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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 €

Tarieven Leden : 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:
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 Voorzitter5
Beste Eurasiervrienden,
Hebt u er ook zo van genoten???
Terrasjes in het zonneke? Samen met woef op vakantie? Of een barbequeke met 
vrienden, waarbij hondlief voor één keer zijn brokjes mag laten staan en zoals de 
kasteelhonden van weleer mag mee snoepen van de brokjes die “toevallig” op de grond 
terecht komen???
Ik wil mijn vraag eigenlijk anders stellen: ben je ook zo aan het genieten???
Uiteraard willen we dit zomergevoel zo lang mogelijk rekken.
En daar dragen wij, die van de E..C.B., graag ons steentje in bij door jullie een goed 
gevulde enveloppe te bezorgen !
Geen zorgen, het is geen aanslagbiljet.
Maar wel de Eurazine met weer boordevol nieuwtjes en … een welgemeend cadeau voor 

al onze leden.
Binnen enkele maanden, in oktober om juist te zijn, bestaat onze 
vereniging 5 jaar. Deze gebeurtenis willen we niet zomaar laten 
voorbijgaan. Tijdens één van onze vergaderingen hebben we de 
hersenen gepijnigd hoe we onze leden op een leuke manier zouden 
kunnen verrassen. Vele ideeën passeerden de revue.
En deze is het dan geworden: een kleurrijke 
Eurasierverjaardagskalender die hopelijk een leuk plekje krijgt in één 
of andere plek van je huis.

In de eerste Eurazine van dit jaar hebben we al even toegelicht hoe de E.C.B. van een 
kleine beginnende vereniging is uitgegroeid tot wat het nu (reeds) is: een grote groep 
van mensen met een even grote passie voor de Eurasier, die vanuit een groot 
engagement willen bijdragen tot de verdere positieve ontwikkeling en gezond behoud 
van het ras de Eurasier.
Als bestuur vonden we dit reden genoeg om als onze leden te verrassen met een leuk 
5de verjaardagscadeau!
En nu op naar de 10 jaar…

Verder in deze Eurazine : heuglijke puppienieuws!!!
Moeder Alexa heeft ons weer verstomd doen staan met een ongelofelijk mooi nestje 
van 7  guitige eurasiertjes.
Tine en Ivo, de webmasters van de E.C.B. stellen zich ook even aan jullie voor.
Verder in dit blaadje een artikel over honden opvoeden volgens de regels van de 
natuur. En natuurlijk mogen de planning van de komende activiteiten en de capriolen 
van Dee niet ontbreken.
Je ziet het al: veel leesstof en kijkplezier… Voor op het terrasje? Bij een fris glaasje 
wijn of een schuimende pint? In het late zomerzonnetje?
Geniet ervan!                                                                        Jullie voorzitter
     Miek Scheepers



  Dagboek van Dee:”Bewogen 2-daagse” 6  
“Zijn 2 dagen gaan kamperen…mama Babs, Baaske en den Pascal.
Begon leuk: “Deeke, we gaan weg met de AUTO!”
Als ik het woordje AUTO hoor, begin ik altijd te flippen. Dan voel ik the VIBES 
vibreren door mijne perfect body.
Pavlov zijne woef kreeg dat ook als ie het belleke hoorde.
Afin begon dus leuk: AUTO, stapschoenen mee, Baaske enthousiast, richting Ardennen.
Tent ging ook mee…vond ik persoonlijk iets minder.
Ben eerder het hoteltype: ’s avonds met mijne buik op ne zachte tapisplain, wetende 
dat er geen wild zwijn in het midden van de nacht voor mijne snuit kan staan!
Da’s mijne persoonlijke voorkeur…maar nie die van Baaske, dus!
Mama Babs 200% in haar nopkes. Water in, water uit, natte patte (pattes, da zijn 
Waalse pootjes), rollebollen in het vuil, en veel paardestr… oelgang eten.
’t Is dat het mijn moeder is, want van zo ne vieze, vuile, schurftige hond, moet ik nie 
weten!
Maar ja, ben dan ook eerder het hoteltype.
’s Avonds iets gaan eten, moest onder tafel blijven van de patron van het 
etablissement. Mijne adorabele kop mocht zelfs niet onder het tafellaken uitkomen. 
Pfff, pour den Dee, la Wallonië est foutu!
En dan ‘s nachts…die ellendige tent in. Babs en ik in het voortentje op zo’n stuk 
verdoefde,  krakende plastiek. Plezant vakantieke zulle! 
Heb een paar keer geprobeerd om tussen Baaske en Pascal in te kruipen…pakte geen 
verf!
Miserabele nacht gehad met angstaanjagende geluiden uit de Ardense wildernis.
Baaske ook miserabele nacht gehad. Kwam ’s morgens kreunend uit de tent gekropen.
Dacht eerst: “Pascal!!!  Gij ze BRUUT!”
Maar… geen slecht woord over den Pascal! Luchtmatraske had het begeven.
Ik heb nogal een baaske hé: rolt ’s avonds tentje in met den Pascal, kruipt ’s morgens 
tentje uit met den Lumbago!
Zijn die dag toch nog naar “Le Saut des Sorcières” gestrompeld.
Een héééél hoog punt waar je recht de ravijn inkijkt.
Baaske zei dat de heksen hier vroeger op hun bezems in de ravijn sprongen om te leren 
vliegen!
Ik moet er echt nie van weten van de Ardennen: everzwijnen, normverliezende-
moeders, Lumbago’s en nu nog heksen ook.
Op het hoogste punt, 325 m A.U.B., moest baaske rusten op een bankske want Lumbago 
deed zeer. Bankje stond akelig dicht bij afgrond! 
“ ‘t Is voor den vue panoramique”, of zoiets, zei Pascal.
Moest achter Baaske en Pascal blijven liggen, mama Babs moest weer niks, mocht 
overal lopen.



  Dagboek van Dee:”Bewogen 2-daagse”7

Had er genoeg van, ben opgestaan, voor Baaske en Pascal gelopen,….en toen ging het 
plots allemaal heel snel! Mijn pattes arrières (da zijn mijn Waalse achterpootjes) 
schoven naar beneden, mijne buik gleed mee de dieperik in, Baaske greep mijne pels, 
brulde heel de ravijn bijeen, greep halsband, ik stikte bijna, deed “grrrrrrrr”, Pascal 
greep Baaske bij hare Lumbago, brulde nog harder vaneigens….en zo…kwam ik weer met 
mijn 4 pattes (da zijn mijn 4 Waalse pootjes) op de vaste ondergrond.
Baaske kwaad, zunne…amai!
Van Pascal vloog ik weer achter het bankske. Ik moest verschrikkelijk rochelen, maar 
daar trok niemand zich natuurlijk weer iets van aan.
Pascal heeft Baaske hare Lumbago moeten masseren.
’ t Was vlug gedaan met de vue panoramique.
AUTO in, stoel van Baaske plat, richting huis.
Deze keer geen VIBES, wist dat deze saut ER- OVER was! 
Baaske nog 2 dagen platgelegen met hare Lumbago…
Maar nu zullen ze het wel weten, zeker???
Den Dee houdt helemaal niet van kamperen!”

Den Dee

Ter info: De rotsformatie Saut des Sorcières of Heksensprongrots ligt aan een 
grandioos keteldal. Duidelijk sprak deze plaats tot de verbeelding in de Waalse 
legendes en sagen. Een legende vertelt hoe hier ooit de herder Colas Tcha Tcha 
aan de heksen leerde hoe ze, gezeten op hun bezem, van de top van de rots 
moesten springen. Diep in het dal van de Ruisseau des Aleines kun je naar de 
rotspunt die zijn naam draagt.



8  Voorstelling web-masters
Hallo allemaal,

Wij willen ons even aan jullie voorstellen. 
Wij zijn Ivo Fuitini en Tine Sleurs. 
In juli 2006 zijn wij gaan samenwonen en we wilden meteen een hondje in ons gezin 
opnemen. Na even zoeken en wikken en wegen welk ras het zou worden, kwamen we bij 
de Eurasiër terecht. Dit was het enige ras waar we beiden van dachten “dat ras 
spreekt mij wel aan”. 
Na wat informeren kwamen we bij de ECB terecht. Helaas waren er toen niet al te veel 
nestjes en als er dan al nestjes waren, dan waren het vooral reutjes die geboren 
werden, terwijl wij op een teefje aan het wachten waren. 
Na een goed jaar in spanning te wachten, was het eindelijk zover… 
Er was weer een nestje geboren, maar dat was wel in de buurt van Berlijn. Voor ons 
geen probleem!! We overwonnen dus 2 keer 800 km (enkel), één keer om de puppy’s te 
bewonderen en één keer om onze Alyssa te gaan halen. 
Dus sinds september 2007 maakt Alyssa deel uit van ons gezin. Intussen zijn we aan 
het wachten op de volgende puppy.
In onze vrije tijd maken we graag lange wandelingen en, als het goed weer is, achteraf 
een gezellig terrasje. Ook als we er met de fiets op uit trekken, is Alyssa er altijd bij.  
Sinds kort verzorgen wij samen de website van de Eurasiërclub. Dus als jullie leuke 
verhalen, mooie foto’s, interessante weetjes, … hebben, laat het ons weten. 
Alle informatie over jullie trouwe viervoeter is van harte welkom. 



  Aktiviteiten kalender ECB9

Datum Activiteit Plaats

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

xx / 05/ 2010 Wandeling Essene

xx / 06 / 2010 Wandeling Limburg/ Brabant

  Website         www.Eurasier.be

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



10   Verslag wandeling Attenhoven
Zondag morgen 21 juni. 

Vandaag ben ik vroeger wakker als anders, ik wil zoals iedere zondag mijn baasjes gaan 
wekken maar ik merk dat ze al wakker zijn. Ik snap er niks van, normaal gezien heb ik 
op zondag veel meer werk om ze uit hun bed te krijgen, Maar vandaag dus niet. Ik 
begin te denken dat er misschien iets op het programma staat. De baasjes gaan 
ontbijten en zeggen dat ik goed moet eten want het zou een drukke dag worden. Ik 
merk dat mijn baasjes druk in de weer zijn met het klaarmaken van een rugzak en tot 
mijn grote blijdschap pakken ze ook mijn leiband ( dit betekent dat ik mee mag 
joepie!!). 

We vertrekken richting “De Beemden” een klein natuurreservaatje in mijn achtertuin. 
Ik ga daar graag wandelen want daar is van alles te ontdekken zoals grote vijvers en 
vele beestjes. Daar kan je ook goed sporten, ik loop er graag achter de eenden aan 
( dat houd me fit) maar een keer is dat fout afgelopen en ben ik in de vijver beland. 
Eigen schuld dikke bult zei het baasje maar hij was toch geschrokken. 

Als we op de parking aankomen zie ik in de verte nog een hond die toch wel erg veel op 
mij lijkt. Ik ga dichterbij en dan herken ik mijn mama Alexa en mijn nonkel phoenix. 
Terwijl we wachten komen er nog andere hondjes, 11 in het totaal ( het kunnen er ook 
meer geweest, zijn ik ben niet zo goed in tellen).  Sommigen heb ik al eens gezien maar 
de meeste nog niet. Ik wil natuurlijk onmiddellijk met de anderen spelen maar ik moet 
me nog een beetje rustig houden. Mijn zus Harte is er ook en die is net zo zot als ik. 
We moeten wachten tot 
iedereen klaar is en dan 
kunnen we beginnen te 
wandelen. Mijn baasje 
Bram en ik lopen voorop 
want wij kennen de 
omgeving. De wandeling 
gaat langs vijvers, door 
velden, dorpjes en bosjes. 
We mogen soms ook vrij 
lopen dat vind ik geweldig 
dan kan ik met de andere 
honden spelen en lekker 
rondcrossen. Onze baasjes 



11   Verslag wandeling Attenhoven
stoppen soms ook om ons 
te laten drinken. Maar ik 
denk dat ze dat doen om 
zelf te rusten en te 
snoepen van die rode 
bolletjes die hier overal 
groeien (krieken of 
zoiets). Af en toe regent 
het ook een beetje maar 
dat is niet erg ik ben 
toch al nat van in de 
slootjes te lopen. Na een 
lange wandeling komen we 
terug op de parking en ik 
hoor iedereen praten over eten. We gaan naar “De Met” in Landen, volgens mijn baasje 
kan je daar lekker eten, en ik krijg van de baas altijd een kommetje drinken. Terwijl 
onze baasje hun buikje rond eten doen wij een dutje. Na het eten moet ik weer de auto 
in maar ik hoor het baasje iets zeggen van Nieuwenhoven. Op dat domein is een heel 
groot bos waar ik vaak ga wandelen maar vandaag gaan we enkel naar de losloopweide, 
waar we naar hartenlust kunnen ravotten. Na het spelen gaan de baasjes weer iets 
eten,  het was iets met koeken en pannen ofzo ik weet het niet meer. Als ik zoveel 
moest eten als mijn baasje, amai ik zou nogal dik zijn!  Na de koeken en de pannen gaat 
iedereen naar huis en dat vind ik eigenlijk heel jammer . Maar ja, iedereen gaat graag 
terug naar zijn eigen 
nestje. 

Het was een heel leuke 
dag met veel nieuwe 
vriendjes en ik hoop dat 
ik ze allemaal nog eens 
terugzie. 

Dikke poot 

   Hero



12  Foto’s : Vakantie  

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.

Yrko Kieristinga  op de 
veerboot richting Finland

Paquita Beoosten-blij en Basha 
von Dütekamp op de steiger

Djentl von Pingstborn op de 
pier aan zee

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. 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 )

Tilo Kieristinga                   EKW  HD-A PL-0 StO m 10 W schön Hu d Aus (Orleans)                         PL und Augen nach Besitzerangaben Faucoult                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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  Berichten

Op zaterdag, 20 
juni zijn Cilia en 
Jack oma en opa 
geworden van de 
kleine “Ben”.
We wensen hen 
van harte 
proficiat !!!

Afscheid van Roosje
Op vrijdag, 17 juli moest afscheid genomen worden van Roosje, de Corgi van Patrick en 
Josiane. 
We wensen ze veel sterkte.

Roosje op wacht 
met haar roedel.
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15   Dek- en geboorteberichten
Dekbericht: 18 /05 / 2009: Alexa von Rozenzauber x Balto Balule 
Geboortebericht:  18 /07 / 2009:   2 x T en  5 x R 



  Notulen Algemene ledenvergadering E.C.B op 08/03/09 16
Aanwezig: 9 Leden,  waarvan  9 stemgerechtigd.
Afgemeld: Mevr. D. Bouhuijs & Dhr. K. Bosschaerts
  Mevr. K. De Hulster & Dhr. J. Dieleman
  Mevr. G. Gielis & Dhr. Franquet S.

1. Opening vergadering:
 De voorzitter opent om 13.00 u de ALV en heet iedereen welkom.

2. Goedkeuring notulen ledenvergadering van 16/03/2008:
 De notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

3. Jaarverslag 2008:
 De secretaris brengt het jaarverslag, dit wordt zonder op- of aanmerkingen 
 goedgekeurd.

4. Ontheffing secretaris:
 De secretaris krijgt ontheffing voor zijn taken.

5. Voorziene activiteiten 2009:
Zie bijliggend overzicht. (Activiteitenkalender)

6. Verslag Kascontroleurs:
De kascontroleurs lezen hun verslag voor, en verlenen decharge aan de 
penningmeester.

7. Financieel verslag 2008:
De penningmeester brengt het financiële verslag, dit wordt zonder op- of 
aanmerkingen goedgekeurd.

8. Begroting 2009
De penningmeester brengt de begroting, deze wordt zonder op- of aanmerkingen 
goedgekeurd.

9. Ontheffing Penningmeester:
 De penningmeester krijgt ontheffing voor zijn taken.

10.Benoeming nieuwe Kascontroleurs 2009:
 Effectief: Mevr. Helga Pellaers en Dhr. Pascal Bourry.
 Reserve: Dhr. Michel Pellaers en Dhr. Danny Kerschkamp.

11.Goedkeuring aanpassing Fokreglement:
 De aanpassingen aan het fokreglement worden goedgekeurd.
 Wordt toegevoegd:
 B.1.b. Fokdieren dienen in het bezit te zijn van een door de KMSH erkende DNA 
 registratie.



17  Vervolg Notulen Algemene Ledenvergadering
  B.1.b. wordt B.1.c.
  B.1.c. wordt B.1.d.
  B.1.d. wordt B.1.e.
  B.1.e. wordt B.1.f.
  B.1.f. wordt B.1.g.
  B.1.g. wordt B.1.h.
  B.1.h. wordt B.1.i.
 Worden aangepast:
  C.1.a. 750,00 € wordt 850,00 €
  C.1.b. 75,00 € + 75,00 €   wordt 10% van de pupprijs + 10% van de pupprijs
  D.a. 100,00 € wordt 150,00 €
  D.c. 60,00 € wordt 90,00 €
   15,00 € wordt 20,00 €
   25,00 € wordt 40,00 €
  E.1.i. 15,00 € wordt 2% van de pupprijs

12.Binnengekomen stukken en mededelingen:
  Kandidaatstelling Bestuur van Mevr. Greet Gielis.
   Kandidaatstelling Bestuur van Mevr. Cilia Van de Poel.
  
13.Rondvraag:
    Niets

14.Ontlasting der beheerders:
 De bestuursleden krijgen ontheffing voor hun taken.

15.Verkiezing Bestuursleden:
 Een Kiescommissie wordt samengesteld: Mevr. Verlinden, Mevr. Pellaers.

  Kandidaat bestuurslid: Mevr. Greet Gielis
  Zij wordt verkozen met   9 stemmen voor,  0 stemmen tegen en  0 stemmen blanco.
       Kandidaat bestuurslid: Mevr. Cilia Van de Poel
  Hij wordt verkozen met   9 stemmen voor,  0 stemmen tegen en  0 stemmen blanco.

 Nieuwe Bestuurssamenstelling vanaf 08 maart 2009:
  Voorzitter :  Mevr. Miek Scheepers
  Secretaris :  Dhr. Carl Smeyers
  Penningmeester : Mevr. Greet Gielis
  Commisarissen : Mevr. Karien Dieleman
     Mevr. Cilia Van de Poel

16.Sluiting vergadering:
  De vergadering wordt door de voorzitter afgesloten om 14.00 u.



  Verslag : Wandeling Essene 18
Op zondag 17 mei was het dan 
zover.
 Die dag maakten mijn baasje en 
ik een leuke wandeling in het voor 
ons heel dichtbije Essene.
Vandaag zou ik waarschijnlijk 
mijn lief zusje Harte nog eens 
terug zien. 
Dus wij ruim op tijd vertrokken. 
Bono met zijn baasje stond ons al 
op te wachten.
Er was zelfs een nieuw hondje dat 
ik niet begreep, bleek dat die 
Duits blafte.  

Na nog even kennis gemaakt te hebben met de andere baasjes en hun hondjes, waren 
we dan uiteindelijk toch vertrokken. 
Maar wel zonder mijn zusje wat ik wel heel spijtig vond. Doch we waren nog de hoek 
niet om van de parking of er kwam een auto aangereden. Dit moet ze zijn, dacht ik. 
Enja hoor, ze was er toch nog geraakt. Wij alle twee blijgezind mee op stap. 
Bono loodste ons enthousiast door het groene Essene, soms wat modderig, maar dat 
trokken wij ons niet aan. Onze poten zien zo ook al zwart. 
Opeens hielden onze baasjes halt, blijkbaar mochten we even rusten. 
Terwijl onze baasjes een lekkere geuze dronken, speelden wij wat op de binnenkoer 
van dit cafeetje. Toch vond mijn baasje opeens dat het er een beetje erg aan toeging 
tussen Harte en mij. Hij riep mij dan ook boos terug. Harte en ik begrepen het niet, 
maar baasje zal wel gelijk hebben zeker. 
Nadien wandelden we verder en na een poosje zagen we plots Hartes baasje staan aan 
een taverne, waar de baasjes 
nadien dan nog iets gegeten 
hebben. 
Nu hadden wij grote dorst, 
gelukkig had de meneer daar aan 
ons gedacht en een grote emmer 
water voorzien. 
Mijn eerste wandeling in Essene 
was leuk, hopelijk mag ik volgend 
jaar weer meekomen en is mijn 
zus hier dan ook weer.

Een dikke poot van Haska.



Volgens de roedelmethode

Inleiding.

Algemeen wordt de wolf beschouwd als de wilde stamvader van alle honden. 
Recentelijk heeft men DNA ontdekt van een inmiddels uitgestorven wolvensoort,die 
intendiek blijkt aan het DNA van onze huishond. Omdat de mens om velerlei redenen 
bepaalde type honden wensten,is er een grote variëteit in rassen ontstaan. Zowel de 
wolf als alle honden kennen en herkennen hetzelfde sociale gedrag. Zetten we een 
karaktervolle hond in een roedel wolven,dan is dit nog geen garantie dat deze hond 
geaccepteerd zal worden,net zomin dat als wanneer we een volwassen wolf in een 
roedel honden plaatsen. Plaatsen we een pup bij een volwassen wolven- of 
hondenroedel,dan zal de kans op wederzijdse acceptatie groter zijn. De kans op slagen 
is nog groter als er op dat moment geen pups in de roedel aanwezig zijn. En als het 
vreemde individu op tijd de sociale signalen van de vreemde roedel accepteert en 
hierop juist reageert door bijvoorbeeld totale onderwerping en/of juist vluchtgedrag.

De isolatiemechanismen zorgen ervoor, dat de reproductie van de soort ook tot die 
soort beperkt blijft. In de natuur is een bastaardkruising tussen een hond en een wolf 
altijd een toevalligheid. We moeten daarom ook voorzichtig zijn met de interpretatie 
die het hondengedrag willen verklaren vanuit het wolvengedrag. Zo wordt een 
wolventeef slechts eenmaal per 
jaar loops en produceert de 
reu alleen zaad tijdens de 
bronstperiode.  

HET BEGRIP ROEDEL
Een roedel is een enorm 
complex sociaal verband. De 
hond moet zich kunnen vinden 
en een plaats kunnen 
accepteren in dat sociaal 
verband. Er zijn enorme 
verschillen tussen de roedel 
van wolven en de roedel van 
honden,deze van honden 

  Honden opvoeden volgens de regels van de natuur19
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noemen we de 
menselijke roedel.

De hoogste in 
rang ( DE ALFA ) 
is dominant over 
de tweede in rang 
( DE BETA ). De 
ranglaagste ( DE 
OMEGA ) moet 
slechts 
gehoorzamen en 
heeft geen enkele 
inbreng.  

GELIJKWAARDIGHEID BESTAAT NIET,anders zouden de onderlinge gevechten de 
roedel en de soort tot nul reduceren. Een ranghogere reageert altijd af op een 
ranglagere,er wordt altijd naar onderen toe afgereageerd. De ranglagere daagt de 
ranghogere uit ,om te “TESTEN” om te zien of de rangordes nog intact zijn. Een 
ranghogere zal nooit een lagere uitdagen,wel een ranghogere.

A. Het territorium van de wolvenroedel.
Voor een wolf betekent de roedel niet alleen alle individuele wolven maar alles wat zich 
in het territorium bevindt onafhankelijk of deze voorwerpen nu dierlijk,plantaardig of 
gesteente of wat dan ook zijn. Overal zit een luchtje aan en deze geuren geven de 
informatie over rangen en standen in de roedel.

B. De mensen(honden)roedel.
Voor onze huishonden is deze roedel erg variabel:grote mensen,kleine 
mensen,logés,visite,katten vissen,vogels en wat er verder in huis aanwezig is. Vanwege 
zijn sociaal karakter is het voor de hond erg belangrijk om een duidelijke plaats in de 
rangorde van de menselijke roedel te hebben. Die positie bepaalt of hij wel of niet mag 
markeren,wanneer hij mag eten,of hij mag bepalen of visite wel of niet binnen mag 
komen. DAT IS DE REDEN DAT EEN HOND ZIJN HELE LEVEN LANG 
DUIDELIJKHEID WIL HEBBEN EN HOUDEN OVER ZIJN POSITIE IN ZIJN 
ROEDEL.

  Honden opvoeden volgens de regels van de natuur



21   Honden opvoeden volgens de regels van de natuur
Tussen wolven onderling bestaan de consequente regels en omgangsvormen waarbij “ 
JA ALTIJD JA “ en  “  NEE ALTIJD NEE “ is. Ditzelfde geldt ook voor uw hond JA IS 
JA – NEE IS NEE. De menselijke roedel is daarin erg ingewikkeld. 

Er wordt gediscussieerd,gewikt en gewogen zodat ‘ misschien ‘en ‘soms’ en ‘ een 
volgende keer’ normale afwegingen zijn. UW HOND KENT DERGELIJKE 
AFWEGINGEN TOTAAL NIET en wordt hierdoor onzeker en nerveus en zal al snel 
vervallen in gedrag ,dat bepaald ongewenst is: slopen- onzindelijkheid- huilen- 
grommen- dreigen en uiteindelijk …. BIJTEN. 

Om dit soort gedragingen te voorkomen,moet uw hond een vaste plaats ONDERAAN in 
de rangorde van de menselijke roedel krijgen,de plaats waar hij GEEN ENKELE 
VERANTWOORDELIJKHEID heeft. 

Voor de hond is zijn territorium het huis met alles daarop ,daaraan en… daarin! Een 
zetel is iets waar hij groter (ranghoger)op is en waar hij zijn geur op kan 
afzetten,over de geur van de ranghogere( de baas) … een dubbele overwinning!! 
Conflicten en onduidelijkheden in de rangorde uiten zich altijd in onzindelijkheid en 
sloopgedrag en er is sprake van rangordestrijd tussen hond en een te RANGLAGERE 
baas. 

Door u een echte ALFA te tonen leert de hond al uw spullen te respecteren,doet u dat 
niet dan heeft de hond in ‘ zijn’ ogen het ‘ recht’ alles en iedereen onder hem op te 
voeden…hij bijt! 

IN EEN MENSELIJKE ROEDEL IS DAAROM SPRAKE VAN ALLEEN MAAR ALFA’S 
DE BAZEN EN IEDEREEN IN HET HUIS –en de hond is omega. De hond zal altijd 
bezig blijven met het uitdagen van de rangorde.



  Tentoonstellingsresultaten 22

Tentoonstelling Genk
Keurmeester: Krol P. (PL)

Open Klasse: Reuen
BENJI DES CHEVALOUPSGREG 24/09/2006 1 U RCAC-RCACIB
eig: Beaurain Jose, Fokker: Valy V. 

Kampioensklasse: Reuen
LEGRO VAN DER RUINE BLUMENSTEIN 10/08/2004 1 U CAC-CACIB-BOB
eig: Fray Beatrice, Fokker: Van Anraad
 
Open klasse: Teven
ALYSSA VON FALKENSEE  25/06/2007 2 U RCAC-RCACIB
eig: Fuitini Ivo, Fokker: Spielberg B.

CYANNE VELCRO DES LEGENDES DE RETZ 04/08/2007 1 U CAC-CACIB 
eig: Fourquaux Béatrice, Fokker: Martineau P.

Clubmatch EVN  Afferden  Nederland
Keurmeester: Mw.P.C. Zwaartman-Pinster (NL)  Reuen
 Mw.L.K.M.Erhart (NL)  Teven

Open Klasse: Reuen
BJORDI VON DEN WUPPERTATZEN 26/03/2005 2 U
eig: G. Gielis, 
Fokker: Kerstin Kühnel

Veteranen klasse: Reuen
B-TCHOSAN VON ANTINA 24/03/1999 2
eig: S. Franquet, 
Fokker: M. Müller

Jeugd klasse: Teven
HARTE VAN DE RINCABURCHT 05/05/2008 ZG 4
eig: M.T Cornelis/ Van Belle Anneleen
Fokker: C. Smeyers- Verlinden

De ECB wenst iedereen van harte proficiat !!!
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24 - 25 oktober 2009 Leuven CAC-CACIB

14 - 15 november 2009 Kortrijk CAC-CACIB

12 - 13 december 2009 BRUSSELS DOG SHOW CAC-CACIB

09 - 10 januari 2010 Hoogstraten CAC-CACIB

30 - 31 januari 2010 Mouscron CAC-CACIB

13 - 14 februari 2010 Genk CAC

28 februari 2010 Gent CAC-CACIB

01 - 02 mei 2010 Antwerpen CAC-CACIB

15 - 16 mei 2010 Wieze CAC

13 - 14 juni 2010 Lommel CAC

03 - 04 juli 2010 Genk CAC-CACIB

24 - 25 juli 2010 Liège CAC-CACIB

21 - 22 augustus 2010 Mechelen CAC-CACIB

29 augustus 2010 Saint-Ghislain Gr 1,2,5  CAC

18 - 19 september 2010 Leuven CAC-CACIB

09 - 10 oktober 2010 Charleroi CAC-CACIB

20 - 21 oktober 2010 Kortrijk CAC-CACIB

18 - 19 december 2010 BRUSSELS DOG SHOW CAC-CACIB

     Gegevens overgenomen van :  www.kmsh.be

  Tentoonstellingskalender België

  Tentoonstellingskalender Buitenland

24 april 2010 Jubileem tentoonstelling CAC-CACIB

50 jaar EKW

22 mei 2010 Jubileum tentoonstelling CAC-CACIB

50 jaar Eurasier    ZG

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

EURASIER CLUB BELGIË

Kelsey Limbon’s Pride 
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