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Beste Eurasiervrienden,

Een nieuw jaar, een nieuw seizoen, een nieuwe Eurazine…
En ja, weldra…een nieuwe voorzitter.
Zoals ik in de vorige Eurazine reeds vermeld heb, zet ik na vijf jaar een punt achter 
het voorzitterschap van de E.C.B.
Ik ben blij dat ik vanaf de start van de Belgische Eurasierclub in 2004 kon meedraaien 
binnen een hondenvereniging waar een “gezonde” interesse voor het ras hét 
uitgangspunt vormt. En ik hoop dat in de toekomst dit ook de belangrijkste drijfveer 
blijft waarom mensen zich willen engageren als lid van de E.C.B.
In de volgende Eurazine vernemen jullie wie tot nieuwe voorzitter verkozen werd!
Maar ondertussen breng ik jullie graag, nog een laatste keer op de hoogte van het 
reilen en zeilen binnen de E.C.B..
Met de lente en het zonnetje in het vooruitzicht staan er weer tal van leuke 
activiteiten op het programma: in maart trekken we voor een weekendje naar de 
Ardennen. Ben je niet ingeschreven? Geen probleem: ook wandelaars voor één dagje 
zijn van harte welkom. 
Zie je het “heuvelachtige” van de Ardennen niet dadelijk zitten, dan zijn er uiteraard 
nog de wandelingen in Essene in mei of de Limburgwandeling in juni.
Voor leden die graag eens de grenzen oversteken, die vinden in dit clubblaadje een 
overzichtje van activiteiten georganiseerd door de buitenlandse Eurasierverenigingen 
naar aanleiding van 50 jaar Eurasier.
Degenen die het liever wat rustiger aan doen, die moeten zeker de april-editie van De 
Woef aanschaffen. De Eurasier verschijnt hierin als 2de ras van de maand.
Met deze literatuur in de ene hand en een fris drankje in de andere hand, kan dit best 
ook een leuke bezigheid kan zijn!
We hopen jullie zeker te ontmoeten op één van deze activiteiten. En ken je zelf een 
mooie wandeling, laat het ons zeker weten.
En laat de lente nu maar komen, baasjes en Eurasiers zijn er klaar voor!

Jullie voorzitster
Miek Scheepers

  Woord van de Voorzitter5



  Verslag Zeehondenwandeling 2009 6  
Hallo allemaal,
Ik ben Ilana, een kleine, maar dappere pup van nu al ruim 3 maanden oud. Sinds kort 
ben ik bij mijn nieuwe baasjes, Ivo en Tine, gaan wonen. Ik was nog maar 2 weken daar, 
toen op een zondagmorgen iedereen al vroeg uit de veren was. Natuurlijk vond ik dat 
niet erg en stond ik al meteen paraat om te spelen. Het was stralend weer, dus ik wou 
naar buiten. Maar mijn grote zus Alyssa vertelde mij dat we die dag weg gingen. Ze 
had de baasjes horen vertellen over de zeehondenwandeling in De Haan. “De haan?”, 
vroeg ik, “zijn daar dan ook kippen?” Thuis hebben we kippen en het is heel plezant om 
daar achter te vangen. “Nee”, lachte Alyssa, “De Haan dat is aan de zee.” Ze zei dat de 
zee water is en dat water fijn is! Ik keek er dus al echt naar uit. De baasjes vertelden 
me onderweg dat mama Alexa en nonkel Phoenix ook daar zouden zijn. Reden te meer 
dus om mij te verheugen op deze dag.
Na een lange… héél lange… rit kwamen we eindelijk aan op een groot grasveld. 
“Gras…???? En waar is nu dat water?”, vroeg ik aan Alyssa. Ze zei me om nog een 
beetje geduld te hebben. We moesten eerst nog een stukje wandelen aan de riem en 
dat mochten we los lopen op het strand. “Strand? Wat is dat nu weer voor iets?” “Dat 
is heel veel zand, waar je fijn in kan stoeien. Het voelt zalig aan de pootjes.”, 
antwoordde Alyssa. “Joepie!”, dacht ik. Water, zand, mama Alexa, nonkel Phoenix… 
Mijn dag kan niet meer stuk.
We wandelden naar het gebouwtje dat bij het grasveld stond. En… wie zag ik daar in 
de verte… Karine!!! En Carl !!! Natuurlijk waren zij even blij om mij nog eens terug te 
zien, als ik was om hen te zien. En inderdaad, mama Alexa en nonkel Phoenix waren er 
ook bij en nog veel andere Eurasiërs. Ik zag al meteen dat Alyssa sommige hondjes al 
kende. Dus werd ik door haar aan iedereen voorgesteld. Overal liepen er hondjes. 

Grote hondjes, kleine hondjes, dikke 
hondjes, dunne hondjes,… Tjonge 
jonge wat was daar veel te zien. 
Toen iedereen was aangekomen 
begonnen we met de wandeling. 
Omdat ik toen nog maar 10 weken 
oud was, besloten de baasjes om de 
kortste wandeling te maken. Maar 
zelfs de 7 km was voor mij al erg 
ver. Dus werd ik veel gedragen. 
Heerlijk toch. Maar op het strand 
mocht ik ook mijn hartje opluchten. 
Ik rende heen en weer door het 
zand, ravotte met Alyssa, ging 
pootje baden ik de “kleine zee” en “Ik” in de kleine zee
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waagde het zelfs om de grote zee 
in te gaan. Als Alyssa dat durft, 
dan durf ik dat zeker! En het was 
echt keitof!!!
Na het strand, kwam er een pauze. 
De mensen hadden honger. Daar 
kon ik dan weer van profiteren om 
even een middagdutje te doen. En 
na het eten besloot iedereen om de 
7 km verder te doen en terug 
richting het grote grasveld te 
wandelen. Daar aangekomen konden 
de baasjes nog iets lekkers halen 
voor hun hondjes.

En op de weg terug naar huis, heb ik heerlijk gedroomd over 
deze FANTASTISCHE DAG!!! 

Ik kijk al uit naar de volgende keer… Alyssa zei dat we dan in Limburg gaan wandelen. 
Ze heeft de wandeling al eens uitgeprobeerd en het was de moeite zei ze.

Tot de volgende keer…
Lieve knuffels Ilana

“Ik” in de grote zee



8  Handige weetjes
Janken en jammeren

Is wat u krijgt als u bij uw hond medelijden laat blijken. Wanneer er iets normaals 
gebeurt, bijvoorbeeld wanneer een hond lange tijd alleen moet blijven of buiten een 
winkel moet wachten, zeg dan nooit: “Ach, arme Bobby”! Reageer juist heel rustig en 
nuchter wanneer hij laat merken dat hij iets niet leuk vindt. U kunt nog beter boos 
worden dan laten merken dat u het zielig vindt. Omdat het heel moeilijk is om 
aangeleerd gejammer weer af te leren, moet u ervoor zorgen dat het hele gezin hier 
op let. Want makkelijker aangeleerd dan afgeleerd !!

 Alleen blijven

Iedere hond moet een paar uur alleen kunnen blijven, zonder te janken of dingen in 
huis te vernielen. Om het alleen zijn minder erg te maken, kunt u het weg gaan en 
terug komen met iets aangenaams combineren. Bij het weg gaan moet u hem in geen 
geval troosten of laten merken dat u het zielig vindt. Geef hem iets lekkers en ga weg. 
Bij het thuis komen begroet u hem enthousiast en geeft u weer wat lekkers.
Oefen eerst met korte tijden. Beloon goed gedrag en negeer slecht gedrag. Dat is de 
beste manier om een hond op te voeden.

Aandachttrekkers als er gasten zijn

Succes geeft iedere rustverstoorder gelijk: hij begint nog maar net met blaffen en 
janken of aandacht trekken door te springen, speelgoed aan te slepen of te bedelen, 
en ja hoor, hij krijgt weer alle aandacht. Trakteer hem eens met een negeerpartij 
waar hij, wat hij ook doet om aandacht te trekken, van niemand ook maar enige 
aandacht krijgt. Dat werkt hem op de zenuwen, maar het werkt, want ook de wildste 
hond krijgt er genoeg van wanneer hij geen aandacht meer krijgt. Geef hem pas 
aandacht als hij een tijd lang rustig is geweest. Drie van zulke negeerfeestjes zijn 
genoeg om hem manieren bij te brengen. 

Stelen van de tafel

Het is de aard van elke hond om alles wat eetbaar is en binnen zijn bereik ligt zo snel 
mogelijk naar binnen te schrokken. Als hij op heterdaad betrapt en direct gestraft 
kan worden, zullen zulke rooftochten hem snel tegen gaan staan. Wen hem bovendien 
aan regelmaat bij uw maaltijden. Leer hem dat als u eet, hij uit de buurt moet blijven 
en geef hem onder het eten absoluut nooit lekkere hapjes. 



  Aktiviteiten kalender ECB9

Datum Activiteit Plaats

14 / 02 / 2010 Verbroederings Wandeling Ulvenhout ( NL )

19 / 03 / 2010
21 / 03 / 2010

Kynologisch weekeinde Ardennen

07 / 03 / 2010 Algemene ledenvergadering Herselt

09 / 05 / 2010 Wandeling Essene 

xx / 06 / 2010 Wandeling Limburg / Brabant

29 / 08 / 2010 Barbeque Axel ( NL )

26 / 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   Verslag Kempen 2009 : Jubileumwandeling
*geeuw* ’t was zondag en de baasjes stonden vroeg op... dat  betekent dat er iets op’t 
programma staat! Rugzakken werden klaargemaakt en jawel, ook onze lijnen werden 
klaargelegd! Ik (Harte van de Rincaburcht, jaja, nogal ne sjieke naam hé) en Gefken 
mochten dus mee! De oudste telg van onze roedel (Bijou) bleef thuis, om op het huis te 
waken (en omdat de gewrichtjes wat strammer worden, maar *sjjt* want dat wil ze 
niet geweten hebben!).  Hup op weg en goed op tijd, dus onderweg nog even gestopt om 
de benen te strekken.  We vertraagden met de auto... dat wil dus zeggen dat we bijna 
op bestemming zijn. Ik begon al te 
draaien van ongeduld! Gefken 
deed ook mee!  Daar aangekomen 
was ik zo blij al mijn 
eurasiervriendjes terug te zien 
dat ik een concert van jewelste 
gaf. Baasjes daar niet zo content 
mee, dus mocht ik er pas uit als ik 
rustig was. Toch niet dat zenne! 
Na een hele poos wachten (maar 
het was het wachten waard) 
vertrokken we dan. ’t Was in ’t bos 
te doen en we mochten los! De 
baasjes hadden veel werk want Gefken liep steeds tot hij uit zicht was en terug. We 
moesten hem dus goed in ’t oog houden. Maar ’t was plezant! Heel de tijd heen en weer 
gelopen, natuurlijk door àlle plassen. Er waren zelfs Nederlandse vriendjes bij.  Die 

blaften wel nogal raar, maar goed, 
’t was verstaanbaar, niet waar? 
Na een goed uur amusement, 
pauzeerden we even. Op een grote 
open plaats in het bos, stond een 
auto geparkeerd. Hij ging open en 
zat vol met allemaal lekkers! 
Helaas niet voor ons, maar voor de 
baasjes. We kregen wel wat 
koekjes , altijd meegenomen. 
Baasjes toostten op het 5-jarig 
bestaan van de club en aten 



11   Verslag Kempen 2009 : Jubileumwandeling
smakelijk van de zelfgemaakte versnaperingen (met dank aan Celia voor de 
kookkunsten en de organisatie!). 
Sanitaire stop en hup we gingen voort. De baasjes waren in vorm en babbelden goed 
door. ‘k Had ze nochtans zo gezegd goed op te letten, maar ja, plots was ’t groepje 
voor hun weg en we wisten dus niet meer naar waar heen.  Even de weg naar ’t bos 
ingeslagen, trappen op, maar vanop de helling nog niemand te bespeuren! Gelukkig 
bestaat er dan nog iets zoals de GSM en werden we snel ter hulp gesneld. Op de 
parking kwam de hele groep weer bijeen en nadien werden nog de dorstigen gelaafd en 
de hongerigen gespijsd, maar dat heb ik niet meer meegemaakt.  

Ik en Gefken 
waren al in drome
nland!



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.

Abby von der Ahrmündung

Idril van de Rincaburcht

Djentl von Pfingstborn

mailto:karine.smeyers@eurasier.be
mailto:karine.smeyers@eurasier.be


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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

13   Vakantiehuis te huur in de Bourgogne

mailto:ruud@vdb.org
mailto:ruud@vdb.org
http://www.gites.nl/Gite/Chez+Nous/7513/
http://www.gites.nl/Gite/Chez+Nous/7513/


  Erfelijkheid, uniciteit en opvoeding 14
De overgangsfase 2- 3 weken.
Een zeer belangrijke fase,de ogen gaan open , tegerlijkertijd gaan ook zijn oren 
functioneren en wordt zijn motoriek beter. Einde de 3° week beweegt hij zich al 
waggelend op zijn vier pootjes. De strijd om de rangorde wordt voortgezet met inzet 
van alle zintuigen; het duwen , het piepen en krijsen. Het kwispelen is niet meer een 
teken dat er melkslag plaatsvindt, maar het begint onderdeel te worden van rangordes, 
alle staartjes zijn bij het lopen hoog geheven. Vanaf het moment dat de  pup kan zien 
beschouwt hij de mens als hond, veel ranghoger als zijn moeder. De pup ziet bij de 
mens veel meer bekken , waarmee hij kan bestraffen ( grommen..nee- foei )of belonen 
( braaf ) de andere bekken ( handen) waarmee hij kan belonen ( aaien )of straffen 
( slaan ). Het silhouet van uw handen lijkt exact op een hondenkop. Maak met uw hand 
een hapbeweging naar uw jonge hond en hij zal terughappen.

De periode tot 17 weken.
Deze kunnen we indelen in : A: Inprentingsfase ( 3 – 17 weken )

                                                    B: Socialisatiefase ( 3 – 12 weken )

                                                    C : Rangordefase   ( 7 – 17 weken )

Deze fases zijn te onderscheiden en zijn belangrijk voor de ontwikkeling van de pup. 
In de praktijk lopen deze 3 aspecten door elkaar heen.

• DE 
INPRENTING is 
een zéér snel 
leerproces, uw 
hond ziet iets en 
kent het. Dit 
leerproces 
speelt zich niet 
in de loop van de 
tijd af,maar in 
tienden van 
seconden. Uw 
pup ziet en kent.



15    Erfelijkheid, uniciteit en opvoeding 
Professor Lorenz heeft hier onderzoek naar verricht, waarbij het bekendste 
voorbeeld het gansje Martha is.Pr. Lorenz had een ganzenei twee dagen op zak, het ei 
kwam uit en het eerste wat het gansje zag was Lorenz. Vanaf dat moment was Lorenz 
voor Martha haar moeder ( inprenting ).Werd Martha bij andere ganzen , kippen, of 
eenden geplaatst, begon zij te krijsen,tot ze weer bij haar echte moeder ( Lorenz ) 
terug was. Zo gaat het ook bij een pup die voor het eerst een mens ziet. 

Als de pup ziet en de oren echt helemaal open zijn, wordt de omgeving vergroot met 
allerlei voorwerpen om de pup uit te dagen. De motoriek wordt hierdoor ontwikkeld. 
Rangordespelletjes, zowel met nestgenoten als met die voorwerpen zijn doorlopend aan 
de gang. Rond deze tijd komen ook de tandjes door en kunnen zelf eten. Een zeer 
belangrijke periode in het leven van de pup. De mens gaat een deel van de lichaamlijke 
verzorging overnemen door het spenen van de pups. De moederhond is zelf ook nog 
steeds bezig met de lichaamlijke verzorging en de acceptatie daarvan door de pups. De 
sociale opvoeding neemt duidelijk de tweede plaats in en ze corrigeert de pups nog niet 
echt.

• SOCIALITATIE is een langzamer leerproces. Door de kennismaking met allerlei 
objecten, prikkels en veel verschillende situaties, leert de pup zich veilig en 
vertrouwd te voelen in al die situaties .

• RANGORDE wil zeggen dat de pup, door in te gaan op de uitdaging van prikkels en 
situaties, zijn plaats ( rangorde ) moet gaan innemen en deze moet leren 
(h)erkennen als de zijne.

De gouden regel is, alles wat de pup in deze periodes meemaakt en leert kennen, hem 
ALTIJD bij zal blijven. Ook het omgekeerde is helaas het geval. In de periode tot 8 
weken is er nog een belangrijk aspect in de sociale ontwikkeling, via zijn spel leren de 
pups allerlei gedragscodes (h)erkennen.

In de 7° week begint de moeder zich ook echt te bemoeien met de gedragscode-
uitwisseling, zowel met het ‘spel’ als met het opvoeden ..het aanbrengen van 
rangordebesef. Na de 7°week tonen de pups over het geheel wat meer 
terughoudendheid ten opzichte van nieuwe prikkels. Dit is een natuurlijke reactie.  In 
deze fase staat alles in het teken van: -rangorde-rangordestrijd en 
rangordeconflicten. Rijgedrag op elkaar,pups die in voerbakken gaan zitten zijn vaste 
kost. 
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De periode van 8 tot 16 weken.
Met 8 weken is de pup goed voorbereid om naar de mensenroedel te gaan. Een pup die 
eerder uit het nest gehaald wordt, heeft niet de volledige ontwikkeling aan 
gedragingen meegemaakt. Vanaf het moment dat de pup in zijn nieuwe roedel aankomt , 
gaat hij zijn gedragingen en (on)vrijheden uit zijn vorige situaties toepassen. De 
eerste dagen kan de pup zich timide gedragen ,door het 
onthechtingsproces,ondertussen is hij wel druk bezig alle nieuwe geuren en indrukken 
in zich op te nemen. In deze periode ligt de leergevoeligheid voor nieuwe prikkels 
enorm hoog! Neem uw pup als het kan overal mee naar toe,wat hij nu meemaakt vergeet 
hij nooit meer. Uw pup gaat reageren op uitdagende prikkels,hij heeft het vreselijk 
druk om te ontdekken waar uw en dus ook zijn grenzen liggen. De motoriek wordt 
verfijnder en zijn lichaamlijke uitingen zoals uitdagen,spelen..worden steeds 
doelgerichter. Nu moet u als roedelleider het juiste antwoord geven op die uitdagingen 
om daarmee uw RANGHOOGSTE positie te bevestigen. Uw pup is juist in deze 

roedelfase enorm ontvankelijk 
voor gezag en de acceptatie 
ervan,om zijn plaats als 
RANGLAAGSTE onderaan in 
de roedel in te nemen.

De roedelfase van 16 tot 24 
weken.
Deze fase kenmerkt zich door 
het afnemende leervermogen 
van uw pup,leervermogen is 
het vermogen om nieuwe 
dingen te leren kennen en 

onbevangen op nieuwe prikkels in te gaan. Daarom is het belangrijk, dat hij voor de 
leeftijd van 16 weken alles heeft meegemaakt,wat voor de rest van zijn leven van 
belang zou kunnen zijn. Die overgang van de ene fase naar de andere herkent u omdat 
uw pup vluchtgedrag gaat vertonen bij die prikkels die hij niet kent. Het afnemende 
leervermogen uit zich in het ontwijken of ontvluchten van nieuwe prikkels. Nu moet u 
als ranghoogste juist van deze ontwijkende houding van de pup gebruik maken door het 
juiste gedrag – op de juiste wijze – op het juiste moment te belonen en indien nodig ….  
het ongewenste gedrag op het juiste moment te bestraffen.
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Als uw pup zich onzeker voelt heeft hij behoefte aan een duidelijke en consequente 
baas bij wie hij zich prettig en veilig voelt. U moet uw hond duidelijk maken wat u WEL 
EN NIET TOESTAAT. Door zijn ontwijkingsgedrag is hij erg afhankelijk van u en moet 
u uw ranghoogste positie op de juiste wijze bevestigen. In de roedelfase moet de 
acceptatie van de geldende rangordes verder bevestigd en verdiept worden.

De puberteit:  van 24 weken tot geslachtsrijpheid.
Uw hond heeft besef van de rangorde … U BENT EEN ECHTE ALFA …  . Hij loopt 
netjes naast u aan de lijn, hij komt als u hem roept, hij heeft territoriumbesef … . Het 
is dan heel verleidelijk om vanuit uw ranghoogste positie wat meer initiatieven aan uw 
hond te laten… juist nu is het belangrijk door te werken aan goede rangordes, want uw 
pup gaat de puberteit in. Reuen beginnen hun poot op te tillen. Zowel bij reuen als bij 
teven wordt het ‘ spel ‘ met soortgenoten steeds duidelijker een rangordeconflict. Op 
dit soort situaties moet u alert zijn, alles wat uw hond ‘ wint ‘ op een ander, zal hij ook 
tegenover u uitproberen. Enkele van deze ondermijnende activiteiten van uw hond 
kunnen vertoond worden bv. – sloopgedrag - onzindelijkheid keert terug – niet meer 
komen buiten / weglopen. Nog tekenen van het naderen van de volwassenheid … als uw 
hond schrikt op plaatsen die hij uitstekend kent, schrikken van een lantaarnpaal die 
daar altijd al stond. Dit zijn tekenen dat de hormonen bij de reu – of teef aan het 
werk zijn. U zal als ranghoogste op een correcte,leidinggevende manier met dit 
ongewenst gedrag om moeten gaan. Doet u dat niet,dan loopt u de kans al uw goede 
trainingswerk voor uw ogen te zien afbrokkelen.

U BEPAALT WAT GEWENST EN ONGEWENST IS , NIET UW HOND.

Teven worden tijdens of na deze tweede angstfase loops. Na de loopsheid is het 
definitieve karakter van de teef gevormd. De loopsheid is voor de teef zeer status – 
en rangverhogend.

Ook bij reuen zijn in de tweede angstfase allerlei gedragsveranderingen merkbaar:-
pootje optillen – het veelvuldig vlaggen en markeren wordt steeds gerichter – de 
belangstelling voor seksgenoten   (rangordeconficten )neemt toe. Interesse in de 
teven, de reu begint urine op te likken en met zijn kaken te klapperen. Nu moet u ook 
bij de reu de teugels strakker aanhalen en uw ROEDELLEIDERSCHAP definitief gaan 
vestigen. U bepaalt wanneer en op welke plek er ‘ GEVLAGD ‘ wordt . 
Rangordeconflicten met soortgenoten worden zowel door de reu als de teef ook 
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uitgespeeld tegen de roedelleider ( U ). Ze TESTEN of er ruimte is in de menselijke 
roedel om in status te stijgen.

BELANGRIJK OM WETEN IS : Waarin zit het  grootste verschil in het hebben van 
een reu of een teef.

• Een teef is na de eerste loopsheid emotioneel volwassen maar nog niet lichaamlijk 
volgroeid, zodat de emotionele volwassenheid niet samenvalt met de lichaamlijke 
volwassenheid.

• Bij een reu vallen de emotionele en de lichaamlijke volwassenheid wel samen. 
Vandaar dat rangordeconfrontaties met de omgeving vaak bij de leeftijd van 2,5 
tot 3 jaar zich manifesteren. 

De ontwikkeling van iedere hond naar zijn volwassenheid kan zonder leiding snel de 
verkeerde kant opgaan. Ook een volwassen hond blijft leren en daardoor blijft hij 
altijd een beroep doen op uw leiderschap. 
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Tweetalig personeel gezocht
Een hond stapt het kantoor binnen en wijst op de vacature die vrij is. De aanwezigen 
beginnen te lachen maar staan verstomd als de hond achter de computer gaat zitten 
en begint te typen. “Zo”, zegt de personeelschef, “dat is knap ! Dadelijk ga je nog 
vertellen dat je onze mailtjes ook kan afhandelen”. De hond blaft bevestigend en gaat 
meteen aan de slag. “Nou”, zegt de chef, “hoe gek het ook is, normaal zou je meteen 
aan het werk kunnen bij ons, alleen zoeken we iemand die tweetalig is “. De hond kijkt 
de chef kwispelend aan en zegt: “Miauw”.

Molly is loops
Een jongetje komt thuis van school en vraagt of hij de hond, Molly, mag uitlaten.
“Dat kan niet jongen”, zegt moeder, “Molly is loops”.“ Wat is loops, mama ?”, vraagt het 
jongetje; “Ga maar naar de garage, daar is papa. Dat kun je beter aan hem vragen”, 
zegt de moeder. “Papa, wat is loops ? ik mag van moeder Molly niet uitlaten omdat ze 
loops is ...”, vertelt het jongetje aan zijn vader. De vader, net bezig met zijn 
gereedschap schoon te maken met een doek gedrenkt in benzine, wrijft met de doek 
benzine de achterkant van Molly in. “Maak je maar geen zorgen jongen. Nu is ze weer 
helemaal in orde. Ga maar lekker wandelen met haar”. Het jongetje gaat de hond 
uitlaten en komt na een kwartiertje of zo weer terug, zonder hond ! “Waar is Molly 
gebleven ?, vraagt de vader aan het jongetje. “Ze kwam zonder benzine te zitten, twee 
straten terug. Maar maak je niet druk, de hond van de buren duwt ze nu terug naar 
huis”.

Het verschil tussen honden en katten
Een hond denkt: He, deze mensen waar ik bij in huis woon, voeren me,houden van me, 
verlenen me een warm en droog huis, aaien me en verzorgen me op een fijne manier ..... 
Ze moeten goden zijn !!
Een kat denkt: He, deze mensen waar ik bij in huis woon, voeren me, houden van me, 
verlenen me een warm en droog huis, aaien me en verzorgen me op een fijne manier ...
Ik moet een god zijn !!

Piet vraagt aan Jan; “Waarom loopt die stomme hond hier voortdurend rond?” Jan 
antwoordt: “Hij is gisteren gecastreerd en hij is nu bezig al zijn afspraakjes af te 
zeggen!” 
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Wandelen in het nationaal park van Limburg.
 
We hadden niet verwacht dat 22 november nog zo'n mooie dag zou zijn.We hadden dan 
ook weer alles voorzien om ons te kunnen kleden naargelang de weersomstandigheden. 
Maar de weergoden waren goed geluimd , zodat we onze regenkledij in de wagen 
konden laten.
De honden beleefde weer een fantastische dag , de teefjes waren in de meerderheid. 
Zo hadden onze twee reuen " Hero en Djentl " keuze genoeg en liepen ze elkaar niet 
voor de voeten bij hun inspectietochten.Ze hadden ook de gelegenheid om steeds vrij 
rond te lopen wat toch steeds zowel voor ons als voor hen ontspannend is.
De kleine Ilana kon haar geluk ook niet op met alle aandacht die ze kreeg van nieuwe 
geinteresseerde mensen die onze Eurasiers kwamen bewonderen.
Zo wordt ons groepje steeds groter .
Het is een prachtig park met ze'n heide en de heuvels. 
We zijn geklommen tot op 100 meter hoogte.Onze kuitspieren hebben het weer mogen 
waarmaken,maar het panorama was dan ook prachtig en door het goede weer hebben 
we Limburg kunnen bekijken . 
En eigen aan de Eurasiers... als ze de keuze hebben tussen proper of vuil water dan 
nemen ze zeker het vuilste eerst.



Enkele hadden alle pret door in de slijkplassen met elkaar te stoeien zodat de modder 
tot achter hun oren hing, maar ja .. het was hun dag 
Naargelang de wandeling op zijn einde liep bleven onze viervoeters ook steeds dichter 
bij elkaar , aangezien dat zij bijna het dubbel aantal kilometers lopen ,keken ze samen 
met ons uit naar een natje en een droogje. 
Het gezellig samen napraten om de dag af te sluiten, terwijl onze viervoetige 
huisgenoten EVEN bekomen van hun dagje samenzijn maakt van onze wandeling in 
Limburg weer een topdag. 
Wij kijken weer uit naar de volgende samenkomst , zo blijven de honden elkaar kennen 
en geef toe de vreugde die ze tonen wanneer ze elkaar terug zien ... dat wilt ge toch 
niet missen hé. 
  

Groetjes van Cilia en Djentl     
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Wandelingen
Zoals u weet zijn wij steeds op zoek naar leuke nieuwe plaatsen waar we met onze 
honden welkom zijn en lekker kunnen wandelen.
Is er bij u in de buurt zo’n plek en ziet u het zitten om daar eens een wandeling te 
organiseren laat het ons dan zeker weten.
We helpen u graag verder om het te organiseren. 
Moeilijk is dat niet, u zorgt dat u de weg kent en zoekt eventueel een leuke taverne of 
restaurantje waar we dan achteraf iets kunnen eten of drinken en meld ons dit. 
We zoeken dan samen met u een datum om dit alles te plannen en voila, klaar is kees !!
Laat ons mee genieten van uw buurt en geef ons de kans om zo ons land wat beter te 
leren kennen.

Foto’s
De redactie is ook steeds op zoek om leuke, duidelijke foto’s die in het boekje 
kunnen !!!

Artikels en verhaaltjes
Hebt u ergens een interessant artikel gelezen dat u met ons wil delen, stuur maar 
door !!

Beleefd u met uw hond ook leuke en gekke toestanden ( een beetje à la Dee !!), kruip in 
uw pen of mail het ons door. Misschien kunnen we er nog iets door leren en anders is 
het gewoon grappig om te lezen. 

Vakantie adresjes of restaurants
Kent u goede restaurants waar de honden welkom zijn, deel ook die wijsheid met ons.

Soms is het moeilijk om vakantieplaatsen te vinden waar we welkom zijn met de 
honden. De meeste van onze leden gaan al wel eens op vakantie en daarom ook de vraag, 
weet u een leuk vakantieverblijf in binnen en/of buitenland, waar honden geen bezwaar 
zijn, geef het door.
Dit kunnen vakantiewoningen, campings of hotels waar onze honden even welkom zijn 
als wij zelf. Deel uw ervaringen, de goede en de slecht !!

Momenteel zijn er geen tentoonstellingsuitslagen binnen gekomen 

Cornelis Cindy

  Tentoonstellingsresultaten

  Nieuwe leden
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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

12/13 juni 2010 Clubmatch EVN CAC-CACIB

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