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nr. 348 - Gesticht in 1937

Beste leden
De eerste activiteit van 2019 is alweer achter de rug.
Op 09-02-19 was onze BLV met bekendmaking van de winnaars van de
Superprestige en na afloop de Nieuwjaarsreceptie.
Er waren 30 trouwe leden aanwezig en 7 leden hadden zich verontschuldigd.
Het was een BLV omdat er wijzigingen zijn besproken voor de Erecode en Statuten.
Deze zijn behandeld op de vergadering en staan inmiddels op onze website.
Er waren 2 uittredende bestuursleden , de heren Freddy Vidts en Marc Vermeulen en
2 herkiesbare bestuursleden , mevr. Elly Dillen-Flik en de heer Herman Vandebroeck.
Elly en Herman werden beiden herkozen. Ook moest het bestuur weer aangevuld
worden met 2 nieuwe bestuursleden . Er waren 3 gegadigden : Mevr. Cari Depoorter ,
Mevr. Jessie Duquesne en de heer Tim Van Mechelen. Jessie en Tim werden
gekozen. Welkom bij het bestuur !
Er is ook besproken om een nieuwe activiteit toe te voegen. Iets wat meer gericht is
op niet-fokkers , bv. een wandeling aan strand of in het bos. Verdere informatie
hierover kunt u nog verwachten. We hopen op wat medewerking hierin van onze
fokkers , misschien kunt u puppie kopers hiervan op de hoogte brengen als het zover
is zodat we een leuke opkomst krijgen.
De winnaar van de Superprestige is
Jerfva de Fleur Prince eig. Kevin Perremans met 180 punten
2de Quel Beau du Sourire Doux eig. Rene de Buyser met 170 punten
3de Ginny Destiny van Muppy’s Place eig. Els en Fred de Bie met 150 punten
4de Quinn Au Paradis d’Estoona eig. Kevin Perremans met 120 punten
5de Kimona Mooike van Muppy’s Place eig. Els en Fred de Bie
En Van de Bullenwereld Qikai eig. Sonja Wijnants beiden met 50 punten
Gefeliciteerd !!!!

Na afloop van de vergadering was de Nieuwjaarsreceptie met lekkere hapjes en
drankjes.
We willen de leden die aanwezig waren bedanken voor hun aanwezigheid en inbreng
in de vergadering en hopelijk tot ziens op onze Clubmatch op 23 juni.

Het ( bijna) voltallige nieuwe bestuur. Alleen Sara was verhinderd op de BLV

Beste leden van de Belgische Franse bulldog club

Hierbij stel ik me even voor als nieuw bestuurslid. Mijn naam is Tim Van Mechelen.
Mijn passie voor de Franse bulldog is ontstaan in het gezegende jaar 1990. Zelf heb ik
tot 1999 moeten wachten eer ik mijn 1é bont exemplaar kon aanschaffen. Sindsdien
hebben er onafgebroken frenchies in mijn huis rondgelopen. In 2011 Heb ik mijn 1é
exemplaar met stamboom aangeschaft. Ditzelfde jaar ben ik samen met mijn partner
Ben aan wedstrijden beginnen deelnemen met ons hondje. In 2013 hebben wij onze
kennel Enigmabulls opgericht en in 2014 konden wij ons eerste nestje verwelkomen.
Sindsdien zetten wij ons samen met andere fokkers in om mee te werken aan de
verbetering van het ras. "Once a frenchie always a frenchie". Vele groeten

Beste leden,
Als nieuw verkozen bestuurslid van de Belgian French Bulldog Club , waar ik terecht trots op
ben wil ik jullie bij deze gebruik maken om mezelf even aan jullie voor te stellen als ook mijn
bijzondere kanjers .
Mijn naam is Duquesne Jessie woonachtig te Wevelgem ( West - Vlaanderen). Ik werk
parttime, zodat ik voldoende tijd kan spenderen aan mijn trouwe viervoeters.
In 2015 startte mijn man Elias Luc en ik zelf onze kennel op , onder de naam La Bella Vita
Latara. Na 3 aangekochte frenchies , zijn we nu ook in het bezit van 3 van onze
nakomelingen. De liefde voor het ras en de genegenheid voor mijn geliefkoosde viervoeters
komen bij mij op de éérste plaats en ik durf met eer en geweten stellen dat mijn honden voor
mij even veel betekenen als voor mijn kinderen.
Ze hebben dan ook de zelfde plaats in mijn hart verovert en krijgen binnen het gezin even
veel aandacht.
Bij deze enkele leuke foto's van mezelf en onze kanjers.

Because every picture tells a story
Als eigenaar van een bulldog, staat jouw telefoon waarschijnlijk vol met foto's van Fransjes. De
technologie van vandaag maakt het alvast eenvoudiger om alles wat ze doen te fotograferen. Het
vastleggen van deze alledaagse momenten is echter soms makkelijker gezegd dan gedaan.
Hieronder vind je alvast enkele praktische tips terug om je foto's net dat tikkeltje beter te
maken.
De meest interessante foto's worden genomen wanneer we de wereld bekijken vanuit ooghoogte van de
hond. Ga je zelf liever niet op de grond liggen? Zet jouw viervoeter dan wat hoger op een bank of een
tafel. Ideaal als showtraining!

Houd de aandacht van de hond vast door iets lekkers in de buurt van de lens van jouw camera te
houden. Vergeet ze niet te belonen! Dit helpt bij de conditionering om naar de camera te kijken. Elke
hond is anders. Soms werken favoriete speeltjes of geluidjes beter om hun aandacht te trekken.
Voordat je de foto neemt, dien je rekening te houden met wat er zich in de omgeving bevindt.
Verwijder alle afleiding en zorg voor een rustige achtergrond zodat alle aandacht naar jouw hondje
gaat.
Honden zitten niet altijd stil en lopen graag rond wat een uitdaging is om een goede foto te nemen.
Wees klaar om elke snelle beweging te fotograferen met een korte sluitertijd. Een wazige hond doet
afbreuk aan de gehele foto, zelfs wanneer je een schattige uitdrukking hebt weten te vangen. Als
vuistregel probeer ik altijd een sluitertijd van minstens 1/250 te gebruiken bij portretfoto's. Gebruik je
een smartphone? Kies dan de burst-modusinstelling om een scherpe foto te maken.

Hoe korter de sluiertijd, hoe meer licht je nodig hebt. Zoek het perfecte licht want het tijdstip en de
lichtomstandigheden hebben een grote invloed op jouw foto. Zoek naar zachte en gelijkmatige verlichting zowel
binnen als buiten. Kies buiten voor schaduwrijke gebieden en vermijd volle zon om toegeknepen ogen te
vermijden. Zit je binnen? Plaats de hond dan tegenover een natuurlijke lichtbron zoals een groot raam of een
glazen schuifdeur.

Focus op de ogen. De ogen zijn mijn favoriete kenmerk van een hond. Omdat zoveel emotie en persoonlijkheid
door hun ogen worden overgebracht, zorg ik ervoor dat ze op mijn foto's scherp zijn. Plaats jouw focuspunt
handmatig boven hun ogen als uw camera die optie heeft.

Maak er in ieder geval een positieve ervaring van en raak niet gefrustreerd wanneer de foto niet lukt. Veel
geduld is de sleutel tot een mooie foto!
Neem een kijkje op www.canis-fotografie.be voor meer informatie.

Crufts 2019
Zoals altijd is Crufts de mooiste show voor hondenliefhebbers, in elk opzicht. Alleen het feit
al dat jouw hond zich moet kwalificeren om mee te mogen doen is al bijzonder. Het is de
grootste show ter wereld met de grootste diversiteit aan activiteiten. Maar het draait voor ons
vooral om het deelnemen aan de hondenshow op zich. 219 inschrijvingen voor de Franse
Bulldog. De meeste gekwalificeerden van buiten Engeland schrijven hun Bulletjes in de Open
klasse. Dat is dan ook de zwaarste klasse. Er zijn wel wat uitzonderingen, maar in de vier keer
dat we hebben deelgenomen hebben we zelf steeds in de Open klasse gestaan. Hier waren het
op deze editie 18 Bullen. Dat het ook de zwaarste klasse was bleek wel uit het feit dat de beste
teef en tevens beste van het ras ook de winnaar van de open klasse was. We waren al superblij
met onze 2e plaats (een prachtprestatie van Ginny), maar ze werd uiteindelijk ook aangewezen
als reserve beste teef. De mooiste 2e plaats die we ooit gehad hebben. Dat heeft veel te maken
met de beleving die je hebt op Crufts. Zoveel belangstelling de hele dag door, zoveel spanning
in en rondom de ring. Dat kom je nergens tegen. Het feit dat op alle 4 de dagen van Crufts er
een uren durend live-verslag is op TV (Channel 4 en More 4) en dat in vrijwel alle media er
aandacht aan Crufts besteed wordt, zegt genoeg. Het is een aanrader voor elke
hondenliefhebber om Crufts een keer meegemaakt te hebben.
Wij hebben er in ieder geval enorm van genoten en we zijn enorm blij met het resultaat. En
natuurlijk heel trots op ons knappe Bullenmeisje. Hieronder de belangrijkste resultaten bij de
Franse Bulldoggen op Crufts 2019.
Breed & class results

French bulldog

Judge: Mrs P.Rankine-Parsons
Best of Breed
Korinne de El Mencey Loco
Bitch - Owner: MrA.E.Ferrer-Tavio
Best puppy
Kuredeux Shabba Ranks
Dog - Owner: Mrs.J.Brown
Dog Challenge Certificate
Boule &Onuba Sir Kaiser Catrelma (imp esp)
Dog - Owner: Miss S.Seffer
Bitch Challenge Certificate
Korinne de El Mencey Loco
Bitch - Owner: Mr A.E.Ferrer-Tavio
Reserve Dog Challenge Certificate
Paradise Hope dos Loveandbull
Dog - Owner: Mrs C.Neves
Reserve bitch challenge certificate
Ginny Destiny v.Muppy's Place
Bitch - Owner: Mrs Els&Mr Fred de Bie
Best veteran
Shoebridge Vouvray
Bitch - Owner: Mr R.G.&Mrs J.Mavro-Michaelis

Dit artikel werd ingeleverd door Fred en Els de Bie

Crufts 2019
Vrijdag 8/03 begon ons avontuur richting Birmingham voor de bekendste hondenwedstrijd in de
wereld . Door de stakingen in Calais vertrokken we dus ook iets vroeger dan gepland. Maar hier
ondervonden wij absoluut geen hinder door, na 10 minuten was het inchecken en de pet controle al
gebeurt en konden we gaan shoppen in de taxfree store .
Om 22:22 vertrok onze trein naar Folkstone , na 35 minuutjes kwamen we aan en konden we naar
onze eerste tussen stop in Folkstone.
Zaterdag 9/03 reden we dan door naar Birmingham na vier uurtjes autosnelweg kwamen we aan bij
ons volgende hotel , waar prince en zijn baasje een rustig dagje verkozen. Stilte voor de storm

.

Zondag 10/03 was het eindelijk zover onze eerste keer op deze geweldige show . Het was eventjes
zoeken hoe alles werkte met de nummers en de plaats die voorzien was voor elke deelnemer. Om
8:30 startte dan ook de keuringen van de Franse bulletjes . Rond de middag was het dan onze beurt
om met prince de ring in te gaan. Hij was met 15 andere reutjes in open klasse ingeschreven , maar
hij deed het fantastisch . Hij stond zijn mannetje tussen deze knappe reuen en behaalde een 5 de
plaats VHC( very high commended ). Dit resultaat hadden we vooraf nooit durven dromen op zo een
groot evenement . We kunnen dan ook wel zeggen dat we super trots zijn op wat Prince allemaal al
verwezenlijkt heeft .
Op maandag 11/03 keerden we terug naar Calais waar we zelfs een trein vroeger konden nemen
waardoor we haast niet hoefden te wachten op onze trein. Dit was een geweldige ervaring om mee
te kunnen maken !

Dit artikel werd ingeleverd door Kevin Perremans en Lien Buyl

ERKENDE RASVERENIGING DIE DE BELANGEN VAN DE FRANSE BULLDOG BEHARTIGT

K.M.S.H. BULLDOGGEN CLUB – DIERENARTS ATTEST
Ondergetekende dierenarts verklaart bij deze, de hond, ras : Franse Bulldog
Naam van hond :...........................................................................................................................
LOSH nr………………………………............….
Chipnummer :……………................................………………
Geboortedatum : ……../………../………...

Geslacht : Reu ☐

Teef ☐

Onderzoekdatum: ………./………/……….
Eigenaar :……………………………………………….................................................………………….............
Adres :……………………………………………………………….....................................................…………...
Postcode : …….............................…. Plaats :…………………................................................……..……
Tel.nr. : …………………………............... E-mail adres :……………………………........................................
Volgens het protocol in de bijlage te hebben onderzocht op de volgende aspecten, daarbij uitgaande van inzet als
fokdier.

Ademhaling in rust : (omcirkelen wat van toepassing is)
costa-abnormaal

geen

hijgen

gering aanwezig

Type:
abnormaal

enkel abnormaal

Bijgeruis:
aanwezig

Sterk aanwezig

Ademhaling na een wandeling van 5 minuten en normaal tempo:
(omcirkelen wat van toepassing is)

costa-abnormaal

hijgen

geen

gering aanwezig

Naam en handtekening dierenarts

Type:
abnormaal
Bijgeruis:
aanwezig

enkel abnormaal

sterk aanwezig

Stempel

KB.K.F.B. - Dierenarts Attest
Ondergetekende dierenarts verklaart bij deze, de hond, ras: Franse Bulldog
Naam van de
hond.....…………………………………………………………………………….…….…….
LOSH nr:……………………………
Geboortedatum:

Chipnummer*: …..……………………………………

..……...-…..…...-………. Geslacht:

¨ reu

¨ teef

Onderzoeksdatum: ……….-……….-……….
Eigenaar:
…………………………………………………………………………………………………….
Adres:
……………………………………………………………………………………………..………….
Postcode: …………………………… Plaats: …………………………………………….……………
Tel.nr: ……………………………… E-mail adres: …………………………………………………..
volgens het protocol in de bijlage te hebben onderzocht op de volgende aspecten, daarbij
uitgaande van inzet als fokdier;
Ademhaling in rust:
Type:
¨: costo-abdominaal

¨: hijgen

¨: abdominaal

¨: enkel abdominaal

Bijgeruis: ¨: geen

¨: gering aanwezig ¨: aanwezig

¨: sterk aanwezig

Ademhaling na een wandeling van 5 minuten en normaal tempo:
Type:
¨: costo-abdominaal ¨: hijgen
¨: abdominaal
Bijgeruis: ¨: geen

Algehele conditie van de hond:
¨: onvoldoende

¨: gering aanwezig ¨: aanwezig

¨: goed

¨: enkel abdominaal
¨: sterk aanwezig

¨: voldoende

Opmerkingen :
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
*Ondergetekende dierenarts verklaard hierbij het chipnummer van de hond op juistheid te hebben
gecontroleerd

Aldus naar waarheid opgemaakt d.d.: ……….-……….-………., te ……………………………….

Naam: …………………………………………..

Praktijkstempel:

Handtekening: ...………………………………..

K.B.K.F.B. - Dierenarts Attest / Bijlage
Protocol / Methoden van onderzoek;
Ademhaling in rust en na een wandeling;
Middels auscultatie en inspectie wordt de ademhaling in 2 fasen beoordeeld;
1. In rust (zonder inspanning)
2. Na een inspanning, een wandeling van 5 minuten (+/- 400 meter) in normaal wandeltempo

In beide fasen wordt de ademhaling beoordeeld als; costo-abdominaal, hijgen, abdominaal of enkel
abdominaal. Daarnaast ten aanzien van de bijgeluiden als; geen, gering aanwezig, aanwezig of sterk
aanwezig.

Algehele conditie van de hond:
De beoordeling; goed, voldoende of onvoldoende wordt gegeven, waarbij er van uit moet worden
gegaan dat de betreffende hond wordt ingezet als fokdier.
Opmerkingen:
Desgewenst kunnen algemene opmerkingen worden geplaatst met betrekking tot de hond, waarbij er
van uit moet worden gegaan dat de betreffende hond wordt ingezet als fokdier.

Bovenstaande test is ( nog ) niet verplicht door de K.M.S.H. en K.B.K.F.B. maar is uiteraard een
meerwaarde als U deze laat uitvoeren op uw Franse Bulldog

