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Advertenties Eurazine
Advertentieprijzen werden vastgelegd op:
Tarieven :

Tarieven Leden :

Kaft buitenzijde :

100,00 €

Kaft binnenzijde :

75,00 €

Middenblad :

75,00 €

Elders hele pag. :

50,00 €

Elders halve pag. :

30,00 €

Elders hele pag; :

30,00 €

Elders halve pag. :

20,00 €

Tarieven per jaar ( 4 publicaties )
voor een 1-malige advertentie betaalt men de helft.

Lidgelden Eurasier Club België
Lidgelden:
De Lidgelden zijn:

30,00 €

voor een hoofdlid

10,00 €

voor een gezinslid

10,00 €

eenmalig inschrijvingsgeld

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 Voorzitter

.Beste Eurasiervrienden,
“Maartse buien, aprilse grillen, ze komen als ze willen…”
Een weerspreuk die ieder van ons ongetwijfeld kent.
Maar kennen jullie ook de ervaring???
Je wandelt in the middle of nowhere, samen met hondlief, het zonnetje schijnt, hier
en daar een wolkje…
Geen mens of ander levend wezen in de buurt, volstrekte rust.
In de verste verte geen schuur of schapenstal te bespeuren, zelfs geen lentefrisboompje.
En dan plots, alsof ze vanuit het niets komen, striemende regendruppels die snijden in
je gezicht, pijnlijke hagelkogels die je hele lijf terroriseren…
Je zoek naar beschutting, maar je ziet geen hand (hond) voor je ogen…
Je zoek naar je hond, maar die ziet er niet meer “hond” uit.
Zo snel als de massale aanval van koud, bijtend hemels vocht gekomen is, zo snel klaart
de hemel ook weer op en verschijnt terug die begeerde lentezon.
Maartse buien, aprilse grillen … we nemen ze erbij, want ze zijn nu eenmaal de
voorbodes van de mooie lente- en zomermaanden.
En daar kijken we bij de Eurasierclub ieder jaar weer zo naar uit!
Mooie wandelingen in het vooruitzicht, achteraf een terrasje om gezellig bij te praten
over de capriolen die hond- en manlief weer uitgehaald hebben…
Je vindt in deze Eurazine de uitnodigingen terug.
Meedoen is de boodschap!
Lente staat symbool voor vernieuwing.
En ik kan u vertellen dat het ook “lente” is binnen
het bestuur van de ECB.
We verwelkomen met heel veel plezier een aantal
nieuwe bestuursleden.
Greet volgt Annie op als penningmeester. Ze zal
het budget van de vereniging beheren zoals een
goede huismoeder dit hoort te doen: met veel
zorg en verantwoordelijkheidsgevoel, maar af en
toe mag er eens een folieke zijn !
Cilia zal er voor zorgen dat jullie steeds op de
hoogte zijn van geplande wandelingen en
activiteiten. Wil je zelf een leuke wandeling
organiseren dan is er maar één adres: Cilia !
In deze Eurazine stellen Greet en Cilia zich even
kort aan jullie voor.

Woord van de voorzitter

6

Ivo en Tine zijn vanaf nu onze webmasters. Het doet ons heel veel plezier om nu onze
eigen webmasters in huis te hebben. Op deze manier zullen jullie via onze site
www.eurasier.be ook beter geïnformeerd worden rond het reilen en zeilen binnen de
ECB. In ons volgend clubblaadje zullen Ivo en Tine zich aan jullie voorstellen.
Vier nieuwe mensen binnen het bestuur die ieder op hun manier een frisse input aan de
werking zullen geven !
Wat willen we als vereniging nog meer ?
Lentefrisse groeten
Jullie voorzitster
Miek Scheepers
Douce Le Petit Fi-Loup

Dagboek van Dee: “Alles voor de Kunst”.
Het is momenteel in onze roedel één- héctisch- boéltje!
Heeft niets met mij te maken hoor, deze keer… gelukkig… amai!
Heeft alles te maken met Sigrid.
Sigrid doet Kunst, met de grote Ka.
De Ka van KaDee!
Sigrid zit in haar laatste jaar, moet heel hard werken, moet een eindwerk maken.
Oooveral hangen tekeningen. Op de slaapkamers, op de deuren…”
“ ’t Is voor de lichtinval”, zegt Sigrid.
“ ’t Is ne roemel”, zegt de Pascal.
Oooveral in huis liggen ingegipste benen…
“ ’t Is om te drogen,”, zegt Sigrid.
“ ’t Is om grijs haar van te krijgen”, zegt de Pascal.
Heel ons huis is Kunst…oooveral staan potjes verf, op de tafel, op de grond, op de
kast…
“ ’t Is de creativiteit die groeit”, zegt Sigrid
“ ’t Is mijn maagzweer die bijna bloeit “, zegt den Pascal.
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Dagboek van Dee: “Alles voor de Kunst”.

Baaske zegt dan: “Nog effekes geduld, chou. Nu effekes ALLES VOOR DE KUNST…”
Moet van Sigrid overal afblijven, van de pottekes verf, van de tekeningen, van de
benen….
Wil ook mijn steentje bijdragen aan de Kunst. Want Kunst is chaos en chaos is
cooooollll!!!!!
Omdat ik nie aan de pottekes mag komen, heb ik een gedichtje gemaakt… voor Sigrid!
Baaske heeft ooit een gedichtje van Paul Van Ostaijen voorgelezen, speciaal voor mij.
Ze vond het bij mijn intelligentieniveau passen, zei ze.
Het gedichtje heet: “Marc groet ’s morgens de dingen”.
En het gaat als volgt: “Dag ventje op de fiets op de vaas met de bloem ploem ploem
Dag stoel naast de tafel
Dag brood op de tafel…….”
Maar speciaal voor Sigrid heet mijn gedichtje :
“KaDee groet ’s morgens de dingen”.
Met de grote Ka van Kunst…snap ge????
Het gaat als volgt:
“Dag kipje in je kotje, op je stok, toktoktok…

Dag Gust aan de draad, grote sloef, woefwoefwoef…

Dagboek van Dee: “Alles voor de Kunst”.
Dag zwijntje in de wei,
dat door het vet aan zijn oogskes niets ziet, huithuithuit…

Dat schaapke zonder gras,
ge eindigt sowieso op ne saté, mééémééémééé…

Dag baaske, liggend in je bedje waar IK niet mag zijn…
maar ik lig er toch FIJNFIJNFIJN !!!

Goe gedichtje , hé mannen!
Deze KaDee heeft het toch maar weer gehad!
Enne … met de grote KA …van Kunst!
Den Dee
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Aktiviteiten kalender ECB

Datum

Activiteit

Plaats

17 / 05 / 2009

Wandeling

Essene

21 / 06 / 2009

Wandeling

Limburg / Brabant

30 / 08 / 2009

Barbecue

Axel (NL)

27 / 09/ 2009

Zeehonden wandeling

De Haan

11 / 10 / 2009

Wandeling

Kempen

22 / 11 / 2009

Wandeling

Limburg

xx / 01 / 2010

Wandeling

feb of mrt / 2010

Kynologisch weekeinde

Ardennen

07 / 03 / 2010

Algemene ledenvergadering

Herselt

Website

www.Eurasier.be

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

Bekende honden: Barry
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Barry, is gekend als de meest beroemde Sint-Bernards hond aller tijden, die werkte
als berg-reddingshond. Hij leefde van 1800 tot 1814, in het klooster bij de Grote SintBerhard-pas nabij de Zwitsers-Italiaanse grens; Barry was wereldberoemd en er werd
gezegd at hij de meest perfecte sint was. Hij heeft 40 of meer levens gered.
Niet alle verhalen werden opgetekend, maar 1 verhaal staat zeer gedetailleerd in de
boeken beschreven. Het verhaal gaat over een kleine
verdwaalde jongen die heel de weg naar huis door Barry
gedragen is op zijn rug terwijl het kind met zijn armpjes rond
de grote nek van de hond hing.
Barry’s avonturen begonnen toen een monnik hem meebracht
naar het klooster om met hen samen te leven. Heel jong al
startte hij met het redden van levens.
Barry was meer dan een hond, hij was een ridderlijke knecht in
de vorm van een hond.
Barry is zeker niet vergeten, tot op de dag van vandaag is er in het klooster steeds
één hond die “Barry” genoemd wordt ter ere van hem.
Barry's lichaam is bewaard en te bezichtigen in het Nationale Historische museum in
Bern, Zwitserland.
Voor de herinnering aan Barry is er een monument voor hem geplaatst aan de ingang
van de Cimetière des Chiens, een huisdierenbegraafplaats in Parijs.

Berichten: Overlijden Rex

A good dog never dies ..........;
He always stays.
He walks beside you on crisp autumn days when frost is on the fields an when the year
is ending and the winter is drawing near his head is within our handsin his old way.
And when it’s summer and the bees are humming, he leaps ahead of you and waits your
coming.

( Mary Carolyn Davies )

Nieuwe leden
Dek- en geboorteberichten
Momenteel zijn er geen dekkingen of geboorten gemeld.
Onze nieuwe web-masters, Ivo en Tine zijn gestart met het up-daten van onze
website.
Hiervoor vragen ze ook uw medewerking !!
Hebt u mooie foto’s voor op de site, weet u toffe plaatsen om te gaan wandelen en
waar de hond eventueel mag en kan loslopen, hebt u een taverne of restaurant
ontdekt waar ze erg hondvriendelijk zijn, laat het hun weten .
ook kunt u er terecht met suggesties !!
Hun gegevens vind u op bladzijde 2.
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Foto’s
Bemma von den
Innerste-Auen

Abby von der
Ahrmundung

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.

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. 2m).
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.
Wij verhuren onze woning voor 600,00 euro per week. (het hele jaar + schoonmaak)
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
http://www.gites.nl/Gite/Chez+Nous/7513/
Chez nous ( Les Feuillats )

Verslag: Kynologisch weekeinde Xoffraix
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Het eurasier-weekend.
Na een weekje werken , keken we uit naar het kynologisch eurasier weekend in
Xhoffraix.
Xhoffraix ... waar ligt dat?
De avond te voren toch even opgezocht welke bekende dorpjes er in de omgeving
liggen. Bütgenbach , dat klinkt bekend, daar zijn we namelijk verleden jaar geweest
met de eurasiers.
Zo nu weten we welke richting we uit moeten. Op toeristische wijze zijn we er beland.
Onze eerste indruk. Groot huis, prachtig gelegen en rustig. Karine en Carl
verwelkomde iedereen en begeleide ieder naar hun slaapvertrek.
Tijdens de aperitief konden we kennis maken, zowel met de honden als met de baasjes.
Er waren nieuwe - maar ook bekende gezichten van verleden jaar. Daarna konden we
genieten van de kaas en wijn tafel ...
Het waren heerlijke kazen en de wijn viel bij iedereen ook goed in de smaak ! Sommige
Duitse vrienden hadden er een rit van +- 4 uur opzitten en trokken zich terug om
zaterdag 7.30 u, uitgerust de dag te kunnen starten.
Zaterdagvoormiddag deden we een kleine wandeling, zo konden de honden al met elkaar
kennis maken en kregen wij al een eerste indruk van de prachtige omgeving.
Na het middageten vertrokken we
voor de grote wandeling. Door het
bos ... langs het riviertje ... een
afdaling ... een klim ... over houten
paadjes ... zelfs sneeuw op de
heuvels, we hebben het allemaal
gehad. En vooral het goede weer
zorgde ervoor dat iedereen ten
volste heeft genoten van deze
wandeling. Niet alleen wij voelden
onze kuitspieren werken, zelfs Cara
de Eurasier moest naar het einde toe
regelmatig rust nemen .
Ja, ja, conditie was vereist voor de
honden, want zij moesten de baasjes
helpen de heuveltop te bereiken. Het
was ondertussen +- 18.00 u geworden
toen we terug aan 't huisje kwamen.
Een hete douche ( om het melkzuur
in de spieren te beperken ) was
welkom en het gourmetten daarna
zorgde voor een gezellige sfeer . En
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Verslag: Kynologisch weekeinde Xoffraix

natuurlijk de verhalen over
onze Eurasiers . Iedereen
was moe en voldaan en
werd het vlug laat, maar
Carl stelde ons gerust, "
morgen moogt ge één
uur(tje) langer slapen"....
oef, want dan ontbijten we
om 8.30u. s'Morgens had
iedereen zijn slaap tekort
van vrijdagnacht ( vreemd
bed enz..) ingehaald.
Zondagmorgen arriveerde
onze voorzitster Miek en
haar man om de
ochtendwandeling mee te
doen . Sommigen bleven in de woning ( nog teveel melkzuur in de benen misschien ).
Maar Eurasier Cara was weer aanwezig, monter en fris trok ze haar baasje verder .
Na het middageten moesten we aan de terugrit gaan denken.
Onze Duitse vrienden hebben ook volop genoten van ons Belgienlandje..
we moeten toegeven. WAT IS XHOFFRAIX SCHOON !!!!
Karine en Carl jullie hebben ons prima begeleid en fantastische wandelroutes
uitgekozen en ervoor gezorgd dat we niets tekort kwamen.
Aan de niet aanwezigen zou ik zeggen,"je hebt wat gemist "
Hopelijk zien we je volgend kynologisch Eurasier weekend . En de honden ... zij stonden
onder controle van de baasjes
en waren vlugger
gerecupereerd van de
wandelingen dan wij. Zo te
horen geniet ook Djentl nog
na van zijn weekend , hij
blaft en beweegt tijdens
zijn middagslaapjes ofwel
geniet hij nog na van zijn
gestoei met zijn
vriendinnetje Alexa.
Ik kijk uit naar de volgende
samenkomst.
Cilia en Jack met Djentl.
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Voorstelling nieuwe bestuursleden
Beste Eurasiervrienden,

Mij even voorstellen, ik ben Greetje Gielis en samen met mijn vriend Serge Franquet
zijn wij reeds verscheidene jaren lid van de club. Eerst in Nederland en daarna bij de
oprichting van de Belgische Club zijn wij hier lid geworden.
Sinds maart ben ik ook jullie nieuwe Penningmeester geworden.
Ik heb de taken van Annie Simons overgenomen.
Wij hebben zo’n 10 jaar geleden voor het eerst kennis gemaakt met “ de Eurasier”.
Eerst even gaan kijken bij Karien en Joop in Axel en dan de wachtlijst op om af te
wachten op onze 1ste Eurasier: Tchosan von Antina uit Stuttgart, trouwens het
broertje van Baldo (Annie Simons). Tchosan was onze 2de hond , wij hadden reeds een
3-jarige Tibetaanse Mastiff (Tcheou+). Zo’n 6 jaar later kwam onze 2de Eurasier:
Bjordi von den Wuppertatzen uit Westerwald.
Zo nu en dan nemen wij al eens deel aan een wandeling, beroepshalve is het soms wel
moeilijk omdat wij beiden in het weekend werken. Dit maakt wel dat wij onze vrije tijd
in de week hebben. Deze wordt vaak besteed in de Ardennen waar wij samen met onze
Tchosan en Bjordi mooie wandelingen maken.
Lekker wandelen, lekker eten, Chouffke drinken, wij tevreden en onze Eurasiers ook.
Meer moet
dat niet zijn !
Groetjes van
ons allemaal
en tot
weldra !
Greetje en
Serge
Tchosan en
Bjordi

Voorstelling nieuwe bestuursleden
Even een korte beschrijving van wie ik ben en hoe ik aan een eurasier gekomen ben.
Ik ben Cilia Van de Poel verpleegkundige in het ziekenhuis.Sinds mijn 50 levensjaar
werk ik halftijds als logistiek en ben ik verlost van de nachtelijke - vroege - en late
uren tot vreugde van mijn echtgenoot Jack Roosenbroeck , onze dochters hebben het
ouderlijk huis verlaten. Zij zijn al even gek van honden als hun moeder.
In het jaar 1979 kocht ik eens DE WOEF het hondenmaandblad.Ik lees graag over
dieren of het nu honden,katten,paarden,vogels of dieren in't wild gaat het boeit mij
enorm.In dat septembernummer ( wat ik nog altijd heb ) stond de eurasier beschreven
als tweede ras.
Ik was zéér onder de indruk van de prachtige hond en de beschrijving van het
karakter . Dat was een hond naar mijn hart MAAR... ik had
toen nog 5 honden nl.3 tevurense herders waar ik africhting ( mondio-ring ) mee
trainde en 2 schotse collies in de gehoorzaamheid.
Dus werd het maandblad goed bewaard , voor als de tijd er aan kwam dat ik terug een
hond zou moeten kiezen.
We schrijven 2006 , het jaar dat ik op zoek ben gegaan naar WAT en HOE is een
eurasier in het echt.
Dat was geen simpele zoektocht , zelfs bij st. Hubertus hadden ze maar een
telefoonnummer en dat was van Duitsland.Na een week tevergeefs bellen zocht ik mijn
toevlucht tot internet.Ik belande in Nederland op een puppy-bemiddelingssite welke
me doorverwezen naar Carl en Karine Smeyers.Na een wachttijd van 7 maanden kregen
we te horen dat onze puppy was geboren en sinds maart 2007 is Djentl
onze nieuwe huisgenoot.Hij is al wat ik er van verwachte al is het een groot contrast
met mijn vorige
sportbeesten.Maar wij
zochten nu een rustige
mooie gezinshond en
dat hebben we in hem
gevonden.We nemen
hem overal mee
naartoe dus als je ons
ziet , is Djentl ook in
de geburen en heeft
hij jouw eurasier
waarschijnlijk al
gevonden.

Vele Groeten van Cilia

Medisch: Gezonde voeding voor de hond
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Uiteraard is de voeding van de hond één van de voornaamste componenten om uw hond
gezond en levendig te houden.
Voor uw pup vormt de juiste voeding en het gebruik hiervan de basis voor de verdere
groei en ontwikkeling. De kwaliteit en de hoeveelheid voeding zijn bepalend voor de
ontwikkeling tot een volwassen hond met een goede gezondheid, een goede bouw, een
stevig gebit en een mooie glanzende vacht.
Er zijn enorme vorderingen gemaakt in het onderzoek naar de voedingsbehoefte van
honden. Tegenwoordig worden de meeste honden gevoerd met in de handel
verkrijgbare voedingen. Deze voedingen zijn over het algemeen samengesteld door
speciale voedingsdeskundigen om zo te voldoen aan de bijzondere voedingsbehoefte
van de hond. Hierdoor leven honden tegenwoordig langer en is de kwaliteit van hun
leven over het algemeen verbeterd.
Honden krijgen een aantal keren per dag te eten, afhankelijk van de levensfase waarin
de hond zich bevindt. Jonge dieren ( pups ) dienen 4 x per dag gevoed te worden tot 12
weken. Honden in de juveniele fase ( 3 tot 8 maanden ) krijgen ze 3 x per dag te eten
en volwassen honden bij voorkeur 2 x per dag ( zeker bij grote rassen ivm.
maagtorsie ) of eventueel 1 x per dag.
Geef uw hond steeds een maaltijdvoeding, dit wil zeggen een steeds afgewogen
hoeveelheid voeding. Laat de voeding 10 minuten staan en neem de bak dan weg. Zorg
ervoor dat er constant vers drinkwater ter beschikking staat. Geef de juiste
hoeveelheid voeding, afhankelijk van lichaamsgewicht en leeftijd van de hond.
Een hond in de groei heeft 25 gram voeding per kg lichaamsgewicht nodig, een
volwassen hond slechts 10 gram per kg lichaamsgewicht per dag.
Onze Eurasiers bepalen soms zelf hoeveel ze eten, zolang ze op gewicht blijven moet u
zich er niet te druk om maken.
Soorten voeding
Er zijn voor de verschillende levensfasen van de hond ook verschillende soorten
voedingen.
Het is absoluut niet waar dat een hond vaak verandering van samenstelling en/of
smaak nodig heeft. Hoewel de bedoeling goed is kunt uw beter geen delen van uw eigen
maaltijd geven. Dit voedsel doet meer kwaad dan goed doordat het vaak te vet en te
zout is. Bovendien zal de hond met verantwoorde voeding tevreden zijn en gezond
blijven.
Indien u zich aan de dagelijkse hoeveelheid voeding houdt, voorkomt u dat uw hond
last krijgt van overgewicht.
De hoeveelheid voeding voor uw hond af te lezen op de verpakking van de voeding is
slechts een indicatie en kan verschillen voor elke hond.
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Medisch: Gezonde voeding voor de hond

Het voeden van pups
Het activiteitenniveau van pups is vaak verbazingwekkend hoog. De hele dag spelen en
het verkennen van hun nieuwe omgeving vraagt samen met hun enorme groei veel
energie. Het is daarom belangrijk de pup de juiste hoeveelheid voeding met de juiste
voedingsstoffen te geven. Speciale puppyvoeding is een vereiste.
Eigenschappen hiervan zijn:
* Verhoogde energiedichtheid om de groei van de pup te ondersteunen
* Uitgebalanceerd gehalte aan voedingsstoffen, aangepast aan de hoge
energiedichtheid
* Goede verteerbaarheid dankzij eiwitten van goede kwaliteiten wat resulteert in
minder ontlasting
* Rijk aan omega-3 en omega-6-vetzuren die zorgen voor een gezonde huid en vacht.
Het voeden van gezonde volwassen honden
Het is van groot belang dat uw hond gedurende zijn beste jaren in goede conditie
gehouden wordt. Wanneer u de hond op de juiste manier voedt kunt u hem een beter
en gezonder leven bieden. Geef u hond een smakelijke en eenvoudig te verteren
voeding voor volwassen honden die ervoor zorgt dat uw hond de juiste hoeveelheden
eiwitten, vitaminen en mineralen binnen krijgt.
Een ideaal onderhoudsvoer voor de volwassen hond voldoet aan de volgende kenmerken:
* Een uitgebalanceerd eiwit- en vitaminegehalte zorgen voor een sterk en gezond
afweersysteem
* Een complete uitgebalanceerde samenstelling om te voldoen aan de dagelijkse
behoefte van voedingsmiddelen
* Grondstoffen van zeer goede kwaliteit om het welzijn van de hond te garanderen en
de kans op spijsverteringsproblemen te beperken
* Een hoog gehalte aan omega-3-vetzuren voor een gezonde huid en vacht
* Bijzonder goede smakelijkheid om de opname van voeding te stimuleren
Het voeden van honden met overgewicht
Tegenwoordig kampen steeds meer honden met overgewicht. In België en Nederland
ligt het percentage te zware honden al boven de 50 %.
Meestal is dit het gevolg van te veel voer. Overgewicht kan echter indirect leiden tot
medische aandoeningen zoals diabetes mellitus, hart- en vaatziekten,
gewrichtsproblemen, etc.
Af en toe een hondenkoekje is geen probleem, maar u moet oppassen dat dit niet een
normaal deel van de dagelijkse voeding gaat uitmaken. Probeer u hond als beloning iets
te geven van zijn gebruikelijke voeding in plaats van extra hondensnoep. De meeste
honden zijn hier net zo blij mee en u zorgt er zo voor een goede algemene gezondheid
van uw hond.

Medisch: Gezonde voeding voor de hond

20

Hou het gewicht van uw hond altijd goed in de gaten en raadpleeg uw dierenarts voor advies
als de hond zwaarder begint te worden.
Lichaamsbeweging is zeker goed voor honden, van essentieel belang voor het verliezen van
gewicht.
Maar, als u gewoon 20 gram van de dagelijkse voeding van uw hond vermindert dan valt hij/
zij vanzelf af. Probeer de hond elke 3 maanden te wegen om het resultaat te volgen.
Het voeden van de oudere hond
Afhankelijk van het ras neemt het activiteitenniveau langzaam af, verandert het gewicht en
worden de organen en de spijsvertering langzaamaan minder efficiënt.
Bovendien lopen deze oudere honden meer risico voor het ontwikkelen van ouderdomskwalen,
zoals nierinsufficiëntie.
Door een voeding met verlaagd eiwit-, fosfor-, en natriumgehalte te geven, kan een verdere
verslechtering van de nierfunctie worden verlaagd.
Om een optimaal lichaamsgewicht te behouden, de ontwikkeling van ouderdomskwalen te
voorkomen en de kwaliteit van het leven te optimaliseren moet uw hond speciale voeding
krijgen die voldoet aan alle veranderingen in voedingsbehoefte van oudere honden.
Speciale voeding voor oudere hond heeft de volgende eigenschappen:
* Verlaagd vetgehalte om het risico van overgewicht te verminderen en een optimaal
lichaamsgewicht te behouden
* Verlaagd fosfor en natriumgehalte om het risico op nier- en hartproblemen te
verminderen
* Een enigszins verlaagd eiwitgehalte om de kans op nierproblemen te verminderen
* Een verhoogd vezelgehalte geeft een gevoel van verzadiging en verlaagt het risico op
verstopping
* Een uitgebalanceerd gehalte aan omega-3 en omega-6-vetzuren verbetert het
immuunsysteem en vermindert het risico op huid- en gewichtsproblemen. Daarnaast
stimuleert het een gezonde huid en vacht en onderhoudt het de nierfunctie.
Bij onze Eurasiers is het belangrijk om voeding te geven waarbij het eiwitgehalte niet te
hoog is omdat ze hier nogal gevoelig aan zijn !
Ook belangrijk om hoogwaardige voeding te geven; staat er kippenmeel op de zak, dan is dit
veelal gemalen pluimen en botjes en ander afval van de kip en heeft dit weinig met kip te
maken, staat er kippenvlees dan zit er ook echte kip in en geen afval !!
Bij een goede voeding is er weinig afval dus ook weinig stoelgang !!
Bron: Dierenkliniek Hulst
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Medisch: Tandsteen

Tandsteen is de benaming voor de bruine aanslag die we op het gebit van onze dieren
kunnen aantreffen. Het bestaat uit resten voedsel, zouten uit het speeksel en
afgestorven bacteriën. Zowel honden als katten kunnen er problemen mee hebben.
Voor ons is het meest opvallende verschijnsel een onfrisse adem en een vies gebit.
Gevolgen
Tandsteen wordt gevormd op het glazuur van het gebit, vooral op de overgang van tand
naar tandvlees. Het werkt zich als een wig onder het tandvlees. Bacteriën kunnen zich
hierdoor onder het tandvlees nestelen. Het tandvlees raakt ontstoken en de wortels
van tanden en kiezen komen bloot te liggen. Het gebit komt hierdoor los te zitten.
Door deze ontsteking in de mondholte gaat uw dier onaangenaam ruiken uit zijn bek.
Ondanks al deze narigheid hebben de dieren niet snel problemen met kauwen, tenzij
ook de grote scheurkiezen aangetast zijn.
Soms kunnen bacteriën die uit een ontstoken mond het lichaam binnen dringen elders
klachten geven. Berucht hierbij zijn tussenwervelschijf, nier en hartklep ontstekingen.
Diagnose
Ernstige gevallen verraden zich door een slechte adem. In een eerder stadium is het
zaak het gebit te inspecteren. De dierenarts inspecteert het gebit elke keer als U op
het spreekuur komt, thuis kunt U dit ook zelf doen. Let hierbij vooral op de
hoektanden en de grote scheurkiezen. Op deze plaatsen vormt het tandsteen zich
altijd het eerste.
Behandeling
Bij honden is de enige manier van behandelen het verwijderen van het tandsteen
onder narcose. Het schoonmaken gebeurt met dezelfde instrumenten als een tandarts
gebruikt. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een speciaal trilapparaat. Als het gebit
goed schoon is wordt beoordeeld of er eventueel tanden getrokken moeten worden.
Soms is een antibioticakuur nodig om ontstoken tandvlees te genezen.
Men kan bij de honden ook hun tanden gaan poetsen. Een drietal keer per wek volstaat
meestal wel. In de handel zijn tandpasta’s voor de hond te verkrijgen, deze hebben
een lekkere smaak voor de hond. Gebruik geen mensentandpasta omdat dit de slokdarm
- en maagslijmvliezen kan aantasten bij de hond. Zorg er ook voor dat u een zachte
tandenborstel gebruikt !! Mocht de hond hierop willen kauwen, dan kan u de tanden ook
poetsen met een lapje rond uw vinger. De hond zal niet in uw vingers kauwen !
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Tentoonstellingsresultaten
Uitslagen van in België levende honden worden hier weergegeven, indien zij door de
eigenaars aan ons gemeld worden.

Tentoonstelling Brabo Antwerpen

4 en 5 April 2009

Keurmeester: Mr. De Wilde (BE)
Jeugdklasse: reuen
Bardo vom Tayemoor

(geb.:23/07/2008)

VB

(geb.: 24/09/2006)

3 ZG

(geb.:07/06/2005)

2 ZG

(geb.: 10/01/2007)

1U

RCAC-RCACIB

(geb.: 28/07/2002)

1U

RCAC-RCACIB

eig.: Jung -BAstian Alfred
Open klasse: reuen
Benji des Chevaloupsgreg
eig.: Beaurain Jose
Barne vom Koppin Kallio
eig.: Westley Doris
Djentl vom Pfingstborn
eig.: Cilia Van De Poel
Kampioensklasse: reuen
Aref vom Wolfsmeer
eig.: Jung Monica en Wilfried
Kampioensklasse: teven
Davina von der Jungfenmühle Berlin

(geb.: 11/09/2006)

Proficiat van het ganse bestuur
aan Djentl en zijn vrouwtje Cilia
voor dit mooie resultaat !!

1 U CAC-CACIB
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Tentoonstellingskalender België

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

16 - 17

mei

2009

Namur

14

juni

2009

Lommel

27 - 28

juni

2009

Genk

11 - 12

juli

2009

La Louviére

25 - 26

juli

2009

Liège

CAC-CACIB

22 - 23

augustus

2009

Mechelen

CAC-CACIB

30

augustus

2009

Saint-Ghislain

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

CAC
CAC-CACIB
CAC
CAC-CACIB
CAC

Gr 1,2,5 CAC

Gegevens overgenomen van : www.kmsh.be

Tentoonstellingskalender Buitenland
28

juni

2009

Clubmatch EVN
Druten / Afferden, Nederland

Aanmelding

www.eurasier.nl

CAC

Pride & Hoop Fieter de Fointjes

EURASIER CLUB BELGIË

Secretariaat :
Carl Smeyers
Solferinostraat 12
2040 Berendrecht

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

