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  Woord van de Voorzitter

Beste Eurasiervrienden,

Alweer de laatste Eurazine van dit jaar!
En tevens mijn voorlaatste voorwoordje…
Na vijf jaar voorzitterschap heb ik besloten om een punt te zetten 
achter mijn functie binnen de E.C.B.
Niet dat het niet boeiend is binnen de E.C.B., in tegendeel zelfs!
Maar tijdelijke “dubbele” beroepsactiviteiten verplichten me om 
bepaalde keuzes te maken.
Het werk voor de vereniging heb ik altijd zeer graag en met veel overtuiging gedaan.
Maar het past niet bij het karakter van “Scheepers “ om half werk af te leveren en de 
puntjes op de “I” te vergeten.
Vandaar dat ik de fakkel graag doorgeef aan personen die meer tijd en de nodige 
energie kunnen en willen investeren in onze vereniging.
Concreet betekent dit dat op onze volgende ledenvergadering die doorgaat op zondag 
7 maart een nieuw bestuurslid zal verkozen worden.
Mensen die zich willen engageren om deel uit te maken van een tof  bestuur, kan ik 
alleen maar adviseren en zeker aanmoedigen om hun kandidaat te stellen.
Dus heb je zin om mee te werken rond leuke activiteiten, het samenstellen van het 
clubblad,  het verder meedenken rond verantwoorde Eurasier fok, enz… twijfel dan 
niet en laat horen dat jij de man of vrouw bent die we graag in ons bestuur 
verwelkomen!
Maar nu genoeg blabla…. nu over tot de orde van de dag!!!
In deze Eurazine uiteraard weer genoeg leesstof.
De jaarlijkse Ifez vergadering eind oktober ging dit maal door in Nederland.
Een verslagje hiervan vinden jullie terug in dit clubblaadje.
Net zoals de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering en een aantal activiteiten 
die gepland zijn begin 2010.
Natuurlijk blikken we ook  graag even terug op een aantal activiteiten van het 
afgelopen jaar.
En in het dagboekje van Dee….lees het zelf maar!
Lieve mensen, het einde van het jaar nadert weer.
Vergeet niet bij het leggen van de pakjes onder de kerstboom, het cadeautje voor 
hondlief!
Vergeet ook niet je in te schrijven voor alle leuke activiteiten binnen de E.C.B!
Vergeet zeker niet je kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie!
En vergeet vooral niet gezellig te feesten met iedereen die je “dier”baar is!
DE BESTE WENSEN VOOR 2010!!!

Jullie voorzitster
Miek Scheepers
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  Dagboek van Dee: ”Memoires”. 6  
“Weet je het nog? Zo’n vijf jaartjes geleden?
Mijn eerste belevenis? Stoemmiteiten noemt baaske dat 
altijd…
Mijn eerste belevenis dus die ik met jullie deelde???

“Mijn naam is Dee, vijf maanden oud en “a very busy live 
(“Vandaag ben ik stout geweest”)
Ne kleine bink,was ik, aan het prille begin van mijn ooooo zo 
boeiende leven!
Wat heb ik potverdikke toch veel moeten leren…
Oké het leren duurde bij mij misschien ietske langer dan 
de “standaard” omschrijft…

En de leerschool was voor mij soms ietske harder. Ik weet het, ik weet het, beschik 
ondertussen over voldoende zelfkennis om te weten dat ik ne “hard-van-leer” ben.
Weet ondertussen ook dat ik op andere gebieden ook van “den standaard” afwijkt...
Als Duitsers rüfen: “Mutti, wo ist der Flappie??? En Hollanders tieren : “Ooowwww, 
wat heb ie leuke flappies!!!”….ja, dan weet ge het zo ondertussen wel zeker.
Oké, ik zal nooit prijken op de cover van de Woef.
Maar zoals baaske altijd zegt: “Gelijk onze Dee, zo zijn er geen twee!”
…. 
Met héééééél  vééééééél plezier kijk ik terug op mijn avonturen van de afgelopen vijf 
jaar. 
Heb er vele leuke vriendjes aan overgehouden: mijne mama Babs natuurlijk, mijn steun 
en toeverlaat. Waar mama Babs loopt, loopt den Dee. Gaat ze naar rechts, ikke mee. 
Gaat ze naar links, ikke vaneigens ook. 
En dan de Mo met wie ik de vijver onveilig heb gemaakt. (De vijver) 
Of den Swiffer en den Pruts van op die ellendige hondenschool (Fobiekes) en niet te 
vergeten: onze Flor… 
Hem ga ik noooooit vergeten! (Het grijze geweld en Verdriet)
Amai, hoe wij ons Bobonne kregen tot tegen het plafon…dat deed niemand ons na. (Os 
Bobonne)
Whow, en mijn avontuur aan zee bij tante Detteke met haar poepchic appartement en 
haar sneeuwwit wollen tapijt…weet ge nog??? Ondertussen zijn we dikke kameraden, 
koopt ze speciale koeken voor mij en rolt ze haar tapijt niet meer aan de kant als ik op 
bezoek kom! (Bij Tante Detteke aan zee)
Maar het avontuur waar mijn leven aan een dun hondenhaartje heeft gehangen, was 
toch wel als ik bijna met mijn klikken en klakken van de rotsen ben afgeschoven, daar 
in de Ardennen tussen de wilde zwijnen en den Pascal. (Bewogen 2-daagse)
Ben toch wel een paar keer echt heel bang geweest: van strijkijzers (Fobiekes), van 
Superhond (Superhond 2008), van Italianen…moet ze echt niet, dan nog liever ne 
Hollander…”wat heb ie leuke flappies!!!” (Franciscus van Assisi)



  Dagboek van Dee: “Memoires”.7

Ben onlangs ééééééch heel bang geweest. ’t Was noodweer! Donder! Bliksem! Regen! 
Regen! regen…W.c. liep over, baaske was werken, enkel den Pascal en Wim thuis, dus…
CHAOS IN HET KOT!!!
Den Deeze werd ZOT! Baaske had nog bachbloesem staan, voor als we naar ’t stad 
gaan…
2 pufjes, had de dokter gezegd.
Onze Wim ging het ook eens effekes oplossen…zoals h’m altijd alles oplost…15 pufkes 
heeft ie mij onder dwang toegediend.
Als baaske thuiskwam kon ik niet meer bewegen. Ik hoor den Wim nog van in de verte 
zeggen: “Jamaar mama, hij was over zijn toeren….” En dan hoor ik baaske precies van 
heel dicht bij: “WIIIIIIIIIMMMMMMM, hoe is da nu in godnaam mogelijk????”
Normaal roept ze dat altijd tegen mij, nu was mijne copain ne keer den dupe.
Afin, was een beetje gedrogeerd, zoals Tommeke Boonen!
“Deeke, Deeke, Deeke, wat doe de toch?????”
Maar voor de rest is den Wim ne toffe ket, zulle. Samen met zijn maten beleef ik nog 
steeds veel “verboden” avonturen. (Andere bazen, andere wetten)
Met Sigrid moet ik serieuzer zijn, is wa strenger tegen mij…dan is het in plaats van 
Dee, den Kadee, met de KA van kunst, hé! (Alles voor de kunst)
En den Pascal??? Tja, den Pascal??? Den Wim zegt altijd: “Den Dee in mensenformaat!”
Dieje lijkt echt op mij: heeft ook een hoog knuffelgehalte, houdt niet van mollen, en 
functioneert het best als baaske in de buurt is en maar 2 pufkes bachbloesem krijgt 
toegediend! (Over molletjes en holletjes)
Tjonge, tjonge, vele leuke herinneringen…
Maar nu zullen jullie wel denken: “Waarom haalt den Dee nu herinneringen op???” “’t Is 
precies of h’m gaat doodgaan of vertrekt naar den Afrique!!!”
Neen, lieve mensen, maar vandaag doe ik mijn dagboekske toe.
Zoals ons Bobonne altijd zegt: “Aan alle schone liedjes komt een einde…”
En dus ook aan het dagboekse van den Dee.
Ik hoop dat ge veel plezier beleeft hebt aan mijn capriolen maar nu is het tijd om met 
ne andere zijn misère te lachen!

Den Dee

p.s. Ge kunt mijn memoirekes nog altijd 
eens nalezen op de website, ik ga ne keer 
vragen aan den Ivo, da’s den WEBmeneer 
van ons clubke, of mijn verhaaltjes er 
mogen opstaan.



8  Bekende honden: Bobby
Greyfairs Bobby is het verhaal van de trouwe hond Bobby. 
Het zou mogelijk gaan om een Skyeterriër.
In 1858 werd een man genaamd John Gray, die nachtwaker was geweest bij de 
Edinburgh City Police en overleden aan de tuberculose, begraven op Old Greyfriars 
Churchyard in Edinburgh. 
Hoewel nauwelijks iemand omkeek naar zijn graf bleef zijn trouwe hond waken bij zijn 
graf. De hond bleef dit, zo gaat het verhaal, trouw doen tot hij veertien jaar later in 
1872 zelf overleed.
Bobby werd door veel mensen op klokslag één uur 's middags gezien wanneer hij naar 
het koffiehuis ging en daar zijn middagmaal van de eigenaar kreeg. 
Bovendien werd de licentie (een voorloper van hondenbelasting) betaald door de 
provoost van Edinburgh, Sir William Chambers, die een groot dierenliefhebber was. 
Bobby mocht niet naast zijn baas begraven worden, maar werd zo dichtbij mogelijk 
begraven, net binnen de poort van de begraafplaats. 
Een gedenkteken ter ere van Bobby, geprezen om zijn loyaliteit, staat in Greyfriars 
Place, vóór het voormalige koffiehuis, nu pub. De begraafplaats ligt er direct achter.
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  Aktiviteiten kalender ECB9

Datum Activiteit Plaats

14 / 02 / 2010 Verbroederings Wandeling Ulvenhout ( NL )

febr of maart /2010 Kynologisch weekeinde Ardennen

07 / 03 / 2010 Algemene ledenvergadering Herselt

xx / 05 / 2010 Wandeling Essene 

xx / 06 / 2010 Wandeling Limburg / Brabant

xx / 08 / 2010 Barbeque Axel ( NL )

xx / 09 / 2009 Zeehonden Wandeling De Haan

xx / 10 / 2010 Wandeling De Kempen

xx / 11 / 2010 Wandeling
Limburg

  Website         www.Eurasier.be

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



10   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.



11   Agenda Algemene Ledenvergadering
                                                                                  Berendrecht, 1 januari 2010

   
Mejuffer, mevrouw, mijnheer,
        U wordt vriendelijk uitgenodigd op de Algemene Statutaire Ledenvergadering van   
de E.C.B.
 Deze zal plaatshebben op 7 maart 2010 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 08 / 03 / 2009.
3. Jaarverslag 2009
4. Ontheffing Secretaris 
5. Voorziene activiteiten 2010
6. Verslag kascontrolecommissie
7. Financieel verslag 2009
8. Begroting 2010
9. Ontheffing Penningmeester
10. Benoeming nieuwe kascontroleurs 2010
11. Goedkeuring aanpassing Fokreglement
12. Binnengekomen stukken en mededelingen
13. Rondvraag
14. Ontlasting der beheerders
15. Verkiezing bestuursleden:
 Tussentijds aftredend en niet herverkiesbaar:  Mevr. Miek Scheepers
 Periodiek aftredend en herverkiesbaar:  Dhr. Carl Smeyers
 Periodiek aftredend en herverkiesbaar:  Mevr. Celia van de Poel
 Kandidaat bestuurslid:                                        Mevr. Marie-thérèse Cornelis
16. Sluiting vergadering
Secretariaat E.C.B.

Carl Smeyers



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. 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 14
Mijn lieve Bono,

De tijd stond even stil, het besef kwam 
later, maar je bent er niet meer. Het 
was een hele eer om je 9 jaar bij ons te 
mogen hebben.

Ik kan niet vertellen hoe hard ik je mis. 
Je aanwezigheid, je lieve ogen, onze 
knuffels en ja, zelfs je 
ochtendhumeurtje. De leegte die je in 
dit huis achterlaat is onwaarschijnlijk 
groot. Ik kan me enkel troosten met de 
gedachte dat je verder over me blijft 
waken, waar je ook bent.
Je was mijn beste vriend, mijn 
zielsverwantje en zoals ik je elke avond 
zei voor het slapengaan: “Love you, 
Bono”.

Ooit zien we je terug, achter de 
regenboogbrug.
We zullen je nooit vergeten!!!

Tanja, Wesley en je 
2 speelkameraadjes 
Chiemsee en Kiran

  Nieuwe leden

Beulens Mia 
Huisman Ben



15   Fotoverslag: Barbeque 2009 Axel



  Verslag Ifez vergadering 2009 16
Vrijdag middag vertrokken we na de nodige voorbereiding naar de jaarlijkse IFEZ vergadering.  Dit 
jaar mochten we ons gelukkig prijzen, Nederland is voorzitter, dus dit wil zeggen dat we maar 2,5 
uurtjes moesten rijden.

Dit jaar stonden we voor een wat aparte IFEZ vergadering, daar ze niet zozeer zou gaan over Fok- 
en gezondheidsproblemen, maar vooral over de IFEZ zelf.

Na 13 jaar en het alsmaar groeien van de IFEZ, waren we wel toe aan een reorganisatie van de 
bestaande structuur.

Vrijdagavond om 19.30 werd er al van start gegaan met een vrije discussie over de te volgen 
strategie voor de IFEZ. Volgende punten kwamen hier ondermeer aan bod:
 Gemeenschappelijk fokbeleid
 De IFEZ databank en het Fokprogramma
 De uitbreiding van het IFEZ certificaat
 De instelling van commissies ter optimalisatie van de vooruitgang tussen 

de IFEZ vergaderingen
 Doelen van de IFEZ en hoe deze te bereiken

Zaterdagmorgen om 8.30 gingen we na een uitgebreid ontbijt opnieuw van start.
De Thema’s die overgebleven waren na de discussie van vrijdagavond kwamen vanmorgen opnieuw aan 
bod, zodat we hier allen samen konden bekijken wat er eventueel nodig was of wat er voor 
verbetering vatbaar was.
Bepaalde zaken blijven zoals ze zijn:

De duur van de vergadering (1 dag) 
De voorzitter (2-jaarlijks wisselend onder de effectieve leden)
De locatie (1x omgeving Stuttgart + 1 x in het organiserende land)

Andere zaken zullen later op de dag ingevuld worden:
 Het instellen van commissies en hun opdrachten.
 Afstemmen fokbeleid
 Complementeren IFEZ afspraken

Na een korte koffiepauze en het nemen van een paar groepsfoto’s ging de discussie over het 
fokbeleid van de verschillende verenigingen, en hoe dit beter op elkaar af te stemmen.
Aan de hand van een lijst met de belangrijkste fokvoorwaarden van alle verenigingen blijkt dat de 
verschillen hier eerder bescheiden zijn, en deze mits kleine aanpassingen binnen de clubs vrij 
makkelijk naar elkaar kunnen toegroeien.  Voor de ECB wil dit zeggen dat we een aanpassing moeten 
doorvoeren ivm met de mogelijke HD combinaties (de combinatie C x B of B x C zou moeten verboden 
worden).

Net voor de middag zaten de effectieve leden dan nog even samen om een paar zaken te beslissen.

Na het middageten, werd dan gestart met het verder invullen van de thema’s van vanmorgen:
Commissies, er werd beslist om 3 commissies op te starten:
 Een Commissie Databank
 Een Commissie Gezondheid
 Een Commissie Documentatie



17   Verslag IFEZ vergadering 2009
Commissie Databank:
Onder te verdelen in 2 delen:
 Deel 1: Georg Petermayer (ECA), John Stegman (EVN), Carl Smeyers (ECB)
  Hier worden problemen ivm met de structuur van de Databank behandeld.
  Nieuwe of gewijzigde onderdelen testen
  Backup van het systeem
 Deel 2: Alle Data verantwoordelijken van de 9 deelnemende clubs
  Hier gaat het vooral over de praktische kant van de zaak
  Training van de gebruikers
  Opkuis van de Data, door onderlinge meldingen

Commissie Gezondheid:
 Onder supervisie van Dr. Vet.Bettina Franz (EFS)
  Hier kunnen allerlei gezondheidsproblemen aan bod komen, 

zowel algemeen als in bepaalde gevallen ook individueel
Contact persoon voor de ECB wordt Mevr. Karien Dieleman

 Tevens word hier een beperkt Forum opgestart, waar per vereniging slechts 
1 of 2 personen toegang op hebben.

Commissie Documentatie:
 Bestaande uit een 3-tal van de eerste leden, 

Frau Aach (ZG), Frau Feder (EKW), Frau Rossow (SEK)
Zij gaan alles wat bestaat (regels, besluiten, notulen, enz.) inventariseren en uitwerken en dan 
ter beschikking stellen van de leden.
Tevens is het ook de bedoeling om wat er in hun hoofden leeft met betrekking tot de IFEZ op 
papier te stellen.

Na een korte koffiepauze worden er verdere afspraken gemaakt voor het volgende jaar:
2010 is een jubileumjaar voor de Eurasier ( 50 jarig bestaan )
 Verschillende Jubileum Shows worden georganiseerd
  Info hieromtrent volgt zo snel mogelijk

In november komt er een grote 50 jarige jubileum organisatie, georganiseerd door
de 3 grote Duitse clubs

Het voorzitterschap wordt na 2 jaar EVN (Nederland) overgedragen aan IGES (Zwitserland) hun 
voorzitter gaat dit waarnemen vanaf 1 jan 2010.

Afspraak voor volgend jaar 30 okt 2010

Na een gezamenlijk avondmaal wordt er afscheid genomen.
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De vastgelegde erfelijke codes zijn al vele generaties doorgegeven. Iedere hond heeft 
zijn eigen karakter,daarom heeft hij de hulp nodig van zijn roedelgenoten om te leren 
wat gewenst of ongewenst gedrag is. Hierdoor is de ene hond ook dominanter dan een 
andere. Alle gedragingen op sociaal gebied zijn erfelijk vastgelegd en worden 
ontwikkeld door de interactie van de omgeving. Dit betekent dat elke hond op elk 
moment en op iedere leeftijd opvoedbaar is. Omdat bij elk ras dezelfde erfelijke 
gedragscodes zijn vastgelegd en opvoeding dezelfde rol speelt kunnen we de honden 
onderscheiden in twee categorieën.

1. Honden die GEWENST gedrag 
vertonen in “hun” roedel. Deze 
honden zijn rustig en 
betrouwbaar. Zij staan onderaan 
de roedel.

2. Honden die ONGEWENST gedrag 
vertonen. Deze honden zijn 
onrustig en nooit echt te 
vertrouwen. Ze kunnen vaak lief 
zijn maar je weet nooit wat je er 
echt aan hebt.

                                    Het doel van de methode.
De methode beoogt de relatie baas (ranghogere) en hond (ranglagere) tot stand te 
brengen op een voor de hond natuurlijke manier. Honden communiceren met elkaar en 
accepteren rangordes op basis van geur en lichaamstaal. Het uiteindelijk respect dat 
een hond op die manier voor zijn baas krijgt,moet de hond gaan verinnerlijken,we 
spreken van geestelijke overheersing. Alles moet steeds in diezelfde volgorde 
gaan,honden herkennen elkaar aan geur en zullen bij een eerste kennismaking aan 
elkaar snuffelen,dan volgt de lichaamlijkheid: het spel. Pas daarna gaat dit verder naar 
acceptatie van de rangordes. We gaan leren de reuk en lichaamstaal van de hond te 
leren verstaan en begrijpen. Wat de intenties zijn van zijn gedrag. De geurentaal is zo 
subtiel,dat deze voor ons mensen niet meer ruikbaar is. Maar het gedrag dat uw hond 
vertoont tijdens het “spreken”van de geurentaal is wel degelijk waarneembaar. 

Wanneer u zo ver bent dat u kunt BEGRIJPEN WAT UW HOND U “VERTELT”leert u 
ook hoe u hem(lichaamlijke)antwoorden geeft,die voor uw hond duidelijk zijn. 
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U leert deze communicatie toe te passen in elke situatie waarin u met de hond 
verkeert; thuis –op straat – op visite….. Accepteert de hond uw lichaamlijke 
overheersing dan vindt daarna de geestelijke acceptatie plaats.  

                                      HOOFDSTUK  I  

Van pup tot volwassen hond : ONTWIKKELINGSFACES.
Hier wordt de ontwikkeling van pup tot volwassen hond beschreven. Hoe een pup zich 
lichaamlijk en geestelijk ontwikkelt voor hij bij u in huis komt en welk voorbereidend 
werk er voor u is verricht door de moederhond,de andere pups uit het nest en de 
fokker. Zo zult u ook bij uw al volwassen hond kunnen traceren of- en zo ja waar er 
opvoedingsdefecten zijn geweest en zult u daar rekening mee moeten houden in uw 
opvoeding. Een pup komt bij u in huis met de status die hij in het nestje had en die hij 
in uw roedel graag zou houden of liever nog zou verbeteren. Ook de volwassen hond 
heeft deze intenties,de plaats behouden die hij in zijn vorige roedel had of … hogerop 
zien te komen. Daarbij moet de eigenaar rekening houden dat bij volwassen honden 
bijna altijd rangordeproblemen spelen. Beschouwt u uw volwassen aanwinst daarom 
gewoon als een grote pup,die 
zijn plaats moet leren 
accepteren.

DE VEGETATIEVE FASE 
TOT EN MET 1 WEEK.
In de vegetatieve fase 
worden twee belangrijke 
basisprincipes gelegd voor 
de gezonde ontwikkeling van 
de pup.

1. Door geurinprenting 
wordt een basis gelegd 
voor de verdere 
inprenting bij de 
herkenning van soortgenoten,mensen en de omgeving.

2. De intensieve lichaamlijke verzorging van de moeder moet door de pups 
geaccepteerd worden. Dit gebeurt zeker niet vanzelfsprekend: boos krijsende 
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pups als moeder ze wil 
verleggen. De moederhond 
blijft zo’n 6 weken bezig 
met de lichaamlijke 
overheersing( verzorging ) 
van de pups. Pas daarna gaat 
ze zich met hun (sociale) 
opvoeding bezighouden.

De motoriek van de pup is in 
aanvang zeer onbeholpen; ze 
zwemmen door de werpkist . Ze 
kunnen al wel hun genoegen of ongenoegen kenbaar maken door snerpende 
krijsgeluidjes,ze kunnen al zeer erg boos of heel tevreden zijn. De verschillende 
karaktertjes zijn door die geluiden zeer goed traceerbaar.De pup leidt de eerste 
dagen een vrij vegetatief bestaan. Hij kan niets zien,de oren zitten dicht en hij heeft 
zijn moeder nodig om de blaas en darmen te stimuleren. Maar er is één zeer belangrijk 
zintuig wel uitstekend werkzaam “ de reuk “ Daarmee zoekt de pup de weg naar de 
beste tepel,waar méér melk uitkomt dan bij de andere. Dit gebeurt met redelijk wat 
ellebogenwerk ten koste van de mindere broertjes en zusjes. Hiermee is de strijd om 
de rangorde – het recht van de sterkste onmiddellijk begonnen. Dankzij het 
functioneren van de reuk neemt de pup nu al kennis van de geur van alle objecten in en 
rond de werpkist. Het is daarom belangrijk dat de pups door de fokker veel in de hand 
genomen zijn. Daar de pup al vroeg kennis maakt met mensenlucht wordt er een prima 

basis gelegd voor de opvoedbaarheid 
van de hond. Bij de inprenting door 
geur krijgt de pup veel informatie 
over alles in zijn omgeving en wordt 
zo optimaal voorbereid op de visuele 
waarneming van de omgeving in de 
overgangsfase. Als de 
geurinprenting gebrekkig is ,zal de 
inprenting door het zien en horen 
minder goed verlopen dan wenselijk 
is.



 De moederhond is niet alleen 
bezig met de lichaamlijke 
verzorging maar ook met de 
geestelijke ontwikkeling. Alleen 
een rustig ,stabiele en goed 
opgevoede moederhond blijft 
geregeld het nest schoonmaken en 
regelmatig melk afgeven.   

 

Een onrustige teef heeft ook een 
onrustige melkafgifte en de melkproductie kan stoppen door te grote toevoer van 
adrenaline. Zo’n moederhond legt met dit gedrag de basis voor onrustige,nerveuze 
hondjes.
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Er zijn geen tentoonstellingsresultaten binnen gekomen.

JUBILEUM JAAR 2010
Volgend jaar bestaat onze “Eurasier” 50 jaar !!
Ter gelegenheid hiervan vinden tal van Jubileum shows en festiviteiten plaats.
Deze zijn veelal georganiseerd door de verschillende Duitse Eurasierverenigingen.
U vind de data op de sites van de Duitse clubs.

www.eurasier-klub.de
www.eurasier-online.de
 
Een aantal van onze bestuursleden zullen aanwezig zijn op deze activiteiten.
U kan ook bij hen terecht voor verdere info.
Het is aan te raden om snel te boeken indien u wilt blijven overnachten.
Men kan de accommodaties hiervoor ook op de sites vinden.

Exclusief voor onze leden !!
Ook wij willen graag samen met jullie, onze leden het jubileum jaar vieren !!
Hebben jullie interesse om samen met ons en onze Eurasiers te genieten van een leuk, 
leerrijk, gezellig en sportief weekeinde ??
We huren een groot vakantiehuis in de Ardennen waar al onze honden welkom zijn. 
Hoe groot, wel dat hangt van jullie af !!! 
Om het gepaste huis te kunnen huren vragen we jullie om een snelle reactie. 
Laat het ons dus vlug even weten of jullie interesse hebben zodat we ons huis kunnen 
reserveren en niemand moeten teleurstellen omdat het aantal bedden te beperkt is. 

Wij wachten op jullie reactie !!!

De activiteiten commissie.

http://www.eurasier-klub.de
http://www.eurasier-klub.de
http://www.eurasier-online.de
http://www.eurasier-online.de
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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
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