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  Woord van de Voorzitter5
Beste Eurasiervrienden,

Alweer de laatste Eurazine van dit jaar!
En dit keer eentje in feeststijl…en in kleur.
Ons vorig clubblaadje hebben we jammer genoeg niet in kleur kunnen afdrukken. 
Ziekte en een aantal andere factoren waren hiervoor de boosdoeners, waarvoor onze 
excuses.
Maar we maken het met deze Eurazine allemaal weer goed.
Zoals gezegd : ‘Een feestelijk blaadje’!
Het einde van het jaar is toch steeds weer een bijzondere tijd. 
De kerstversiering wordt weer van de zolder gehaald, we organiseren gezellige 
etentjes met familie en vrienden, cadeautjes worden uitgedeeld…kortom een periode 
om naar uit te kijken…
We geven in deze Eurazine graag een aantal tips mee om Kerst en Nieuwjaar ook voor 
onze viervoeters tot een onvergetelijke periode te maken. Want geef nu toe: 
fonkelende kerstballetjes, geurige kerstroosjes, fascinerend engelenhaar en 
spetterend vuurwerk…het is voor onze woefies toch net even anders dan gewoon!
Verder brengen we jullie graag op de hoogte van de recentste ontwikkelingen binnen 
de Ifez. De vergadering van de Ifez vond dit jaar plaats in Stuttgart, in de maand 
oktober. Het werd een zeer druk weekend waar veel ideeën betreffende de Eurasier 
vanuit verschillende Europese landen met elkaar uitgewisseld werden. We proberen 
jullie in het kort hierover te informeren. En natuurlijk mogen de verslagen van de 
voorbije activiteiten en de belevenissen van Dee niet ontbreken.
Tevens vinden jullie alvast een aantal uitnodigingen van activiteiten terug die op het 
programma staan voor begin 2009, waaronder uiteraard de ledenvergadering die 
doorgaat op zondag 8 maart.
2009…voor de ECB toch ook een beetje een ‘feestjaar’.
Onze vereniging bestaat dan namelijk 5 jaar en dit willen we niet zomaar laten 
voorbijgaan.
Daarom doe ik nog eens een warme oproep aan al onze leden om een leuke foto van je 
viervoeter door te sturen naar ons secretariaat! Ik mag hier verder niet veel over 
verklappen, maar het wordt leuk!
Zo, laat die gezellige feestperiode nu maar aanbreken….

Ik hef het glas
en wens al onze leden en hun wollige  knuffels

vanwege het ganse bestuur
een sfeervolle Kerst en een geweldig 2009.

                                                                                      
Jullie voorzitster
Miek Scheepers
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  Dagboek van Dee:”Franciscus van Assisi !!!!!” 6  
“’t Is nu kerst. 
Maar vanonder onze flikkerende, fonkelende kerstboom denk ik nog heel vaak aan onze 
fantastische vakantie.
Ben deze zomer met mijn familie naar Italië geweest, op de boerderij…de ‘fattoria’.
’t Was er speciaal!  Allemaal Italiaanse ‘mamas’ en ‘bambinos’, en veel ‘pesto’, ‘pasta’ en 
‘basta’.
En ikke, den dikke, was de ‘Cane Bellisimo’!!! Daar ga de van achterover, hé???
Ik verstond er nougabollen van, maar de ambiance was ‘grandiosa’!
Baaske had Toscane gekozen voor het groen en de RUST…DE RUST!
Groen was het, maar RUST? Dat was daar hééééélemaaaal niet rustig!
Da was daar ‘muchos trikkotrakko’ en ‘multi gesti met die mani’.
Of op zijn Vlaams gezegd: die handen en die Italiaanse kwebbels staan gene minuut 
stil!
Pascal moest er ook effekes aan wennen, zei tegen baaske: “ En ik dacht al da gij zo ne 
tetter waart!” Pascal is ne echte galante, diplomatische typ. Ik zag het zo aan mijn 
baaske haar gezicht dat ze ééééénorm geflatteerd was! Den Onnozele Doef….zo ga de 
toch nie om met vrouwen …..
Over baaske charmeren heb ik h’m nog hééél vééél te leren.
We hebben ook veel kloosters bezocht. Bij ieder klooster begon onze Wim harder te 
puffen…zo warm was het daar in Italië????? Ge snapt me wel hé (knipoog, knipoog)????  
Dieje arme jong, zat natuurlijk liever aan het zwembad met de Italiaanse schoonheden. 
Moest h’m mee paters en nonnen gaan spotten! Aleez, allez, allez….
Dat krijg ik mijn baaske dus ook niet uitgelegd dat de hormonenactiviteit leidt tot 
andere bezigheden dan de werking van de grijze hersencellen die ‘Cultuur’ nastreven. 
Soms kom ik toch straf uit den hoek, hé??? Maar ik ben den stomste nog niet, hoor!
Kloosters dus…allemaal gebouwd door Franciscus van Assisi. 
Da was ne speciale pee, liep met een bruin laken rond, op blote voeten, 
hoogstwaarschijnlijk zonder onderbroek en sprak met de dieren, zoals baaske me mij 
doet, maar dan wel MET onderbroek. 
Overal kan je beeldjes van dieje typ kopen. Den Frans is nu ne heilige, en ik ben er van 
overtuigd dat mijn baaske dat later ook gaat worden!
We zijn ook naar de kerk van den Franciscus gaan zien, daar waar hij begraven ligt.
Mensen gaan daar naar toe, raken het graf aan en mompelen dan iets wat je niet kan 
verstaan.
Baaske ging me daar in het wijwatervat dompelen zodat het goed zou komen met den 
Dee...
Ikke al poepnerveus, adrenaline raasde door mijne body!
Raar bedoening daar aan de kerk…en daar ging ik de mist in...
Mama Babs en ik moesten buiten wachten bij baaske en Sigrid, mochten niet binnen bij 
Franciscus, DE dierenvriend.



  Dagboek van Dee: “Franciscus van Assisi !!!!!”
Veel volk, heel 
veel volk.
Ikke veel bang, 
hééél vééél 
bang.
Iedereen maar 
roepen: “Qué 
bella! Bellisimo!” 
Ze wilden mij 
vastpakken en 
bepotelen…en 
meenemen. Ikke 
ne ‘niet-meer-
te-
onderdrukken’ 
daver op mijn ‘corpo magnifico’…
Baaske kreeg het ook op haar heupen:”No, no”, riep ze “Dangerous dog!!!”
Maar die Italianen… da luistert gene fluit!
Ik heb eens goed mijn tanden laten zien aan zo ne kleine dikke pastavreter en vies 
gegrommeld,  recht vanuit mijne buik!
Maar daar kon baaske dan weer nie mee lachen, kreeg onder mijn voeten!
Afin, hééél vééél tumult in hééél weinig tijd…en iedereen maar zwieren en zwaaien met 
die armen, verstond er nougabollen van, maar was weer de absolute sigaar van heel de 
‘storia’.
Bezoekske aan de Frans was vlug gedaan, auto in en richting ‘fattoria!
Toen is de ellende pas goe begonnen, ben ziek geworden van de stress, echt heel erg 
ziek!
Heb ’s nacht de hele Toscaanse boerderij ondergesch…..had een beetje last van 
diarree.
Baaske stond ’s morgens op, overzag de ravage en werd ….moedeloos.
Ikke met staart tussen de poten, wist heel goed dat het niet lekker rook!
Pascal stond ondertussen al in de tuin zijn hele ziel uit zijn lijf te kot….over te geven!
Maakt er zich altijd gemakkelijk vanaf, kan er niet tegen,zegt h’m,  maar ondertussen 
mocht baaske wel heel mijne ‘inwendige-ik’ verwijderen van de Toscaanse bodem!
Baaske heeft goed voor mij gezorgd, heeft mijn poepeke gewassen, heeft in de 
‘farmacia’ voor mij pillekes gekocht tegen ‘Italiaanse diarrea’, en heeft gezegd “ ‘t ’is 
niks Deeke, ‘t zijn allemaal stoute Italianen!”
Franciscus van Assisi???  Ze mogen hem hebben die Italianen.
Ik heb mijne eigen beschermengel…!

Den Dee
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  Verslag IFEZ 8 
Op zat 25 en zon 26 oktober vond de IFEZ vergadering van 2008 plaats te Stuttgart 
(D). Miek Scheepers en Carl Smeyers vertegenwoordigden er onze vereniging.
Verder 9  deelnemende leden uit 7 verschillende landen + 2 Gastlanden.

Zaterdag werd voor ons een zeer lange dag, wegens beroepsbezigheden kon er pas 
vrijdagnacht vertrokken worden, wat maakt dat we beide toch zo’n 20 uurtjes in de 
weer waren.

Op de vergadering worden diverse thema’s besproken, zoals:
De IFEZ, waar staan we voor en hoe zien we de toekomst:

De basis (uitwisseling van honden gegevens) loopt vrij vlot en bied ons zeer veel 
mogelijkheden met betrekking tot de fok. 
Ondertussen bevat deze databank de gegevens van ongeveer 17.500 eurasiers.
Als beveiliging van het systeem zijn we op zoek naar iemand die aan de programmering 
zou kunnen werken.

Het IFEZ certificaat kan uitgereikt worden (als aan alle voorwaarden voldaan).

Aangezien het aantal leden stelselmatig groeit en er nog landen interesse tonen, dringt 
een duidelijkere structuur zich op.

1.Een eigen Website, waarvoor een Webmaster gezocht wordt.
2.Een duidelijke omschrijving van wat de IFEZ is en waar wij voor staan.
3.Een duidelijk parcours voor nieuwe leden met de verschillende mogelijkheden

De Benoeming van een nieuwe IFEZ vertegenwoordiger bij de FCI.
 Hiervoor werd Dhr. Paul Silder (D) unaniem verkozen.

Toetreding nieuwe leden:  Kandidaat SEK (Zweedse Eurasier Club)
 Na de voorstelling door een vertegenwoordiger van de SEK, werd aan Zweden een 
 geassocieerd lidmaatschap aangeboden, wat in de toekomst verder kan evolueren.
 
 Ook KZG (D) en NEK (N) hebben interesse getoond om toe te treden, maar 
 konden door omstandigheden niet deelnemen.

Kynologische thema’s:
 Verplichting van een DNA profiel voor fokhonden en puppy’s vanaf 2009 in België
 Patella onderzoek dient te gebeuren zonder verdoving onder welke vorm ook.
 Schildklieronderzoek door B. Franz (EFS), zij ontving momenteel een 400 tal 
 resultaten, waardoor het mogelijk wordt zich stilaan een beeld te vormen. Alle 
 resultaten zijn hier nog steeds welkom.

De IFEZ vergadering 2009 gaat door in Nederland, dat dan zijn 2 jaar als voorzitter 
afrond.
 



  Aktiviteiten kalender ECB9

Datum Activiteit Plaats

04 / 01 / 2009 Wandeling Ulvenhout ( EVN , NL )

13 / 03 / 2009
20 / 03 /2009

Kynologisch weekeinde Ardennen

08 / 03 / 2009 Algemene ledenvergadering Herselt

xx / 04 / 2009 Wandeling Essene

xx / 05 / 2009 Wandeling Limburg / Brabant

xx / 08 / 2009 Barbecue Axel (NL)

27 / 09 / 2009 Zeehondenwandeling De Haan

xx / 10 / 2009 Wandeling Kempen

xx / 11 / 2009 Wandeling Limburg

Heeft iemand nog ideeën of voelt hij/zij zich geroepen om
een leuke hondenactiviteit te organiseren, geef een seintje.

  Website         www.Eurasier.be



  Nieuwe Leden 10 

Mw. Hannen Anette

Momenteel  zijn er geen dekkingen of geboorten gemeld.

  Dek- en geboorteberichten

HULP GEVRAAGD !!!
Beste leden,
 
Volgend jaar bestaat de Belgische Eurasierclub 5 jaar.
Uiteraard willen we dit niet zomaar voorbij laten gaan.
We willen voor alle onze leden een leuk geschenk maken...wat 
vertellen we nog niet!
 
Maar ik wil een tipje van de sluier oplichten daar we hiervoor ook 
een beetje jullie hulp nodig hebben: het heeft te maken met jouw 
hond !
Meer zeg ik niet.....
Wil iedereen een leuke foto van zijn/ haar Eurasier doorsturen 
naar:

carl.smeyers@telenet.be

Je hebt hiervoor de tijd tot en met 31 januari.

Na deze datum beginnen we met de "verrassing".

Je zal verrast staan...zeker als je eigen knuffel erbij is!

heel veel groetjes,

en zeker doen !!!!!

Miek Scheepers
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  Familie berichten11

 Larissia  Beoostenblij
                                        
Geboren op 27-3-1997 
                               
Gestorven op 24-10-2008

Larissia is twee dagen geleden 
geopereerd aan een knobbeltje bij een 
tepel.
De operatie was goed verlopen.  De 
uitslag van de dierenarts is nog niet eens 
binnen. 
Vannacht is Larissia totaal onverwacht  gestorven.
Zo kort na het overlijden van haar moeder Bobo is dit verlies bijna niet te dragen. 
               

                                        Nooit meer je vrolijk geblaf
                                        Nooit meer je warme vacht
                                        Nooit meer je trouwe blik
                                        Nooit meer je kwispelend staartje

Larissia, Je bent bij ons geboren 
Iedereen mocht dat horen
Vannacht ben je in stilte heengegaan. 
Een hartstilstand, en het was met je gedaan. 
Waarom lieve pruts?  Waarom lieve meid?
Het was toch nog helemaal niet jouw tijd? 
We zijn er van overtuigd dat de dierenartsen  en de assistente er alles aan hebben 
gedaan
Alleen haar hartje kon  het waarschijnlijk  niet meer aan.   

          Joop en , Karien Dieleman-de Hulster
          Sven en Kerwin
          Basha en Paquita



12  Foto’s

Foto’s   -   Foto’s   -   Foto’s   -   Foto’s   -   Foto’s

Ook u heeft ongetwijfeld leuke en mooie foto’s van uw hond!  Laat de andere clubleden 
meegenieten en stuur de foto elektronisch door (via e-mail) naar 
karine.smeyers@eurasier.be , eventueel begeleid door een verhaal(tje) of anekdote.  
Vermeld welke gegevens u erbij wenst (naam van de hond, leeftijd, eventueel de 
fokker, ...) en wellicht staat uw oogappel in een volgende uitgave van het Clubblad.
Let op de kopiesluitingsdata op pagina 3.

mailto:karine.smeyers@eurasier.be
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   Vakantiehuis te huur in Bourgogne (Frankrijk)
EURASIERS WELKOM

Gelegen in Decize, in het departement Nievre.
Het huis biedt plaats aan 8 personen.
Het huis heeft een grote woonkamer ( +/- 50mtr), met open 
keuken ( incl. inbouwapparatuur) en een terras op het zuiden.

Met een tuin van 2600 m² kunnen de 
honden uitgebreid ravotten.

4 slaapkamers met uitstekende
bedden ( min. 2 m.).
De verschillende slaapkamers zijn met smaak ingericht, 
één slaapkamer heeft zelfs een hemelbed met schommelstoel.

De Bourgogne, ook wel het Toscane van Frankrijk genoemd, is 
een toeristisch interessant gebied ten zuiden van Parijs. Met 
een relatief korte reistijd vanuit België, 4 uur, vindt u een 
bijzonder mooie vakantieomgeving met een prima klimaat.

Het klimaat is subtropisch, niet te warm en niet te koud !

Heeft u geen zin om te koken, dan vindt u op loopafstand een prima restaurant met 
een goede kaart.

De Eurasier voelt zich in deze omgeving op zijn gemak, er zijn veel mogelijkheden om 
uitgebreid te wandelen of te spelen. 

Vanaf 31 mei verhuren wij onze woning voor 795,00 euro per week.
Als u geïnteresseerd bent kunt u contact opnemen 
met: 

Ruud en Sonja van den Berg
Tel: 0031/514,54 22 84
E-mail: ruud@rvdb.org
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 Wegbeschrijving Algemene Ledenvergadering

Wegbeschrijving :

Vanaf autostrade E313 ( Antwerpen - Hasselt )
  Neem afrit 22
  Volg de N 152 naar Herselt

Vanaf autostrade A2 ( Leuven - Aken )
  Neem afrit 22
  Volg de N 19 richting Herselt

In Herselt dorp kom je op de baan “ Dorp”.
De “Dorpspomp” ligt op de kruising van “Dorp” en “Blaubergsteenweg”.

De parking bevindt zich wanneer je de “Blaubergsteenweg” oprijdt, dadelijk rechts 
achter het café.

De ingang van de vergaderzaal is via de parking te bereiken.
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 Agenda Algemene Ledenvergadering
	 	 	 	 	 	 	 	 	  Berendrecht, 1 januari 2009

Mejuffer, mevrouw, mijnheer,

U wordt vriendelijk uitgenodigd op de 
Algemene Statutaire Ledenvergadering van de E.C.B.
Deze zal plaatshebben op 8 maart 2009 om 13,00u te Herselt.
Cafe de Dorpspomp   Dorp 81 2230 Herselt Tel.= 0479 / 48 69 00
  

Dagorde
1. Opening vergadering
2. Goedkeuring Notulen Algemene Statutaire Ledenvergadering 16/03/2008.
3. Jaarverslag 2008
4. Ontheffing Secretaris
5. Voorziene activiteiten 2009
6. Verslag kascontrolecommissie
7. Financieel verslag 2008
8. Begroting 2009
9. Ontheffing Penningmeester
10. Benoeming nieuwe kascontroleurs 2009
11. Goedkeuring aanpassing Fokreglement
12. Binnengekomen stukken en mededelingen
13. Rondvraag
14. Ontlasting beheerders
15. Verkiezing bestuursleden:
 Periodiek aftredend en niet herverkiesbaar: Mevr. Annie Simons
 Tussentijds aftredend en niet herverkiesbaar: Mevr Debbie Bouhuijs
 Kandidaat bestuurslid: Mevr. Greet Gielis
 Kandidaat bestuurslid: Mevr. Cilia van de Poel
16. Sluiting vergadering

 Secretariaat E.C.B.
 Smeyers Carl
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  Verslag wandeling Limburg 16
Op zondag de 16de november waren mijn baasjes al redelijk vroeg uit de veren. 
Ik dacht nog: “pff, nu al opstaan!” 
Ik was nog doodmoe van de hondenshow van zaterdag in Kortrijk. 
En zeker nu dat ik wist dat de wandeling van de Eurasierclub vandaag toch niet zou 
doorgaan, bleef ik lieven nog wat liggen.
Ik hoorde al dat de baasjes aan het bespreken waren wat ze gingen doen en ik hoorde 
zelfs het woordje “winkelen” al vallen. Bah! Dat betekent dus dat ik weer de ganse 
namiddag alleen ben. Het baasje ging nog snel zijn e-mails bekijken en dan zouden ze 
vertrekken.

Gelukkig dat hij dat nog deed! Dat was mijn redding!
Hij had een mail gekregen van Carl en Karine en blijkbaar waren er toch inschrijvingen 
gekomen voor de Limburgwandeling. Er werd dus meteen beslist om de wandeling dan 
toch gewoon te laten doorgaan. Joepie!!!
In de namiddag reden we met de auto weg. Het was echt niet ver rijden. Toen ik 
uitstapte zag ik het al …. Bekend terrein. We waren naar de Bever in Achel gereden. 
Daar ga ik wel vaker wandelen. Ik zal die andere hondjes mijn speelplein eens laten 
zien.

Op de parking stonden de Nederlanders al te wachten. Zij hadden 2 hondjes bij. 
Allebei reutjes. Ai, ik zal maar eens eerst laten zien wie er hier de baas is. Dat hadden 
ze vlug door. De Nederlandse Eurasiers waren erg ongeduldig. Ze stonden te popelen 
om te gaan wandelen. Ze hadden dan ook een uurtje in de auto moeten zitten. Maar we 
konden nog niet vertrekken, want iedereen was er nog niet.

Na even wachten en wat telefoontjes, kwam ook het laatste koppel aan met hun hondje 
Hero. De baasjes hadden mij al verteld dat ik Hero al had gezien toen het nog een heel 
klein pupke was. Maar amaai! Wat was die gegroeid! Maar het klikte wel goed met 
Hero! We hebben fijn gespeeld. Door de velden gekrost! En af en toe gingen we eens 
kijken of de baasjes ook nog konden volgen. Onderweg had Hero het gevonden! Niets 
zo plezierig als eens lekker in de modder te rollen. En dan vooral met de snuit! 
“Heerlijk”, zei hij. Mensen betalen ervoor om zo een modderbad te krijgen. En hier 
krijg je het gewoon gratis en dat zien ze dan niet! Dat is gewoon pure luxe in de 
natuur!

Na een flinke wandeling van ongeveer 10 km, wandelden we langs de beek terug naar de 
Bever. Maar voor we iets gingen drinken, wilden we toch eerst nog even de beek in.
Normaal ga ik heel voorzichtig even pootje baden. Maar dat mocht ik nu natuurlijk niet 
laten merken, met Hero in de buurt. “Nu moet ik stoer zijn”, dacht ik, en ik vloog 
meteen de beek in. Maar Hero volgde niet. Dus heb ik hem maar wat aangemoedigd om 



te komen. Heel voorzichtig 
kwam hij even kijken, maar 
hij had het er niet echt op. 
Dus ben ik al spelend hem 
er een beetje in gaan 
duwen. Maar het lukte toch 
niet echt. Na een tijdje heb 
ik het dan ook opgegeven. 
We wandelden nog een klein 
stukje verder en gingen dan 
onze dorst lessen. Omdat 
we niet hadden 

gereserveerd, moesten we 
eventjes wachten. De 
baasjes dronken wat, 
babbelden gezellig en wij 
vielen als een blok in slaap. 
Daarna namen we afscheid 
van mekaar en vertrokken 
we terug naar huis.
Dikke knuffels en een poot. 

Alyssa.

  Verslag wandeling Limburg17



  Persbericht: De Blauwe Hond 18
“De Blauwe Hond” beschermt kinderen tegen bijtongevallen
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Steven Vanackere lanceert 
een campagne om het risico dat kinderen door honden worden gebeten te 
verkleinen.
“De Blauwe Hond” is een uniek preventieproject dat werd opgesteld door een 
multidisciplinair team van dierenartsen, artsen, ethologen, kinderpsychologen en 
kunstenaars en reeds wereldwijd op effectiviteit werd getest.
VZW De Blauwe Hond krijgt een subsidie van 40.000 euro voor de ontwikkeling en 
uitwerking van dit project. 
Een op de drie gezinnen met kinderen heeft een hond. 
Honden vervullen een positieve rol in de gedragsontwikkeling van kinderen. Kinderen 
die opgroeien met een hond, blijken zich beter te kunnen inleven. Helaas is een hond in 
huis niet zonder gevaren. 
Jaarlijks krijgen 100.000 Belgen een beet die medische verzorging eist. Kinderen zijn 
dubbel zo vaak het slachtoffer van bijtongevallen dan volwassenen. 
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat kinderen het vaakst thuis en door honden 
die ze kennen worden gebeten. In 86% van de gevallen blijkt de beet uitgelokt door 
het kind.
Om deze redenen ondersteunt minister Vanackere het initiatief van “De Blauwe Hond” 
dat ouders het standpunt en het perspectief van de hond beter wil leren kennen, zodat 
ze begrijpen waarom een hond in bepaalde situaties agressief reageert. 
Anderzijds wil het kinderen leren hoe ze met honden moeten omgaan, om het risico te 
verkleinen dat ze hondenbeten uitlokken. 
Hiervoor werd een preventiepakket uitgewerkt dat bestaat uit een interactief spel op 
CD-ROM voor kinderen van 3 tot 7 jaar.
Het spel is opgebouwd rond Max, een blauwe hond die in een gezin woont met twee 
kinderen, Simon en Sara. Aan de hand van verhaaltjes met verschillende situaties leren 
kinderen hoe ze met Max moeten omgaan. Bij de CD-ROM hoort een handleiding voor 
ouders. Het pakket zal gratis verspreid worden naar o.a. gemeentelijke bibliotheken en 
relevante documentatiecentra.
Ook werd een folder aangemaakt die informatie bevat over de risico’s van honden in 
nabijheid van jonge kinderen en die mogelijkheden aanreikt om hier adequaat mee om 
te gaan. De folder zal o.a via de consultatiebureaus van Kind en Gezin, het VIG, 
kinderartsen, dierenartsen, hondenscholen en hondenverkooppunten worden verspreid.

http://www.stevenvanackere.be/?p=151
http://www.stevenvanackere.be/?p=151


19   Kynologisch WE in Xhoffraix
De ECB organiseert voor de derde maal een Kynologisch weekend.

We gaan naar de Hoge Venen te Xhoffraix in de nabijheid van Malmedy.
 

 Van Vrijdagnamiddag 13/03/2009 tot 
 zondagnamiddag 15/03/2009.
  Mogelijkheid om te verlengen tot
  donderdagmiddag 19/03/2009

 De Hoge Venen liggen op het hoogste
 punt van België en zijn een heerlijk
  wandelgebied, uitgestippelde wandelingen
  vertrekken vanaf de chalet.

We overnachten in een grote chalet, alle 
kamers zijn met eigen badkamer.

Prijzen voor dit alles:  2 x overnachting + 2 x ontbijt + 2 x middagmaal + 2 x Avondmaal

 Volwassenen  130.00 €
 Kinderen     80.00 € (op de kamer van de ouders

Reservering is enkel mogelijk door betaling van een voorschot van:
 80.00 € per volwassene
 30.00 € per kind
 Op rekening:
 Voor België: 733-0236294-32
 Voor Buitenland: IBAN  BE90 7330 2362 9432     BIC  KREDBEBB
  ECB
  Kerkeland 4

2550  Kontich
België

De plaatsen zijn beperkt dus VOL = VOL

Indien U meer inlichtingen wil:

Contacteer: Carl Smeyers Tel: 0032 (0)3 568 12 39
   E-mail: carl.smeyers@telenet.be

mailto:carl.smeyers@telenet.be
mailto:carl.smeyers@telenet.be
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 De laatste maand van het jaar is aangebroken, de voorbereidingen voor de 
eindejaarsfeesten gaan hun gang… Zal uw hond erbij zijn tijdens de feesten? 
Indien ja, dringen een aantal voorzorgsmaatregelen zich op zodat de voor de mensen 
magische dagen voor uw huisdieren niet ontaarden in een nachtmerrie.

Kerstboom en versieringen
De ongeëvenaarde ster van de kerstperiode is 
ongetwijfeld de kerstboom. In deze periode van 
het jaar vindt men hem in de meeste huisgezinnen. 
De kerstboom houdt nochtans een aantal risico's in 
voor honden: het inslikken van zijn versieringen 
(slingers, kerstballen…) kan aanleiding geven tot 
een darmafsluiting, snijwonden, een darm- of 
maagontsteking. Bovendien kunnen elektrische 
slingers, die door hun flikkerende lichtjes 
aantrekkelijk zijn voor de dieren, zeer gevaarlijk 
zijn. In het ergste geval kan uw hond zelfs 
geëlektrocuteerd worden. De kerstboom zou dus 

moeten geplaatst worden in een ruimte die voor uw hond ontoegankelijk is wanneer er 
niemand is om toezicht te houden.

Decoratieve planten tijdens de feestdagen
Indien u uw interieur met kerstrozen 
(poinsettia) versiert, zet ze dan in elk geval 
buiten het bereik van uw hond. Wanneer een 
huisdier van deze plant eet, is de reactie zeer 
hinderlijk voor het spijsverteringskanaal, het 
mondslijmvlies en de huid.
Hulst en maretak, andere planten die typisch 
zijn voor de kerst- en nieuwjaarsperiode, zijn 
niet minder gevaarlijk voor huisdieren. Het 
opeten van hun bessen kan leiden tot 
bovenmatige speekselafscheiding, diarree, 
braken en zenuwstoornissen. Maretak kan ook verantwoordelijk zijn voor 
hartstoornissen. Indien in grote hoeveelheden opgegeten, kunnen beide planten zelfs 
tot de dood van te gulzige huisdieren leiden.

Feestelijk tafelen



Het is normaal gezien onmogelijk om eindejaarsfeesten te organiseren zonder dat er 
chocolade aan te pas komt. Deze lekkernij moet nochtans voorbehouden blijven aan 
mensen die, als ze 
tenminste niet 
overdrijven, chocolade 
kunnen eten zonder 
gevaar voor hun 
gezondheid. De situatie 
is totaal verschillend 
voor honden, die het 
slachtoffer van een 
ernstige vergiftiging 
kunnen worden indien 
zij chocolade eten. 
Chocolade bevat 
theobromine dat voor 
een hond giftig is. De 
intensiteit van de 
symptomen wordt bepaald door de hoeveelheid en het soort chocolade (pure chocolade 
is veel rijker aan theobromine). De symptomen, die 5 tot 12 uur na het eten van 
chocolade verschijnen, bestaan uit diarree, braken, beven en stuiptrekkingen. 
Theobromine kan maagzweren en hartritmestoornissen veroorzaken.
Kastanjes kunnen leiden tot darmobstructies, alsook tot ontstekingen die tot uiting 
komen via diarree en braken.
Tot slot moeten champagne en andere alcoholhoudende dranken ook niet aan honden 
en katten aangeboden worden. Zij veroorzaken ongewenste symptomen als 
evenwichtsstoornissen, buikkrampen en braken.

Opgelet met antivries!
U hebt misschien antivriesmiddel gebruikt bij de eerste winterkou. Denk eraan dat 
het product, dat ethyleenglycol bevat, bijzonder giftig is voor honden. Het is niet 
uitzonderlijk dat een dier dat van het zoete goedje geproefd heeft, het niet 
overleeft. Eén tot vier uur na inname krijgt het ongelukkige, nieuwsgierig hondje te 
maken met ademhalingsstoornissen, uitdrogingsverschijnselen en 
evenwichtsproblemen. Na een tijdje krijgt het diertje ook nierletsels waaraan het, bij 
gebrek aan de noodzakelijke noodbehandeling toegediend door een dierenarts, na 
enkele uren of dagen sterft.

21   Honden met Kerstmis en Nieuwjaar



  Tentoonstellingsresultaten 22
Uitslagen van in België levende honden worden hier weergegeven, indien zij door de 
eigenaars aan ons gemeld worden.

KORTRIJK  EURODOGSHOW   15-16/11/2008
KEURMEESTER :  Mr. Norman Deschuymere ( BE ) 

Babyklas: reuen
Dabsi Du Clos Des Vignettes  ( 15-06-2008 ) 1° VB   Beste pup
eig.:Galben Daniela

Open klas: reuen
Von Pfingstborn Djentl 
( 10-01-2007 )

1° U - CAC + CACIB + BOB
Eig.: Van De Poel Cilia

Puppyklas: teven
Harte Van De Rincaburcht  ( 03-05-2008 ) 1° VB  Beste pup
Eig.: Cornelis Marie-Thérèse

Jeugdklas
Dahyan De Niou Tchouang  ( 12-01-2008 ) 1° U  Beste jeugd
Eig.: Colet Corinne
Kampioenklas
Verones De Niou Tchouang ( 24-09-2004 ) 1° U  CAC + CACIB
Eig.: Colet Corinne  

 
Proficiat aan de honden en de eigenaars !!!
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24 - 25 januari 2009 Mouscron CAC-CACIB

21 - 22 februari 2009 Hoogstraten CAC-CACIB

21 - 22 maart 2009 Wieze CAC-CACIB

4 - 5 april 2009 Antwerpen CAC-CACIB

25 - 26 april 2009 Genk CAC

16 - 17 mei 2009 Namur CAC-CACIB

14 juni 2009 Lommel CAC

27 - 28 juni 2009 Genk CAC-CACIB

11 - 12 juli 2009 La Louviére CAC

25 - 26 juli 2009 Liège CAC-CACIB

22 - 23 augustus 2009 Mechelen CAC-CACIB

30 augustus 2009 Saint-Ghislain Gr 1,2,5  CAC

12 - 13 september 2009 Oostende CAC-CACIB

3 - 4 oktober 2009 Charleroi CAC-CACIB

24 - 25 oktober 2009 Leuven CAC-CACIB

14 - 15 november 2009 Kortrijk CAC-CACIB

12 - 13 december 2009 BRUSSELS DOG SHOW CAC-CACIB

     Gegevens overgenomen van :  www.kmsh.be

  Tentoonstellingskalender België

  Tentoonstellingskalender Buitenland

30 - 01 mei - juni 2009 European Dog Show CAC CACIB

Dublin  Ierland

8 - 11 oktober 2009 World Dog Show CAC - CACIB

Bratislava  Slowakije

http://www.kmsh.be
http://www.kmsh.be


Telefoon :  03 / 568 12 39
E-mail :  carl.smeyers@telenet.be

Secretariaat :
Carl Smeyers
Solferinostraat  12
2040  Berendrecht

 Hampus van de Rincaburcht  6,5 maand

EURASIER CLUB BELGIË
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