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  Advertenties  Eurazine                                           

  Lidgelden  Eurasier Club België

Advertentieprijzen werden vastgelegd op:

Tarieven : Kaft buitenzijde : 100,00 €

Kaft binnenzijde : 75,00 €

Middenblad : 75,00 €

Elders hele pag. : 50,00 €

Elders halve pag. : 30,00 €
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Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 31 december

Betalingen dienen verricht te worden op rekeningnummer:

E.C.B.   733-0236294-32

Voor buitenlandse betalingen:

IBAN:  BE90 7330 2362 9432 BIC: KREDBEBB
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  Woord van de Voorzitter5
Beste Eurasiervrienden,

2009 !!!
Wat is er nu zo speciaal aan 2009???
Misschien de uitzonderlijke, buitengewone, ‘anders- dan- anders’ goede voornemens? 
Misschien de dalende koopkracht of de politieke onmacht?
Niets van dit alles, zou ik zo zeggen.
2009 is gewoon speciaal omdat ons Eurasierclubje dit jaar zijn 5de verjaardag 
viert.
En daar mag op geklonken worden!
In oktober 2004 hielden we deze nieuwe vereniging de E.C.B., Eurasier Club België/ 
Belgique boven het doopvond.
We zijn destijds gestart met 10 leden en 11 honden.
Ondertussen, anno 2009, telt onze vereniging 67 leden en 54 honden waarvan 44 
Eurasiers!
“Niet slecht geboerd”, denk ik dat we zonder gêne wel mogen stellen.
Tal van pups kwamen naar België, leerden in een mum van tijd dat “Essen” en “Eten” en 
“Spaziergang machen” en “ Wandelen” net even plezant kan zijn.
Nu pronken ze mee tussen al die andere geweldige Eurasiers.
Het aantal pups die in België zelf geboren zijn, blijft natuurlijk zeer beperkt. Enkelen 
hiervan bleven in België, anderen vertrokken dan weer op buitenlandse missie.
Ook in de toekomst zal hoogstwaarschijnlijk het fokken van Eurasiers binnen België 
een klein aspectje blijven van heel het Eurasiergebeuren.
Wat niet wegneemt dat we als kleine Belgische rasvereniging blijven meewerken en 
meedenken aan een ruimer beleid rond de Eurasierfok.
Zo werden we in 2007 dan uiteindelijk lid van de Ifez. 
Vanuit dit lidmaatschap hebben we als vereniging enerzijds de mogelijkheid om het 
internationale gebeuren rond de Eurasierfok van dichtbij mee op te volgen. Anderzijds 
hebben we nu ook de kans om ideeën en bedenkingen over de fok in te brengen.

De Eurasier blijft voor wie er eens kennis mee gemaakt heeft, toch een buitengewone 
hond.
Een hond met een hoog teddy – en knuffelgehalte, met een prachtig, heel divers 
kleurenpalet, een sierlijke en fiere lichaamsbouw, rustig van aard, pienter maar af en 
toe een beetje eigenzinnig….
Ik zeg wel: “Af en toe”….want wordt niet altijd gesteld dat zo het baasje , zo het 
beestje!!!!
Over de baasjes gesproken…
We zijn op die 5 jaar dan ook uitgegroeid tot een groep van mensen die op regelmatige 
basis samenkomen om samen met hondlief tal van activiteiten te doen.



  Woord van de voorzitter 6  
Fikse wandelingen in de natuur, een hapje en een sapje achteraf mag natuurlijk ook 
niet ontbreken. Een barbecue, een weekendje weg…
Allemaal rustige, leuke buitenactiviteiten om de drukte van de werkdagen even te 
vergeten.
Voor de komende 5 jaren kan ik stellen dat het organiseren van deze activiteiten 
zeker één van de belangrijkste opdrachten van het bestuur blijven.
Wat het bestuur betreft, kan ik u zeggen dat dit gedurende deze eerste jaren een 
vrij stabiel bestuur geweest is.
Hier en daar zijn er nu wat veranderingen op til, wat natuurlijk maakt dat er weer 
nieuwe mensen actief zullen meewerken voor de club. 
En nieuw bloed is altijd goed!
Annie Simons stapt uit haar functie van penningmeester. Ze heeft dit de afgelopen 5 
jaar fantastisch gedaan! Geen cijfertjes in het rood, “een begroting in balans”….
Langs deze weg wil ik haar dan ook heel erg bedanken voor al het werk, voor haar 
aanwezigheid op de bestuursvergaderingen en op activiteiten.
Debbie Bouhuys verlaat niet enkel het bestuur en onze vereniging. Zij vertrok begin 
dit jaar naar Frankrijk om samen met haar echtgenoot een hotel uit te baten. We 
horen zeker nog van hun! 
Niets ontging haar kritische blik!  Geen clubblaadje mocht er buitengaan met een dt-
fout in! 
Ook een dikke ‘dank-u-wel’ aan Debbie voor 
het jarenlange werk als redactie van onze 
club.
Je ziet het, een clubje dat groeit op alle 
gebied. Zowel qua hondjes als baasjes als 
bestuur!
Tot slot wil ik nog een warme oproep doen 
voor mensen die interesse hebben om mee te 
werken binnen het bestuur van de vereniging. 
Laat het ons gerust weten.
Zo kunnen we er samen de volgende 5 jaar 
met hetzelfde enthousiasme en energie weer 
invliegen!

Jullie voorzitster
Miek Scheepers
                                        



  Dagboek van Dee: Koken met Dee7

Bij onze noorderburen hebben ze een hond, ne héééle speciale, stijlvolle hond.
Een beetje de Piet Huysentrut onder de honden.
Die schudt de recepten zo uit zijne gilet.
ON – GE – LOOFELIJK!
Onlangs heb ik hem mogen ontmoeten…op een wandeling met erwtensoep, spekskes en 
pompernikkelbrood. Of zoiets.
Had ie allemaal zelf gemaakt. Whow! 
Wat een ervaring om samen met DE keukenpiet onder de Eurasiers te mogen wandelen.
Wat een charisma! Wat een uitstraling! Wat ne elan!
Zelfs mijn moeder Babs heeft op geen enkel moment haar lippeke getrokken.
En als ons moe haar lippeke nie trekt, dan gaat er maar van uit dat het ne hond is om 
“U” tegen te zeggen. En den DEEze kan het weten!
BRUM! Ja, Brum! Dit is geen merk van pudding of flan, neen, Brum is DE kok van de 
Nederlandse Eurasiers.
Heb geprobeerd met Brum in contact te komen…negeerde mij straal…zag me nie lopen.
Een ego van hier tot in Sjakkamakka! 
Vanaf die wandeling ben ik grote fan van Brum, hij is MIJN IDOOL.
Vanaf nu heb ik nog maar één doel in mijn leven: “Worden zoals BRUM!”
Ik zie het zo al voor me: reuen die aan de kant gaan als den DEE passeert, die klein 
ellendige pups die niet langer in mijne ‘mannelijke-macho-staart’ hangen……
Maar…….vooral……… beeldschone teefkes… die vechten voor mijn zaad!
Tja, dat de meest waardevolle onderdelen van mijn lichaam ongeveer een maand in de 
diepvriezer bij de veearts heeft gezeten en nu waarschijnlijk verwerkt zijn in een 
potteke lijm of fond de teint dat baaske op haar gezicht smeert…dat moeten ze 
natuurlijk niet weten.

Maar als iedereen hierover 
zwijgt en een beetje wil 
meewerken, dan komt het 
allemaal in de chacoche.
Ik wil worden zoals Brum! 
Da staat vast!
Maar ..da heeft 
consequenties. Ik moet een 
andere weg inslaan. 
Vanaf nu enkel nog maar 
klasse en uitstraling!
Dan moet ik natuurlijk 
stoppen met mijn 
dagboekmemoires. Ik kan 
dan niet meer langer Voor



vertellen over de 
stoemiteiten van mijne 
roedel die ik lijdzaam 
moet ondergaan... 
Vanaf nu enkel nog maar 
klasse en uitstraling!
Ik begin met een 
kookrubriek, net zoals 
Brum.
Vanaf nu wordt het 
“Koken met Dee”.
En ik ga zelfs een 
stappeke verder dan 
Brum. Mijn gerechtjes 
zullen ‘geconsumeerd’ 
kunnen worden door 
zowel baasje als 

beestje!!!
En alsof mijn ambitie niet te stoppen is: mijn gerechten zullen MULTI-CULTUREEL 
zijn!!!
Ik zal gerechten bedenken uit de Afrikaanse keuken…………………da zijn de lege potjes.
En uit de Franse keuken, de NOUVELLE CUISINE, da’s één asperge in ne hééééle 
grote eetbak!
En gerechten uit de Eskimokeuken…da zijn fish-sticks rechtstreeks uit de diepvriezer 
op uwe nuchtere 
maag…
Ik voel het…..…mijn 
creativiteit kent geen 
grenzen meer!
Baaske weet nog wel 
niets van mijn 
ambitieuze plannen 
die een keerpunt 
zullen zijn in mijn o’ 
zo complexe leven!
Maar dit is NO PROB, 
want baaske en ik, wij 
verstaan elkaar.
Baaske en ik, twee 
handen op één buik! 

Tijdens

8  Dagboek van Dee: Koken met Dee



  Aktiviteiten kalender ECB9

Datum Activiteit Plaats

13 / 03 / 2009
19 / 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

xx / 01 / 2010 Wandeling

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

  Website         www.Eurasier.be



10 
Voor alle duidelijkheid: 
baaske haar handen, mijn 
buik!
Baaske en ik, we hebben 
maar EEN TEKEN nodig 
om elkaar te verstaan.
Maar nu stel ik graag een 
gerechtje voor uit de 
Marokkaanse keuken: 
tajine van verse 
groenten en kip.
Men heeft nodig: een 
tajine, ajuin, wortelen, 
paprika, tomaten, een 
teentje look, 4 kipfilets, 
olijfolie.

Men legge dit alles op de 
keukentafel.
……..
En hier was er een klein meningverschil tussen baaske en mij. Een andere visie, een 
andere kijk op het kookgebeuren…
Toen kwam HET TEKEN…en ik verstond het…….goed…zeer goed zelf….…deze keer…
Het betekende 
het einde van het 
gerechtje uit de 
Marokkaanse 
keuken.
Enne… 
waarschijnlijk 
ook het einde van 
mijn 
kookrubriekje.

Den Dee

Na

Het teken

  Dagboek van Dee: Koken met Dee



  Nieuwe leden11

  Dek- en geboorteberichten

Vael Timmy Vyt Tamara

Momenteel  zijn er geen dekkingen of geboorten gemeld.

HULP GEVRAAGD !!!!
Beste leden,
Dit 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 1 maart.

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

mailto:carl.smeyers@telenet.be
mailto:carl.smeyers@telenet.be


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
mailto:karine.smeyers@eurasier.be


   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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  Voorstelling: Kieristinga D-Otso 14
Graag wil ik mij even voorstellen ik ben Kieristinga D-Otso, maar noem mij maar 
gewoon Otso.

Ik ben 5 juli geboren in Finland en woon nu in Nederland samen met Carla, René en 
Denise en met Rex, collega Eurasier en Ruby, de Finse lappenhond en de zeven katten.

In september ben ik samen met mijn zuster door de familie opgehaald uit Finland.

Hoe is dat zo gekomen vragen jullie je misschien af, een Eurasier helemaal uit Finland? 

Eind vorig jaar begon het bij mijn vrouwtje te kriebelen, ze wilde graag nog een 
Eurasier erbij, maar had wel wat noten op haar zang: liefst een stoere, sterke, stevige 
reu met veel pigment en zo rood mogelijk. Ze ging zich oriënteren en riep de raad in 
van Carl. Enfin, op het laatst ging er dus een mailtje richting Finse Eurasier Vereniging. 
En jawel in december kwam er bericht terug uit Finland, mijn moeder ging een nestje 
krijgen in 2008. Vervolgens gebeurde er een hele tijd niets en toen opeens was er dat 
beroemde mailtje van 21 juni dat ik verwacht werd rond 7 juli.

Toen brak er dus bij de baasjes een drukke tijd aan, spanning zit er een reutje bij, hoe 
gaan we hem dan noemen, hoe gaan we reizen……noem maar op. 

En dan kwam de verlossende mail ik en mijn drie broers en twee zusters waren 
geboren. En het leek er sterk op dat er een rode reu bij was (ik dus). Nou toen brak de 
drukte goed los bij de baasjes. Eerst wilde zij met de auto via Zweden naar Finland 
maar dit bleek niet mogelijk omdat er geen honden over Zweeds grondgebied mogen 
zonder bloedtesten voor Rabiës. Plan B werd in het leven geroepen en men dook in de 
computer op zoek naar boten die naar Finland gingen. 

Gevonden…. Vanuit Rostock 
(voormalig Oost-Duitsland) 
met de boot naar Helsinki met 
de Superfast. Reserveringen 
voor de hutten heen en terug 
werden gemaakt. Verlof werd 
door de baasjes aangevraagd 
en opvang voor mijn honden en 
katten vrienden geregeld. De 
baasjes hadden een naam 
gezocht echter dat bleek toch 
geen Finse naam te zijn, er zijn 
geen Finse namen met een D, 
toen kwam Satu (de vrouw 
waar ik geboren ben) met de 



  Voorstelling: Kieristinga D-Otso
oplossing, de D van het nest en Otso naar een beer in een oude Finse fabel. En ik ben 
een beetje vernoemd naar een reu die Satu had, Dotso.

Intussen werd er over en weer druk gemaild met Finland en kwamen met regelmaat 
foto’s. Toen brak de dag aan dat Carla een keuze moest maken tussen mijn broer en 
mij……..hiha ik dus.

En zo werd het eind augustus en kwam de vraag of mijn baasjes ook mijn zusje Debbie 
mee wilde nemen op de boot voor Annelie Feder, de reservering op de boot voor nog 
een hondje werd gemaakt en de baasjes vertrokken gedrieën op een mooie warme 
zaterdag naar Finland, eerst met auto naar Rostock. S’avonds om tien uur moesten zij 
bij de terminal zijn. Het was een enorme boot met wel zes autodekken en op zondag 
zaten de baasjes in het zonnetje op een van de dekken, maandag ochtend om zes uur 
s’ochtends kwam de boot aan in Helsinki, het had daar s’nachts al gevroren.  Vanuit 
daar was het nog 300 kilometer rijden naar mijn huis in Jiska. Die ochtend hebben we 
dus voor het eerst kennisgemaakt, ze vonden mij toch zo lief…Satu had van alles aan 
lekkernijen in huis gehaald, het was reuze gezellig. Ze spraken af dat ik en mijn zusje 
Debbie de volgende dag opgehaald zouden worden. De rest van dag gingen de baasjes 
rondkijken in de prachtige omgeving en een hotel boeken.

Toen brak het moment aan dat wij vertrokken naar de boot, achter in de auto was een 
heerlijk plekje voor ons gemaakt en zo kwamen we bij de boot aan, vanaf het 
parkeerdek gingen Debbie en ik een zachte draagbare bench naar de hut waar ook 
honden toegestaan waren. In de hut legden de baasjes plaids en zo neer. We waren 
vreselijk lief, onze behoeften moesten wij doen in een groot soort kattenbak op het 
dek met paaltjes (voor reuen)erin, niet echt amusant hoor. Onze hut lag gelukkig naast 
het honden uitlaatdek zodat twee van de baasjes steeds met ons naar buiten konden 
hollen.En gelukkig hadden zij ook veel keukenrollen en doeken meegenomen….. Debbie 
en ik kregen veel belangstelling, na 26 uur varen gingen we weer in de auto op naar het 
huis voor mijn zusje Debbie.

Hier werden we s’ochtends  van harte welkom geheten door Annelie en kregen de 
baasjes een heerlijk ontbijtje voorgeschoteld. Na een tijdje gingen we weer verder en 
kwam ik thuis in Vogelenzang en kon ik kennismaken met mijn nieuwe huisgenoten.

Ik ben ook met de vrouw mee geweest naar het werk, en op dierendag in een 
winkelkarretje mee door de dierenwinkel . Zij zeggen dat ik een erg open en 
vriendelijke hond ben. Inmiddels bij ik bijna een half jaar en ben al op puppytraining 
geweest, en iedereen zegt dat ik het goed doe. Ik ben bijna klaar met wisselen en 
weeg nu 20 kilo. In het nieuwe jaar ga ik op basistraining.

Misschien dat we elkaar eerdaags eens kunnen ontmoetten bij een evenement. Tot die 
tijd een poot en knuffel van Otso 
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  Verslag: Wandeling Ulvenhout 16
De eerste wandeling van het jaar was een verbroederingswandeling met de 
Nederlandse Eurasierclub. De uitnodiging zag er veelbelovend uit; ontvangst op een 
mooie picknickplek in het bos met lekkere warme chocolademelk en koekjes en na de 
wandeling een bordje “snert”, met lekker bruin brood en spek. 
Voor ons viel er ook vanalles te eten, buiten lekkere hondenkoekjes natuurlijk ook alles 
wat de baasjes lieten vallen !!
Dat lieten de baasjes niet zomaar gaan natuurlijk en dus vertrokken we rond 10 uur 
richting Ulvenhout. De wegbeschrijving was heel duidelijk zodat niemand verloren 
gereden is en we vlug voltallig waren.  
De Belgen waren er met 13 personen en 9 Eurasiers, de Nederlanders waren met 
ongeveer hetzelfde aantal dus we vormden een tof groepje. 
Rond de picknick tafel maakte iedereen kennis met elkaar en werden er uiteraard de 
beste wensen uitgedeeld. 
Het was koud maar daar hadden we geen last van, de baasjes hadden zich dik 
ingeduffeld en wij hadden allemaal onze dikke wintervacht om ons te beschermen. 
De kennismaking verliep heel rustig, buiten een enkeling die zich wilde bewijzen,  al 
gauw verkenden we de directe omgeving. Voor sommige onder ons ook de eerste 
kennismaking met ijs !!  Het ziet eruit als water maar als je probeert ervan te drinken 
kleeft je tong eraan vast en is je dorst niet gelest. Je kunt erover lopen maar dat is 
niet gemakkelijk omdat je 4 pootjes elk een andere richting uit willen.
Maar goed oefenen zorgt ervoor dat het iets gemakkelijker wordt.
Tijdens de wandeling waren er overal kleine grachten en de meesten hadden dus ijs en 
op een paar plaatsen kon je ook nog wel een slokje ijskoud water vinden. 
Dee en Babs deden voor hoe je het best kon drinken in die situaties. Ik zal het even 
vertellen zodat jullie het ook weten, je gaat er met de pootjes in staan en doet dan 
een ijsbreker na, dus volle kracht vooruit lopen in de gracht. Als je geluk hebt hoor je 
dan “ kraak, kraak, kraak” en dan kun je beginnen drinken. Wel even op letten dat de 
baasjes niet te dicht in de buurt zijn want dan moet je uit de gracht voordat je de 
kans gekregen hebt om van je water te drinken. 
Op het ijs kun je ook jagen, vergt ook oefening, maar goed, het is te doen.
Je moet wel ijs hebben waardoor lang gras groeit omdat de kleine dieren zich daar 
onder verstoppen natuurlijk. Dan neem je een reuzensprong, zo ééntje waar je met 4 
pootjes tegelijk de hoogte in springt, en stort je op het juiste moment en op de juiste 
plaats naar beneden. Als je dan geluk hebt kom je dus met een muis terug boven en dan 
kun je je prooi door alle andere laten bewonderen. Leuk, zo een wandeling met 
ijsgrachten !!
Voor de baasjes was het soms moeilijk lopen omdat alle paden bevroren waren en erg 
hobbelig, maar beter dat dan dat ze 15 cm in de modder wegzakken natuurlijk. 
Op het einde van de wandeling kwamen we terug aan de picknickplek en werd er een 
grote pot erwtensoep boven gehaald met lekker bruin brood en spek, voor ons hadden 



ze Nederlands kraantjeswater en lekkere koekjes.
Toen we allemaal terug opgewarmd waren en de soep zo goed als op was ging iedereen 
terug naar huis. Nu ja, een aantal zijn er nog het restaurant in gegaan om nog wat na 
te praten bij een lekker drankje en hapje.
Het was een zeer geslaagde verbroedering en stiekem werden er al nieuwe afspraken 
gemaakt voor 
volgend jaar. 
Wie weet dan 
met een 
glaasje 
ghluwein.
We kunnen 
deze 
wandeling in 
ieder geval 
aanraden. 

Een dikke poot 
en een lik van 
Phoenix en 
Alexa.

  Verslag: Wandeling Ulvenhout17
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Toch een kees
Via een link op de Eurasier website ben ik met Karine in contact gekomen en heb ik 
mijn kennismaking me de Eurasier via leuke wandelingen kunnen uitbreiden.

De link die ik heb aangeklikt geeft de mogelijkheid je op te geven voor adoptie van een 
volwassen Eurasier en ik had net een eerste ontmoeting met dit ras gehad dus heb ik 
mijn gegevens daar geplaatst, de reactie kwam snel.

Ik heb 2 grote grijze keeshonden gehad de eerste 15 jaar de 2e ruim 10 jaar en stond 
nu open voor eens ‘iets’ anders.

Het prettige karakter, de parmantige oortjes, de leuke snoet, de volle vacht met 
achterop de deuk waar het staartje vrijwel altijd ligt kende ik en vond ik weer terug 
bij de Eurasier.

Maar, het is toch een kees geworden. Bij adoptie wacht je geduldig af tot zich een 
mogelijkheid aandient. Meestal betreft het een situatie die noch baas en zeker de 
hond gewenst of voorzien hebben.

Deze situatie betrof een heel erg lief en ook mooi, groot grijs, kezenmeisje Maud 
genaamd. De eerste kennismaking verliep heel goed en dan is ook de beslissing snel 
genomen want het begon steeds meer te kriebelen dat er weer een hond mocht komen 
waar voor gezorgd kon worden.

De overgang voor Maud is pittig want ze was gewend met meerdere mensen en diverse 
dieren te leven en nu kwam ze in een 1op1 roedel.

Maar Maud geniet van de aandacht thuis en tijdens de wandelingen dus we hopen weer 
minstens 10 jaar van elkaar te kunnen genieten.

Wat de Eurasier betreft, die houden een heel warm plekje en je weet maar nooit.

De Eurasier club heeft me heel gastvrij ontvangen waarvoor dank en ik wandel graag 
nog eens mee met Maud.

Een hartelijke groet van Anthonetta en kwispels van de krulstaart van Maud
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Maud en haar puppy’s

Maud
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 TOURING – PERSBERICHT                                 Brussel, 10 april 2008

Exclusief onderzoek Touring: huisdieren in de wagen levensgevaarlijk !

 Een op de drie Belgen heeft een hond of een kat. Volgens de laatste cijfers 
spendeerden we in 2004 bijna 760 miljoen euro aan onze huisdieren. 
De hond en de kat maken deel uit van het gezin en bij verplaatsingen of uitstapjes 
nemen we ze graag mee. 
Dat deze verplaatsingen met de auto niet zonder gevaren zijn blijkt uit een studie van 
Touring, in samenwerking met de Duitse mobiliteitsorganisatie ADAC. 
Nooit eerder werden hechtsystemen voor huisdieren onafhankelijk 
getest. 
Niet vastgehechte honden en katten vormen een uitgesproken levensgevaar voor 
bestuurder en passagiers, aldus Touring. 
 
Het vervoeren van katten of honden met de wagen is zeer gebruikelijk, maar de manier 
waarop is bijzonder belangrijk. 
De beestjes kunnen niet alleen lijden aan reisziekte, maar wanneer ze niet zijn 
vastgemaakt kunnen huisdieren de bestuurder storen, met risico op een verkeerd 
stuurmanoeuvre. 

Vooral katten zijn zeer gevoelig aan trillingen en lawaai van rijdende auto’s. 
Anderzijds kunnen honden of katten ook levensgevaarlijke verwondingen 
veroorzaken wanneer ze door de auto worden gekatapulteerd: bij een botsing is 
de kracht van het gewicht van een hond 30 maal sterker. 

Touring betreurt dat er geen gegevens beschikbaar zijn over ongevallen die hierdoor 
worden veroorzaakt. Dit komt omdat de oorzaak van een ongeval nog steeds niet 
duidelijk wordt omschreven tijdens de vaststelling. 
De organisatie dringt er al langer op aan dat 
gegevens over de oorzaak 
en de omstandigheden van ongevallen in het 
algemeen wordt opgenomen in de statistieken. 
Ook dit onderzoek onderlijnt de noodzaak 
daaraan, zegt Touring. Dierenverenigingen wijzen 
er immers op dat slechts een handvol 
hondenbezitters gebruik maakt van bijvoorbeeld 
een veiligheidsgordel om een dier te vervoeren. 
Nochtans is dit even belangrijk als de 
veiligheidsgordel voor de mens.  
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Deze test heeft onderzoek gedaan naar verschillende beschikbare en door Europa 
erkende systemen op de markt. 
De test gebeurde met behulp van een bestuurdersdummy, een kattendummy van 4 kg 
en een hondendummy van 22 kg, telkens aan 50 km per uur. Het onderzoek heeft zich 
vooral gefocust op de risico’s voor bestuurder en passagiers, maar de mogelijke 
gevaren voor het dier zelf werden ook onder de loep genomen. 
 
De enige veilige manier blijkt de kooi te zijn, geplaatst op de vloer achter de 
bestuurderszetel, maar dat is enkel mogelijk voor kleinere dieren en dus kleinere 
kooien. Een andere mogelijkheid is de kooi te plaatsen in de koffer achteraan en 
een bijzonder stevig hekwerk aan te brengen ter hoogte van de achterbank. Dit 
systeem is echter niet toepasbaar in alle wagens:
 
Alle andere systemen faalden in de test: 
 
- Wanneer de hond bijvoorbeeld niet vastgehecht 

op de vensterbank achteraan wordt geplaatst dan 
vliegt deze bij een impact naar voor, raakt de 
achterzijde van de zetel aan ongeveer 50 km per 
uur met een gewicht impact van 500kg, met 
fatale hoofdverwondingen voor de inzittenden tot 
gevolg.  

-
- Bij een hond die met een speciaal harnasje 

vastgeklikt wordt in het gordelpunt achteraan, 
breekt het hechtsysteem gewoon middendoor en vliegt de hond tegen de achterkant 
van de zetel met zware rugletsels voor de inzittenden tot gevolg. Bij een dubbel 
hechtsysteem vliegt de hond nog steeds 40 cm naar voor door de lengte van de 
veiligheidsgordel, met dezelfde gevolgen.

- Een poes in een kooitje, met de gordels vastgeklikt op de achterbank, heeft ook 
zware gevolgen bij een impact: het deurtje van de kooi houdt het niet en het dier 
vliegt er los door tegen de achterzijde van de zetel en wordt het bovenste deel van de 
kooi compleet vernield door de indringende gordel.  
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Uitslagen van in België levende honden worden hier weergegeven, indien zij door de 
eigenaars aan ons gemeld worden.

Tentoonstelling Genk  13 December 2008 

keurmeester: Mr; Rehanek  P.  ( CZ )

Teven: Puppy
Harte van de Rincaburcht  (05/05/2008) 1 VB / Beste pup
eigenaar: Mw. Cornelis M-T / Van Belle Anneleen

Open klasse: Teven
Alexa Vom Rosenzauber  (24/08/2005) U 2 / RCAC / RCACIB
eigenaar: Dhr. Smeyers  Carl

Alyssa Von Falkensee   (25/06/2007) U 1 / CAC / CACIB
eigenaar: Dhr. Fuitini Ivo
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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

 Aylo (Angel) vom Wasserschloss Wittringen

EURASIER CLUB BELGIË
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