Madame Musette Varenne du Bois Tourbeux

Madame Musette werd als eerste geboren uit een nest van 7 teven op 28 februari
2013. Haar ouders M.CH. Equinox du Bois Tourbeux x CH. Deejay Andy Living next
door, hadden een intense liefdes affaire en zijn nu nog verknocht op elkaar.
Doordat het een nest van 7 teven was werden ze al gauw ¨de Madammen¨
genoemd, wat resulteerde dat alle beaucerons uit het nest als eerste naam
Madame kregen.
De roepnaam van haar werd Musette, een naam die ver in het verleden van haar
stamboom vookomt, haar tweede naam heeft ze van haar grootmoeder Varenne.
Musette is de clown van de groep, een echte benjamin, met een enorme impact
op de rest van de groep. Ze krijgt het klaar om de hele boel op stelten te zetten.
Ze heeft binnen de groep een sterk karakter, probeert haar standpunt door te
drukken, helaas als benjamin heeft ze niet zoveel te zeggen in de groep en moet
ze gedwee volgen. Dit gedrag kan ze ook vertonen als we op verplaatsing gaan.
Een totaal ander gedrag vertoond Musette als ze kan werken, vooral het schapen
drijven is haar favoriet en hier vertoont ze leiders capaciteiten, ze heeft de genen
van papa geërfd wat dat aangaat, schijnbaar onvermoeibaar en met één blik doet
ze de schapen in beweging zetten, drijft ze hen, maar wil de clown in haar ook wel
eens de kop opsteken
Ze heeft de BH (begeleidingshond) en (UV) uithoudingsvermogen behaald.
In de gehoorzaamheid kan ze een echte clown zijn, maar het resultaat mag er ook
wezen. Op het programma staat nog de speurhond om zo verder in de voetsporen
van haar mama te treden.
Musette bezocht in vele landen in Europa de dogshows met verbluffende
resultaten. Het showen vind ze leuk, vooral als we op verplaatsing zijn met haar
vrienden. Ondanks haar jonge leeftijd van nog geen 3 jaar mag zij zich multi
kampioen noemen. Zij is kampioen van:
International Champion CIE
Champion België
Champion Netherlands
Champion Germany

Benelux winster NL en BE
Saar Siegerin 2014
Herbstsiegerin 2014
Brussels winster 2014
Er staat nog heel wat op het programma voor deze jonge clown en benjamin.

