeting hebben
met de Ossenhoornblazers uit Markelo die speciaal voor onze BGV Club bovenop De Friezenberg (46 meter
boven NAP) ons de weg zullen wijzen middels hun blazen op de eeuwenoude hoorns. De ossenhoorn is de
voorloper van de midwinterhoorn. De betekenis van het blazen was het verdrijven van de boze geesten en het
laten terugkeren van het licht. Dat dit een indrukwekkend geheel zal zijn moge duidelijk wezen. De klagelijke toon

O
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die de ossenhoorn voortbrengt, is over de kale hard
bevroren essen over kilometers afstand te horen. Rond
15:30 uur gaan wij richting Herberg De Kemper waar
wij nogmaals de Ossenhoornblazers begroeten. Tevens
is daar gelegenheid tot eten. Opgave voor deelname
graag voor 10 december 2016.
8 januari: Traditionele Nieuwjaarswandeling in
Hilversum
De tweede zondag van het jaar staat gepland voor de
Nieuwjaarswandeling op de Hoornboegse Heide te
Hilversum. De start is als vanouds vanaf het Restaurant
Fly Inn, Noodweg 43 te Hilversum. Om deel te nemen
hoef je dit keer niet voor dag en dauw op te staan, de
wandeling start pas om 12:30 uur. Mocht je vooraf in
het restaurant zijn, dan vindt de uitbater het wel fijn
dat er iets van koffie/thee genuttigd wordt…
Primeur op 12 februari: Regione Montagnosa Choco Winter Wandeling in Nunspeet-Epe
Voor het eerst in de geschiedenis gaan we een wandeling organiseren met 3 verenigingen, te weten: onze
BGV Club Nederland, ons zusje Club du Griffon Vendéen de Pays Bas en grondlegger van deze wandeling, de
oprichter van de vereniging Italiaanse Staande Jachthonden, ook wel Bracci Italiano Spinone Club Nederland
genoemd.
Een wandeling met heel veel honden, ingezet voor
vele vormen van jacht met honden, in een heel
mooie omgeving tussen Nunspeet en Epe, het
honden losloopgebied Zandenbos. Onze voorzitter
Frans organiseert deze wandeling inmiddels voor de
zevende keer uit naam van zijn eigen kennel di Regione
Montagnosa en ieder jaar komen er meer wandelaars
en honden bij. Frans is tevens voorzitter van VISJ en
nodigt echt iedereen uit om mee te wandelen! De
wandeling wordt opgeleukt met warme chocola (voor
de liefhebber met slagroom en rum) en overheerlijke
choco versnaperingen. De wandeling is circa 5
kilometer lang, maar kan met nog circa 6 kilometer
worden verlengd.
Reserveer deze datum vast in je agenda, want dit mag
je beslist niet missen!! Opgave voor deelname graag
vóór 30 januari 2017.

In de eerstvolgende nieuwsbrief
van november volgt meer
informatie.
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Ja Zuster, Nee Zuster
T

erwijl iedereen met vakantie was deed ik deze
zomer vakantiewerk.
En dan niet zomaar één of ander simpel baantje
zoals foldertjes rond brengen. Nee, het was een hele
serieuze baan. Ik was nachtzuster. En dat voor twee
maanden lang.
Ik zie jullie lachen en denken. Hahaha Saartje als
nachtzuster. Het moet niet gekker worden. Ja, ik was
nachtzuster. Het begon allemaal toen mijn vrouwtje een
half jaar geleden steeds moeilijker ging lopen. Ik had dat
al gemerkt wanneer we samen gingen wandelen. De
rondjes werden steeds korter en korter. En wanneer
we dan weer thuis kwamen ging het vrouwtje op de
bank liggen en had pijn. Dat voelde ik gewoon.Troosten
hielp op een gegeven moment ook niet meer. En toen
eind juli was het vrouwtje ineens een paar dagen
weg van huis. Ik begreep er helemaal niets meer van.
Vrouwtje weg…, hoe kon dat nu. Het baasje had mij
wel uitgelegd dat ze in het ziekenhuis lag. Maar wat een ziekenhuis was? Geen idee. Ik weet het nog steeds niet.
Volgens mij is het een soort van dierenarts praktijkachtig iets alleen groter. Maar ineens was het vrouwtje weer
thuis . Ze kon nu nog moeilijker lopen en had ineens vier benen in plaats van twee. Alleen twee daarvan zagen er
wel heel raar uit. Dat waren krukken weet ik nu. Ik was helemaal blij én door het dolle heen. In mijn enthousiasme
sprong ik van blijdschap achter tegen het vrouwtje aan. Ohhh, dat was niet zo’n goed idee. Vrouwtje viel zo
tegen de tafel aan en begon te huilen van de pijn. Vanaf dat moment wist
...praktijkachtig iets... ik dat ik goed voor haar moest gaan zorgen. Het baasje deed dat overdag
en de eerste week ook ‘s avonds en ‘s nachts. Maar ‘s nachts werd steeds
moeilijker want vrouwtje had zoveel pijn dat het baasje naar de logeerkamer ging zodat het vrouwtje het hele bed
voor zichzelf had. En voor mij, want vanaf dat moment werd ik de nachtzuster.
Zo rond een uur of twee, drie deed het vrouwtje de bench open. En dan ging ik dicht tegen haar aanliggen op bed.
Wanneer ze moest huilen van de pijn likte ik over haar gezicht of zachtjes over haar knie. Want ik voelde heel
goed dat ze daar de meeste pijn had. En dan vielen we samen tegen de ochtend in slaap. Dit heb ik twee maanden
lang iedere nacht gedaan. Het baasje kon dan lekker slapen en ik zorgde voor het vrouwtje en sliep overdag wat
meer. En nu gaat het weer wat beter met het vrouwtje en slaapt het baasje niet meer op de logeerkamer en hoef
ik geen nachtzuster meer te zijn. Vrouwtje en ik hebben een nog sterkere band gekregen samen. Ik weet nu dat
wanneer ik ooit ziek ben, het vrouwtje mijn nachtzuster wordt.
Liefs en een lebberdelebber van Saartje
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Puppy knuffeldag in het Sophia
Kinderziekenhuis
4

oktober was het weer Dierendag: hét moment
om onze trouwe viervoeter weer eens extra
te verwennen. Voor onze Lot was het haar eerste
Dierendag. Lotje komt uit het Q-nest van Karin van
Viersen en is nu 21 weken oud. Tijdens de puppycursus
vertelde onze hondentrainster dat ze speciaal voor
Dierendag was gevraagd om puppy’s te regelen voor
het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Het schijnt
namelijk dat huisdieren een helende werking hebben op
mensen; de aanwezigheid van een hond werkt stress
verminderend en maakt je gelukkiger! In Amerika is het
dan ook geen probleem om honden in een ziekenhuis
mee te nemen. Voor het Sophia Kinderziekenhuis werd
deze dag een uitzondering gemaakt. Waar ze vorige
jaren een middag met kleinvee organiseerden voor
Dierendag, waren dit jaar de puppy’s aan de beurt. Eén
voorwaarde: er moest geknuffeld worden. En ook al was
Lotje de liefste uit het nest, voor knuffelen moet ze stil zitten en daar houdt ze niet van. Dus dat moest nog even
geoefend worden. In de houdgreep om het gewiebel tegen te gaan en lekker knuffelen.
Toen het 5 oktober (de dag na Dierendag) zo ver was, moest Lotje er natuurlijk wel op haar best uitzien. Daarom
ging ze voor het eerst in bad. Geweldig om te zien hoe ze er daarna uit zag, want zo’n bolletje piekhaar hadden
we nog niet eerder gezien. Gewassen, geborsteld, oren schoongemaakt en voor de final touch een beetje Zwitsal
haarlotion (dan ruikt ze zo lekker). Klaar om naar het Sophia Kinderziekenhuis te gaan. In totaal waren er 12
puppy’s van verschillende rassen, groot en klein, van 8 weken tot 20 weken. De kindjes die naar beneden konden
komen, zaten al klaar om de puppy’s gedag te zeggen. De kleine puppy’s konden met gemak op schoot, de grotere
werden door iedereen geaaid en geknuffeld. Ik had speciaal voor deze middag Lotje ‘zwaaien’ geleerd en dat vonden
de kinderen geweldig! Als bedankje van de kinderen aan de puppy’s kregen ze allemaal een hondenijsje. Deze zijn
heel makkelijk te maken: je doet wat hondenbrokjes in
ijsvormpjes, voegt een klein beetje water toe, wacht tot
de brokjes het water een beetje hebben opgenomen,
voeg vervolgens meer water toe tot het ijsvormpje
gevuld is en zet ze in de vriezer. Een klein meisje met
bruine lange krullen van 5 jaar oud wilde Lotje wel
het ijsje geven. “Goed vasthouden hoor”, zei ik, “want
Lotje heeft al heel veel tandjes gewisseld en in plaats
van het ijsje netjes te likken, hapt ze in één keer een
heel stuk eraf”. Het meisje houdt met twee handen
het ijsje vast en is helemaal niet bang voor onze Lot.
Toen Lotje haar ijsje op had en het meisje nog graag
even de konijntjes wilde knuffelen, mocht Lot nog even
in de speelbak met de andere puppy’s. Jullie begrijpen
wel: dit was natuurlijk dolle pret! Na een kwartiertje
spelen was Lot er helemaal moe van en zijn we dan
ook richting huis gereden. De hele weg naar huis heeft
ze alleen maar geslapen, zo voldaan was ze.
Al met al een prachtige belevenis voor onze Lot op
haar eerste Dierendag.
Carlijn Oosthoek
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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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Uitslagen KCM 2016
Uitslagen Petit Basset Griffon Vendéen
Reuen
Jeugdklas
1U
Vilauddens Magnificent Mile
2 ZG
L’Ange Barbu d’Anglais la Vie Bohème
Kampioensklas
1U
Boom Chicago van Tum-Tums Vriendjes
Veteranenklas
1U
Cappuccino van Tum-Tums Vriendjes
CAC
Boom Chicago van Tum-Tums Vriendjes
RCAC
Vilauddens Magnificent Mile
Teven
Jongste Puppyklas
Puppyklas
Jeugdklas
Openklas
Kampioensklas

1 VB
1 VB
1U
1U
1U
2U

CAC
RCAC

Fayette van Tum-Tums Vriendjes
Jour Après Jour Spice and Sugar
L’Ange Barbu d’Anglais la Vie en Vogue
Hatta Marie van Tum-Tums Vriendjes
L’Ange Barbu d’Anglais Force du Vivre
Brown Sugar van Tum-Tums Vriendjes
Hatta Marie van Tum-Tums Vriendjes
L’Ange Barbu d’Anglais Force du Vivre

Beste Jongste Puppy
Beste Puppy
BOB
BOS
Beste Jeugdhond
Beste Veteraan

Fayette van Tum-Tums Vriendjes
Jour Après Jour Spice and Sugar
Boom Chicago van Tum-Tums Vriendjes
Hatta Marie van Tum-Tums Vriendjes
Vilauddens Magnificent Mile
Cappuccino van Tum-Tums Vriendjes

Beste Jongste Puppy
Beste Puppy
Beste Koppelklas
Beste Fokkerijklas
BOB
BOS
Beste Jeugdhond
Beste Gebruikshond
Best in Show Puppy
Best in Show Jeugdhond
Best in Show Veteraan
Best in Show Gebruikshond
Best in Show Koppelklas
Best in Show Fokkerijklas
BEST IN SHOW
Best in Show zelf gefokt

Flipper od Veselý Anezky
Alf
Lumière van de Viersenhoeve &
Plaisir du Coeur van de Viersenhoeve
Kennel van de Viersenhoeve
Lumière van de Viersenhoeve
Mont Joly van de Viersenhoeve
Plaisir du Coeur van de Viersenhoeve
Lumière van de Viersenhoeve
Jour Après Jour Spice and Sugar
Vilauddens Magnificent Mile
Cappuccino van Tum-Tums Vriendjes
Lumière van de Viersenhoeve
Lumière van de Viersenhoeve &
Plaisir du Coeur van de Viersenhoeve
Kennel van de Viersenhoeve
Boom Chicago van Tum-Tums Vriendjes
Boom Chicago van Tum-Tums Vriendjes

Uitslagen Grand Basset Griffon Vendéen
Reuen
Jongste Puppyklas
1 VB
Flipper od Veselý Anezky
Puppyklas
1 VB
Alf
Jeugdklas
1G
Nantes Sjein do Casal dos Choupos
Tussenklas
1G
Louis des Taillis de l’Auxence
Openklas
1U
Mont Thabor van de Viersenhoeve
2U
Black Majesty Cocktail Party
3U
Ice-Elegant de l’Empyree
Gebruikshondenklas 1 U
Lumière van de Viersenhoeve
CAC
Lumière van de Viersenhoeve
RCAC
Mont Thabor van de Viersenhoeve
Beste Jongste Puppy
Beste Puppy
Beste Koppelklas
Beste Fokkerijklas
BOB
BOS
Beste Jeugdhond
Beste Gebruikshond
Teven
Jeugdklas

1U
2U
3U
4U
5 ZG
Tussenklas
1U
2U
Openklas
1U
2U
Fokkersklas
1U
Gebruikshondenklas 1 U
Kampioensklas
1U
CAC
RCAC

Flipper od Veselý Anezky
Alf
Lumière van de Viersenhoeve &
Plaisir du Coeur van de Viersenhoeve
Kennel van de Viersenhoeve
Lumière van de Viersenhoeve
Mont Joly van de Viersenhoeve
Plaisir du Coeur van de Viersenhoeve
Lumière van de Viersenhoeve
Plaisir du Coeur van de Viersenhoeve
Miss Magic van Tum-Tums Vriendjes
Onzième d’Onzième van de Viersenhoeve
Onzième Mois van de Viersenhoeve
Coeur de France Laconique
Debucher Yezebel
Le Domaine le Tisserand Honey
Le Domaine le Tisserand Georgette
Extra Surprise van de Viersenhoeve
Mont Joly van de Viersenhoeve
Mont Saint Odile van de Viersenhoeve
Haute Couture van de Viersenhoeve
Mont Joly van de Viersenhoeve
Mont Saint Odile van de Viersenhoeve
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Dekberichten

GBGV
Datum/Fokker
Vader
Moeder

Kennel Van de Viersenhoeve
13-09-2016, S. en K. van Viersen
Black Majesty Cocktail Party
Jour de l’Amour van de Viersenhoeve

Geboortebericht

Colofon

Bestuur:
Voorzitter:
Frans Krijbolder
Zevenhuizerstraat 72
3828 BE Hoogland
T:+31(0)6-24425400

Fokker: Karin en Steven van Viersen
Moeder: Début de l’Epoque van de Viersenhoeve
Vader: Echo
Geboortedatum: 25-09-2016
4 reutjes en 4 teefjes

Secretaris:
Karin van Viersen
Alteveersterweg 32
9661 TB Alteveer
T:+31(0)6-26530247

Fokker: Karin en Steven van Viersen
Moeder: Haute Couture du Levant de la Vieille Marne
Vader: Haute Valeur van de Viersenhoeve
Geboortedatum: 24-09-2016
3 reutjes en 3 teefjes

Penningmeester :
Martin Beets
Zonnedauwsingel 9
5709 PE Helmond
T:+31(0)492-518805

Aspirant leden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mevr. Githa Verhaegen
Brussel - België
Dhr. Roland Ernst
Drimmelen
Mevr. Pauline Vos – Maks Elburg
Dhr. J.M. van den Hoek
Veenendaal
Mevr. Annemarie Voogd Enschede
Mevr. Linda van der Horst Zoetermeer
Mevr. C.A.E.M. Robeerst Lanaken - België

© 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. 1,
graag insturen voor 13 januari 2017:
aucourant@bgvclub.nl
Betalingen:
IBAN: NL61INGB0005826197
BIC: INGBNL2A
t.n.v. BGV Club Nederland
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Portefeuille(s):
bestuur@bgvclub.nl
Algemene zaken:
Social media,
Fokkersgroep & gezondheid
frans@bgvclub.nl
Gezondheid
Social Media
karin@bgvclub.nl

Ledenadministratie
Financiële administratie
martin@bgvclub.nl

Alg. bestuursleden
Nick Lamaker
Holterweg 7
7157 AG Rekken
T:+31(0)545-431682

Databank
Pupinfo
BGV in nood
nick@bgvclub.nl

Denise Sluiter
Plagweg 15
7399 RL Empe
T:+31(0)6-53780664

Activiteitencommissie
Au Courant
Jachtcommissie
denise@bgvclub.nl

Website BGV Club :

www.bgvclub.nl

Commissieleden:
Jan Wessels

webcommissie@bgvclub.nl

Au Courant:
Peter Tump (lay-out)

aucourant@bgvclub.nl
peter@bgvclub.nl

Pupinfo:
BGV in nood:

pupinfo@bgvclub.nl
bgvinnood@bgvclub.nl

Databank:
Suzanne Kok-Gerrebrands

databank@bgvclub.nl
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

Au Courant - nr 4 - 2016

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. M. Beets, Zonnedauwsingel 9, 5709 PE Helmond

