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© Bearded Collie Holland

Voor u ziet u de allereerste nieuwsbrief van
Bearded Collie Holland. Het is nog wennen
maar deze zal in de loop van de tijd uitgebreider worden.
Het heeft even geduurd maar sinds 23 juni 2016 zijn we een officieel door de Raad van Beheer
op Kynologisch Gebied in Nederland, erkende rasvereniging. We kunnen nu dus eindelijk van
start gaan.
Na enige problemen mbt tot de naam "Bearded Collie Nederland" werd na overleg met een
groot aantal leden besloten om deze te wijzigen in "Bearded Collie Holland". Alles moest aangepast worden. Een behoorlijke klus maar het was de moeite waard. De notaris heeft de oprichtingsakte voor een uiterst lage prijs gewijzigd waarna het bestuur van de Raad van Beheer
er opnieuw over vergaderde en uiteindelijk onze verenigingsnaam goedkeurde.
Ons hoofddoel is een transparante vereniging, die in eerste instantie het belang van de Bearded
Collie voor ogen heeft, maar ook de eigenaren en fokkers niet vergeet. Belangrijk is dat een
ieder zich thuis voelt en mee kan en mag praten. De bedoeling is tevens om beginnende fokkers, indien gewenst, zoveel mogelijk ondersteuning te verlenen.
We willen allerlei leuke activiteiten organiseren, waarbij de eigenaren net zoveel plezier hebben
als de beardies. Ook de kinderen worden hierbij niet vergeten.
En wilt u een activiteit organiseren, waarvan u denkt dat er behoefte aan is, neem dan kontakt
op met: activiteiten@beardedcollieholland.nl
Bestuur Bearded Collie Holland

Wetenswaardigheid

Fotoboek

Fokkers die lid zijn van BCH kunnen hun
pupkopers aanmelden voor een gratis lidmaatschap tot eind 2016.
Ga hiervoor naar formulieren, aanmelden
lidmaatschap en vul de gegevens van de
puppenkoper in.
Bij het soort lidmaatschap kunt u aanvinken dat deze aangebracht is door de fokker.

Op dit moment is het alleen Janet de Graas
die foto’s instuurt, maar we vinden het leuk
om ook uw beardie te bewonderen.
Heeft u leuke foto's, stuur deze dan naar:
webmaster@beardedcollieholland.nl. Iedere
maand worden er nieuwe in een fotoboek
gepubliceerd.

Wij zijn ingeschreven bij de KvK te Utrecht onder nr. 64353699
Rekeningnr/IBAN: NL98INGB0007065094 t.n.v. B.C.H.
BIC: INGBNL2A
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Geboorteberichten
Snugglebear
Geboortedatum: 16 mei 2016
V.: Glenspey Blue Disco DJCH. CLUB/VDH (HD-A)
M.: Snugglebear Loves Adorable Pearly NJK'09 (HD-A, ogen
vrij)
6 puppen
reutjes: 2 zwart
teefjes: 3 zwart, 1 bruin
Info: Anne Marie Zoontjens
Visserij 35
5301 ZG Zaltbommel
Tel.: 06-24990779
E-mail: snugglebearkennel@mac.com
Website: www.snugglebear.nl

Faire des Amis
Geboortedatum: 25 juni 2016
V.: CH. Lärkängen's at Firsticebears HD-B
M.: CH. No-Nonsense's Just for Fun HD-A, ED vrij
5 puppen
reutjes: 2 zwart
teefjes: 3 zwart
Info: Karin van Coolwijk
Nieuwstraat 7
6651 AA Druten
Tel.nr. 0487 516262 / 06 52519044
E-mail: karin@faire-des-amis.nl
Website: www.faire-des-amis.nl

Dekberichten
Eyecatchingbears
Dekdatum: 19 juni 2016
V: Never Forget me Beau Bijou (HD-A)
M: Eyecatchingbears Angel Eyes (HD-A)
Info: Jolande Posma
Warande 74
2285 JC Rijswijk
Tel.: 070-3662030
E-mail: jolandeposma@hotmail.com
Website: www.eyecatchingbears.nl
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Dekberichten
Winsdale
Dekdatum: 12 juli 2016
V: Multi CH. Scottsdale Original (HD-A / CEA-PRA-Cat Free)
M: Winsdale Forever Blue (HD-A / CEA-PRA-Cat Free)
Joop en Joke Bijster-van Winsen
Hessenweg 83 bung. 59
6741 JP Lunteren (gem. Ede)
Tel.: 0318-300008
GSM: 06-49341157 of 06-22817665
E-mail: jokebijster@winsdale.nl
Website: http://www.winsdale.nl

Levensfasen hond -

info voor de beginnende beardiebezitter

NEONATALE FASE – 0-13 dagen
Pupjes zijn nog doof en blind. Reuk, tast en pijnsensatie zijn wel reeds aanwezig. Zo vinden ze de weg naar de tepel. Ook leren ze de geur van hun
nestgenootjes en mensen kennen. In deze periode zijn de pupjes vooral bezig met drinken, slapen en groeien.
OVERGANGSFASE – 13-21 dagen
Ogen en oren gaan open, de pupjes zullen steeds beter gaan zien en horen.
Ze beginnen met lopen, kwispelen en verkennen. De pupjes kunnen nu zelf
urineren en defaeceren.
EERSTE SOCIALISATIEFASE – 3-12 weken
Dit is een zeer belangrijke periode! De pup is erg nieuwsgierig en onderzoekend. In deze periode kan geleerd
worden dat de wereld en alle prikkels daarbij niet eng zijn. Trein, kinderen, de markt, andere dieren en mensen. Stel je hondje met mate bloot aan nieuwe prikkels, geef hem voldoende tijd de prikkels te verwerken.
TWEEDE SOCIALISATIEFASE / ANGSTFASE – 3-6 maanden
In deze periode is de neiging tot mijden/vluchten het grootste. De pup zal niet meer enthousiast en onbevangen de wereld tegemoet treden, maar angstiger, afwachtender, voorzichtiger. De herstelperiode na een vervelende ervaring is nu langer. Heel belangrijk is dus ook hier weer de hond positieve ervaringen op te laten
doen. Ook is het belangrijk om dingen uit de eerste socialisatieperiode te herhalen, omdat desocialisatie mogelijk is. Rond de leeftijd van 15 weken wordt hiërarchie tussen soortgenoten vaak duidelijk.
PUBERTEIT – vanaf plusminus 6-9 maanden
Deze periode is afhankelijk van ras en grootte maar zal tussen de leeftijd van 6-9 maanden aanvangen en rond
de leeftijd van 1,5-2 jaar afgelopen zijn. In deze periode krijgt de hond zijn seksuele rijpheid. De hond wordt
volwassen, zal grenzen opzoeken en uittesten, zijn positie in de roedel toetsen, hij ‘vergeet’ commando’s, luistert niet meer, loopt weg tijdens de wandelingen.
VOLWASSEN – vanaf plusminus 1,5-2 jaar
Deze leeftijd is wederom afhankelijk van ras en grootte. Vanaf deze leeftijd kan gezegd worden dat een hond
stabiel is. Hij is met de juiste begeleiding en opvoeding uitgegroeid tot een sociale stabiele hond. In bekende
en bestaande situaties en relaties, is voor de hond duidelijk waar hij staat. De hond is uitgegroeid tot een
maatje waar je mee kan lezen en schrijven. Er zullen ongetwijfeld nog wel wat onrustige periodes komen,
maar de instabiele en kwetsbare periodes die meestal bepalend zijn voor het vormen van je hond zijn voorbij.
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AANGESLOTEN NEDERLANDSE FOKKERS

Caledonian Treasure
kennelkaartje volgt
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AANGESLOTEN
ANGESLOTEN NEDERLANDSE
NEDERLANDSEFOKKERS
FOKKERS

AANGESLOTEN BUITENLANDSE FOKKERS

Clubmatch BCCB
U kunt nog inschrijven voor de CAC show van Bearded Collie Club België op 7 augustus 2016. De definitieve sluitingsdatum is 24 juli 2016! Keurmeester is
Mrs. Angela Pedder (UK). Info en inschrijvingspagina
via link: http://beardedcollieclubbelgium.be/index.html

Shows 2016
Datum
22‐1‐2016
5‐3‐2016
19‐3‐2016
9‐4‐2016
5‐5‐2016
4‐6‐2016

Plaats
Eindhoven
Groningen
Leiden
Utrecht
Arnhem
Tilburg

Club
KC De Kempen
NKC Groningen
KV Rijnland
Utrechtse Rashondenvereniging
Joe Kat Show
KC De Baronie

Keurmeester
Mw. A. Gielisse (NL)
Mr. J. Ebels (NL)
Mw. Bakker‐vd Woes jne (NL)
Mw.L.Mouchart (NL)
Mw. A.M. van Bussel‐Tersteeg
Mw. P.H. Runderkamp (NL)

18‐6‐2016

Uden

KC Uden

18 jun : Mw. A. Gregoire (B)
19 jun: Mw I. Hectors (B)

3‐9‐2016

Ro erdam

KC Ro erdam

3 sep: Per Kris an Andersen (NO)
4 sep: Kari Järvinen (FI)

24‐9‐2016

Maastricht Maastrichtse Hondensport Vereniging

24 sep: Mrs Estela Armida (E)
25 sep: Mr. Gerard Jipping (NL)

1‐10‐2016

Zwolle

St. Org. Hondententoonstelling Zwolle

1 okt: Mw. C. Kerssemeijer (NL)
2 okt: Mr. J.R. Douma (NL)

5‐11‐2016

Bleiswijk

KC Dordrecht

5 nov: Dhr. F. Kane (GB)
6 nov: Mw. M. Vermeire (BE)

9‐12‐2016

Amsterdam Cynophilia

16‐12‐2016 Cuijk
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KC Nijmegen

9 dec: Mar jn van Vliet (NL)
11 dec: Mrs. Monika Blaha (AT)
Mrs. Regina Blessing (D)

Vakantie-adressen

-

opvang gevraagd

Zoekt u ook wel eens een goed adres waar uw beardie een paar dagen of misschien
wel eens een paar weken zou kunnen logeren? Heeft u thuis een beardie die het wel
leuk zou vinden als er eens een beardievriendje of - vriendinnetje zou komen logeren?
We willen VRAAG en AANBOD graag samenbrengen.
HOE GAAT HET IN Z'N WERK:
Wilt u opvang bieden of zoekt u opvang dan geeft u dit door en wij plaatsen het op
de site.
Het is aan u om zelf met één van de aanbieders contact op te nemen en verdere
afspraken te maken over de opvang van uw hond. Wilt u het met gesloten beurzen
doen, of er een vergoeding voor vragen en/of bieden o.i.d., dat is een zaak tussen de
vrager en aanbieder.
Bearded Collie Holland biedt de service aan haar leden door vraag en aanbod bij elkaar te brengen maar heeft
hier verder geen enkele verantwoording voor.
Aanmelden kan via de mail naar webmaster@beardedcollieholland.nl onder vermelding van vraag/aanbod vakantieopvang. Uiteraard kunt u voor nadere informatie ook mailen.
Laat u ons weten als u voorzien bent?

Vakantie-adressen

-

opvang aangeboden

Bearded Collies zijn bij ons welkom in dagopvang of voor een logeerpartijtje. Als gastouder bieden we bewust kleinschalige opvang voor
ons geliefde ras de Bearded Collie. Net als onze eigen drie beardies
maken ze gewoon deel uit van ons dagelijks gezinsleven en verblijven
in/om ons huis, net als thuis! We wonen vrij landelijk gelegen in regio
046/Limburg. Meer informatie vind u op onze website:
www.dehondentuin.nl
Brengt u uw Beardie liever niet naar een dierenhotel? Wilt u om een andere reden uw maatje tijdelijk
elders onderbrengen? Wij kunnen wellicht helpen door een goed alternatief te bieden. Uw trouwe
maatje(s) wordt bij ons in huiselijke sfeer opgevangen.
Onze eigen Beardie’s Jazzy en Mister Wilson zijn dol op vriendjes en staan garant voor veel speelplezier
in een wijde, groenrijke omgeving.
U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0495-555236. Wij wonen in Budel Dorplein (Z.O. Brabant).
Kijk ook eens op www.hondopvakantie.nl
Carla en Niek

Wisecrackers fun stuff

Wisecracker fun stuff is ontstaan, omdat ik altijd creatief
bezig ben geweest, heb ook veel workshops gegeven
met allerlei materialen, maar wat is nu leuker om mijn
hondenhobby verder uit te breiden met allerlei leuke
dingen, die je als hondenbezitter wil hebben. Ik geef ook
workshops thuis, dus heb je een groepje van 3 a 4 personen bij elkaar, kunnen we een afspraak over maken , een
workshop speeltjes maken kost 25 euro, een workshop halsband en riem van multitouw en paracord vanaf 35 euro
Als je iets wil bestellen mail of bel me gerust: mehendriks@hotmail.com tel: 077-3870221 of 06-27541298
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Vakantie-adressen

-

vakantie samen met het baasje

In het buitengebied van Neede, gelegen in de
Geldersche Achterhoek bieden wij U, voor
een heerlijke vakantie of ‘n paar dagen er
tussen uit, een fantastisch verblijf in onze
gezellig ingerichte huisjes.
De huisjes staan op een prachtige locatie, in
een mooie oase van rust en ruimte.
Een heerlijke ruime en zonnige tuin van
3.000 m2 en omgeven door een hectare weiland, achter de huisjes een grote zwemvijver.
BeardedCollies zijn bij ons van harte welkom.
Nieuwsgierig geworden, kijk dan verder op
onze site.
http://www.daniellescountryhouse.nl/

U kunt bij ons terecht voor informatie over
en het bestellen van Bach Bloesem, Edelstenen en Mineralen en Aromatherapie.
U kunt producten bestellen van fleece,
biothane en PPM. Denkt u hierbij aan
speelgoed, lijnen en tuigen.
U kunt bestellen door te mailen naar
els@bloesemdroom.nl.

Lidmaatschap BCH
Contributie BCH 2016
Lidmaatschap
Gezinslidmaatschap
Buitenlands lidmaatschap
Buitenlands gezinslidmaatschap
Jeugdlidmaatschap (tot 18 jaar)
gratis bij lidmaatschap ouder(s)

€
€
€
€
€

10,00
5,00
10,00
5,00
0,00

Wordt men na 1 juli 2016 lid, dan is de contributie voor het lopende jaar:
Lidmaatschap
Gezinslidmaatschap
Buitenlands lidmaatschap
Buitenlands gezinslidmaatschap
Jeugdlidmaatschap (tot 18 jaar)
gratis bij lidmaatschap ouder(s )

€
€
€
€
€

5,00
2,50
5,00
2,50
0,00

In het bedrag van de contributie zit
een bedrag van € 1,90. Dit is de
verplichte afdracht aan de Raad van
Beheer. Dit bedrag moeten wij
doorberekenen aan al onze leden.

Het lidmaatschap van Bearded Collie Holland loopt altijd gelijk aan het kalenderjaar.
Rekeningnr/IBAN: NL98INGB0007065094 t.n.v. B.C.H.
BIC: INGBNL2A
Heeft u opmerkingen, suggesties en/of eventueel kopij voor onze nieuwsbrief, stuur deze dan naar
nieuwsbrief@beardedcollieholland.nl .
Het secretariaat van BCH is telefonisch bereikbaar op nummer 0318-300008
Pagina 7

